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Förord
Få människor kan mer än Klas-Göran Selinge sägas personifiera en hel verk
samhet. För många är Klas-Göran inte bara ett namn utan också ett 
begrepp, som blivit synonymt med fornminnesinventeringen. Och det är 
också sant att få på samma sätt som han har satt sin prägel på denna verk
samhet. Orsakerna till detta är många. Främst kan de dock sökas i Klas- 
Görans egen personlighet och i hans livsåskådning. Där finns egenskaper 
som en obändig vilja kombinerad med en enorm arbetskapacitet. Men detta 
är inte allt, där finns också en skarp analytisk förmåga parad med en säll
synt stark pliktkänsla och en hängivenhet inför arbetet.

Med sådana resurser samlade i en enda person skall man inte förvånas 
över det starka inflytande han har utövat på inventeringen. Till bilden hör 
också att han varit denna verksamhet trogen i mer än 40 år, från starten som 
arvodesanställd lärare, genom olika tjänstestadier, till posten som dess chef. 
Därmed kommer vi också in på Klas-Görans pedagogiska förmåga, som lett 
till att så många inventerare har fängslats av denna sysselsättning, och beslu
tat att göra den till sitt yrke. Den yttersta orsaken till Klas-Görans inspira- 
tionsförmåga kan sökas, inte bara i intresset för fornlämningarna och arkeo
login, utan även i en djup känsla för naturen och landskapet.

Bilden av Klas-Göran vore dock vare sig rättvis eller komplett om man 
inte omtalade de akademiska meriterna. Även i detta avseende är K-G när
mast unik. Efter att ha lämnat lärarbanan och satsat på arkeologyrket, tog 
han snabbt sin kandidatexamen som åtföljdes av såväl en lic.-avhandling 
som av doktorsexamen, docentkompetens och nu av professors namn. Den 
akademiska karriären grundar sig inte minst på en betydande produktion av 
tryckta skrifter, bibliografin omfattar mer än 125 titlar. Avhandlingens titel, 
”Agrarian Settlements and Hunting Grounds”, speglar K-G:s bredd som for
skare och arkeolog på fältet. Detta har också inspirerat oss till titeln på den
na bok. Förutom av en oerhört gedigen kunskapsgrund, präglas K-G:s veten
skapliga produktion av en uttalad stil- och formkänsla, som även varit 
betydelsefull för hans roll som redaktör. Utan K-G:s förmåga att kreera den
na roll hade många manuskript helt säkert aldrig blivit tryckta, eller åtmins
tone sett väsentligt annorlunda ut.

Sammanfattningsvis kan man säga att det är få som gjort så stora insatser 
för vår verksamhet. Därför är det ett hedersuppdrag att för oss som repre
sentanter för Klas-Görans medarbetare skriva dessa rader. Det känns också 
rätt och riktigt att få förära honom denna vänbok som ett bevis på stor upp
skattning från vänner och kollegor!

Ulf Bertilsson Ronnie Jensen



6



Ovan: Klas-Göran Selinge på en kullfallen, ursprungligen rest sten på ett gravfält i Linköpingstrak- 
ten under fornminnesinventeringen 1980.
Foto L. Gren.

Till vänster, överst: I samband med ett seminarium om hällristningsvård i Norrköping 1983 guidar 
Klas-Göran Selinge seminariedeltagarna vid en av Leonardsbergsristningarna.
Foto G. Trotzig.

Till vänster, nederst: Klas-Göran Selinge vid Havängsdösen under platsledarmötet i Kristianstad 
1993. Till höger fornminnesavdelningens flygarkeolog Jan Norrman. I fonden till vänster invente
ringens nuvarande chef Ulf Bertilsson och till höger Björn Winberg, fornminnesavdelningen.
Foto R.Jensen.
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Klas-Göran Selinge - Bibliografi 
1966-1993

Sammanställd av Helene Stålfelt Szabó

1966
Fornlämningar i gränsbygd. 1965 års fornminnesinventering i Askims och 
Fjäre härader. Fynd. Göteborgs Bohusläns Fornminnesförenings tidskrift 
1966, s. 7-35. Göteborg.

1967
Askims fornminnen. Protokoll över fornminnesinventeringen i Askims kom
mun 1965. 90 bl. Askim.

Bönder och handelsmän under järnåldern. I: Hembygdens historia. Nedre 
Norrland från stenålder till 1800-tal. Lärarhäfte med uppgifter, s. 6-8. Sveri
ges Radio, Stockholm.

Bönder och handelsmän under järnåldern. I: Hembygdens historia. X Y 
Z-länen från järnåldern till 1800-tal. Skolradio Västernorrlands-Gävle- 
borgs-Jämtlands län. Årskurs 4-6 [Elevhäfte], s. 7-9. Sveriges Radio, Stock
holm.
Fornminnesinventeringen i Askim 1965. Askims hembygdsförening. Årsskrift 
11 (1966), s. 6-15. Askim.

Rösebyggare vid kusten [samt] Järnåldersböndernas bygder. I: Forntid i 
Medelpad, s. 13-20, 21-30. Red.: B. Hallerdt. Utg. av Sundsvalls museum 
och Medelpads fornminnesförening. Sundsvall.

1968
Fornminnen i Lockne. Årsringen. Årsskrift för Lockne församling 24 (1967), 
tr. 1968, s. 30-35. Tandsbyn.

Grav eller boplats? En arkeologisk undersökning i Haverö. Ett år i Haverö 
1966, tr. 1968, s. 12-17. Sundsvall.

1969
Arkeologstigen i Njurunda. Stig in i forntiden. Utg. av Medelpads fornmin
nesförening [och] Njurunda kommuns fritidsnämnd. Sundsvall.

En fornminnesinventering i Norrland för 100 år sedan. I: Nordsvensk forn-
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tid, Studies in North Swedish archaeology, s. 243-267. Red.: H. Christians- 
son &c Å. Hyenstrand. [Engl, summ.] (Skytteanska samfundets handlingar. 
6.) Umeå.

Fornlämningar i Medelpad. Ekologisk, rumslig och kronologisk gruppering - 
studier till en forntida bebyggelsehistoria. Del 1-2. 121, (37) s., tab., kart., 
diagr., 27 utv.kartor. Lic.avh., Stockholm.

[Redigerat] Inventering av fasta fornlämningar. Arbetsföreskrifter. 64 s. 
(RAÄ. Småskrifter och särtryck. 14.) Stockholm.

1970
Fornlämningar i Näs socken. Gammalt och nytt. Krönika för Näs försam
ling 10 (1969), tr. 1970, s. 49-61. Östersund.

Forntid och fornlämningar i Haverö. I: Haverö från forntid till nutid, s. 
18-32. Minnesskrift utarb. av G. Lindgren. Sundsvall.

Miljö och människa i det forntida Medelpad. Borgsjöbygden 10 (1970), s. 
17-28. Borgsjö.

1971
Sund och Tibrandsholm. Analys av ett jämtländskt fornlämningsområde. 
jämten 65 (1971), s. 53-82. Östersund.

1972
Hackås - en jämtländsk järnåldersbygd. Jämten 66 (1972), s. 22-38. Öster
sund.

Kulturhistorisk riksplanering - en metodstudie. I: Miljöer och större områ
den av betydelse för kulturminnesvården, s. 11-39. (Civildepartementet. För
arbeten för fysisk riksplanering. Underlagsmaterial. 23.) Förhandsupplaga. 
Stockholm.

Nytt fastighetsregister historieförfalskning. Land 1972:12, s. 5. Stockholm.

Ödesbölen i Jämtland - 1. En arkeologisk presentation, jämten 66 (1972), s. 
121-132. Östersund.

[Tills. m. L. Eriksson] Fosfatkartering av boplatsområde. Säter, Kvarsebo sn, 
Östergötland. 10, (6) s., kart., diagr. RAÄ. Rapport. 1972. B 3. Stockholm.

1973
Järnåldersbygd och fångstmark. Till frågan om arkeologisk lokalisering och 
ekologi i mellersta Norrland. I: B onde-v eidemann, bofast-ikke bofast i nor
disk forhistorie. Foredrag og diskusjoner fra 13. nordiske arkeologmøte i
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Tromsø 1970, s. 218-234. Red.: P. Simonsen &c G. Stamsø Munch. (Tromsø 
museums skrifter. 14.) Tromsø.

Kulturmiljö och ortnamn. I: Hembygdens ortnamn. En studieplan från Sam
fundet för hembygdsvård. Stockholm.

Riksantikvarieämbetet bevakar. Om registerbeteckningsreformen. Land 
1973:3, s. 3. Stockholm.

[Medverkat i] Kulturlandskap i älvdalar. Red.: Ch. Meschke. 88 s.:ill. (RAÄ. 
Rapport. D 3.) Stockholm.

1974
Fornlämningar inom Hallen, Marby och Norderö församlingar. Hallen och 
Marby 23 (1974), s. 32-40. Hallen-Marby.

Fångstgropar. Jämtlands vanligaste fornlämningar. 39 s.:ill. (Fornvårdaren. 
12.) Östersund.

Kulturlandskapet - översiktlig dokumentation och planering. 61 s.:ill. (RAÄ. 
Rapport. D 4.) Stockholm.

1975
Forntida kultur i Medelpad. Medelpad, s. 21-56. Sundsvall.

1976
Kulturlandskapet - översiktlig dokumentation och planering. (RAÄ. Rap
port. D 4.) Ny uppl. Stockholm.

Människan i landskapet. Förhistoriska kulturmiljöer i Jämtland och Härje
dalen. 77 s.:ill., kart. (Fornvårdaren. 14.) Östersund.

Området i Oviks-Anarisfjällen. I: Samiska kulturlämningar. Specialinvente
ring 1974, s. 39-58. (RAÄ. Rapport. D 10.) Stockholm.

[Tills. m. H. Wigertz, B. Winberg & B. Åkerlund] Miljöer i kulturlandskap. 
En kulturhistorisk studie inom Linköpings kommun. 183, (3) s., 1 karta i 
pärmficka. (RAÄ. Rapport. Dll.) Stockholm.

1977
Järnålderns bondekultur i Västernorrland. I: Västernorr lands förhistoria, s. 
153-459. Västernorrlands läns landsting. Härnösand.

ITills. m. E. Baudou] Västernorrlands förhistoria. 459 s.:ill., tab., 2 utv.-kar- 
tor. Västernorrlands läns landsting. Härnösand.
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1978
Fornlämningsregistret som forskningsunderlag. Några synpunkter med norr
ländska exempel. [Engl, summ.] Fornvännen 73 (1978), s. 75-90. Stock
holm.

1979
Agrarian settlements and hunting grounds. A study of the prehistoric culture 
systems in a North Swedish river valley. 246 s., diagr. (Theses and papers in 
North-European archaeology. 8.) Diss., Stockholm.

Några aspekter på arkeologisk debatt och metod. I: Aktuell arkeologi. Rap
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Stockholm.

1980
Fasta fornlämningar på kartor och i register. Svensk lantmäteritidskrift 72 
(1980), s. 309-318. Stockholm.

Era heidnum haugi eller vad kallades gravarna? I: Inventori in honorem. En 
vänbok till Folke Hallberg, s. 288-297. Red.: Å. Hyenstrand. Stockholm.

Jämtland. I: Med arkeologen Sverige runt. 2., omar b. o utök. uppl., s. 311- 
321. Red.: S. Janson & E. B. Lundberg. Stockholm.

Linköpingsprojektet ur kulturhistorisk synpunkt. I: Människan, kulturland
skapet och framtiden. Föredrag och diskussioner vid Vitterhetsakademiens 
konferens 12-14 februari 1979, s. 83-92. (KVHAA. Konferenser. 4.) Stock
holm.

Medelpad. I: Med arkeologen Sverige runt. 2., omarb. o. utök. uppl., s. 322- 
332. Red.: S. Janson &c E. B. Lundberg. Stockholm.

Västergötland. Ibid., s. 177-196.

Östergötland. Ibid., s. 197-216.

1981
Permanent archaeological remains - reading history in the landscape. I: The 
Cultural heritage in Sweden. ICOMOS bulletin 6 (1981), s. 134-145. Stock
holm.

Remissyttrande. I: B. Gräslund: Svensk arkeologisk forskning. Mål, medel 
och resurser, s. 65-76. (RAÄ o SHMM. Rapport RAÄ. 1981:5.) Stockholm.

1982
Comments on: Economic change and the prehistoric fur trade in Northern
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Sweden. The relevance of a Canadian model. Norwegian archaeological 
review 15 (1982), s. 115-123. Oslo.

Landskapsinformation - för vem? Kulturminnesvård 1982:4, s. 36-49. 
Stockholm.

Varför stoltsera med lånta historiska fjädrar. Debatten om ”Svearikets vag
ga”. Borås Tidning, 1982-03-24.

[Tills. m. H. Wigertz, B. & C. Winberg] Miljöer att bevara. Kulturlandska
pet i Linköpings kommun. 221 s.dll., kart. Linköping.

1983
Att finna sin forntid. Svenska Turisföreningens årsskrift 1983 (Östergöt
land), s. 82-103. Stockholm.

Det forntida Sparlösa. Väggtexter i utställningshus kring Sparlösastenen, 
Sparlösa kyrka, Västergötland.

Modeller för landskapsutnyttj ande inom fångstkultur och tidig agrarkultur. 
Exempel från mellersta Norrland. I: Folk og ressurser i Nord. Foredrag fra 
symposium om midt- og nordskandinavisk kultur ved universitetet i Trond
heim 21-23 juni 1982, s. 73-106. Red.: J. Sandnes. [Engl, summ.] Trond
heim.

Ortnamnen och kulturlandskapets struktur. I: Ortnamnsvård och ortnamns- 
planering. Handlingar från LMV:s symposium i Gävle 18-19 februari 1982, 
s. 57-70, (LMV-rapport 1983:7.) Gävle.

Settlement archaeology and cultural landscape analysis. Some notes on cur
rent trends and needs. I: Swedish archaeology 1976-1980, s. 11-18. Stock
holm.

Skall fornlämningarna stå för sparsamheten? Reflexioner kring en anslags
framställning. SMF-nytt 1983:14, s. 10-12. Nacka.

Specialinventering och förundersökning. I: Arkeologiska förundersökningar, 
s. 66-78. [Engl, summ.] (RAÄ o SHMM. Rapport RAÄ. 1983:1.) Stock
holm.

Statistik på fornlämningar. I: Arkeologi i Sverige 1980, s. 129-145. (RAÄ o 
SHMM. Rapport RAÄ. 1983:3.) Stockholm.

1984
Att bruka ett landskap. Svenska Turistföreningens årsskrift 1984 (Medel
pad), s. 33-51. Stockholm.
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Ett rikt landskap av kontinentala mått. 30 000 fornlämningar kvar i Väster
götland. Historiska nyheter 26 (1984), s. 10-11. Stockholm.

Hällristningar i Norrköping - en presentation. I: Hällristningsvård : semina
rierapport, s. 6-24. Red.: M. Stangel & M. Parr. (Rapport från Norrköpings 
stadsmuseum 1984:1.) Norrköping.

Inledning. I: Fornlämningsmiljöer i Göteborgs och Bohus län, s. 2-5. Förf.: 
U. Bertilsson & B. Winberg. (Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. Kul
turhistorisk rapport. 10.) Göteborg.

Inventory of prehistoric remains in Sweden. I: A future for our past 23 
(1984), s. 11-13. Council of Europe, Strasbourg.

Vad är en fornlämning? I: Forntidsminnen - om arkeologin och hembygdsrö
relsen, s. 28-58. Red.: G. Lindberg. (Bygd och natur. Årsbok 1984.) Stock
holm.

[Komm, till] L. Forsberg: Bättre inventering i Norrland! DIK-forum 1984: 
10, s. 7-8. Nacka.

1985
Om dokumentation av hällristningar. Metodiska synpunkter med östgötska 
exempel. Fornvännen 80 (1985), s. 97-120. Stockholm.

Skottsund. An Early Iron Age grave in Medelpad. I: In Honorem Evert Bau- 
dou, s. 125-141. (Archaeology and environment. 4.) Umeå.

Västergötland och Mälardalen - vad säger fornlämningarna om historien. I: 
Västergötlands äldre historia, s. 41-79. Red.: G. Behre & E. Wegraeus. 
Vänersborg.

1986
Kulturlandskapet - livsrum och kunskapsbank. I: Samhällsplanering och kul
turminnesvård. Föredrag och diskussionsinlägg vid Vitterhetsakademiens 
symposium 28 mars 1985, s. 3-28. [Engl, summ.] (KVHAA. Konferenser. 
14.) Stockholm.

Kulturtopografisk beskrivning av bladet Omberg. Gula kartan, 8 E:26 
Omberg. Utg. av Statens Lantmäteriverk, Gävle.

Reviderad karta - reviderad forntid? Om gravfält och bebyggelse på Vikbo
landet. I: Fornlämningar och bebyggelsehistoria. Bebyggelsehistorisk tid
skrift, nr 11, s. 79-105. Stockholm.

Stensättningar med variationer. Om en fornlämningsterm - med västgötska
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exempel. I: Arkeologi i Sverige 1984, s. 7-50. (RAÄ o SHMM. Rapport 
RAÄ. 1986:2.) Stockholm.

[Redigerat] Bebyggelsehistorisk tidskrift, nr 11: Fornlämningar och bebyg
gelsehistoria, inkl. inledning s. 2-7 och red.not. s. 172-173. Stockholm

[Medverkat i] Det medeltida Sverige. 1:5. Uppland:Attundaland, s. 18-21. 
Red.: S. Rahmqvist. Stockholm.

1987
Att finna forntiden i landskapet. I: Med arkeologen Sverige runt. 3., omarb. 
uppl., s. 40-46. Red.: S. Janson & E. B. Lundberg. Stockholm.

Jämtland. Ibid., s.381-394.

Medelpad. Ibid., s. 395-404.

On the prerequisities and needs of archaeological source criticism. I: Theore
tical approaches to artefacts, settlement and society. Studies in honour of 
Mats P. Maimer, s. 27-42. Ed.: G. Burenhult et al. (British Archaeological 
Reports /BAR/. Int. ser. 366.) Oxford.

The rune stones, barrow, village and church at Högby, Östergötland. I: 
Runor och runinskrifter. Föredrag vid Riksantikvarieämbetets och Vitter
hetsakademiens symposium 8-11 september 1985, s. 255-280. [Sv., eng. o. 
ty. text] (KVHAA. Konferenser. 15.) Stockholm.

Västergötland. I: Med arkeologen Sverige runt. 3., omarb. uppl., s. 224-248. 
Red.: S. Janson &C E. B. Lundberg. Stockholm.

Östergötland. Ibid., s. 249-272.

[Medverkat i] Det medeltida Sverige. 4:1. Småland:Möre, s. 16-19. Red.: O. 
Ferm &C S. Rahmqvist. Stockholm.

1988
Det närvarande förflutna : femtio år med fornminnesinventeringen. RAÄ o 
SHMM. Årsbok 1987-88, s. 7-32. Stockholm.

Herrebros ristningar hör hemma i landskapet. Norrköpings tidningar 
1988-11-10.

Hällkistor i Göta älvdal. I: Till Sverker, läraren. En vänbok på 80-årsdagen, 
s. 92-112. Stockholm.

Kulturen, lagen och landskapet : om och kring ett remissyttrande. Kultur
minnesvård 1988:1, s. 3-13. Stockholm.
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[Tills. m. H. Gustavson] Jarlabanke och hundaret. Ett arkeologiskt/runolog- 
iskt bidrag till lösningen av ett historiskt tolkningsproblem. Namn och bygd 
76 (1988), s. 19-85. Stockholm.
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Hur många fornlämningar finns det? Om att räkna antikviteter och varför. I: 
Mänsklighet genom millennier. En vänbok till Åke Hyenstrand, s. 203-212. 
Red.grupp: D. Damell et al. [Engl, summ.] Stockholm.

Västergötland. I: Hällristningar och hällmålningar i Sverige. 3., omarb. o. 
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Artiklarna Antikvarisk-topografiska arkivet och Antikvitetskollegium. I: 
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[Medverkat i] 63 församlingsartiklar. Ibid. Bd 1.
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Kulturtopografisk beskrivning av bladet Njurunda. Gula kartan, 17 H:05 
Njurunda. Utg. av Statens Lantmäteriverk, Gävle.

Kulturtopografisk beskrivning av bladet Matfors. Gula kartan, 17 H:22 
Matfors. Utg. av Statens Lantmäteriverk, Gävle.

Artiklarna Aske berga, bautasten, bebyggelsearkeologi och Bedjarör. I: 
Nationalencyklopedin. Bd 2. Höganäs.

Artiklarna Blekinge förhistoria, Blomsholm, blästerugn, Boglösa, Bohuslän 
förhistoria, boplats, brandgrav, Brandskogsskeppet, bronsåldershög, Broåsen 
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[Medverkat i] 61 församlingsnotiser (Asby-Biskopskulla). Ibid. Bd 2. 
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[Medverkat i] Det medeltida Sverige. 4:2. Småland:Handbörd, Stranda, s. 
13-19. Red.: O. Ferm. Stockholm.

1991
Cemetery - an archaeological concept or a prehistoric reality? I: Regions and 
reflections. In honour of Märta Strömberg, s. 205-215. Red.: K. Jennbert. 
(Acta archaeologica Lundensia. Ser. in 8°. 2.) Lund.

Gravar som källmaterial. Synpunkter på forskningsbehov. I: Gravfältsunder- 
sökningar och gravarkeologi, s. 116-129. Red.: A. Lagerlöf. (Forskning för 
kulturminnesvård. 3.) Stockholm.

Artiklarna domarring och Ekornavallen. I: Nationalencyklopedin. Bd 5. 
Höganäs.

Artiklarna Falbygden, fast fornlämning, Fjärås bräcka, Flyhov, fornborg, 
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[Medverkat i] 79 församlingsnotiser (Djurröd-Etelhem). Ibid. Bd 5.

[Medverkat i] 67 församlingsnotiser (Everlöv-Fotskäl). Ibid. Bd 6.
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Traditioner om husgrundsterrasser och Viätt-området. Ångermanland-Me- 
delpad 1992-93, s. 44-48. Härnösand.

Artiklarna fångstgrop, Gettlinge, Gnisvärd och Gotland förhistoria. I: Natio
nalencyklopedin. Bd 7. Höganäs.

Artiklarna gravfält, gravklot, Greby, Gålrum, Gästrikland förhistoria, Haga, 
Halland förhistoria, Halleberg och Havor. Ibid. Bd 8.

Artiklarna Himmelstalund, Hovgården, husgrund, hålväg, Hälsingland för
historia, Härjedalen förhistoria, hög, Högsbyn och Inglingehögsområdet. 
Ibid. Bd 9.

[Medverkat i] 108 församlingsnotiser (Fredrika-Gottröra). Ibid. Bd 7.

[Medverkat i] 176 församlingsnotiser (Grangärd-Hilleshög). Ibid. Bd 8.

[Medverkat i] 177 församlingsnotiser (Himmeta-Irsta). Ibid. Bd 9.

[Medverkat i] Det medeltida Sverige. 1:7. Uppland:Attundaland, s. 19-24. 
Red.: O. Ferm, M. Johansson &c S. Rahmqvist. Stockholm.
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minnen. Red.grupp: A. Olsson, M. Bennet-Gårdö 8c G. Flink. 259 s.ull. 
Skogsstyrelsen i samarb. m. RAÄ. Jönköping.

1993
Artiklarna Baudou, Evert (personbiografi), fornlämning, fornminnesinvente
ring, fornminneslagstiftning, fornminnesvård och kulturmiljövård. I: Norr
ländsk Uppslagsbok. Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund om den norr
ländska regionen. Bd 1. Höganäs.

Artiklarna Jarlabankestenarna, Jordbro och Jämtland förhistoria samt för- 
samlingsnotiser. I: Nationalencyklopedin. Bd 10.

Artiklarna Kulturmiljövård, kummel, kuströse, Kånna högar, Medelpad för
historia och milstolpe samt församlingsnotiser. Ibid. Bd 11.

Under utgivning
Medeltida ödegård - Svedäng, Jämtland [samt] Järnåldersby i Mälardalen - 
Granby, Uppland. I: Läsa landskap. En fälthandbok om svenska kulturmil
jöer. Huvudred.: N. Blomkvist. Utbildningsradion i samarb. m. RAÄ o. Nor
diska Museet. Stockholm.

Temared.: Sveriges Nationalatlas (SNA). Bd. 11. Kulturminnen och kultur
miljövård.
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Medeltida fornlämningar i 
kulturlandskapet

Hans Andersson

Medieval Monuments in the Cultural Landscape. Traditionally, Medieval 
archaeological research has largely been based on material related to the 
four social classes: nobility-strongholds, clergymen-churches, townsmen- 
towns and farmers-villages. For a long time, villages of the farming class 
were hardly of any interest in Sweden, in contrast to England and Den
mark. However, a project entitled ”Can One Live on an Abandoned 
Farm?” focusing on rural settlement areas was started in 1991. General 
questions are aimed towards reconstructing agricultural systems and stu
dying factors in both the physical and social environment that are neces
sary for a farm’s survival. Thus far, a number of interdisciplinary surveys 
and excavations have been carried out in Ydre, Östergötland. Among 
other things, house foundations and a number of ancient fields have been 
discovered.

Inledning
När man ser på medeltidsarkeologins historia och val av ämnesområden 
som de avspeglar sig i ämnets handböcker och dess undervisningsupplägg
ning, är det påfallande att man i hög grad utgår från ett tänkesätt som skulle 
kunna identifieras med de fyra stånden: adel, präster, borgare och bönder. 
Tolkat i medeltidsarkeologiskt material blir det borgar, kyrkor, städer och 
byar. Inom dessa grupper har det naturligtvis hänt mycket innehållsmässigt. 
Ämnet har på olika sätt utvecklats teoretiskt och metodiskt under inflytan
den från olika håll. Självklart har den förhistoriska arkeologin spelat en 
väsentlig roll, men också nyare tendenser inom historia och antropologi har 
varit viktiga. Men kvar står fortfarande den grundläggande uppdelningen 
beroende av källmaterialet.

Detta är kanske inte så märkligt med tanke på att ämnet från början vuxit 
fram ur en monumentalarkeologi, där särskilt de kyrkliga byggnaderna 
dominerade. Det räcker med att se på utvecklingen i Norden. Efter kriget 
har tyngdpunkten kommit att starkt förskjutas mot de medeltida städerna 
med en rad stora undersökningar och projekt (Andersson 1993). Den starka 
betoningen på stadsarkeologi är kanske speciell för Sverige och Norge, men 
gäller också i större och mindre utsträckning flera andra länder.
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Landsbygden som forskningsobjekt
Landsbygden har i Sverige inte rönt samma intresse. Det är annorlunda i 
England och Danmark för att ta ett par exempel. I England stimulerades 
engagemanget genom undersökningarna av Wharram Percy, som startade 
1952 (Beresford & Hurst 1990). Intresset för medeltidsarkeologi kom att 
under relativt lång tid fokuseras just på problemen kring de ödelagda byar
na. Man organiserade sig i Deserted Medieval Village Research Group, som 
inventerade och registrerade en mängd platser med lämningar.

En betydande mängd lokaler har också mätts upp och karterats. De engel
ska arkeologerna har på detta sätt skaffat sig en mycket stor fältinsikt och 
förmåga att tolka vad som kan ses på marken. De har också i betydande 
utsträckning lärt sig att kronologiskt skilja ut olika tiders bidrag till kultur
landskapet redan på inventerings- och karteringsstadiet. När det gäller det 
arkeologiska materialet i tolkningar av kulturlandskapets utveckling och 
landsbygdens sociala och ekonomiska utveckling återstår mycket, men det 
hindrar ändå inte att man blir imponerad av den arkeologiska landsbygds
forskningen i England (Astill 1993, Astill & Grant 1988, Aston 1985, 
Beresford & Hurst 1990, Morris 1989).

Den har berört olika typer av områden, men med betoning på byarna och 
andra byggnadsagglomerationer. Men också mera perifera områden har 
berörts. Ett enda exempel, som rätt nyligen publicerats, må nämnas där fält- 
rekognoseringen (fieldwalking) varit en central del av undersökningen, näm
ligen Richard Hodges undersökning av Roystone Grange i Derbyshire, där 
inte minst stenhägnaderna blev föremål för en intensivanalys (Hodges 1991).

I Danmark var den store pionjären Axel Steensberg med sina mycket 
detaljerade undersökningar av flera byar, där fältmaterialet spelade en myck
et viktig roll (Steensberg 1983, Steensberg 1986, Steensberg & Østergaard 
Christensen 1974). Hans betydelse för den engelska utvecklingen är också 
omvittnad (Beresford &c Hurst 1990:31ff). Den roll för den sydskandinavis- 
ka diskussionen som Torben Grøngaard Jeppesens Fyn-undersökningar kan 
endast nämnas i förbigående (Grøngaard Jeppesen 1981).

I Sverige har inte denna tradition funnits bland medeltidsarkeologerna. I 
stället är det i första hand kulturgeograferna som arbetat med fältspåren. 
Men det mesta är än i dag gjort på material från förhistorisk tid och relativt 
lite för medeltiden, trots att ett av pionjärarbetena inom detta fält rörde 
medeltida byar i Västergötland (Lindquist 1975). Naturligtvis finns det arke
ologiska arbeten, framför allt från senare år. Ett pionjärarbete är härvidlag 
Klas-Göran Selinges uppsats om jämtländska ödesbölen (Selinge 1972). 
Andra exempel är Anders Brobergs doktorsavhandling om Lingnåre och 
Barknåre (Broberg 1990), ett antal undersökningar i Skåne (Billberg et al.
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1981, Reisnert 1983, Rosborn 1983, Stenholm 1986, Stjernquist 1981, 
Strömberg 1961, för att endast nämna några).

Man kan fundera över varför medeltidens landsbygd trots allt är så lite 
känd arkeologiskt i Sverige. Man kan självfallet inte gå förbi den insats som 
fornminnesinventeringen gjort under alla år. Men i sin registrering var den 
under ganska lång tid bunden till de förhistoriska fornlämningarna. De 
medeltida kom sällan med eller identifierades inte.

Nya inriktningar
Men situationen håller på att ändras. Det är ingen tvekan om att landsbyg
den på flera sätt håller på att bli ett intresse också för medeltidsarkeologer- 
na. Men det är då betecknande att intresset alltmer inriktar sig på det sociala 
landskapet. Detta utesluter ingalunda det ekonomiska landskapet, landska
pet som produktionsområde, utan snarare den samverkan som ligger mellan 
dessa båda aspekter. Det finns ännu inga publikationer med denna inrikt
ning, men flera arbeten som pågår har fått denna inriktning (Kan man leva 
på en ödegård?, projektprogram 1991). Den som tydligast har givit sig ut i 
ett arbete i landskapet, som ansluter till postprocessuell arkeologisk teori, är 
Stig Welinder i hans undersökning av ett torp i Nyberget i Stora Skedvi sock
en i Dalarna (Welinder 1990, 1992a och 1992b). Han behandlar här både 
landskapets sociala och symboliska innehåll. Det är ett viktigt och spännan
de sätt att närma sig landskapet. På medeltidssidan finns egentligen inte 
något publicerat arbete i denna riktning, men vissa projekt pågår som i sina 
förutsättningar betonar i varje fall det sociala landskapet.

Men det finns ett stort men: för att kunna studera dessa frågor måste man 
känna källmaterialet. För de äldre perioderna blir naturligtvis det arkeolo
giska materialet centralt men inte endast då. Stig Welinders undersökningar 
visar vad ett arkeologiskt material kan bidra med även för senare tider. Men 
har vi då generellt den kunskapen?

Det finns i dag en mycket stor kunskap när det gäller de förhistoriska 
fornlämningarna, men mycket mindre när det gäller de senare fornlämning
arna. Det blir särskilt accentuerat i landskapet. Kanske har det exceptionellt 
goda svenska kartmaterialet, paradoxalt nog, snarare varit till hinder än 
hjälp i dessa sammanhang. I en betydande del av forskningen har kartorna 
varit en utgångspunkt för att slå fast ett läge, som ansetts oförändrat sedan 
vikingatid. Mellanperioden, d.v.s. i huvudsak medeltiden, blir därmed 
betraktad som en mellanperiod, en statisk period. Det känns knappast till
fredsställande. Därtill kommer att man då inte beaktar de nya problemställ
ningar som jag nämnt tidigare, och som mera inriktar sig på en synkron ana
lys än en analys över lång tid. Hur skall man då tackla denna kunskaps
lucka?
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Det okända fältmaterialet
Det är inte alldeles lätt att svara på denna fråga. Fornminnesinventeringen 
har i betydande utsträckning varit bunden till det som lagligen kan skyddas. 
Detta behöver ingalunda innebära en statisk situation, eftersom fornläm- 
ningsbegreppets innehåll utvecklats över tiden, förutsatt att lämningarna kan 
definieras och beskrivas och att de ingår i en vetenskaplig diskussion. Det är 
inte minst genom denna som deras roll kan definieras och motiveras. Det 
innebär att kunskapen om lämningarna måste utvecklas i en symbios mellan 
fältarbete och forskning.

Det är i och för sig självklarheter kan det tyckas. Det förklarar också var
för situationen är som den är. Finns det ingen forskning, finns det heller inte 
något underlag för att söka och identifiera nytt fältmaterial eller motivera 
behovet av sådant. Det finns ingen möjlighet att placera in dem i kontext. 
Det i sin tur kan innebära att lämningarna faktiskt inte går att identifiera.

”Hemvidakulla”
Det var den problematik som mötte projektet ”Kan man leva på en öde
gård?”, som startades i slutet av 1980-talet och som sedan dess drivits i sam
arbete mellan medeltidsarkeologiska avdelningen vid Lunds universitets 
arkeologiska institution, kulturgeografiska institutionen vid Stockholms uni
versitet samt historiska, kvartärgeologiska och växtekologiska institutioner
na vid Lunds universitet. Projektets målsättning var formulerad i projekt
programmet 1990 på följande sätt:

Vi har valt att fokusera oss på frågan ”Kan man leva på en ödegård?” som en nyckel till 
problemkomplexet. I denna motsägelsefulla fråga ligger problemets alla dimensioner. 
Gården har i ett läge existerat som självständig gård men i en omstruktureringsfas place
rats i ett förändrat jordbruksekosystem och fått en annan ekonomisk och social roll, som 
bl a inneburit att den upphört - i varje fall för en period - som självständig enhet. I våra 
förstudier har Norra Vedbo gett tydliga indikationer på en sådan omstrukturering under 
senmedeltid.

För att kunna förklara den samhällsförändring som ägt rum mellan äldre medeltid och 
senmedeltid, måste rekonstruktioner av de lokala jordbruksekosystemen göras. Vi måste 
göra klart om ödegården under sin livstid kan ha utgjort en självständig enhet eller om 
den för sitt långsiktiga bestånd var avhängig av att den ingick i en social och ekonomisk 
struktur. Man kan tänka sig två sätt som detta beroendeförhållande kan återspeglas i går
dens jordbruksekosystem:

1. Gården kan, på grund av att den ingår i en större struktur, göra andra riskbedöm
ningar än om den varit helt utelämnad till sina egna resurser. På det sättet kan exempelvis 
spannmålsproduktion upprätthållas i klimatiskt marginella områden. I händelse av miss
växt kan garantier ha ställts genom en social fond. När en sådan gård överges kan vi inte 
entydigt säga att klimatfaktorn varit avgörande, man kan lika gärna säga att ödeläggelsen 
kan bero på att den sociala struktur som ställde dessa garantier rycktes undan.

2. Gården kan ha haft en specialiserad roll inom ett godssystem. I så fall har man kan
ske inte på långa vägar kunnat försörja dess befolkning inom gårdens gränser. Boskaps
skötsel, jakt, fiske, hantverk kan ha varit bas för gårdens roll inom den lokala sociala
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strukturen. Så länge den sociala Strukturen upprätthålls så får gården genom redistribu
tion sitt behov av spannmål tillgodosett.

Bägge dessa exempel vill visa på djupet i projektets frågeställning ”Går det att leva på 
en ödegård?”. Svaret är avhängigt inte bara arealer, klimat och jordar utan i lika stor 
utsträckning sociala förhållanden och kan alltså omformuleras till: På vilka villkor kan en 
given yta tjäna som underlag för ett hushåll? Rekonstruktionen av jordbruksekosystemen 
under olika perioder blir då avgörande för den sociala tolkningen. För att kunna besvara 
dessa frågor avser vi att på en detaljerad nivå rekonstruera jordbrukssystem för ett antal 
medeltida ödegårdar.

Vi har valt att arbeta med medeltiden även om man kan säga att frågeställningen har 
generell karaktär. Vi menar att medeltiden är en lämplig period för dessa studier främst 
på grund av den omfattande ödeläggelsen av byar och gårdar. Denna omständighet ger 
tillgång till ett unikt källmaterial, där både fält- och arkivstudier kan kombineras. (Pro
grammet är skrivet av projektledarna Hans Andersson, Gunilla A. Olsson och Mats Wid- 
gren.)

Men för att genomföra projektet krävdes naturligtvis att det fanns ett mate
rial som gick att använda. Vi fann en lämplig lokal på östra stranden av Väs
tra Lägern, en lokal som senare inte visade sig vara ensam utan en av flera i 
området. Utgångspunkten blev de fossila lämningar som fanns av odlingen 
och organisationen av landskapet. Den kartläggning som genom kulturgeo
grafernas försorg blev följden av detta, gav ett omfattande och detaljerat 
material. Det var emellertid inte ett fullständigt material, det speglade bara 
en del av gårdens verksamhet. Bebyggelsen var oklar, kommunikationerna 
hade vi få spår av, kvarnarna, fisket, utnyttjandet av skogen o.s.v. var vita 
fläckar. Sökandet kom att inriktas på att definiera vad som borde finnas på 
en gård och försöka bestämma deras arkeologiska uttryck.

Ett hjälpmedel var naturligtvis fosfatkartering, till att börja med en enkel 
spotanalys. Den gav vissa indikationer. Genom att därefter i stort sett plocka 
bort det som inte kunde hänga samman med det fossila odlingslandskapet 
kunde en gårdsplats identifieras. Vi kunde därmed i alla fall bestämma ett 
”brukningscentrum”. Men fortfarande återstod svårigheterna att bestämma 
de enskilda byggnaderna och dessas art samt naturligtvis också kronologin 
inom gårdsplatsen. Där fanns ett antal större stenar som kunde vara ditfors- 
lade, där fanns mer eller mindre tydliga vallar. Där fanns nedsänkningar i 
marken. Men kunde dessa förenas till anläggningar och i så fall vilka? Hur 
långt kan man komma med ren okulär besiktning när man inte känner vilka 
typer som kan förväntas? Där finns också problematiken kring kronologin, 
inte minst den relativa kronologin mellan olika anläggningar.

Den intressanta frågan är alltså hur långt man kan nå med ”fieldwal
king”. Till vilken analysnivå räcker detta material och när måste man gräva? 
Kan vi räkna med att med större kunskap om formerna kan vi undan för 
undan få en sådan säkerhet, att vi redan från fältbesiktningen kan fördjupa 
oss i en kronologisk analys eller i en analys om landskapets och gårdens 
sociala innehåll?
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Under sommaren 1993 har dessa frågor prövats genom en undersökning 
av den gårdsplats, som har tolkats som den i källorna nämnda Hemvidakul- 
la, öde 1466. (De arkeologiska undersökningarna leds av Ingmar Billberg.) 
Den ligger norr om den större gården Olstorp på Skavarps ägor i Västra 
Ryds socken i Ydre kommun. Utgångspunkten var identifieringen av två 
eller tre troliga spismursrösen. En provgrävning gav vid handen att i varje 
fall ett av rösena också var det. Det var heller knappast någon tvekan om att 
det varit medeltida aktivitet inom området. Ett fynd, en nyckel, tydde på det.

Årets undersökning startade här. Det går inte att nu gå in närmare på den, 
eftersom ännu ingen bearbetning hunnits med, men några kommentarer kan 
rimligen göras.

De olika företeelser som har kunnat konstateras vid fältbesiktningen visa
de sig utgöra delar av anläggningar. Men det visade sig också att, såsom ofta 
sker, bilden var betydligt mer komplicerad än vad som förutsetts. Det är 
uppenbart att inom området kan konstateras förändringar av bebyggelsen, 
som kan tolkas som kronologiska och/eller strukturella förändringar. Det 
finns flera byggnader, men hur skall vi föra samman våra observationer till 
en gårdsbild utan att känna relationerna dem emellan? Hur långt kan en 
mycket detaljerad kartering av det som syns i marken hjälpa oss?

Hur skall vi då lära oss mer? Det är uppenbart att det i dag finns större 
kunskap om medeltidens åkerspår än om andra lämningar från landsbyg
dens agrara verksamhet. Det är en viktig utgångspunkt. Metodiskt måste vi 
fortsätta att satsa på att inventera och lokalisera bebyggelseplatser, kartera 
dem, kanske arbeta med datoriserade mätmetoder och analyser för att i 
detalj lära oss fornlämningarnas morfologi. Men vi måste också genom 
undersökningar lära oss förhållandet mellan lämningens uppbyggnad och 
dess synliga form i markytan. På ett helt annat sätt än nu måste vi också få 
grepp om bebyggelsens utformning under medeltid och äldre nyare tid i oli
ka regioner. De modeller som kan skapas utifrån denna kunskap måste kun
na utnyttjas i fältstudierna på andra lokaler.

Det är uppenbart att det finns mycket material som ännu inte är beaktat. 
De fortsatta inventeringar som har genomförts inom projektets ram, har 
såsom nämnts, visat att lokalen ”Hemvidakulla” ingalunda är ensam i 
området. Det finns ytterligare platser med fossila lämningar som vore värda 
att studera. Det finns alltså en betydande potential i fältmaterialet. De fort
satta studierna av landsbygden under medeltiden (och andra perioder) har 
all anledning att beakta detta. Man kan säkert skärpa det ytterligare genom 
att hävda att fortsatta studier av det medeltida landskapet från olika aspek
ter inte kan undvara detta material. Men det kräver då en utvecklad meto
dik, kanske annorlunda undersökningsmetoder men också teoretiska model
ler, för att förstå hur de olika delarna i landskapet hänger samman.
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Problemet forntida ”folk” i popu
lärvetenskapliga historieverk

Evert Baudou

The Problem of Ancient ”Peoples” in Popular Scientific Historical Sur
veys. This paper gives a short survey of how Swedish archaeologists have 
discussed ethnicity in antiquity. Early attempts to define ethnicity within 
the realm of social anthropology are found in works by Hildebrand 
(1866) and Schück (1914). Montelius (1875-1877, 1903 and 1919), on 
the other hand, followed the common definition used in physical anthro
pology. Forssander (1938) and Arbman (1947) used predominately a 
polyethnic and polycultural approach to a social anthropological view, 
however without explicit definitions.

I utställningarna Den Svenska Historien är målet ”att vi ska återupptäcka 
vår historia, att historien åter ska bli levande i vårt samhälle och i våra hjär
tan. Vår nationella gemenskap består av det gemensamma språket och den 
gemensamma historien” (Rentzhog 1993:3). Satserna är på flera sätt proble
matiska. Vad är gemensamt? Vad innebär nation och nationellt? Vad skall vi 
egentligen återupptäcka? Utställningarna behandlar inte Sveriges förhistoria, 
dock skulle ett perspektiv på ytterligare 11 000 år till historiens tusen år 
väga tungt, om vi skall förstå innebörden av gemenskap, samhälle, nation 
och det närliggande men ännu mer kontroversiella begreppet folk. För en 
arkeolog är människornas historia också landskapets historia såsom vi fin
ner den utanför dörrarna, det gäller att kunna läsa spåren i landskapet. Där 
har Riksantikvarieämbetets många forskare genom sitt dagliga arbete gett 
oss möjlighet att återupptäcka mycket av vår långa historia, att finna män
niskan i landskapet (Selinge 1976). Detta har under 1900-talet bidragit till 
en stark bebyggelsearkeologisk forskning i Sverige. Men det finns också 
andra forskningslinjer. Jag skall ta upp en som ofta återspeglas i de populär
vetenskapliga historieöversikternas första del om forntiden. Författarna till 
dessa skrifter brukar, med rätta, ta upp frågan vilka forntidens invånare var, 
varifrån de kom och om vi härstammar från dem.

I inledningen till den första populärvetenskapliga framställningen av Sveri
ges forntid, Om lifvet i Sverige under hednatiden, skriver Oscar Montelius 
1873:

Det är sant, att ingen konungalängd, inga bragdrika namn möta oss från dessa första 
tider. Men är ej kännedomen om folkets lif och odlingens framsteg mer värd än namnen
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på sagolika hjeltar? Och bör man ej skänka mera tro åt de samtida, ojäfaktiga vitnes- 
börd, till hvilka allena fornforskningen nu lyssnar, än till de poetiska berättelser som 
under århundraden bevarats endast i skaldernas minne?

Detta mål, som angavs redan för 120 år sedan, är alternativet till dagens sto
ra utställningar. Men detta vardagliga alternativ har lätt att komma bort 
jämfört med Stockholms blodbad och tåget över Stora Bält. Våra första 
arkeologer hade dock en beundransvärd förmåga att sprida forskningens 
resultat, och de visste att kunskapen är levande bara om den delas av 
många. Trots en vetenskaplig gärning av nästan ofattbar omfattning hade 
Montelius gott om tid till populärvetenskapliga insatser, både i skrift, före
drag, visningar och såsom sekreterare i Svenska Fornminnesföreningen 
under tre decennier och som redaktör för Nordisk tidskrift under fyra årti
onden. Även Hans Hildebrands populärvetenskapliga författarskap är oer
hört omfattande. Den svenska arkeologins starka ställning i slutet av 
1800-talet och början av 1900-talet var inte bara ett resultat av framgångs
rik forskning, utan också av de ledande arkeologernas förmåga att göra sin 
forskning allmänt bekant och uppskattad.

Utom de många mindre skrifterna med populärvetenskaplig inriktning 
finns de stora samlingsverken, där forntiden är första delen. Ofta lägger för
fattaren fram en lättläst syntes av stort vetenskapligt värde. Den populärve
tenskapliga framställningen i stora historiska översiktsverk kan därmed ha 
intresse för forskningen. Ibland anges den arkeologiska forskningens mål 
tydligare i sådana skrifter än i de rent arkeologiska, helt enkelt av det skälet 
att i skrifter som riktas till icke-arkeologer måste man övertyga även om 
sådant som kan förefalla självklart för yrkesarkeologer. Man kan relativt lätt 
urskilja vilka problem som ansetts särskilt väsentliga, och man kan tydligt 
följa hur teori och metod förändrats med tiden. Andra frågor rör framställ
ningssättet. Hur långt från beskrivningen vågar man gå i tolkningen, hur 
sker problematisering, hur levandegör man forntida situationer och miljöer, 
vilket urval görs? Ibland skriver historiker om forntiden. Vad vinner man då 
och vad förlorar man? Skrifternas betydelse i samhället kan man få en unge
färlig uppfattning om. Antalet upplagor, upplagornas storlek, återverkningar 
i andra allmänt spridda skrifter och i skolorna är faktorer att räkna med.

Populärvetenskapen har många olika målgrupper och därför många for
mer. Jag koncentrerar mig till de landsomfattande översikterna över fornti
den i Sverige, som ingår som en del i några större verk om Sveriges historia. 
Hur urskiljer arkeologerna ”folk” i det arkeologiska materialet? Vad har 
man avsett med ”folk” i olika sammanhang?

Gränsen för arkeologisk populärvetenskap går vid år 1836, då C. J. 
Thomsen gav ut Ledetraad for Nordisk Oldkyndigbed. Dessförinnan fanns 
inte arkeologisk vetenskap, alltså inte heller arkeologisk populärvetenskap.
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Men redan 1843 publicerade den då 22-årige J. J. A. Worsaae Danmarks 
Oldtid oplyst ved Oldsager og Gravhøie, den första översikten på veten
skaplig grund över ett lands forntid som givits ut i något land. Boken vänder 
sig till de många, ”som i ledige Timer jævnlig give sig af med boglige Syfter, 
og som føle en Glæde i at erholde Kundskab om Alt, hvad der angaaer vort 
Fædreland” (förordet). Den riktar sig särskilt till ”oplyste Mænd i alle Stæn
der”. Den spelade så stor roll i de nordiska länderna att den bör tas med 
även i en översikt som gäller Sverige. Inledningens första meningar är en 
programförklaring som vi känner igen ett och ett halvt sekel senare:

Et Folk, som har Agtelse for sig selv of sin Selvstændighed, kan umulig blive staaende ved 
en Betragtning af sin nuværende Tilstand alene. Det maa nødvendigviis tillige henvende 
Blikket paa den forbigangne Tid, for at erholde Oplysning om, til hvilken Folkestamme 
det hører, i hvilket Slægtskabsforhold det staaer til andre Folk, hvorvidt det fra de ældste 
Tider har boet i Fandet, eller senere er indvandret, hvilke Skjæbner det her har under- 
gaaet, kort — for at erfare, hvorledes det er blevet hvad det er. Thi først naar dette ligger 
klart for Tanken, faaer Folket fuld Bevidsthed om sin Eiendommelighed, først da kan det 
med Kraft værne om sin Selvstændighed, og med Iver arbeide paa en større fremtidig 
Udvikling og derved paa at befordre Fædrelandets Held og Hæder.

Även om tankarna bakom inledningen och förordet hade sin grund i en all
män europeisk utveckling låg en utlösande faktor nära, de inrikes- och utri
kespolitiska motsättningarna om makten i Slesvig och Holstein. Man kan 
urskilja tre mål som hör nära samman. Folket skall lära känna sig självt och 
därigenom få kraft att värna om sin självständighet och befordra fädernes
landets framgång och heder (”Oldtidsmindernes Betydning for Nationalite
ten”). Med självständighet avsågs både den kulturella och den politiska. 
Man måste vidare veta hur folket blev till (”Oldtidsmindernes Betydning for 
Historien”) och fornlämningarna måste bevaras. Man kan tala om det folk
liga nationella målet, forskningsmålet inriktat mot folkets ursprung och 
nationens framväxt, samt bevarandemålet.

Jämfört med 1500- och 1600-talens historieskrivning i Danmark och Sve
rige finns en väsentlig skillnad. Visserligen fanns även då ett utpräglat natio
nellt mål i historieskrivningen, men vägen till detta mål gick inte över ”fol
ket”, utan hävdades som ett självklart statligt intresse. Däremot överens
stämmer forskningsmålet och bevarandemålet. Både i den äldre historie
skrivningen och i den nya arkeologiska forskningen var folkets ursprung och 
nationens framväxt det centrala ämnet.

Hur går då Worsaae tillväga? I tre avdelningar behandlar han föremålen, 
gravarna och tolkningen av vad detta källmaterial säger om forntidens folk. 
Utgångspunkterna för tolkningarna är Thomsens kronologi och Sven Nils
sons fyra kulturstadier (1838-43). Bronsålderns bebyggare, som var de för
sta som förde med sig någon egentlig kultur till Danmark, tillhörde en annan
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folkstam än stenåldersfolket, som stod på en mycket låg kulturnivå. Skillna
derna i föremål och gravskick visade detta. Vid övergången till järnåldern 
skulle det däremot ha skett en förändring i smak och gravskick genom mer 
levande förbindelser med andra länder. På sin höjd kan det ha funnits min
dre invandringar från grannländerna. Stenålderns folk i Danmark hörde till 
en äldre, ännu okänd folkstam, medan bronsålderns inbyggare tillhörde den 
första gotiska eller gammaldanska folkstammen som levde vidare in i järnål
dern. Den sist invandrade gotiska folkstammen i Norden bestod av svear 
och nordmän, vilka trängde undan de gamla samiska nomadstammarna mot 
norr. Denna yngsta gotiska folkstam, eller åtminstone dess kultur, skall så 
småningom även ha trängt igenom i Danmark.

Worsaae använder arkeologiska argument, att sedan källmaterialet inte 
räckte till är en annan sak. Järnåldersframställningen går dock tillbaka på 
tidigare historisk forskning. Worsaae diskuterar också om stenåldersfolket 
var lappar (”finner”), en mening som ofta hade framförts. Fenni hos Tacitus 
använde inte metall och de levde av jakt och fiske. Nu åberopades att sam
ma slags redskap av sten grävdes upp i alla tre nordiska länderna, ”følgelig 
har Norden oprindelig været bebygget af een Stamme, men hvilket andet 
Folk skulde det vel være, end Finnerne, som fra de allerældste Tider af vides 
at have boet i Sverrige og Norge?” Worsaae vänder sig mot en sådan slut
sats. Ty man hittade även i Japan, Amerika, på söderhavsöarna och andra 
ställen helt liknande stenredskap och då måste man nödvändigtvis anta ”at 
greene af den samme Stamme, som i det ældste Tid beboede vort Norden, 
ogsaa havde strakt sig til disse Egne.” Fornsakerna visade bara att folken 
stått på ungefär samma kulturnivå. Worsaae drar den logiska slutsatsen att 
invånarna i Danmark tillhört en ännu okänd folkstam. Slutsatsen kan före
falla enkel, men är det inte. Worsaae var en av de första som tog steget från 
historiskt kända uppgifter och vågade med arkeologiska argument säga att 
det funnits förhållanden som ligger så långt tillbaka att vi inte kan ge dem 
namn.

I Sverige bildades Svenska Fornminnesföreningen 1869, och dess första 
vetenskapliga årsmöte hölls i Växjö sommaren 1870. Skandinavismen hade 
vuxit fram, vilket inte hindrade att Danmark ensamt led ett svårt nederlag 
mot Preussen och Österrike 1864. Det är kanske inte märkligt att ordföran
den G. Flyltén-Cavallius vid årsmötet i Växjö i skarpa ordalag gick emot allt 
utländskt i den svenska kulturen (anonym förf. 1870:lff, Nerman 
1970:31ff). Storhetstidens stolta självaktning som ville göra Sverige till ”den 
nyeuropeiska odlingens vagga” hade efter olycksdagen vid Poltava sjunkit 
till sorglig nationell förstämning. Men nu skulle ”nationalitetsgrundsatsen” 
skapa nytt liv i vårt gammalnordiska kulturliv. Fornminnesföreningen måtte 
”vinna kraft att rycka med sig vårt svenska folk och lära det akta sig sjelf i 
sina egna minnen”. För att äga värde borde vår moderna odling byggas ”på
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den gamla, nationella grunden”. Man känner igen både Worsaae och utställ
ningarna om Den Svenska Historien.

I Montelius Om lifvet i Sverige under hednatiden (1873) söker man dock 
förgäves en motsvarighet till Worsaaes och Hyltén-Cavallius så starkt beto
nade nationella mål. Bevarandemålet nämns i avslutningen och på omslaget 
med hänvisning till de många nyodlingarna och järnvägsbyggandet, ”helst 
det skydd, som vidskepelsens fruktan fordom gaf, nu mera försvagats”.

Boken var en förstudie till den stora Sveriges hednatid, samt medeltid, för
ra skedet, från år 1060-1350 utgiven 1875-1877 som första delen i Sveriges 
historia från äldsta tid till våra dagar. Skillnaden mot Worsaaes mer än 40 år 
gamla verk är stor, och beror inte bara på att många nya upptäckter har 
gjorts. Stenåldern, bronsåldern och den äldre järnåldern byggs upp av en 
närmast etnografisk indelning i levnadssätt, husdjur, åkerbruk, boningar, 
husgeråd, därefter kläder, prydnader, följt av gravar, begravningssätt, offer. 
Stenåldern och bronsåldern har också korta avsnitt om befolkningen och 
dess utbredning. Några andra rubriker finns också, såsom hällristningar. I 
avsnitten ”mitten av järnåldern” och ”den yngre järnåldern” knyts de arkeo
logiska fynden samman med de historiska källorna. För att levandegöra 
sten- och bronsålderns fynd använder Montelius liksom tidigare Sven Nils
son analogier med etnografiska förhållanden, såsom i Söderhavet, eller med 
de sedan 1850-talet kända pålbyggnaderna i Mellaneuropa. En tredejdel av 
boken ägnas vikingatiden.

Diskussionen om folkens ursprung är skild för sig. Som svar på frågan till 
vilken folkstam Sveriges invånare hörde under stenåldern hänvisar Monteli
us till de i den yngre stenålderns gravar funna huvudskålarna. I anslutning 
till den fysisk antropologiska forskningen anser han det i hög grad sannolikt 
”att det rinner något af det nordiska stenåldersfolkets blod i de nu lefvande 
skandinavernas ådror” (Montelius 1875-1877:72). De s.k. arktiska fornsa- 
kerna, vanligen av skiffer, hänför Montelius (1875-1877:77ff) till lap- 
parne”. Han räknar med två olika folk ”som här genomlefvat sin stenålder”, 
därmed avses delvis olika tider. Bronsålderns början i Skandinavien anser 
Montelius inte berodde på någon större invandring av ett nytt folk, utan 
nordborna lärde sig bearbeta bronsen genom kontakten med andra folk. 
Gravarna och gravskicket liknade dem från slutet av stenåldern. Ett fynd av 
en yxa från Lappland, som i senare forskning kallas aninoyxa, räknar Mon
telius (1875-1877:169f) utan tvekan som ett minne av lapparnas eller finnar
nas bronsålder.

Jämfört med Worsaae ägnar Montelius litet utrymme åt frågorna om fol
kens ursprung. För att identifiera folkstammar använder Montelius både 
arkeologiska och fysisk antropologiska kriterier, de sistnämnda var inte till
gängliga 1843.
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Andra upplagan av detta arbete kallas Forntiden och utgör inledningsde- 
len till Sveriges historia intill tjugonde seklet utgiven av P. A. Norstedt & 
Söners förlag 1903. Dispositionen överensstämmer med det tidigare arbetet, 
men är något förenklad, och den äldre järnåldern är delad i förromersk och 
romersk järnålder. Liksom tidigare kombineras de arkeologiska fynden med 
etnografiska iakttagelser. Montelius nämner på nytt de antropologiska resul
taten av kraniemätningarna. Blandningen av många långskalliga och ett 
mindre antal kortskalliga skulle tala för att den långskalliga stammen invan
drat vid början av den yngre stenåldern. ”Skillnaden i kultur mellan den 
äldre och den yngre stenåldern synes ock vara så stor, att man äfven häri 
skulle kunna se ett skäl för antagandet af en ny invandring till Sverige vid 
den yngre stenålderns början” (Montelius 1903:51). Frågan om den kort
skalliga folkstammen, som kanske bott ensam i Sverige under den äldre ste
nåldern, var besläktad med det ”arktiska” folket i norr kan man ”för närva
rande” inte besvara. Förhållandena i norr skildras på samma sätt som 
tidigare. Kännedomen om kopparn och bronsen spred sig från folk till folk, 
och var inte tecken på invandring.

Den tredje upplagan blev färdig just när Montelius blev jubeldoktor 1919. 
Det är Forntiden som ingår i Sveriges historia till våra dagar. För första 
gången finns ett förord, där Montelius nämner stora omarbetningar både i 
andra och tredje upplagan. Viktigast är den allt noggrannare kronologin, i 
den sista upplagan har för varje period angivits årtusende eller århundrade, 
medan periodbeteckningarna satts inom parentes och i mindre stil. ”Det tor
de vara första gången ett folks kulturhistoria från uräldsta tid på detta sätt 
indelats kronologiskt.”

I det inledande avsnittet om den äldre stenåldern har Montelius kommit 
fram till andra resultat om Sveriges äldsta invånare än tidigare. De tidigaste 
människorna tillhörde den långskalliga rasen och de flesta än i dag levande 
svenskarna hör till samma ras. Den kortskalliga rasen, kom senare och utgör 
i Danmark och Skåne en betydande procent. Med viss begeistring uttalar 
Montelius (1919:14) att våra ljusa, högresta, långskalliga förfäder har 
bebott vårt land alltifrån tiden kort efter istidens slut. ”Långt efter det, att 
de först utbrett sig över den Skandinaviska norden blev deras stam världsbe
römd under germanernas namn”. Bortsett från lapska och finska namn i 
norr finns bara germanska ort- och naturnamn, vilket också tyder på att det 
var just våra förfäder som först tog Sverige i besittning.

Åtminstone de flesta skifferföremålen i norr antas, liksom förut, vara min
nen av lapparnas och finnarnas stenålder. Däremot anser Montelius 
(1919:77) inte längre att lapparna blivit undanträngda norrut, utan de skall 
ha invandrat österifrån, långt före Tacitus tid. I övrigt beskrivs fynden och 
tolkas med i huvudsak etnografiska analogier liksom i de två tidigare uppla
gorna.
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För att bestämma de två folken använde Montelius hela tiden ras, fornsa- 
ker, och i någon mån ort- och naturnamn såsom kriterier. Men de arkeolo
giska kriterierna, d.v.s. fornsakerna, användes ytterst enkelt. Montelius bara 
hänvisar i allmänna ordalag till att det är en mycket stor skillnad mellan 
flintredskapen i söder och skifferföremålen i norr, där flintredskapen nästan 
helt saknas. Däremot försökte Hans Hildebrand redan i sin doktorsavhand
ling 1866 diskutera, varför det kan finnas angränsande områden med sins
emellan olika fornsaksgrupper trots den geografiska närheten och utan att 
det finns några naturgränser. Hildebrand ansåg att det är isoleringen som ger 
skillnaden. När det inte finns en yttre isolering måste det finnas en inre (Hil
debrand 1872:20f). Hildebrand var därmed nära ett kulturantropologiskt 
resonemang om etniska grupper. Med detta synsätt var det naturligt att Hil
debrand kom fram till att de tre kulturperioderna, sten-, brons- och järnål
der, tillhörde tre skilda kulturfolk. Hos Montelius saknar man försök till 
närmare regional gruppering och vad sådana regioner skulle kunna betyda.

År 1914 gav Gleerups förlag ut första delen av Svenska folkets historia 
med Forntiden och medeltiden skriven av Henrik Schlick, den lärde litte
ratur- och kulturhistorikern. Vikingatiden har fått större utrymme än hos 
Montelius, det är nästan halva boken. Självklart är den arkeologiska och 
etnografiska framställningen av sten- och bronsåldern enklare än hos Mon
telius, men det finns ett avsnitt av stort metodiskt intresse. Efter den sedvan
liga redogörelsen för lång- och kortskallar tar Schiick (1914:19ff) upp frå
gan om våra förfäders språk. Diskussionen om indoeuropéerna och deras 
språk ger slutsatsen att germanernas stamfäder, kanske söderifrån, hade 
spritt sig till Östersjöbäckenet i början av den yngre stenåldern. Det intres
santa i detta sammanhang är att Schiick med hänvisning till kända exempel 
från olika tider visar att svenskarna, liksom alla andra kulturfolk, blandats 
med andra folk, är ett ”biandfolk — och måhända är denna blandning just 
en av betingelserna för utvecklingen”. Han skiljer rätt klart mellan ras och 
folk/nationalitet och för fram ett slags definition av nationalitet:

Själva nationaliteten bestämmes nog mindre av den fysiska härstamningen än av andliga 
faktorer, av de intryck, som framkallas av landets natur, av de härav betingade levnads
förhållandena samt framför allt av den gemensamt genomlevade historien.

Med denna viktiga slutsats, som förebådar en kulturantropologisk defini
tion, blir alla resonemang om skallar, ras och blod utan betydelse i en dis
kussion om folk/nation.

Vid samma tid kom första delen, Forntiden och medeltiden, av C. Grim
bergs Svenska folkets underbara öden (1913). Grimberg var historiker och 
hans förmåga att levandegöra historien är omvittnad. Worsaae, Montelius, 
Hildebrand och Schiick var ytterst framstående forskare, som alla inom sitt
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område skrev utmärkt och lättläst och förståeligt med anknytning till ganska 
väl kända etnografiska, klassiska eller historiska paralleller, utan tvivel god 
populärvetenskap. Men när Grimberg väl kom ut var det ändå han som blev 
läst. Han skrev inte ”så och så är det”, utan hade en märklig förmåga att 
lyfta fram skeendet så att läsaren själv såg vad som hände. Ett exempel är 
belysande.

Både Montelius 1919 och Schück 1914 nämner den nya kvartärgeologiska 
forskningen om inlandsisens avsmältning, men egendomligt nog utan att 
ange den kronologiska metod som ligger i isavsmältningsstudierna. Grim
berg (1913:6ff) förklarar uppkomsten av den varviga leran och namnger 
Gerard De Geer, ingetdera nämns av Montelius och Schück. Grimberg skil
drar hur De Geer med glödande entusiasm störtade ut till de många grund
grävningarna i Stockholm, ”mätte, räknade och tecknade av”. Han och hans 
stab av unga forskare undersökte lerlager kilometer efter kilometer ner till 
Skåne och upp till mellersta Jämtland. Till sist kunde De Geer också beräkna 
hur länge mellersta Jämtland varit isfritt genom att räkna varv i den forna 
sjön Gedungsen i Ragunda. Landisen började avsmälta från Skåne för i runt 
tal 12000 år sedan. Grimberg skriver: ”Ett av den svenska naturforskning
ens mest storartade resultat var därmed vunnet. Men vem kunde ana, när 
man såg De Geers unga lärjungar gå ute i bygderna och gräva i leran, att de 
höllo på med att i jordlagren avläsa, hur länge Sveriges land varit beboe
ligt!”

När man läst Grimberg förstår man den kvartärgeologiska metoden och 
kommer ihåg den. Dessutom inser man hur oinspirerat och obegripligt Mon
telius och Schück skrivit om ett av de viktigaste resultaten i Europas forn- 
forskning. Grimbergs insats ligger i framställningssättet, vad han säger om 
lång- och kortskallar och folk saknar betydelse i detta sammanhang. Man 
kan bara notera att i supplementet 1932 fortsätter han att tala om skallfor
merna utan att nämna Schücks väsentliga invändning.

Montelius forntidsframställning dominerade synen på Sveriges förhistoria 
i sex decennier, från 1870-talet till 1930-talet. Grimberg gjorde Montelius 
synsätt än populärare. Tredje upplagan av Montelius (1919) kom t.o.m. i 
nytryck 1948, men då fanns redan två översikter av annat slag. John-Elof 
Forssander skrev Sveriges förhistoriska bebyggelse i det mycket vackert illus
trerade första bandet av Allhems Svenska folket genom tiderna (1938), en 
kulturhistoria i tolv band. I den välskrivna texten håller sig Forssander nära 
de arkeologiska fynden utan att gå in på etnografiska analogier i Montelius 
stil. Han var inte bunden av ett gammalt schema och hade nya idéer och 
mycket nytt material. Montelius hade varit starkt bunden av första upplagan 
från 1875-1877. Visserligen förbättrades kronologin och en del föråldrade 
diskuterande avsnitt ströks, men nya fynd påverkade inte Montelius fram
ställning på ett avgörande sätt. I den fasta dispositionen med sina oföränder-
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liga rubriker levnadssätt, samfärdsel, handel o.s.v. gick det att placera vikti
ga nya fynd utan att tendensen i framställningen behövde ändras. Fyndens 
egenart försvann och ledde sällan Montelius till nya frågeställningar.

I ett särskilt avsnitt redovisar Forssander (1938:358-367) den senaste 
tidens många viktiga publikationer och väsentliga problem. Ett fåtal fysisk 
antropologiska antydningar spelar ingen roll alls och etnografiska analogier 
och språkliga argument diskuteras inte. Däremot anses åkerbruk och 
boskapsskötsel, nya redskapsformer och stenkammargravar tyda på att 
främmande folkstammar från väster nådde Norden, och kom att stå i skarp 
motsats till den primitiva fiskar- och jägarcivilisationen. Med stridsyxekultu- 
ren (Forssanders liksom senare Malmers terminologi) kom ytterligare främ
mande folkelement. Vapen och redskapsformer liksom gravskick och bebyg
gelsens art var avgörande (Forssander 1938:68).

Det är i mycket Forssanders syn på Sveriges forntid, som satt sin prägel på 
senare framställningar. Forssander (1904-1944) verkade under en tid då 
arkeologin ofta missbrukades för nationella syften, framför allt i Tyskland. 
Hans forskning var i högsta grad europeisk, och han förefaller att närmast 
demonstrativt ha undvikit allt som kunde ha en nationell anstrykning. 
Några yttranden om forntidens nationella värden finns inte i hans stora 
översikt. Däremot tillmätte han forntiden stor historisk betydelse. ”Under de 
10 000 åren mellan renjägartid och riksbyggartid har vårt land varit skåde
platsen för större revolutioner i samfundsliv och i trosföreställningar än 
någonsin under det tusental år, som enligt gammal hävd intar den väsentliga 
platsen i vårt vetande om Sverige och svenskarna” (Forssander 1938:382).

Holger Arbman publicerade 1947 Forntiden i Saxon &c Lindströms för
lags fembandiga verk Sveriges historia genom tiderna. Han hade betydligt 
mindre utrymme till sitt förfogande än Forssander, vilket märks i den starkt 
fyndinriktade och koncentrerade texten. De antropologiska uppgifterna och 
etnografiska analogierna är borta, och av språkliga argument finns bara 
korta hänvisningar till det äldre ortnamnsskicket. Liksom Forssander tolkar 
Arbman de arkeologiska fyndgrupperna som olika folk och stammar. 
Vikingatiden utgör mindre än en tredjedel av omfånget.

I Den svenska historien, utgiven av Albert Bonniers förlag 1966 och i flera 
omgångar senare, har den första delen Från stenålder till vikingatid skrivits 
av flera olika författare. De större sammanbindande avsnitten, som förfat
tats av historikern Jerker Rosén, överensstämmer med Arbmans och Fors- 
sanders skildringar, men har en mer berättande karaktär utan den stränga 
anknytningen till fynden. Vikingatiden utgör en tredjedel men då tillkommer 
avsnitt om språk m.m. Märkligt nog gavs samma bok ut igen 1992. Sakfel 
skall ha rättats. Utgivningen vittnar om att förlaget saknar respekt för bl.a. 
25 års intensiv arkeologisk forskning, som givit Sverige en ny förhistoria. 
Samma år gav Norstedts förlag ut första delen av Herman Lindqvists Histo-
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rien om Sverige, en forntidsskildring som inte heller har så stark anknytning 
till aktuell arkeologisk forskning.

Åren omkring 1970 publicerades en rad arbeten som påverkade nordiska 
arkeologers sätt att framställa forntida samhällen, bl.a. kom Elman R. Ser
vices modell för den sociala organisationen, band, stam, hövdingadöme och 
stat (1962 och 1975), att spela en stor roll. Anders Hagen (1970) publicera
de en hård kritik av hur lättvindigt nordiska arkeologer ofta använt analogi
er och begrepp som ”kultur” och ”kulturer”, ”folk” och andra beteckningar 
för sociala grupperingar. Men Fredrik Barths definitioner i inledningen till 
Ethnic Groups and Boundaries (1969) började också användas. Med dem 
som grund kan man knappast komma ifrån att en hel del av de tidigare 
arkeologiska identifieringarna av grupper av föremål tillsammans med grav
skick, keramik och ornamentik verkligen har sin grund i etniska grupper. 
Hur dessa grupper sedan skall bestämmas, som folk, olika stammar eller 
stamgrupperingar inom ett folk eller ibland sociala grupper inom ett folk, är 
en annan fråga. De senaste decenniernas många nya upptäckter och teoriut
veckling pekar mot en intensivare utveckling av forskningen om samspelet 
mellan olika kulturformer och olika slag av etniska grupper.

Sammanfattningsvis kan man säga att med den alltmer detaljerade arkeo
logiska kronologin lades omkring 1870 grunden till en historisk framställ
ning av forntiden i Sverige, ett enormt framsteg om man jämför med tidigare 
försök inom historievetenskapen. Ända sedan Sven Nilssons första arbeten 
på 1830-talet var forskningen utpräglat positivistisk och evolutionistisk, och 
så var den ännu på 1960-talet. Men skillnaden mellan Forssanders och Arb- 
mans översikter å ena sidan och Montelius å andra sidan är mycket stor. 
Forssanders Sveriges förhistoriska bebyggelse från 1938 var en vändpunkt. I 
framställningssättet hade bruket av etnografiska analogier gått starkt tillba
ka, eventuella tolkningar knöt mer direkt an till fynden. Fysisk antropolo
giska folkbestämningar och språkliga teorier var borta. Då det gäller 
folk/stam/nation utgår Forssander från enbart arkeologiskt material, och tar 
avstånd från alla yttringar av Blut und Boden. Definitioner i likhet med 
Barths saknas, men det arkeologiska materialet användes på ett sätt som 
nära knyter an till Barths senare definitioner utan att något sådant diskute
ras. Hildebrands början till en diskussion redan 1866, då han talade om ytt
re och inre isolering, tas inte upp och inte heller Schlicks uppslag från 1914 
till en kritisk diskussion av innebörden av nation. Någon sammanhängande 
framställning av Sveriges forntid i ett stort historiskt översiktsverk, skriven 
av en arkeolog, har inte givits ut efter Arbmans arbete 1947.

Den förklarligt nog enkla bilden hos Montelius med två eller ett enda folk 
som ”kom först” till Sverige ersätts hos Forssander och Arbman med en ten
dens att söka det mångkulturella och mångetniska i den förhistoriska 
utvecklingen. Men kunskaper och begrepp som gäller under den senare
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tusenåriga historiska tiden har varit svåra att släppa. De får ibland fortfa
rande styra synen på samhällen som ligger många tusen år tillbaka. Den 
mångkulturella och mångetniska synen blir allt viktigare, den knyter an till 
våra dagars Sverige och har kanske påverkats av dagssituationen. Man kan 
sätta i fråga om inte denna syn är aktuellare och väsentligare att diskutera 
än det som visas i utställningarna ”Den Svenska Historien”.
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Nämforsen - empiri och 
poststrukturalism

Några kommentarer till aktuell forskning

Ulf Bertilsson

Nämforsen - Empiricism and Post-Structuralism. Comments on Current 
Research. In this paper the author discusses research in rock carvings as a 
part of archaeology against the background of several current papers on 
the carvings at Nämforsen by Evert Baudou and Lars Forsberg along with 
a very controversial book by Christopher Tilley, the foremost supporter of 
archaeological post-structuralism. The author is positive to the holistic 
approach which Tilley takes to the subject but is, at the same time, critical 
to his incorrect and misleading attack on Gustaf Hallström. The author 
also shows that Tilley’s ideas have their roots in Scandinavian rock art 
research from the 1970s which is now revitalized partly in a new form.

Hällristningsforskningen utgör en mycket begränsad del av arkeologin. I 
många arkeologers ögon betraktas ristningarna som i och för sig intressanta, 
men ändock huvudsakligen som en konst- eller religionshistorisk kuriositet. 
Bakgrunden till detta förhållande skall troligen sökas i att ristningarna vid 
en första anblick kan tyckas ha ett alltför lågt och osäkert s.k. preparatsvär
de. Det innebär att de är svåra att mäta, väga och C-datera, och därför 
betraktas som ytterst vaga och svårtolkade yttringar av mänsklig kultur. 
Samtidigt är det uppenbart att ristningarna har fascinerat många av svensk 
och nordisk arkeologis mest betydande forskare, Oscar Almgren, Sverre 
Marstränder, Anders Hagen och Mats P. Malmer. Internationellt är bilden än 
mer splittrad med välkända forskarnamn som Henry de Lumley, Emmanuel 
Anati, Christoper Chippindale, John Coles och några till. Samtidigt har 
ämnet svårt att slå igenom som ett etablerat forskningsområde i t.ex. USA. 
Detta kan illustreras av följande sanna historia som berättades för mig av en 
amerikansk kollega vid en kongress i Australien 1992. Kollegan, en språkve- 
tare, som studerat ristningarnas funktion som språk och som representerade 
ett universitet i sydvästra USA, beläget i ett område där det finns gott om 
hällristningar, hade föreslagit sitt universitet att anordna ”a conference on 
rock art”. Till hans stora förvåning bemöttes förslaget positivt, men han för
stod snabbt orsaken när rektorn sade: ”Great, which groups will be play
ing?”
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Intresset för hällristningarna har dock tilltagit kraftigt under senare år, vil
ket bl.a. kan märkas på antalet avhandlingar och övriga publikationer inom 
ämnesområdet. Orsakerna till detta kan bl.a. sökas i att de svenska hällrist
ningarna har kommit att uppmärksammas även internationellt under senare 
år. Bakgrunden till detta är i sin tur ristningarna i sig, där t.ex. de i norra 
Bohuslän, även vid internationella jämförelser, framstår som en högklassig 
exponent för den europeiska bronsålderskulturen, vars enda motsvarighet 
finns i Val Camonica i Norditalien. Det ökande intresset har också sin grund 
i en större medvetenhet om att många ristningar, som en följd av surt regn, 
andra föroreningar och förändrad markanvändning, är stadda i snabb ned
brytning och nu utgör den kanske mest hotade delen av det arkeologiska 
kulturarvet. Under de senaste två åren har anordnats tre olika nordiska sym
posier och konferenser om hällristningar med medverkan av många interna
tionella forskare i Tanum, Florö och Alta. Vid dessa tillfällen har ristningar
na behandlats ur många aspekter, såväl praktiska och bevarandemässiga, 
som mer intellektuella och förståelsemässiga.

Vad gäller de praktiska frågorna har Riksantikvarieämbetet genom forn
minnesinventeringen gjort omfattande insatser för att få till stånd en grund
läggande dokumentation och ett skydd för ristningarna genom att föra in 
dem i Fornminnesregistret, och därmed inom lagstiftningens skyddande 
hägn. Artikelförfattarens eget intresse går tillbaka på ett uppdrag 1982 av 
inventeringens dåvarande chef Klas-Göran Selinge, att i norra Bohuslän fort
sätta och komplettera arbetet med att där registrera nyupptäckta hällrist
ningar, som inletts mer än 10 år tidigare av Gunnar Ekelund. Uppdraget fick 
betydande och alltjämt bestående konsekvenser för min forskningsinriktning 
och övriga verksamhet. Klas-Göran Selinge hade tidigt, tillsammans med 
Åke Hyenstrand, insett hällristningarnas potential som arkeologiskt källma
terial, och då inte minst för den rumsligt inriktade bebyggelsearkeologin. 
Redan i samband med förstagångsinventeringen av Jämtland hade Selinge 
personligen, och genom sina medarbetare, lagt ner stor möda på att åstad
komma en konsekvent redovisning med utförliga beskrivningar i Fornmin
nesregistret av ristningarna och målningarna i området. Arbetet grundade 
sig på äldre forskning och i synnerhet då på Gustaf Hallströms, minst sagt, 
omfattande insatser. En viktig komponent i sammanhanget utgjordes också 
av Sverker Jansons intresse för området och ämnet (se bl.a. Janson 1980).

Alltnog, Selinges förmåga att effektivt ta sig an det mödosamma, men 
nödvändiga arbetet med att uppordna och korrekt redovisa källmaterialet i 
Fornminnesregistret, ledde till att han i samband med revideringen i Öster
götland alltmer kom att koncentrera sitt hällristningsintresse på de grundläg
gande metodfrågorna. Resultatet kom att bli en artikel i Fornvännen (Selinge 
1985), i vilken han med sedvanlig skärpa redovisar sitt eget synsätt och sam
tidigt påvisar betydande oklarheter och brister i den samtida forskningen i
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detta avseende. Av naturliga skäl kommer tyngdpunkten i forskningen inte 
heller i framtiden att koncentrera sig på dessa, av många säkert ansedda som 
tråkiga, grundläggande forskningsfrågor. Det förtjänar dock samtidigt att 
påpekas att många av arkeologins avgörande framsteg är beroende av forsk
ningsinsatser av mer empirisk och metodisk natur. Man behöver bara erinra 
om treperiodsystemet, bronsålderns periodindelning, och andra skapelser 
som nu tas för givna.

Fortsättningen av denna artikel kommer att behandla ett aktuellt exempel 
på denna forskningsdualism och dess konsekvenser. Exemplet gäller aktuell 
forskning kring ristningar vid Nämforsen. Författaren vill här göra ett för
sök att värdera denna forskning, och att sätta in den i sitt forskningshistoris- 
ka sammanhang.

Under senare år har man kunnat iaktta en stadigt ökande insikt bland, 
kanske främst yngre, arkeologer om att förhistoriskt källmaterial - fynd, 
fornlämningar och kulturkomplex - är lättare att beskriva än att tolka och 
förstå. Tillspetsat skulle man kunna säga, att många forskare har nått fram 
till slutsatsen att förklaringarna i många fall är minst lika sammansatta och 
komplicerade som själva källmaterialet. Man skulle, måhända en smula 
ytligt, kunna beskriva detta som en poststrukturalistisk reaktion mot den 
funktionalistiskt och strukturalistiskt inriktade forskningen under 1960-, 
1970- och 1980-talen. Som författaren har förstått saken, är en av den arke
ologiska poststrukturalismens grundläggande idéer att mycken, för att inte 
säga all, arkeologisk kunskap borde (och måste!) brytas ned till grunden, 
omformas och rekonstrueras. Orsaken är bl. a. att det finns ett mycket stort 
behov av mer varierade arkeologiska tolkningar och förklaringar. Problemet 
kan kanske illustreras av följande episod; när artikelförfattaren 1988 deltog 
i ”The Cambridge Seminar on Post-Structuralism in Archaeology” med ett 
föredrag om bohuslänska hällristningar baserat på tolkningsforslagen i 
avhandlingen från föregående år (Bertilsson 1987), bemöttes detta av den 
arkeologiska poststrukturalismens främste förespråkare, Christopher Tilley, 
med invändningen att det i och för sig var intressant med en ny förklaring 
till ristningarna, men att mitt arbete hade blivit än mer spännande om jag 
istället hade presenterat 100 olika nya förklaringar!

Någon kan tänkas reagera mot denna beskrivning av poststrukturalism, 
och hävda att den är alltför ytlig och generaliserande, men trots detta kom
mer den att användas i denna artikel. Vad gäller hällristningar, har hittills 
ytterst få poststrukturalistiska idéer slagit igenom inom detta forskningsom
råde, åtminstone vad gäller studiet av skandinaviska bronsåldersristningar. 
Kanske kommer dock denna bild att förändras inom kort.

Flittills har endast ett större arbete med denna inriktning presenterats, 
nämligen nämnde Tillleys försök att helt ifrågasätta och rekonstruera tolk
ningen och innebörden av hällristningarna vid Nämforsen i Ångermanland
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(Tilley 1991). Platsen är en av de mest betydande med fångstristningar över
huvudtaget, med fler än 2 000 enskilda ristningsfigurer på berghällarna i och 
på stränderna av en tidigare mycket stor fors i Ångermanälven. Majoriteten 
av ristningsfigurerna utgör goda exempel på den nordliga fångstkulturens 
traditionella motiv med avbildningar av älgar och älghuvudförsedda skepps
stävar. Där finns också ett mindre antal traditionella bronsåldersmotiv som 
fotsulor och cirkelkors. Möjligen bör också skeppsfigurerna inkluderas i 
denna krets (för detaljer se Hallström 1960).

Det är uppenbart att Tilleys bok uppvisar många brister och missförstånd. 
Detta är sannolikt ett resultat av hans något skrala kunskaper om hällrist
ningar i allmänhet och om Nämforsen i synnerhet. Trots det är den ändå 
intressant och läsvärd. Den har också gett upphov till många reaktioner 
bland hällristningsforskare, som t.ex. att inspirera till en ny utställning på 
platsen, och att ifrågasätta och ompröva den traditionella förklaringen av 
den älgsymbolik, som har ansetts komma till uttryck i ristningarna. Man 
skulle möjligen också våga hävda att boken också har haft en positiv effekt 
också på dem som har reagerat emot den, eftersom den har medfört en rela
tivt omfattande debatt (för en utförlig recension av bl.a. Jean Glottes och 
Mats P. Malmer, se ”The Cambridge Journal of Archaeology” 1993). För 
artikelförfattaren framstår bokens största värde i att den utgör ett försök att 
skapa en ny förklaringsgrund, en slags infrastruktur för inte bara ristningar
na som sådana, utan också för hela den hittillsvarande Nämforsenforskning- 
en. Behovet av en sådan måste anses som ett stort och nödvändigt komple
ment till Hallströms enormt omfångsrika empiriska hårddata. Mot den 
bakgrunden har det känts uppfriskande att ta del av Tilleys försök att för
klara Nämforsens betydelse utifrån ett mer allmänt, kontextuellt perspektiv. 
Detta forskningsgrepp framstår emellanåt som en hälsosam kontrast mot 
mycken traditionell forskning om platsen, som dominerats av idéer från den 
s.k. kulturkretsläran med rötter i tidigt 1900-tal, och som i många fall 
huvudsakligen behandlat frågor om förhistoriska företeelsers geografiska 
ursprung och ålder.

Till och med under senare år, bl.a. vid ett seminarium om Nämforsen- 
forskning 1990, handlade mycket av debatten om huruvida det var möjligt 
att fastställa att Nämforsen enbart uttrycker en nordlig-östlig ristningstradi
tion, som i stort sett saknade kontakter med, och element från, bronsålder- 
skulturen i Sydskandinavien och Västeuropa. För artikelförfattaren förefaller 
det vara uppenbart att ristningarna där innehåller både nordliga och sydliga 
formelement, även om fångstkulturens dominerar. Eller rättare sagt avbild
ningarna av det i regionen mest vanliga landdjuret, älgen (för antalsuppgifter 
se bl.a. Ramqvist 1989:218). Den näst mest vanliga figurtypen, skepp, kan 
inte på något sätt sägas vara typisk för fångstkulturens ristningar. Tvärtom 
är den, med undantag av skålgropar, det absolut mest typiska formelementet
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i de Sydskandinaviska hällristningarna, t.ex. i Bohuslän, Östfold, Uppland 
samt i Rogaland. Skepp förekommer också i stor omfattning i Tröndelag (för 
detalj uppgifter se Bertilsson 1989 och Malmer 1981 med referenser).

Det som i huvudsak gör skeppsbilderna vid Nämforsen till nordliga form
element är, förutom det geografiska läget, det faktum att de har anpassats 
till denna tradition genom att de har utsmyckats med älghuvudprydda stä
var. Att därför hävda att skeppen är ett typiskt formelement i den nordliga 
fångstkulturen förefaller inte särskilt genomtänkt. Tvärtom är Nämforsen- 
ristningarna tillsammans med de i Alta i Finnmark tämligen unika i detta 
avseende. Ty även om skeppsbilder inte är ovanliga inom den nordliga rist
ningstraditionen (se bl.a. Lindqvist 1984:25), så är frekvensen i de flesta fall 
mycket låg om man jämför med den sydliga traditionen. Man skulle därför 
lika väl kunna hävda att orsaken till de många skeppsbilderna istället står 
att söka i läget vid havet, som var en gemensam nämnare för Nämforsen och 
Alta vid den tidpunkt då ristningarna tillkom. Vad gäller människoavbild- 
ningarna, fotsulorna, cirkelkorsen och skålgroparna, är dessa alla formele
ment typiska för de sydliga jordbruksristningarna. Ett drag som däremot är 
framträdande vid Nämforsen, och också typiskt nordligt, är ristningsytornas 
ovarierade, additiva karaktär, där likartade figurer har tillfogats utan något 
direkt inbördes sammanhang.

Ett centralt element hos ristningarna är den teknik i vilken de utförts. 
Nämforsenristningarna har i detta avseende behandlats utförligt av Malmer 
och Ramqvist, och nu också av Baudou och Forsberg. Hittills har man då 
huvudsakligen berört frågan om förhållandet mellan konturristade och helt 
uthuggna figurer, eftersom dessa skilda huggningstekniker har ansetts ge vik
tiga kronologiska indikationer. I synnerhet Forsberg bygger mycket av den 
efterföljande forklaringsdiskussionen på den inledande analysen av hugg- 
ningstekniken (Forsberg 1993:196ff). Även om denna diskussion inte saknar 
relevans, förefaller det helt uppenbart att den förbigått den kanske mest 
uppenbara och tillika viktigaste detaljen i huggningstekniken. Enligt artikel
författarens uppfattning är det nämligen helt uppenbart, att majoriteten av 
Nämforsenristningarna är utförda i en teknik, med relativt breda prickhugg- 
na ristningslinjer och ytor, som inte på något sätt är typisk för de nordliga 
fångstristningarna, utan tvärtom för de sydliga jorbruksristningarna. Mer 
typiskt för de nordliga ristningarna är ju istället en ibland tunnare, men van
ligen också efterbearbetad - slipad eller polerad - och ofta med en mer ele
gant och precis linjeföring, som kan studeras på de stora älgfigurerna vid 
Landverksristningen vid Ånnsjön, men som är allra tydligast i Altaristning- 
arna. I Tröndelag, och då främst på den storslagna Bardalsristningen utanför 
Steinkjer där den nordliga och sydliga ristningstraditionen möts på samma 
berghäll, kan man intressant nog se att de typiska bronsålderristningarna är 
utförda med bredare linjer, medan fångstkulturens bilder är gjorda i en mer
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precis teknik. Detta motsäger också förklaringen att tekniken skulle vara 
helt bergartsberoende. Samma fenomen kan iakttas på den storslagna Gär
deristningen i Jämtland, där de närmast övernaturligt stora älgfigurerna är 
utförda i en mycket elegant, tunn linjeföring, medan scenen med den mindre 
älgen och fotspåren uppvisar bredare, prickhuggna linjer, som är typiska för 
den sydligare, och i vissa avseenden yngre ristningstraditionen.

Detta innebär inte automatiskt att de tidiga dateringar som nyligen har 
föreslagits av både Baudou och Forsberg (båda 1993) är felaktiga, men 
poängen är att denna grundläggande komponent i ristningstekniken är en 
faktor som också måste vägas in i dateringsdiskussionen, och diskussionen 
av nordliga och sydliga inslag i ristningarna. Det är inte heller självklart att 
en, i och för sig, avancerad datoranalys utgör den bästa grunden för en mer 
precis datering. Minst lika viktigt är där det geografiska perspektivet och 
valet av jämförelseobjekt. Ett allmänt intryck är här att Baudous ekologisk
kulturella tidsskala (1993:261) förefaller mer rimlig och övertygande än 
Forsbergs (1993:244). Baudou accepterar också möjligheten till kontakter 
med andra kulturer och grupper medan Forsberg avvisar den. Hans åsikt är 
att ristningarna endast hade en innebörd för de människor som bodde vid 
Nämforsen, vilket medför att han utesluter möjligheten till kontakt och 
kommunikation med externa grupper.

Forsberg kommer fram till sin uppfattning genom att avvisa vad han själv 
benämner den shamanistiska modellen (min kursiv.) genom att använda 
samma argument (”...shamanen söker sig ju till farliga utsatta, heliga platser 
för att komma i kontakt med den andra världen”, Forsberg 1993:244) som 
Tilley använder när han diskuterar Nämforsen i samband med elementen i 
The Shamanistic Tent (Tilley 1991:134ff). Märkligt nog förefaller båda for
skarna att komma fram till samma slutsats, nämligen den att platsen inte ger 
uttryck för en shamanistisk religion, genom att använda samma argument 
som stöd för sina helt motsatta uppfattningar!

I slutet av sin artikel påtalar Forsberg att den ursprungligen skrevs ett och 
ett halvt år innan Tilleys bok publicerades, men att boken inte på något sätt 
har ändrat Forsbergs syn på innehållet i artikeln. Detta oaktat, skulle det 
självklart ha varit intressant om han hade kommenterat boken, eftersom den 
behandlar samma källmaterial, och eftersom han kommer fram till ett helt 
annat resultat än Tilley, delvis genom att använda samma argument som 
denne. Tilley kommenterar också förhållandet mellan Nämforsen och den 
samtida yttervärlden. Han förespråkar en förklaringsmodell med ett utbytes
system, där platsen gradvis utvecklas till ”... a major regional aggregation 
centre, in which elk hides and furs ... were exchanged for prestige goods 
such as bronzes” (Tilley 1991:163ff). De grupper som deltog i utbytessyste
met var, enligt Tilley, inlandets jägare-fiskare-samlare, kustlandets jordbruks
befolkning, och enstaka sydskandinaver (jfr Selinge 1978). Kontakten mel-
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lan jägarna vid Nämforsen och Sydskandinavien omvittnas genom ristnings
figurer som skepp(!), fotsulor och skäror. I detta avseende ansluter sig Tilley 
till Malmers uppfattning (1975), att Nämforsen var en mötesplats mellan 
Nord- och Sydskandinavien, betydelsefull för ett varuutbyte som omfattade 
bl.a. metallföremål, stenredskap och pälsverk. Vidare anser Tilley, att en del 
av de nya sydliga ristningsfigurtyperna upptogs i ett befintligt kosmologiskt 
system, vilket bl.a. visas av de djurhuvudstävförsedda skeppen. Han hävdar 
också uppfattningen, att den i förhållande till inlandsjägarna dominerande 
sociala gruppen vid Nämforsen därigenom ytterligare stärkte sin rituella 
makt och sociala status. På så sätt lyckas han också åstadkomma en mer hel
täckande och intressant förklaring till Nämforsen i ett förhistoriskt långtids
perspektiv än Forsberg. Den senare utesluter ju möjligheten av att ristningar
na överhuvudtaget visar på några kontakter med andra sociala grupper.

Baudou däremot drar i stort sett samma slutsats som Tilley vad beträffar 
upptagandet av nya sydskandinaviska ristningsfigurtyper. Men enligt hans 
uppfattning leder detta till att den lokala ristningstraditionen också upphör 
(Baudou 1993:261, fig. 2). Som läsaren förstår, är det inte en helt enkel upp
gift att på ett rättvist sätt beskriva och analysera de olika ståndpunkterna i 
den aktuella Nämforsenforskningen. Ett skäl är, som tidigare påtalats, att 
Baudou, Forsberg och Tilley, och i synnerhet de senare två, delvis använder 
likartad argument till stöd för sina helt olika uppfattningar.

Forsberg skulle med en postmodernistisk term kunna betecknas som en 
slags techno-funktionalist, bl.a. eftersom han i tolkningen fäster mycket stor 
vikt vid resultatet av datoranalysen. Tilley måste man självklart beteckna 
just som en poststrukturalist, men då med en mycket stark anknytning till 
struktur-marxism, även om han själv förespråkar ett mer öppet, analytiskt 
förhållningssätt med användning av en rad olika förklaringsmodeller som 
semiotik och hermeneutik. Sammanfattningsvis skulle man kunna hävda att, 
trots den delvis starka negativa kritik som boken givit upphov till, en positiv 
aspekt hos den är att den t.ex. i jämförelse med Forsbergs artikel, ändock på 
ett ganska fruktbart sätt försöker analysera och förklara Nämforsens kom
plexitet istället för att förneka och försöka bevisa att den inte existerar. En 
annan god egenskap, som emellertid också kan tillskrivas Forsbergs artikel, 
är att hällkonstens religiösa eller religionshistoriska aspekt behandlas på ett 
modernt, strukturellt och kontextuellt sätt; som uttryck för kommunikation 
och allmän ideologi. Detta står i stark kontrast till en del tidigare forskning.

Innan vi övergår till att kommentera ett annat intressant exempel på 
behandlingen av teman som religion och ideologi inom häll ristningsforsk
ningen, är några ytterligare kommentarer till Tilleys presentation och upp
fattning om Hallströms forskning nödvändiga. Bakgrunden är att Tilley 
beskriver och attackerar Hallström, och dennes nästan livslånga Nämforsen- 
forskning, på ett mycket obehagligt och barnsligt sätt. Och eftersom Tilley
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själv aldrig skulle ha kunnat skriva sin bok utan denna insats, är häcklandet 
av Hallström helt poänglöst. Och därför har också Tilleys egen retoriska frå
ga: ”Who could possibly be interested in a sterile catalogue?” (1991:175) 
också ett för alla läsare uppenbart svar!

Vid det ovan omtalade seminariet i Cambridge 1988, presenterade artikel
författaren en artikel som var avsedd som ett försök till en delvis kritisk 
granskning av skandinavisk hällristningsforskning. Delar av denna diskus
sion förefaller att mot bakgrund av exemplen från den aktuella Nämforsen- 
forskningen fortfarande kunna äga en viss relevans. Det är ett välkänt fak
tum att den skandinaviska hällristningsforskningens historia börjar redan på 
1600-talet. Redan under tidigt 1800-tal inleddes en första gyllene forsk- 
ningsera med stora inventerings- och dokumentationsprojekt i norra Bohus
län. Den avslutades först under sent 1920-tal, när Oscar Almgren lade fram 
sin berömda avhandling, Hällristningar och kultbruk (1927). Almgrens 
forskningsinriktning var i vissa avseenden ytterst modern, även med dagens 
mått; han underströk vikten av de rumsliga sammanhangen - konkret kopp
lingen mellan ristningarna, den odlingsbara jorden och gravmonumenten - 
bronsåldersrösena. Samtidigt var hans viktigaste argument för att tolka och 
förklara ristningarnas innebörd ideologiskt, men i en mycket snäv bemärkel
se. Han förfäktade en religionshistorisk förklaringsmodell, där han såg rist
ningarna som uttryck för en fruktbarhetskult i anslutning till jordbruket. 
Bakgrunden kan bl.a. sökas i att Almgren hade goda kunskaper i religions
historia. Han gjorde imponerande breda jämförelser mellan idéer och motiv 
i de bohuslänska ristningarna, och element från förhistoriska religioner i 
Indien, det Romerska riket, och från Bondesverige i historisk tid. Samtidigt 
använde han sig, på ett tämligen okritiskt sätt, av dylika analogier och för
klaringar, som han trots allt hämtade från vitt skilda epoker och geografiska 
områden. I detta avseende uppvisar hans forskning tydliga likheter med den 
s.k. nya arkeologin på 1960-talet, med 1970- och det tidiga 1980-talets 
strukturalism, och dagens poststrukturalism och kontextualism. Vad gäller 
Almgrens betydelse för den sydskandinaviska hällristningsforskningen kom 
hans slutsatser att dominera forskningen under nästan 50 år. Även om det 
måste sägas att hans forskning till stora delar präglades av briljans, ledde 
den också delvis in i en återvändsgränd, nämligen mellankrigstidens reli- 
gionshistoriska hällristningsforskning.

År 1980 skrev Göran Burenhult i sin avhandling, ”The Rock-Carvings of 
Götaland, part 1”, att hällristningsforskningen hade blivit negativt influerad 
av det faktum att den ursprungligen bestod av två skilda forskningsfält, ett 
arkeologiskt och ett annat som har varit inriktat mot religionshistoria 
(Burenhult 1980:11). Samtidigt som Burenhult erkänner hällristningarnas 
inneboende religiösa och magiska karaktär, framhåller han också att denna 
hällristningsforskningens dualism har förhindrat integrationen av den i den
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allmänna bronsåldersforskningen. Burenhult pekar också på det faktum, att 
ett försök att genomföra en sådan integration gjordes av Carl-Axel Althin i 
dennes avhandling om de skånska hällristningarna 1945. I senare arbeten av 
Bertil Almgren, Sverre Marstränder och P. V. Glob från 1950- och 1960- 
talen dominerar, enligt Burenhult återigen, den religiösa aspekten i idéerna.

På 1970-talet bröt slutligen nya idéer igenom i den skandinaviska hällrist- 
ningsforskningen, när först Gro Mandt (1972) och senare Åke Hyenstrand 
(Kjellén och Hyenstrand 1977) presenterade studier som baserades på miljö
mässiga och rumsliga aspekter. Mandt diskuterar på ett intressant sätt bl.a. 
olika sorters klassificering och uppfattning av tiden i relation till bl.a. häll
ristningarna. Detta forskningsgrepp kan upplevas som påfallande modernt, 
och det har också nyligen aktualiserats av den norske hällristningsforskaren 
Anders Hersjedal (ännu opublicerat föredrag vid ACRA-konferensen i Alta i 
juni 1993). Stig Welinder (1974) argumenterade för en närmast kontextuell 
forskningsinriktning, där man borde koppla samman hällristningarna med 
annat samtidigt arkeologiskt källmaterial. Oscar Almgrens uppfattning ifrå
gasattes starkt av Malmer, som framförde uppfattningen att de skandinavis
ka hällristningarna, i första hand borde studeras i direkt relation till det 
samtida kultursammanhang i vilket de producerades (Malmer 1981 och 
1987). Redan vid denna tid hade emellertid en delvis helt annorlunda upp
fattning om hällristningsforskningens inriktning framförts av Jarl Nord- 
bladh. Denne inledde redan under 1970-talet en strukturalistiskt och semio- 
tiskt inriktad analys av Kville härads hällristningar i Bohuslän. Enligt 
Nordbladh fungerade de olika ristningssymbolerna, och kombinationer av 
dessa, som komplexa, symboliska meddelanden inom det samtida bronsål- 
derssamhället (Nordbladh 1978). Vid en tillbakablick framstår detta grepp 
på ämnet som modernt och som en nödvändig förutsättning för Tilleys bok. 
Man skulle naturligtvis kunna hävda att en svaghet i den strukturalistiskt 
inriktade arkeologin är att förklaringarna emellanåt är mer komplicerade än 
källmaterialets symboliska innehåll och betydelsebärande funktion. Trots 
detta har detta synsätt utgjort ett viktigt bidrag till just den ofta efterfrågade 
integrationen av hällristningsforskningen i den allmänna bronsåldersforsk
ningen i Norden. I detta avseende har Nordbladh fungerat som en föregång
are i en modern forskningsinriktning, där hällristningarna inte enbart 
betraktas som uttryck för förhistorisk religion, men också som viktiga plat
ser och element för kult och ritual, vars lokalisering och innehåll utgör 
transformationer av centrala ideologiska och sociala element. En ytterst 
intressant fördjupning och vidareutveckling av detta synsätt har nyligen pre
senterats av Inger Hedengran (1993). Det är också artikelförfattarens upp
fattning, att först när vi på detta sätt försöker att se komplexiteten och sam
banden mellan de olika elementen i hällristningarna och mellan ristningarna 
och det övriga arkeologiska källmaterialet, som vi kan uppnå en djupare för
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ståelse av detta förhistoriska fenomen. En absolut förutsättning för att vi 
överhuvudtaget skall kunna bedriva någon meningsfull hällristningsforsk- 
ning, vare sig renodlat empirisk, funktionalistisk, eller poststrukturalistisk, 
är dock att vissa grundläggande frågor som studieobjektets geografiska läge, 
typ, form, storlek och antal är besvarade! Därför finns det heller inte någon 
oundviklig motsättning mellan t.ex. en empiriskt inriktad grundforskning 
med tyngdpunkt på dokumentation, och en mer förklarings- och förståelse
mässig poststrukturalistisk forskningsinriktning.
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Fågelfångstanläggningar i Sättna 
och Selånger i Medelpad

Wivianne Bondesson

Bird-catching Devices in Sättna and Selånger in Medelpad. Bird-catching 
devices are a common feature along the coast of northern Sweden. During 
the last 10 years they have been registered as ancient monuments, but 
there are still many questions left to be answered concerning their varia
tion and function.

Inledning
Fågelfångstanläggningar är en relativt ny fornlämningskategori i invente
ringssammanhang. De började registreras i mindre skala först 1982. Kun
skapen om lämningarna var då ganska fragmentarisk och eftersökningen 
prioriterades inte. Idag vet vi mer om lämningarna, även om stora luckor 
fortfarande kvarstår, och eftersökningen prioriteras i aktuella områden. 
Anläggningarna redovisas numera generellt som fornlämning om de inte är 
alltför raserade eller osäkra.

Fornminnesinventeringen i Sättna och Selånger
Under säsongen 1988 fornminnesinventerades Sättna socken och större 
delarna av Selångers socken i Medelpad. Samtliga anläggningar besiktigades 
av författaren, och upptäckten av variationen vad gäller form och läge på 
dessa för mig tidigare okända lämningar gav upphov till en hel del funde
ringar kring anläggningarnas funktion. När nu några år har förflutit, har 
även ett annat perspektiv tillkommit, nämligen förändringar i prioriteringar 
och bedömningar av denna typ av lämningar.

De båda socknarna uppvisar flera likheter. Båda saknar direkt kustanknyt
ning, men har ett läge i direkt anslutning till kustsocknar. De östra delarna 
domineras av jordbruksbygd som sträcker sig inåt landet via bördiga dal
gångar i öst-västlig riktning. Ju längre västerut man kommer desto mer över
går bygden i ett skogrikt fångstland. Socknarna är kuperade med höjdskill
nader från havsnivå till 430 m.ö.h. Bergen är vanligen stora och mjukt 
rundade med vidsträckta flacka krön och avsatser, mer sällan småkuperade 
och sönderskurna. Denna öst-västliga skillnad avspeglar även en skillnad i 
fornlämningsbestånd, där jordbruksbygden uppvisar en rik mångfald av 
lämningar från främst järnåldern och framåt, medan skogsområdena göm
mer lämningar från ett mer perifert utnyttjande av dess resurser som råvaru
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leverantör och fångstland. Lämningarnas olika karaktär och läge påvisar ett 
spännande samband mellan den intensivt utnyttjade bygden med dess fasta 
bosättning som bas, och den livsnödvändiga kompletteringen av de perifera 
resurserna som ägt rum sedan förhistorisk tid. Inom detta komplicerade 
samspel har fågelfångstanläggningarna haft en roll, även om vi idag inte kan 
fastställa deras betydelse inom ekonomin eller närmare datera inom vilka 
tidsperioder de använts.

Fågelfångstanläggningarna, eller som de beskrivs i inventeringsböckerna 
för Medelpad, områden med stenrader, förekommer i ett nord-sydligt stråk i 
Medelpad ca 3-7 km från kusten. Enstaka lämningar finns dock även i kust
socknar. Förekomsten avtar för att helt upphöra ytterligare ett 15-tal kilo
meter västerut. Ibland har de anknytning till berg med vin-namn, t.ex. 
Fågelvinberget, som i regionen är liktydigt med spelplats för skogsfågel. De
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Fig. 1. Ungefärlig uppmätning i plan av RAÄ 193 i Selångers socken, Medelpad. Uppmätningen är 
gjord i samband med registreringen av lokalen. Renritning från inventeringsboken av författaren.
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är belägna på flacka bergskrön eller avsatser, på hällmark eller endast lätt 
övermossad sådan. I Selångers socken registrerades år 1988 37 lokaler med 
40 fågelfångstanläggningar. Lokalerna bedömdes som fasta fornlämningar i 
samtliga fall utom två, som bedömdes som alltför raserade och därmed 
osäkra. Dessa ingår därför inte i statistiken nedan. På lokalerna finns sam
manlagt 343 stenrader. Resultatet i Sättna socken är likartat. Där registrera
des 35 lokaler och alla utom två bedömdes som fasta fornlämningar, då des
sa två uppfattades som osäkra. De har trots detta medräknats i statistiken 
eftersom antal rader och deras form har kunnat beskrivas. På lokalerna finns 
sammanlagt 326 stenrader (fig. 1).

Beskrivning av anläggningarna
En fågelfångstanläggning är en anordning för fångst av skogshönsfågel, 
främst tjäder och orre. Lämningen utgörs av en eller flera rader av stenar, 
vanligen 0,1-0,4 m stora, som lagts i ett eller två skift så att de bildar rader. 
Dessa kan ha olika längd och riktning, varvid olika formationer har bildats. 
Längden kan variera mellan 1 och 26 m, men de är vanligen mellan 1-11 m 
långa. Radernas funktion är att leda fågeln fram till en öppning, där en sna
ra är fastsatt (fig. 2). Ibland har fågeln hjälpts på traven med lockbeten i 
form av bär. Om radernas form eller placering är av funktionell art eller mer 
ett uttryck för konstruktörernas varierande uppfattningar om hur jakten 
bäst skulle gå till kan man endast spekulera om. Till en början verkade

Fig. 2. Rekonstruktionsteckning föreställande fågelfångstanläggning. Teckning av författaren.
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mångfalden former lite förbryllande. Vid en del lokaler gjordes därför för
enklade skisser. Det visade sig vara vanligt att stenrader hade placerats 
parallellt med varandra längs med krönens kanter, ibland längs med båda 
kanterna men ofta endast längs med ena kanten. Mer sällan var de placerade 
mitt på krönen. I fornlämningsbeskrivningarna anges att raderna är belägna 
parallellt i 46 fall. De raka raderna förekommer ofta i kombination med små 
”stenrösen”. I beskrivningarna är 201 ”rösen” antecknade, fördelade på 43 
lokaler, ungefär lika många i varje socken. Dessa har vanligen en diameter 
mellan 0,5-1 m samt är några dm höga, och har sannolikt haft en funktion 
som fästen för slanor med en snara fäst i ena änden (Jönsson 1988:228). 
Några informanter som inventeraren samtalat med i Sättna menade att 
”rösena” använts vid fångst av hermelin, men deras uppenbara rumsliga 
samband med stenraderna talar för att de har ett funktionellt samband med 
dessa. Andra fågelfångstanläggningar uppvisar en mer varierad form. Rela
tivt vanligt är att raderna har placerats i zick-zackform med öppningar i hör
nen. Tretton sådana rader finns beskrivna i böckerna. I fem fall beskrivs att 
stenraderna har halvcirkel-eller hästskoform, och i sju fall har de formen av
helt eller nästan helt slutna cirklar. I fyra fall anges formen som oregelbun
den (fig. 3).
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Fig. 3. Schematiska skisser som visar exempel på radernas placering i förhållande till varandra. Hel
dragen linje = stenrad. Punkt = ”röse’’. Ritning av författaren.
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Skogsfågeljakt i äldre tider
Hur själva jakten har gått till beskrivs av Sven Ekman i ”Norrlands jakt och 
fiske” 1910. Han benämner fångstanläggningen bag, och enligt hans uppgif
ter är de byggda uteslutande av ris. Han beskriver hur två lagom höga kly
kor sätts ner i marken på ett sådant avstånd från varandra att snaran kan 
spännas ut mellan dem. På klykorna fästs en käpp med en snara som hänger 
nedåt. Risstängsel läggs ut ett stycke åt båda hållen, och på lämpligt avstånd 
gillras nästa snara. Snarorna var av tagel, tvinnad tråd, rensenor eller i sen 
tid av mässingstråd. Grovleken avpassades till den fågel man avsåg att fånga 
(Ekman 1910:170). Det är alltså frågan om en passiv jakt. Skillnaden i mate
rial kan ha regionala orsaker eftersom Ekman hämtar sina exempel från 
Norrlands inland, Västerbotten och Norrbotten, men kan även förklaras av 
de platser, där vi registrerat anläggningar. På krönens hällmarker är det helt 
enkelt lättare att bygga med sten, som förekommer löst liggande i stor 
mängd, än att finna lämpligt ris och få det på plats i det tunna markskiktet. 
Idag vet man inte om det har funnits hag av ris i dessa områden, eftersom 
sådana förmultnar ganska snabbt utan att lämna spår efter sig. Lämpliga 
ytor för spel finns ju på många andra platser inom området, t.ex. på myrar.

En annan utförlig beskrivning av hur skogsfågeljakt kunde gå till ges av 
Sven Nilsson 1858. Han beskriver två sätt att snara, med sättsnaror respek
tive vippsnaror. Snarorna tillverkades av mässingstråd eller tagel. I oktober 
sattes de ut i skogen vid roten av ett träd, vid sidan av en sten eller vid tätt- 
stående trädstammar. Bräder och stockar lades mot dem så att ett ”skjul” 
bildades som täcktes av granris. I ”skjulet” stacks två pinnar ned, ca en halv 
aln höga, och över dem fästes en käpp. En eller flera snaror fästes sedan vid 
käppen. Enligt Nilsson sattes dessa snaror även upp på små stigar. På båda 
sidor lades därefter ett stängsel av grantoppar eller grenar med barr. ”Då 
foglen stöter på detta, följer han det tills han träffar öppningen, och i dena 
är snaran anbragt” (Nilsson 1858:60). De förstnämnda snarorna uppges 
vara mest givande på senhösten, eftersom fågeln söker skydd undan oväder 
och söker en bar plats undan snön. Bytet utgörs av tjäder, orre, järpe och 
ripa. Nilsson skriver att en bonde stundom kunde ha upp till 1000 snaror 
och kunde fånga 200-300 fåglar under en höst. Denna beskrivning av fång
stanläggningar överensstämmer inte helt med fågelfångstanläggningarna i 
Medelpad, i synnerhet inte vad gäller materialet i konstruktionerna, men 
principen för hur man planerat jakten utifrån kunskapen om fåglarnas bete
enden är densamma. Ytterligare en typ av snara beskrivs, vippsnaran. Sna
ran har då fästs vid den tunnare änden av en lång käpp, vars tjockare ända 
fästs i marken. Käppen böjs och gillras så att den flyger upp när gillret loss
nar och fågeln blir hängande i luften, utom räckhåll för räv och varg. Även i 
detta fall läggs stängsel av ris ut och fågeln lockas med lingon och tranbär.
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Konstruktionsmaterialet är även här ett helt annat än vad som har påträffats 
i Medelpad, men man kan tänka sig att de talrika små ”rösena” på fågel- 
fångstplatserna har tjänat som fäste för liknande snaror.

Den antikvariska hanteringen
Första gången lämningar efter fågelfångstanläggningar beskrivs antikvariskt 
är i samband med fornminnesinventeringen i Hälsingland på 1950-talet, då 
en anläggning i Rogsta socken beskrevs och redovisades som fast fornläm- 
ning. (Muntlig uppgift från Sune Jönsson, RAÄ.) Ytterligare en anläggning 
finns beskriven som fast fornlämning i Gnarps socken från samma tid, men 
dess art och funktion kunde då inte anges på grund av rådande kunskapslä
ge. (Muntlig uppgift från Ronnie Jensen, RAÄ.) Vid revideringen av samma 
län 1982 uppmärksammades anläggningarna på nytt. 1 en artikel i Arkeologi 
i Sverige 1982-83 beskriver Sune Jönsson dem och nämner att funktionen 
inte är helt säkerställd. På grund av denna osäkerhet blev redovisningen som 
fast fornlämning endast selektiv. Uppskattningsvis omfattade fornlämnings- 
redovisningen endast en fjärdedel av anläggningarna, och urvalet kom att 
omfatta de välbevarade med högt upplevelsevärde. Alla anläggningar som 
påträffades registrerades dock, men rekognosceringen efter dem prioritera
des inte. (Muntlig uppgift från Sune Jönsson.) Dock bör tilläggas att bedöm
ningen och prioriteringen varierade inom olika platsledarområden och regis
treringen av anläggningarna som fast fornlämning kom i vissa områden att 
omfatta en betydligt högre andel. (Muntlig uppgift från Ronnie Jensen.) 
Redan i artikeln 1982 framlägger Sune Jönsson det tolkningsforslag som dis
kuterades bland platsledarna under inventeringen av Hälsingland, och som 
idag betraktas som tveklöst. Därefter har anläggningarna uppmärksammats 
och prioriterats vid de påföljande inventeringarna i aktuella områden längs 
med Norrlandskusten.

Det visade sig under inventeringen i Medelpad 1988, att det fanns betyd
ligt fler lämningar efter fågelfångstanläggningar inom området än vi räknat 
med, och rekognosceringen efter dem, inmätning på kartan, granskning och 
beskrivning tog en orimligt lång tid. Därför beslutades på ett tidigt stadium 
att inte markera alla enskilda stenrader separat på kartan, som gjorts tidiga
re, utan hela anläggningen redovisades som ett sammanhängande område. 
Detta sparade nödvändig tid vid inmätningen, kanske lite på bekostnad av 
möjligheten att utläsa fakta om form och planlösning ur kartbilden. Sett ur 
detta perspektiv kan de här ovan presenterade fakta kring anläggningarnas 
form och placering vara av värde.
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Platsens arkeologi
Stensträngar i tankevärld och vardagspraktik

Mats Burström

Archaeology of the Place. Stone Fences in the World of Ideas and in Eve
ryday Practice. This paper deals with the concept of place. Separating pla
ces from their surroundings is a way of intellectually mastering the world. 
Through the activities at the places, the world of ideas and everyday prac
tice are brought together and confirm each other. It is suggested that stone 
fence systems can form a basis for the study of places relevant to ancient 
man. In Sweden these systems are generally dated to the Early Iron Age 
and are most frequent in Eastern Central Sweden.

Människor omger sig med platser vilka namnges och tillskrivs särskilda 
egenskaper. Platserna är inte av naturen givna, utan skapas av människor. 
Genom att särskilja platser från omgivningen i övrigt blir världen möjlig att 
bemästra intellektuellt.

Det viktigaste elementet i skapandet och upprätthållandet av en plats tor
de vara namngivningen. Genom namnet traderas platsen från generation till 
generation och med namnet följer vanligen kunskap om platsens särskilda 
egenskaper. Platser finns på flera nivåer; från de som är förbehållna den 
enskilde eller en liten grupp av människor till de som delas av en stor namn- 
brukargemenskap.

Fornlämningar och forntida platser
De flesta förhistoriska namn är ohjälpligt försvunna. Vad som i många fall 
återstår är de materiella objekt, som har anlagts eller deponerats på platser
na. Dessa fornlämningar har haft en komplex roll i platsernas skapande och 
upprätthållande. I vissa fall har fornlämningar anlagts på en viss plats därför 
att denna på förhand ansetts speciell. Det kan t.ex. vara platser som utmär
ker sig i naturgeografiskt hänseende såsom ett högt berg, ett stort stenblock 
eller ett brant stup. Det kan också vara platser där särskilda händelser 
inträffat, eller anses ha inträffat. I dessa fall föregår platsen fornlämningen, 
men sedan fornlämningen tillkommit kommer denna att bekräfta och upp
rätthålla platsens egenskap av plats. Plats och fornlämning kan då inte läng
re separeras. I andra fall uppstår platsen som ett resultat av fornlämningens 
tillkomst. Även i detta fall blir plats och fornlämning ett.

Alla platser har förvisso inte markerats med fornlämningar. Det omvända
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- att alla fornlämningar markerar platser - är däremot högst troligt. Forn- 
lämningarna indikerar platser som funnits inte bara i rummet, utan även i 
människors tankar. Vissa platser kan ha haft en mycket begränsad tidsut
sträckning. Den plats som indikeras av en neolitisk yxdepå föll kanske i 
glömska under samma generation som depositionen ägde rum. Andra platser 
har genom upprepade depositioner eller nytillskott av anläggningar upprätt
hållits i årtusenden. Ett exempel på det senare är Ekorna vallen i Västergöt
land. Där har gravar anlagts under en period av ungefär 4 000 år. Än idag, 
5 000 år efter att den första kända graven anlades på platsen, upprätthåller 
fornlämningarna platsens egenskap av plats (jfr Burström 1989b).

Stig Welinder har i en viktig artikel skilt mellan det registrerade, det rekon
struerade, det utopiska samt det upplevda landskapet (Welinder 1988). Det 
registrerade landskapet är det som framträder på en punktkarta över kända 
fornlämningar. Det rekonstruerade landskapet avser en rekonstruktion av det 
forntida landskapet, t.ex. avseende strandlinjer och vegetation. Det utopiska 
landskapet representerar den antikvariska drömmen om en fullständig regis
trering av alla existerande fornlämningar. Det upplevda landskapet, slutligen, 
är landskapet såsom det upplevdes av dess forntida invånare.

Om fornlämningar, som antagits ovan, indikerar forntida platser förenas i 
dessa det registrerade och det upplevda landskapet. Föreningen är visserligen 
endast av rumslig natur - vilka egenskaper platserna tillskrevs förblir okänt
- men föreningspunkterna är trots detta av stort intresse. Platserna represen
terar delar av den kognitiva struktur genom vilken forntidens människor 
begripliggjorde världen (jfr Nordbladh 1980).

Det stora antal (jfr Selinge 1989) fornlämningar som finns registrerade i 
Riksantikvarieämbetets fornminnesregister representerar enligt detta synsätt 
platser som var meningsladdade för forntidens människor. Detta gäller inte 
endast de mest iögonfallande fornlämningslokalerna såsom Ales stenar eller 
Aspe bergets hällristningar, utan också den oansenliga stensättningen och den 
ensamma skålgropen. Också de senare markerar mänsklig närvaro på punk
ter i rummet som utgjort forntida platser. Den närmare avgränsningen av 
dessa platser kan dock inte bestämmas, utan måste i varje enskilt fall bli 
föremål för tolkning.

Stensträngar — mer än hägnader
Den fortsatta diskussionen kommer att inriktas på en enskild fornlämnings- 
kategori: stensträngar. Med stensträngar avses här de system av hägnadska- 
raktär från främst äldre järnålder, som är vanliga på Gotland och Öland 
samt i Östergötland (jfr Gren 1991:53-54). Stensträngarna är av särskilt 
intrejse i detta sammanhang, då de genom avgränsningar och sammanlänk
ningar bildar mängder av ytor som separeras från omgivningen i övrigt. Des
sa ytor kan tolkas som forntida platser.
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Förr benämnde allmogen stensträngarna ”jättestigar” (t.ex. Nordenskjold 
1875:17). De antogs då vara lämningar efter de jättar som under lång tid 
betraktades som Nordens ursprungliga invånare. I äldre forskning antogs 
stensträngarna vara ett slags forsvarslinjer (Edlund 1926) eller ha en kultisk 
funktion (Norden 1930). Numera anses stensträngar allmänt fylla en agrar
teknisk funktion genom att inhägna inmarken (åker och äng) från utmarken 
(betesmarken). Genom dessa hägnadsvallar förhindras boskapen att trampa 
ned och äta upp de odlade grödorna. Stensträngarna antas även vara en 
äganderättslig markering som skiljer den enskilt ägda inmarken från den 
kollektivt ägda utmarken.

Utifrån andra tolkningsperspektiv kan andra frågor angående stensträngs- 
systemens innebörd formuleras. Jag har i ett tidigare sammanhang (Bur
ström 1989a:16-17) föreslagit följande frågor:

Är det genom de ytor som stensträngarna avgränsar som omgivningen 
namnges och blir möjlig att intellektuellt bemästra? Särskiljer stensträngarna 
- genom de aktiviteter som är knutna till rummen på ömse sidor om sten
strängen - en kvinnlig och en manlig sfär? Eller är stensträngarnas primära 
innebörd inte alls att särskilja utan att sammanlänka? Är det i så fall skilda 
individer, grupper eller gårdar som sammanlänkas? Eller sammanlänkar häg- 
nadssystemen genom sitt delvis oförgängliga material den nuvarande genera
tionen med tidigare generationer? Är det mot den bakgrunden de gravar som 
ibland uppträder i stensträngssystemen skall förstås? Ger ett välordnat häg- 
nadssystem en social prestige som är av större värde än dess rent praktiska 
funktion? Manifesterar sig en framgångsrik bonde genom sitt hägnadssys- 
tem?

Dessa frågor förefaller mig fortfarande aktuella. Forskningen kring sten- 
strängssystem, liksom forntida agrarlandskap i stort, domineras ännu av 
ensidigt funktionella, brukningstekniska problemställningar. Detta betingas 
mer av rådande forskningstradition än av källmaterialets kvaliteter.

Stensträngar som gränsmarkörer
Anders Andrén har i en studie av gotländska bildstenar gett en antydan om 
hur stensträngar kan inlemmas i resonemang om hur människor strukturerar 
och begripliggör sin tillvaro. I studien relaterar Andrén järnålderns kultur
landskap till en hednisk världsbild (Andrén 1989:293-294). Flertalet bildste
nar har sannolikt varit resta vid gränsen mellan inmark och utmark, en 
gräns som markeras av stensträngar (fig. 1).

I den hedniska kosmologin var såväl den stora som den lilla världen upp
delad i en inre, fredlig zon och en yttre, vild zon. Makro-kosmos var splittrat 
mellan Midgård (människornas och gudarnas värld) och Utgård (jättarnas 
värld), medan mikro-kosmos var uppdelat i inmark och utmark (jfr Gure
vich 1985:47, Hastrup 1985:147). Bildstenarna antas av Andrén ha haft en
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Fig. 1. Kulturlandskapet vid Buttle Änge på Gotland under järnålder (linjer) och omkring 1700 
(skrafferade ytor). Gränsen mellan järnålderns inmark och utmark markeras av stensträngar. Gra
varna är placerade i utmarken och bildstenarna vid gränsen mellan in- och utmark. Efter Carlsson 
1979, fig. 92.

dörrsymbolik som avsett både de levande och de döda. Stenarna kan ha 
markerat inträdet i inmarken, som de levande hade rätt till, genom att ha 
hedrat minnet av de döda i form av bildstenar. Omvänt kan bildstenarna - 
liksom stensträngarna - ha markerat gränserna till den ”vilda” utmarken, 
där gravarna är placerade, och som utgjorde de dödas värld (Andrén 
1989:294).

Kopplingen mellan mikro- och makro-kosmos innebär att stensträngarna 
inte bara representerar ett fossilt odlingslandskap utan även en forntida tan
kevärld. Genom människors vistelse och verksamhet i landskapet bekräftas 
och återskapas den kosmologiska ordningen. Den vardagliga praktiken och 
de idémässiga föreställningarna betingar och upprätthåller varandra. Den 
fysiska gräns som stensträngarna markerar kan, som föreslagits i frågebatte
riet ovan, också kopplas till andra gränser än den mellan levande och döda. 
En sådan är åtskillnaden mellan kvinnor och män. Dessas vardagliga göro-
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mål är delvis förlagda till olika delar av det av stensträngar strukturerade 
landskapsrummet. Denna rumsliga separering kommer att bekräfta och åter
skapa de skillnader mellan könen som finns i tankevärlden.

Platsskapande stensträngar
Stensträngssystemen länkar samman och strukturerar vidsträckta landskaps
rum. Stensträngarna avgränsar ytor av varierande form och storlek, vilka 
genom namngivning bildat forntida platser. Platserna har varit knutna till 
skilda verksamheter och har tillskrivits olika egenskaper.

Ett exempel på hur stensträngssystem strukturerar ett landskapsrum kan 
hämtas från Östergötland (Winberg 1986:110), fig. 2. Stensträngarna i detta 
exempel är sammanlagt mer än 11 km långa. Genom hela stensträngssyste- 
met löper en fägata med förgreningar. Denna länkar samman skilda gårdar 
och håller samman dessa i en gemensam struktur. Stensträngarna avgränsar 
också forntida åkrar, vilka har varit knutna till gårdarna. I och utanför sten- 
strängssystemet ligger gravar och skålgropar insprängda. Gravarna uppträ
der dels ensamliggande, dels samlade till gravfält. Gravfälten ligger invid 
inmarken, medan de ensamliggande gravarna och skålgroparna uppträder 
på varierande avstånd från denna.

Fig. 2. Stensträngssystem i Ränna socken, Östergötland. Stensträngarna är tillsammans mer än 11 
km långa. Genom hela systemet löper en fägata med förgreningar mot ett vidsträckt utmarksområde
i söder. Gravar och skålgropar redovisas med R-symbol, gravfälten är skrafferade. Efter Winberg 
1986, fig. 3.

71



Detta stensträngssystem ger en antydan om hur stensträngar tillsammans 
med gravar och skålgropar bildat ett meningsladdat landskapsrum. I detta 
markerar fornlämningarna platser vilka namngivits och tillskrivits särskilda 
egenskaper. De ytor som inramas av stensträngar kan antas ha utgjort fornti
da platser.

Stensträngarnas relation till gravar och boplatser är av stort intresse för 
hur platser skapas och bildar meningsbärande strukturer. Detta kan exempli
fieras med en uppländsk lokal (Winberg 1986:116-117), fig. 3. På lokalen 
avgränsar stensträngarna två gärden, ett östligt och ett västligt. Mellan dessa 
löper rester av en fägata i nord-sydlig riktning. Fägatans norra ände sluter 
an mot ett sannolikt gårdstun med minst en husgrundsterrass. Öster om den
na ligger två ensamliggande stensättningar. Fägatans motsatta, södra ände 
mynnar - invid gränsen mellan inmark och utmark - vid ett gravfält med 
fem registerade gravar. Flär övergår fägatan också till en hålväg.

Den beskrivna lokalen illustrerar hur stensträngar strukturerar ett gårds- 
territorium. Stensträngarna avgränsar ytor av varierande karaktär, och samt
liga fornlämningar synes vara orienterade i relation till varandra och till det 
strukturerade rummets ytterpunkter.

200 m

Fig. 3. Lämningar av en gård från äldre järnålder i Täby socken, Uppland. A markerar två stensätt
ningar, B en husgrundsterrass, C en ställvis fragmentarisk stensträng, D en hålväg, samt E ett grav
fält med fem gravar. Efter Winberg 1986, fig. 7.
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På en nord-sydlig axel kontrasteras husgrundsterrassen samt de ensamlig
gande gravarna i norr mot gravfältet i söder. På en öst-västlig axel kontraste
ras de båda gärdena mot varandra samt husgrundsterrassen i väster mot de 
ensamliggande gravarna i öster. Samtliga gravar är lokaliserade invid grän
sen mellan inmark och utmark. Dessa rumsliga relationer har med säkerhet 
varit meningsbärande. Den kognitiva struktur platserna representerar kom 
genom den vardagliga praktiken att bekräftas och återskapas.

Mot en platsens arkeologi?
Platser existerar inte i sig själva, utan är alltid platser för någon eller några. 
När människor strukturerar och begripliggör sin tillvaro spelar platserna en 
viktig roll. Genom de egenskaper platserna tillskrivs och de handlingar som 
utförs där binds tankevärld och vardagspraktik samman. För en arkeologi 
som har ambitionen att röra sig förbi det registrerade och det rekonstruera
de landskapet i riktning mot det upplevda landskapet (jfr Welinder 1988) är 
forntidens platser centrala. Stenssträngssystemen kan genom de sätt på vilka 
de strukturerar hela landskapsrum ge en ingång till studier av platser som 
var relevanta för forntidens människor - en platsens arkeologi.
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Mot ett studium av bebyggelsens 
inre samband

Fältarbeten i ett skånskt bebyggelselandskap

Johan C alimer

Towards a Study of the Inner Relationships of Settlement. Fieldwork in a 
Scanian Settlement Landscape. It is not surprising that there is a funda
mental likeness between central research perspectives and the antiquarian 
surveys of archaeological sites and monuments. These antiquarian compi
lations form an important basis for the reconstruction of ancient settle
ment landscapes and they generate theories of centrality. The general ide
as and methods used in a project aimed towards studying the 
relationships between Late Iron Age settlements in southern Sweden are 
discussed. The identification of political and religious centres, early 
manors and specialized sites is no less important than the identification of 
that which links these to other rural settlement.

Arkeologiska undersökningar i Sverige består till en mycket stor del av s.k. 
exploateringsundersökningar, d.v.s. undersökningar som aktualiseras av att 
ett visst terrängavsnitt skall omgestaltas för byggnader och anläggningar. De 
undersökningar som inte har en sådan bakgrund är försvinnande få, årligen 
bara några procent. Detta är en situation som har varat mycket länge och 
svensk arkeologi är starkt präglad av den. Det är ingen lycklig situation och 
den har allt mer börjat ifrågasättas i sin extrema form, men någon genom
gripande förändring av betingelserna är inte att vänta med det snaraste och 
är kanske inte möjlig. I ett grundläggande avseende är detta förhållande 
oförsvarligt. Det innebär nämligen att fältforskningen är passiv på en avgö
rande punkt. Valet av undersökningslokal görs inte utifrån en forskningsfrå
ga. Avsikten med fältundersökningarna, vare sig de är exploateringsunder
sökningar eller forskningsundersökningar, måste ju vara att bidraga till 
ökad, d.v.s. utvidgad och fördjupad, kunskap. Då måste man kunna välja.

Denna situation har lett till att kunskapen om var i landskapet vissa för
historiska och tidiga historiska lämningar finns, och utifrån vilka kriterier de 
kan hittas, länge varit mycket dåligt utvecklad i Sverige. Särskilt gäller detta 
de ovan mark osynliga fornlämningarna. Det är användningen av utredning
ar i ett tidigt stadium av exploateringsärenden, som snabbt ökat behovet av 
analytiska redskap för att kunna hävda sannolikheten av förekomst av just 
osynliga fornlämningar.
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För många andra moment inom fornminnesvården vore också ett tänkan
de som syftade till modeller av hela bebyggelselandskap önskvärt (jfr Selinge 
1983). Detta gäller främst långsiktig planering för bevarande av unika och 
värdefulla fornlämningsmiljöer, men också för värdering av enstaka under
sökningsobjekts betydelse i förhållande till ett större bebyggelselandskap. 
Det är emellertid speciellt för forskningen som detta synsätt är oundgängligt 
för att besvara många frågor rörande terrängläget avseende fynd, anlägg
ningar och hela komplex. Det rör sig ju alltid om ett relativt läge.

I detta bidrag vill jag försöka ge en inblick i ett arbete efter riktlinjer av 
detta slag. I samband med undersökningar av handelsplatser från yngre järn
ålder och medeltid vid Helgeåns mynning i nordöstra Skåne formulerades på 
ett tidigt stadium frågor rörande dessa lokalers relationer till bebyggelsen i 
det omgivande området (Callmer 1982 och 1984). De viktigaste frågorna 
som specifikt berör bebyggelsen i området är:

1. Kan bebyggelselandskapet avgränsas?
2. Uppvisar bebyggelsen ett tydligt mönster, d.v.s. regelbundet uppträdande 

likartade principer för lokalisering?
3. Är bebyggelsen differentierad eller ej?
4. Om bebyggelsen är tydligt differentierad, finns det

a) stormansgårdar/gods och vilken roll spelar de?
b) ett politiskt och religiöst centrum?
c) bebyggelse med olika storlek och/eller ekonomisk specialisering i cen
trala och perifera delar av bebyggelselandskapet?

5. Hur förändras bebyggelsemönstret som helhet under sen järnålder och 
medeltid?

De fornlämningar som det i första hand är meningsfullt att arbeta med, när 
det rör sig om frågor av denna art, är förstås boplatslämningar och med vis
sa förbehåll gravar. I de sydvästra delarna av Sydskandinavien är dessa ovan 
mark osynliga fornlämningar, d.v.s. det förekommer i regel inga som helst 
direkt synliga spår av dem i markytan. Innan vi går närmare in på dessa pro
blem, bör vi gå tillbaka till den första frågan. För att mycket grovt kunna 
bedöma en given boplats betydelse måste dess läge inom bebyggelselandska
pet kunna fastställas med viss precision. Är bebyggelselandskapet mycket 
litet och skarpt avgränsat kan kanske en distinkt bild utifrån med här nedan 
beskrivna metoder verkligen återfunna boplatser och gravar skapas. I de 
flesta fall är detta dock inte möjligt. Det rör sig i regel om vidsträckta bebyg
gelseområden med idag ganska svagt markerade gränser. Det är därför 
omöjligt att på en detaljerad nivå rekonstruera landskapet. I stället måste vi 
välja en övergripande, något förenklad och abstrakt nivå. Vårt utgångsmate
rial måste vara det föreliggande relevanta arkeologiska materialet från områ-
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det. Oftast är detta dock mycket torftigt och framför allt mycket ojämnt. 
Karterade lösfynd och platser för undersökningar ger en mycket värdefull 
men nyckfull information om förhållandena. För att nå fram till en mer 
täckande bild måste också annat material tillföras. Geologisk modellering av 
acceptabla betingelser för en viss ekonomi, i detta fall utvecklat jordbruk 
och boskapsskötsel, är grundläggande. Landskapets topografi ger också i 
många fall mycket tydliga bidrag, men läsningen av topografin är komplice
rad och kräver framför allt omdöme och mycket stor erfarenhet. Risken för 
cirkelresonemang är också betydande. Specifikt för delar av det sydskandi- 
naviska området kan ortnamnsmaterialet ge en grov men ganska tydlig bild 
av bebyggelselandskapets begränsningar i åtminstone tre olika skeden: ett 
förvikingatida, ett vikingatida och ett i huvudsak medeltida skede (Hald 
1950). Skall detta material användas, är det viktigt att man sätter sig in i 
ortnamnsforskarnas argumentering för dessa skikts datering.

Redan en översiktlig bild av detta slag ger ett mycket gott resultat för 
undersökningsområdet i nordöstra Skåne (fig. 1). De slutsatser som kan dra
gas utifrån överväganden av geologi och topografi stödjes entydigt av ort
namnsmaterialet. Bebyggelselandskapet kan ganska skarpt avgränsas med 
Linderöds- och Nävlingeåsarnas förkastningsbranter i väster, Ryssberget i 
öster och havet i sydöst. I norr är avgränsningen mer komplicerad, eftersom 
kilar av bebyggelselandskapet sträcker sig långt norrut, och här och där 
finns enklaver bortom det sammanhängande bebyggelselandskapets gräns. 
Det finns också problem med avgränsningen i nordväst, eller rättare sagt 
relationen till en betydande bygd kring Finjasjön och området söder om den
na. Större delen av bebyggelseområdet består av den mestadels mycket 
flacka Kristianstadsslätten med i huvudsak sandjordar. Slätten genomflytes 
av den breda och vattenrika Helgeån. Ån passerar ett antal stora grunda sjö
ar. I nordöst ligger två andra stora sjöar som bildar ett separat bäcken.

Även om vi i detta stadium av analysen befinner oss på en översiktlig nivå 
medger källäget här och där att frågorna ytterligare konkretiseras och pro
blemet, huruvida bebyggelsen uppvisar ett tydligt mönster och vilka faktorer 
som påverkar detta mönster, kan beröras. Indikatoner för bebyggelse kan 
noteras med inbördes avstånd på 1,5-2,5 km. Dessa indikationer är lokalise
rade till karaktäristiska topografiska lägen utmed sjöar och större och min
dre vattendrag liksom i närheten av bebyggelselandskapets gräns i väster. 
Betydande delar av själva kusten saknar förutsättningar för bebyggelse och 
uppvisar heller inga indikationer.

Från denna översiktliga nivå måste vi gå över till en mer detaljerad. Det är 
också nödvändigt att begränsa studieområdet. I detta fall har på denna nivå 
ett område på drygt 200 km2 studerats omfattande slättens södra del med 
undantag för ett parti av randzonen i väster (fig. 2). Det har bedömts angelä
get att i första hand de delar av slätten som ligger nära de undersökta han-

77



Ihelge(heuge)å

OPPMANNASJÖN
) y?råbeslövsjön'

ARASLÖVSJÖN, IVÖSJÖN

.•FJÄLKINGE

HAMMARSJÖN

• RINKABY 

HORNA 'A

.VRAMÅN
^»ELLEKÖPINGE
(wkV//MAA

/ •AHUS(800-TAL) 
•ÅHUS (700-TAL)•HÄRNE-

f/STADZ
^MJÖÅN HELGE A!

•YNGSJÖ

VATTEN

5km

Fig. 1. Kristianstadsslätten med de i texten behandlade lokalerna. Ritning Ch. Borstam.

delsplatserna, områdena utmed den topografiskt dominerande Helgeån med 
Hammarsjön (Helige sjö) samt en del av slättens centrum, omfattas av studi
erna.

Även detta mer detaljerade studium måste emellertid uppdelas i två olika 
nivåer utifrån de valda metodernas utsago och deras krav på tid och resur
ser. Principiellt kan vi skilja på två olika sorters metodgrupper för att spåra 
främst boplatser från yngre järnålder. Den ena gruppen omfattar flygspaning
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Fig. 2. De tre, med delvis olika metodik, studerade delområdena på Kristianstadsslätten. Ritning Ch. 
Borstam.

och fältvandring. Därmed kan betydande arealer täckas till relativt sett låga 
kostnader. Effektiviteten är hög och i många fall kan mycket goda resultat 
nås. För att effektiviteten skall vara maximal krävs dock att insatserna kan 
göras just då optimala betingelser föreligger. Dessa fältarbetsinsatser är där
för svåra att organisera och kräver en omfattande och tillika flexibel plane
ring. Många gånger kan det röra sig om ett mycket begränsat antal dagar 
per år.
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mapped, by 0.Arrhenius

Fig. 3. Exemplifiering av O. Arrhenius fosfatkarta från 1934 (omritad). Kartan ger en relativt god 
täckning för centrala delar av landskapet.

För stora delar av området ifråga föreligger även en fosfatkarta, O. Arrhe
nius kartering av sockerbetsarealernas innehåll av i citronsyra lösliga fosfa
ter (fig. 3). Denna innehåller väsentlig information, men det måste dock 
betonas att den är översiktlig och att provtätheten i genomsnitt är ett prov 
per hektar (Arrhenius 1934).

Den andra metodgruppen består av två metoder. Den första innebär detal
jerad fosfatkartering, som med större precision kan visa fosfatområdenas 
läge i terrängen, deras utsträckning och deras täthet. Arbetet med provtag
ning kräver dock inte helt obetydliga resurser. Den andra metoden är rekog- 
nosceringsgrävningar. Denna metod är nödvändig för att fastställa anlägg- 
ningstäthet, bevarandestatus, och i vissa fall för att få fram ett mer full
ständigt dateringsunderlag. Rekognosceringsgrävningen kan utföras anting
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en som avbaning av provremsor om kulturlager saknas, eller som grävning 
av mindre schakt om kulturlager föreligger. På denna nivå kan vi också pla
cera georadar för att fastställa ingrepp i marken och magnetisk susceptibili- 
tetsmätning för att fastställa förändringar av magnetfält förorsakade av 
människans verksamhet. Dessa två metoder har emellertid inte använts i 
denna undersökning på grund av de höga kostnaderna i det första fallet och 
den otillräckliga metodutvecklingen i det andra.

Under de förutsättningar som fanns, d.v.s. utan några fasta årliga anslag, 
användes flygfoto, fältvandring och analys av Arrhenius fosfatkarta inom 
hela det angivna området, medan fosfatkartering med högre precision och 
rekognosceringsgrävningar utfördes inom mindre områden. Denna detaljera
de fosfatkartering användes inom ett ca 80 km2 stort område och rekognos
ceringsgrävningar inom endast ett tjugotal km2 (fig. 2). Det kan därför 
egentligen hävdas att ytterligare en nivå kan urskiljas.

De valda metoderna är också delvis motiverade av de relativt goda förut
sättningar som föreligger i Kristianstadsområdet. Slättens mycket höga upp- 
odlingsgrad, och den markanvändning som för närvarande är förhärskande, 
ger mycket goda möjligheter för fältvandring och flygfoto. Förhållandet att 
större delen av arealen är sandjordar är utomordentligt viktigt. Det innebär 
samtidigt att betingelserna för både fältvandring och flygfoto blir ytterligare 
avsevärt bättre. Även förutsättningarna för fosfatanalys och rekognosce
ringsgrävningar gynnas.

Fältvandring är den klassiska metoden för att lokalisera boplatslokaler på 
odlade arealer. Även yngre järnålderns boplatser kan lokaliseras genom fält- 
vandring, men betingelserna är inte speciellt gynnsamma om man jämför 
särskilt med stenålderns och den äldre järnålderns boplatser. Det är främst 
den ganska höga porositeten hos keramiken som innebär att den när den 
exponeras snabbt bryts ned, som innebär svårigheter. Även andra artefakter 
är viktiga såsom brynen, metallföremål och pärlor. Generellt boplatsindike- 
rande är skörbränd sten. Av utslagsgivande betydelse är, som påpekats, att 
fältvandringen sker vid lämpliga tidpunkter. Optimala betingelser har i detta 
område plöjda arealer omedelbart efter kraftiga regn. Bästa månaderna är 
november/december och mars. Artefakterna ligger då ofta väl synliga. Fält
vandringen kan endast genomföras på arealer som brukas, vilket gör att en 
och samma boplats endast kan rekognosceras färdigt under en följd av år. 
Den måste genomföras systematiskt, och en rad olika sätt att lägga upp 
arbetet finns. Föreligger inga som helst synliga indikationer, måste linjer med 
jämna mellanrum läggas upp och mätas in. I regel kan mera selektiva meto
der dock användas med framgång. Ofta medger platsens topografi urskiljan
det av olika boplatsdelar. Dessutom är det inte sällan möjligt att utifrån färg- 
ningar i ploggången avgöra var kulturlager eller kulturlagerrester föreligger, i 
vissa fall även anläggningar.
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Fig. 4. Detaljerad fosfatkartering av utvalda lokaler. Helgeåns stränder ca 1 km väster om Åhus sam
hälle. Ritning E. Jasińska.

Fosfatanalys är en utmärkt metod att fastställa boplatsers, eller snarare 
boplatsområdens, utsträckning i det aktuella området. Det är lätt att lägga 
ut större system för provtagning i den öppna terrängen. I det konkreta arbe
tet har provtagningen i regel skett med 25 m avstånd mellan provpunkterna 
(fig. 4). Vid en avvägning mellan antalet prover och precisionen i avgräns- 
ningen av områden med starkt förhöjda fosfatvärden har denna täthet visat 
sig ge acceptabla resultat. Nackdelen med fosfatkartering är naturligvis att 
fosfatområdena har karaktär av palimpsest, d.v.s. att boplatser från olika 
tider ofta påträffas på samma optimala platser i landskapet. Fosfatvärderna 
ger inga dateringar. Detta är förvisso ett betydande problem i det aktuella 
undersökningsområdet.

Flygfotografering har givit goda resultat i hela området. Flygobservationer 
kan göras av crop-marks, färgningar i ploglagret, och av anläggningar när 
plöjning av boplatsytor utan kulturlager just skett. Liksom i fråga om fält
vandringen är det absolut nödvändigt att flygningarna kan sättas in vid de 
mest optimala tillfällena. Crop-marks framträder tydligast i korn under juni 
och fram till skörd om året är torrt (fig. 5). Även i annan stråsäd kan goda 
observationer göras, särskilt i råg. Färgningar i kulturjorden framtäder tydli
gast under vår och höst, före och efter det att fälten burit gröda och särskilt 
efter perioder med nederbörd. Både crop-marks och observerade anläggning
ar kan under gynnsamma omständigheter dateras. Speciellt viktiga är i detta 
sammanhang grophusen som ofta ger mycket distinkta och lätt identifierade 
indikationer. Liksom för fältvandringen gäller att flygfotografering av ett
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Fig. 5. Boplatsområde sydväst om Vittskövle by. Grophus och långhus från yngre järnålder framträ
der tydligt med s.k. crop-marks i vårsått korn. Foto författaren.

boplatsområde, som nästan alltid är uppdelat på ett antal olika fält med var 
sin odlingsgång, måste ske under en följd av år. Först målmedvetna program 
som sträcker sig över ett antal år (minst 3-4 år) kan förväntas ge goda resul
tat.

Rekognosceringsgrävningar kunde inom ramen för denna undersökning 
genomföras under ett år tack vare AMS-medel. Då kunskapen om de objekt 
som kunde bli aktuella redan var omfattande, och det i samtliga fall förelåg 
tydliga indikationer på att bevarade kulturlager fanns på boplatserna, und
veks omfattande avbaningar i remsor. I stället handgrävdes mindre ytor i 
form av rutor om vardera 4 m2. Dessa togs upp efter linjer genom boplats
ytorna, oftast med 25 m intervall. Med en genomsnittlig arbetsstyrka på tre 
man kunde på ca 4 mån. tre boplatser rekognosceringsgrävas. Totalt täcktes 
ca 30 hektar av boplatser. Relativt blygsamma resurser hade med andra ord
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Fig. 6. Detaljstuderat landskapsavsnitt mellan Hammarsjön (Helige sjö) och Yngsjön. Ej skrafferade 
figurer markerar boplatser från vendeltid och äldre vikingatid. Snedskrafferade figurer är boplatser 
från sen vikingatid och äldre medeltid. Rutad markering anger ny bebyggelse under högmedeltid. 
Ritning E. Jasińska.

kunnat innebära en mycket värdefull dokumentation av en betydande del av 
boplatserna inom undersökningsområdet.

För att ge en tydligare inblick i problematiken kommer några exempel på 
arbetsområdena i det aktuella projektet kort att beröras. Ett sammanhäng
ande område utmed Helgeåns lopp mellan Hammarsjön och Yngsjön med 
en rad lokaler har givit en ovanligt mångsidig och tydlig bild, och kommer 
därför att presenteras kortfattat (fig. 6). Dessutom skall exempel på bosätt
ningar med möjligen ”aristokratisk” karaktär och en centralplats i området 
ges.

Helgeån genomflyter ett mycket flackt landskap mellan Hammarsjön och 
Yngsjön. Den västra stranden är mycket låglänt och övesvämmas ofta vid
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högvatten under våren. Fram till sjösystemets sänkning 1775 var hela den 
västra standen en stor sumpmark med en bredd på över en kilometer. Den 
östra stranden är däremot markant avsatt och stora sträckor av den ligger ca 
5 m.ö.h.

Av dessa mångsidigt undersökta boplatser på den östra stranden ligger 
Horna längst i norr. Platsen är belägen mitt för Helgeåns utlopp ur Ham
marsjön, och strandkanten är här låg. En smal flik av sjön har i äldre tid 
sökt sig in mot boplatsläget. Boplatsområdet sträcker sig i nord-sydlig rikt
ning ca 600 x 300 m, i stort sett parallellt med sjöstranden. Underlaget är 
sand. År 1984 rekognoscerades området och ett mindre antal artefakter 
(mest keramik) tillvaratogs. Redan tidigare hade det konstaterats att platsen 
hade höga fosfatvärden och inom en del av området har Horna by legat. 
Upprepade fältvandringar gav ytterligare material liksom en serie flygningar. 
Problem med tillträde till en del av området har förelegat och ungefär halva 
området har endast plöjts upp en gång.

Området visar en mycket tät fosfatbild. Flygobservationerna har tydligt 
visat att områdets norra del, som delvis ligger utanför den historiska bytom
ten, har boplatslämningar från yngre järnålder med markeringar för grophus 
i grupper. Fyndmaterialet är som helhet relativt rikt och spänner från ca 700 
e.Kr. (beslag med djur ornamentik, fig. 7) till medeltid. Någon rekognosce- 
ringsgrävning kunde inte företagas här.

Ungefär två kilometer nedströms utloppet ur Hammarsjön vidgade sig ån i 
äldre tid till ett större vatten. Av detta återstår endast en mindre del, Svarta 
sjö. På södra sidan av Svarta sjö ligger på ett relativt sett markant höjdparti 
(nästan 10 m.ö.h.) lokalen Elleköpinge. Utmed den höga stranden sträcker 
sig ett mer än 900 m långt och upp till 200 m brett boplatsområde. I dess 
norra del ligger ruinen av den på 1600-talet nedlagda Elleköpinge kyrka. 
Fältvandring ger regelbundet stora mängder artefaktfynd, mest keramik.

0 3 CM
1  I I l

Fig. 7. Ett beslag till en svärdsskida från vendeltid. Boplatsfynd vid Horna. Teckning författaren.

85



Flygobservationer kunde också påvisa ett distinkt svartjordsområde och 
mycket tydliga crop-marks, däribland ett 60-tal som indicerar grophus. Fos
fatkarteringen av betydande delar av området ger i stort sett samma av- 
gränsning av boplatsområdet i de södra och mellersta delarna. Endast i norr 
är förhållandena oklara, eftersom tillträde till ett viktigt parti inte medgivits. 
En rekognosceringsgrävning inom boplatsområdet kunde påvisa stora områ
den med helt eller delvis bevarade kulturlager. Artefaktfynden visar på 
bebyggelse under yngre järnålder och medeltid. Särskilt rikt är materialet 
från 1000- och 1100-talen. Den yngre järnålderns boplatsområde torde ligga 
i huvudsak i områdets norra del, vilket också bekräftas av en mindre gräv
ning utförd av UV-Syd (Wihlborg 1980). Byn Elleköpinge avvecklades i etap
per under 1500- och 1600-talen.

Knappt 1,5 km söder om Elleköpinge ligger lokalen Ripa Sandar, likaledes 
i ett relativt sett dominerande läge på den höga stranden. Det rör sig om ett 
område med en längd på ca 1200 m och en bredd på upp till 300 m. Fält
vandring ger en god uppfattning om boplatsområdets utsträckning. Ovanligt 
goda betingelser föreligger också på observationer från luften. Flera delom
råden med olika karaktär kan urskiljas. Fosfatkarteringen visar också en 
komplicerad bild med flera mindre täta partier (fig. 8). Rekognoscerings-

Fig. 8. Fosfatkartering vid Ripa Sandar och Elleköpinge. Ritning E. Jasińska.
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grävningar kunde genomföras inom stora delar av området, och påvisade 
liksom i Elleköpinge delvis bevarade kulturlager. Dessa framträder också 
tydligt med sin svärta på flygbilder. Artefaktfynden kunde klargöra att senvi- 
kingatida och tidigmedeltida bebyggelse ligger i områdets södra del, medan 
den yngre järnåldern i huvudsak finns i det mellersta partiet. Det norra par
tiet kan tillhöra mellersta delen av järnåldern. I boplatsområdets periferi 
finns också gravar.

Vid Härnestad, ytterligare ca 2 km längre söderut, ligger nästa boplatsom
råde. Liksom vid Horna är stranden mindre skarpt avsatt, men här har den 
snarare karaktären av en låg rygg. Fältvandring inom området, som mycket 
tydligt framträder på Arrhenius fosfatkarta, ger endast obetydliga mängder 
artefaktfynd. Detta torde dels hänga samman med att dagens ploggång inom 
delar av området överlagrar ett flygsandsskikt som således täcker äldre läm
ningar. Flygsandsskiktet torde tillhöra nyare tiden. Detta medrör också att 
delar av fosfatkarteringen ger missvisande resultat. De uppträdande anoma
lierna är dock relativt enkla att upptäcka. Även för flygfotoobservationer 
medför flygsanden vissa problem. Där täcket är obetydligt (upp till 2 dm), 
framträder dock crop-marks under torra växtperioder mycket tydligt. Den 
serie rekognosceringsgrävningar som genomfördes inom området gav myck
et goda resultat (fig. 9 och 10). Partier med bevarade kulturlager kunde 
dokumenteras, och artefaktfynd gav tydliga upplysningar om områdets kro
nologi. Det framgår tydligt att den kronologiska spännvidden är betydande.

Fig. 9. Plan över undersökningsschakten vid Härne
stad. I det största schaktet nere till höger undersöktes 
en brunn från sen vendeltid eller äldsta vikingatid. 
Renritning A. Boklund.

87



Fig. 10. Rekognosceringsgrävningar vid Härnestad. På kartutsnittet har byns läge i slutet av 1600- 
talet markerats. Renritning A. Boklund.
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Boplatsytan har åtminstone varit kontinuerligt bebodd sedan 600-talet och 
vissa fynd pekar på en ännu längre sekvens. Boplatsområdet, som uppvisar 
mindre förskjutningar över tiden, mäter ca 500 m i riktning nord-syd och 
har ett avstånd av ca 275 m från den gamla strandivån. Liksom Elleköpinge 
och Ripa Sandar ligger Härnestad på sand som överlagrar lera.

Med relativt blygsamma medel har således en mycket fyllig bild av bebyg
gelsen under yngre järnålder och medeltid erhållits inom ett stort område. 
Detta område kan som avsett användas som jämförelseområde för studier av 
handelsplatserna vid Helgeåns mynning och dessas relationer till inlandet. 
Av de ovan ställda frågorna kan frågan om tydliga mönster för boplatsernas 
lokalisering i landskapet sägas vara ganska väl besvarad. Inom denna centra
la del av slättområdet synes också många bebyggelser utgöras av ganska sto
ra byar redan under yngre järnålder. De uppvisar en anmärkningsvärd plats
konstant, och endast mycket små justeringar av läget kan noteras under 
yngre järnålder och äldre medeltid. Mycket talar för att det rör sig om en 
redan under den senare delen av järnåldern mogen och stabil bebyggelse. 
Frågan om boplatsdifferentiering kan knappast besvaras utifrån de just ovan 
behandlade resultaten.

Den viktiga frågan om huruvida det föreligger stormansgårdar inom detta 
bebyggelselandskap under den aktuella perioden kräver naturligtvis omfat
tande utgrävningar för att kunna besvaras med ett betydande mått av sanno
likhet. Vad som på detta stadium kunnat åstadkommas är att peka ut lokaler 
som uppvisar starka indicier för att bebyggelsen haft ett betydande ”aristo
kratiskt” inslag. I detta sammanhang skall endast en av fem relevanta loka
ler beröras. Ungefär 2,5 km norr om Horna ligger idag byn Rinkaby (fig. 
11). Namnet är, vid sidan om namnen med kultplatsanknytning, ett av de 
mer intressanta i området. Rinkr är beteckningen för en mer eller mindre 
professionell krigare (Hellberg 1967:247 och 252, Kuhn 1944). Namnet i sig 
ger således en utgångspunkt för att se närmare efter andra indicier. I Rinka
by och dess omgivningar har viss fältvandring och flygspaning kunnat 
genomföras under en följd av år. Sen förhistorisk bebyggelse har legat i 
området vid kyrkan och söder därom. Den historiska byn har däremot legat 
norr om kyrkan. Tyvärr har betydande arealer relativt nyligen bebyggts 
söder om kyrkan, utan att en mer omfattande provundersökning gjorts. 
Gravfält från samma period ansluter i sydost. Från området omedelbart 
söder om kyrkan kommer ett av Kristianstadsslättens mer anmärkningsvär
da fynd från 900-talet, ett stort spänne i massivt silver med en vidsittande 
silverkedja (Graham-Campbell 1980:145). Ytterligare en omständighet bör 
framhållas ifråga om Rinkaby. Ca 1,5 km norr om det nämnda boplatsom
rådet i Rinkaby ligger ytterligare ett boplatsområde. Det rör sig om ett 
område med en längd av 600 m och en bredd av ungefär 150 m. Avgräns- 
ningen har gjorts utifrån flygobservationer av crop-marks och på basis av
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Fig. 11. Bebyggelse vid Rinkaby. Centralt i bilden är Rinkabys historiska bytomt markerad med kyr
kan längst i söder. De skrafferade områdena anger boplatser från yngre järnålder. De icke skraffera- 
de områdena (heldragen linje) är äldre boplatsområden, medan den streckade linjen avgränsar Rin
kabys järnåldersgravfält. Renritning A. Boklund.
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Arrhenius fosfatdata. Ett schakt drogs av Strömberg genom en central del av 
boplatsområdet 1953 (Strömberg 1961:69-71). Resultaten visar entydigt att 
boplatsen tillhör vendeltiden och möjligen den äldsta delen av vikingatiden, 
medan yngre indikationer knappast föreligger. Däremot finns en något äldre 
boplats bara ett kort stycke österut. Det nämnda schaktet ligger på ett 
sådant sätt att det bör ha givit en ganska god utsago om boplatsens datering. 
Mycket tyder således på att denna bebyggelse uppgives, och att någon form 
av sammanslagning med en närliggande bebyggelse sker. Huruvida en sam
manslagning av två eller flera bebyggelser i ett moget och stabilt bebyggelse
landskap generellt sett hänger samman med godsbildning är inte bekant, 
men andra ekonomiska fördelar är svåra att se. Sammanslagningar av lik
nande slag förekommer av allt att döma även på andra håll i Sydsverige 
(Callmer 1986:178) och Danmark. De skriftliga källorna visar att enskilda 
stormän på 1000-talet varit ägare till hela byar (Ulsig 1968:135ff), något 
som också ett antal runinskrifter stödjer.

Med avsevärt mindre förbehåll kan vi utpeka en politisk och religiös cen
tralplats för detta bebyggelselandskap. Den mycket stora boplatsen vid Vä 
något väster om slättens absoluta mittpunkt har varit känd i mer än 50 år. 
Redan Stjernquists utgrävningar gav en viss uppfattning om boplatsens stora 
utsträckning och mycket speciella karaktär (Stjernquist 1951). En rad olika 
undersökningar, såväl mindre utgrävningar (Thun 1982), fältvandring och 
flygbildsstudier, har visat att platsen är avsevärt mycket större än man tidi
gare har trott (fig. 12). Bebyggelselämningar från yngre järnålder finns över 
en ca 750 x 250 m stor yta, som sträcker sig i öst-västlig riktning söder om 
Kyrkbacken. Det är sannolikt att det emellan boplatserna från de olika peri
oderna från romersk järnålder till tidig medeltid finns vissa lägesförskjut- 
ningar, men de är sannolikt inte stora. Samtliga utgrävningar visar hur 
boplatserna väsentligen överlagrar varandra. Här föreligger en bebyggelse 
som är avsevärt mycket större i ytutsträckning än vi känner från andra delar 
av slätten. Redan Stjernquists undersökning visade att fyndmaterialet är 
mycket rikt. Särskilt anmärkningsvärd är en patris för framställning av guld
gubbar (Stjernquist 1951:113f). Namnet Vä är också av stort intresse, efter
som det är vi, d.v.s. helig kultplats, i pluralisform (Hellquist 1939:1379f).

Frågan om olika karaktär för bebyggelsen i centrala och perifera delar av 
bebyggelselandskapet är fortfarande svår att lösa. Sannolikt förändrar områ
dets periferi sin karaktär något över tiden. En skarp gräns skulle kunna 
antagas vara karaktäristisk för ett äldre skede, medan en mer diffus över
gång skulle antydas av de vikingatida och medeltida kolonisationsnamnen. 
Situationen är dock svårbedömbar och det vore knappast en stor överrask
ning om den äldre skarpa gränsen i själva verket uppvisar en successiv över
gång till småskalig bebyggelse. I en zon med betydande rörlighet och omfat
tande bebyggelseförändringar kan namndöden vara en viktig faktor att

91



Fig. 12. Boplatsområdet i och väster om Vä. Inom det markerade området finns boplatslämningar 
från folkvandringstid till och med vikingatid. Ritning Ch. Borstam.

räkna med. Vissa antydningar om specialisering i bebyggelselandskapets 
periferi finns också. Järnbearbetningen i Vä har varit omfattande redan 
under yngre järnålder. Under medeltid bearbetades järn i stor skala både i 
Vä och i Åhus, och denna produktion var otvivelaktigt av mycket stor bety
delse för det medeltida Danmark. Järnet kommer otvivelaktigt från bebyg
gelselandskapets norra och västra periferi, eftersom myrmalmsfyndigheter 
inom slättområdet är fåtaliga.

Undersökningarna inom nordvästra Skånes slättområde har med stor tyd
lighet visat att det med relativt obetydliga medel är möjligt att både översikt
ligt över större områden, och mer detaljerat inom mindre områden, klarläg
ga bebyggelseförhållandena också inom fullåkerslandskap med ovan mark 
helt osynliga fornlämningar. Även om detta i sig är mycket viktiga resultat, 
är det också nödvändigt att se detta arbete som det första steget i en forsk
ningsprocess, där nästa fas otvivelaktigt måste innebära ett begränsat antal 
delutgrävningar av boplatser. Den centrala frågan om boplatsen i dess rela
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tion till andra boplatser inom en definierad rumslig ram har aldrig tagits upp 
på ett systematiskt sätt för järnåldern i skandinavisk arkeologi. En seriös 
belysning av denna fråga kräver att ett mycket gott grepp dessförinnan har 
erhållits om den dåtida bebyggelsebilden, med kunskap om alla samtida 
boplatser i ett utsnitt av landskapet. I detta fall kan vi också lägga upp 
undersökningen på ett ännu intressantare sätt genom att såväl den vanliga 
bebyggelsen av bykaraktär, som sådan med möjliga ”aristokratiska” inslag, 
regionens centrala boplats med politiska och religiösa funktioner och dess 
handelsplatser, kan utpekas.

Arbetsmetodiken kan också tillämpas i andra regioner. Det finns ett bety
dande antal viktiga lokaler, både gravfält och boplatser, som har blivit före
mål för omfattande exploateringsundersökningar, men som för närvarande 
inte kan sättas in i sitt rätta sammanhang. De framstår som solitärer i ett 
okänt landskap. Ett planmässigt arbete på att sätta in dem i ett samtida 
bebyggelselandskap är en angelägen uppgift för arkeologisk forskning i Sve
rige.

Anm. Flygfotoverksamheten har på ett generöst sätt stötts av Viktor och Erna Hassel
blads stiftelse. Kristianstads kommun har, genom parkförvaltningen, bidragit till organi
sationen av fosfatkarteringar och rekognosceringsgrävningar.

Referenser
Arrhenius, O. 1934. Fosfathalten i skånska jordar. Sveriges Geologiska Undersökning. 

Årsbok, 28:No. 3. Stockholm.
Callmer, J. 1982. Production site and market area. Some notes on fieldwork in progress. 

Meddelanden från Lunds universitets historiska museum 1981-82. Lund.
- 1984. Recent work at Åhus. Problems and observations. Offa 41. Neumünster.
- 1986. To stay or to move. Some aspects of the settlement dynamics in Southern Scand

inavia in the seventh to twelfth centuries A.D. with special reference to the province of 
Scania, Southern Sweden. Meddelanden från Lunds historiska museum 1985-86. 
Lund.

Graham-Campbell, J. 1980. Viking Artefacts. A select catalogue. London.
Hald, K. 1950. Vore Stednavne. København.
Hellberg, L. 1967. Kumlabygdens ortnamn och äldre bebyggelse. Kumlabygden 3. Kum

la.
Hellquist, E. 1939. Svensk etymologisk ordbok (2. uppl.). Lund.
Kuhn, H. 1944. Altnordische rekkr und Verwandte. Festskrift till Jöran Sahlgren. Lund.
Selinge, K-G. 1983. Specialinventering och förundersökning. Arkeologiska förundersök

ningar. Metodkonferens oktober 1981. RAÄ och SHMM Rapport 1983:1. Stockholm.
Stjernquist, B. 1951. Vä under järnåldern. Lund.
Strömberg, M. 1961. Untersuchungen zur jüngeren Einsenzeit in Schonen II. Lund.
Thun, E. 1982. Vä. Järnålder, medeltid. Rapport. Örebro (litho).
Ulsig, E. 1968. Danske adelsgodser i middelalderen. (Skrifter udgivet af Det Historiska 

Institut ved Københavns Universitet, 2.)
Wihlborg, A. 1980. Nyupptäckta boplatslämningar, Elleköpinge, Åhus sn, Skåne. Arkeo

logisk undersökning 1976. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer, Rap
port B 1980:5. Stockholm (litho).

93



94



Fornborgar
Speglingar av järnålderns småstater?

David Damell och Olle Lorin

Hillforts - Reflections of Small Iron Age States? The subject of this paper 
concerns hillforts in the county of Örebro, their dating, function and geo
graphical distribution. The only dated hillfort in this area seems to have 
been established during the 8th century AD. It is assumed to be a hillfort 
for surveillance located close to a harbour near lake Hjälmaren. Other 
hillforts in Örebro province seem to have been established in the periphe
ral border areas surrrounding Närke’s central agricultural areas. In many 
cases these seem to be for protection of the area’s main lines of communi
cation, among those, the routes leading in towards the rich iron-prod
ucing areas. Perhaps the distribution of hillforts indicates a homogeneous 
territory of power from the earlier part of the Late Iron Age.

I en opublicerad trebetygsuppsats, framlagd våren 1981 vid Institutionen för 
arkeologi vid Stockholms universitet, har Carl-Erik Kilsberger diskuterat 
förhållandet fornborgar-järnåldersbygd utifrån exemplet Örebro län (Kils
berger 1981), där hittills 37 fornborgar registrerats (fig. 1). Geografiska, 
topografiska och dateringsmässiga faktorer har bl.a. berörts liksom fornbor- 
garna och ortnamnen. Kilsberger konstaterar att borgarna kan grupperas i 
sex geografiska områden, varav fem ligger inom landskapet Närke och en 
grupp kan hänföras till Fellingsbrobygden i Västmanland. Kilsberger konsta
terar vidare att borgarna har nära släktskap med Mälardalens borgar, och 
att de kronologiskt bör inplaceras i perioden romersk järnålder/folkvand- 
ringstid - vikingatid/medeltid.

Kilsbergers noggranna genomgång utgör en självklar plattform för framti
da studier av borgarna i Örebro län, och så även för denna fundering kring 
borgar och statsbildning, som dessutom går tillbaka på ett ännu opublicerat 
arbete av en av författarna till denna artikel, kallat Hillforts and State For
mation (Damell, under tryckning). I denna uppsats hävdas att det kan finnas 
ett samband mellan fornborgarnas starka etablering i skiftet romersk järnål- 
der-folkvandringstid och framväxten av små statsbildningar/småkunga- 
dömen, delvis motsvarande landskapen eller de gamla folklanden i Mälar- 
området. Bl.a. diskuteras helt kort ett hypotetiskt Stornärke i sammanhanget, 
en fråga som berörts av flera forskare (se Hansson 1989:27f och där anförd 
litteratur).

Ytterligare en viktig faktor i diskussionen är att den första fornborgsun-
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Fig. 1. Fornborgarnas utbredning i Örebro län. Landskapsgränsen för Närke är schematiskt marke
rad liksom Närkes mera betydande jordbruksområden. Efter Kilsberger 1981.
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Fig. 2. Kollerborg, RAÄ 9, Stora Mellösa socken, Närke, ligger ca 300 m från Hjälmarstranden vid 
Källvik på Knarstatorps ägor. Då borgen byggdes för ca 1 300 år sedan, låg stranden betydligt när
mare borgen. Renritning G. Abtin.

dersökningen nu har genomförts i Örebro län. Sommaren 1992 delunder- 
söktes nämligen Kollerborg (RAÄ 9) nära Hjälmaren på Knarstatorps ägor i 
Stora Mellösa socken inom ramen för det forskningsrådsfinansierade projek
tet ”Förglasade fornborgsvallar, svenska förekomster i det väst- och central
europeiska perspektivet” (fig. 2).

Kollerborg har i Riksantikvarieämbetets fornminnessregister för Stora 
Mellösa socken beskrivits på följande sätt:

”Krön av bergshöjd. Skogsmark (blandskog). Fornborg, 45 x 22 m (N-S), bestående av 
en stenvall i N-V-S. I Ö stupar bergen brant, som enligt uppgift skall ha varit ättestupa.
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Vallen är 53 m lång, 2-4 m bred och 1-2 m hög. Ställvis synlig kallmurning intill 4 skift. 
Stenarna äro i allmänhet 0,2-0,7 m stora. Enstaka block äro intill 1,5 m stora. I vallen i 
borgens N del påträffas rikligt med skarpkantade, skörbrända stenar 0,1-0,3 m stora. I 
NV en ingång 2-3 m bred, till stor del igenfylld med nedrasad sten. NO om borgen ligger 
utkastad sten. Området innanför vallarna är mycket kuperat och ojämnt med stora inslag 
av berg i dagen. Beväxt med barrträd, lövträd och buskar. ”

Borgen är känd sedan lång tid tillbaka, och har behandlats i en rad mindre 
artiklar och uppsatser. Den primära orsaken till undersökningen av Koller
borg, som genomfördes av Örebro läns museum i samarbete med Riksantik
varieämbetet, var att studera murens uppbyggnad bl.a. med hänsyn till den 
starka förbränningen av murens stenmaterial som kunde iakttagas redan i 
murens yta (fig. 3). I samband med undersökningarna år 1992 gjordes föl
jande noteringar av utgrävningsledaren Olle Lorin (Lorin 1992b), fig. 3-7:

”Borgen ligger vänd med ’framsidan’ mot Hjälmaren, vars strand före sänkningen legat 
bara omkring 50 m från anläggningen. En långgrund vik på denna plats torde ha bjudit 
ett ypperligt hamnläge. Det är ett relativet flackt landskap som borgen är belägen i.

Nivåskillnaden från stranden och till borgens högsta punkt, drygt 45 m över havet, är 
ca 22 m och ingenstans på flera kilometers avstånd höjer sig terrängen mer än upp till 50 
m.ö.h. Det är först sydväst om södra Ässundet som man hittar toppar på över 60 m.

Fig. 3. Kollerborg. Borgmurens norra parti invid nordvästra ingången. Observera den kallmurade 
yttersidan samt det eldpåverkade stenmaterialet i murytan. Foto O. Lorin.
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Vid detalj uppmätning framkom att vallarnas totala längd är 67 m inkl. de båda öpp
ningarna. Bredden varierar mellan 3 och 5 m, medan höjden som mest uppgår till 
omkring 2 m. På långa sträckor är det yttre murlivet bevarat, särskilt längs de västra och 
nordvästra delarna, där stenarna ligger kvar i upp till fyra skift. Utsträckningen av den 
nordöstra delen av vallen är något svårbedömd. Detsamma gäller den sydöstra delen.

Enligt RAÄ:s inventering finns bara en öppning i borgen, belägen i nordväst, men av 
allt att döma finns det ytterligare en, nämligen i söder. Upp till de båda öppningarna ses 
utvändigt antydan till trappsteg. Huruvida dessa är ursprungliga eller tillkomna i senare 
tid är svårt att avgöra. Högsta punkten på borganläggningen är 45,7 m.ö.h. Västra val
lens mellersta del har närmast terrasskaraktär med relativt långssluttande innersida, med
an den yttre är påfallande brant. Strax norr om schaktet (se nedan) på dess västra sida 
kan man se en stenkonstruktion som kan tänkas vara en utskjutande del av vallen. Denna 
kan möjligen ha utgjort fundament till ett torn, varifrån man kunde ha uppsikt över flan
kerna.

Söder om schaktet finns ett antal stenar upplagda på östra sidan av vallen i en närmast 
öppen fyrkant. Troligen är denna konstruktion sentida, kanske åstadkommen vid militära 
övningar.

Längs krönet på så gott som hela vallsträckningen utgörs materialet av skärvig sten av 
litet format, såväl skörbränd som icke eldpåverkad. Särskilt i norr liksom i sydväst före
kommer vitrifierade stenar, synliga ända uppe i ytan. Det inre av borgen, som upptar en 
yta av ca 700 kvm och en största bredd på ca 18 m, utmärks av en mycket kuperad ter
räng med stora ytor av berg i dagen. Terrängen mot väst, närmast borgen, är tämligen 
flack och relativt stenfri.

En gammal körväg går förbi borgen på den östra sidan mot den gamla strandlinjen. På 
en punkt, ungefär i mitten av den västra vallen där magnetmätningar visat att vitrifierat 
material i större mängder borde finnas, utlades ett schakt i öst-väst, 1,5 x 11 m. Sondning 
i krönet av vallen visade att där förekom skörbränt och vitrifierat material till ett djup av 
minst 0,5 m.

Redan vid avtorvningen framkom omedelbart under det tunna vegetationsskiktet ett 
lager skörbrända stenar jämte ett grusaktigt material.

Närmast vallen på östra sidan, där berget ligger endast ca 0,10 m under markytan, 
förekom ett skikt med skärvig sten. En del av dessa utgjordes av amfibolit, en bergart 
med relativt låg smältpunkt, vilket anses vara grundorsaken till vitrifieringsfenomenet.

Såväl inre som yttre murliv kunde klart beläggas. Det senare utgjordes av kraftiga ste
nar, medan stenarna i det inre murlivet var av betydligt mindre dimensioner. Ytterst låg 
mot berget endast ett skift stenar. Mellan dessa och omedelbart väster om murlivet fanns 
en fyllning av skärvig, men inte skörbränd småsten.

Mot vallens krön framträdde ett ovalt, drygt 1 kvm stort område av ljust, skörbränt 
grus. Strax under detta skikt påträffades rikligt med vitrifierade stenar, delvis samman
hängande i klumpar med en tjocklek av omkr. 0,50 m. Efterhand framträdde alltmer av 
stora smältor till ett djup av ca 0,70 m under vallen yta och inom den tidigare konstatera
de begränsningen. I själva profilerna iakttogs bara smärre smältor.

På ett flertal ställen påträffades små kolfragment i vallfyllningen, dels på insidan av 
inre murlivet, dels i mitten av schaktet. I anslutning till området med vitrifierade stenar 
var allt material totalt söndervittrat i storlek från en decimeter till en mjölliknande massa. 
I centrum av schaktets botten påträffades ett stråk innehållande sot och upp till flera cen
timeter stora kolbitar. Vallschaktet totalgrävdes ned till berggrunden. Största djupet i 
schaktet var 1,85 m under vallens krön.

För att spåra eventuell bebyggelse inom borgen togs tre provgropar upp, en på 0,50 
kvm i den norra delen och två på vardera 0,75 kvm ungefär i mitten av borgen, nära 
östra kanten. I den första konstaterades att berget låg bara någon decimeter under mark-
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Fig. 4 a och b. Kollerborg. Plan och profiler över borgen med de olika undersökningsschakten mar
kerade. Observera att ingångar finns dels i söder dels i nordväst. Upprättad av S. Blomgren, renrit
ning G. Abtin.
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ytan. Inga kulturlager kunde noteras. I provgrop 2 påträffades relativt rikligt med kol 
intill den östra profilen och närmast berget. Också i provgrop 1 fanns något kol, dock 
inte i så stor mängd att det räckte för 14C-analys. Jorden närmast markytan var mörk och 
smetig och något sotbemängd. Under detta lager framkom ett skärvigt stenmaterial, dock 
inte eldpåverkat, på nivån under detta ett ljusare och grusigt lager närmast berget, vilket 
låg som djupast 0,45 m under markytan.

Stort intresse riktades mot områdena mellan borgen och den gamla strandlinjen, som i 
stort sett motsvarar nivån före Hjälmarsänkningen med närmare 2 m på 1800-talet. På 
sluttningen mot denna nivå hade medlemmar i Stora Mellösa Hembygdsförening tidigare 
uppmärksammat en delvis muromgärdad, källarliknande anläggning ett hundratal meter 
öster om borgen. Muren är ett tiotal meter lång och ca 1 m hög och består av block och 
större stenar.

”Källaren”, ca 4 x 4 m, är öppen mot norr och uppförd av större stenar upp till 1 m 
stora. Väggarna är ca 1 m tjocka och ca 1 m höga. Inuti ligger ett ca 2 m stort block som 
möligen kan ha rasat ned från den ovanför belägna bergsklacken.

Söder om ”källaren” noterades en närmast rektangulär stensättning, 3,0 x 2,5 m och 
ca 0,3 m hög. I närheten upptäcktes också en stensättningsliknande anläggning, närmast 
rund och ca 1,5 m i diameter.

Intill den förmodade gamla strandlinjen, ca 50 m nordost om borgen, där en grund och 
vid vik av Hjälmaren gått in, iakttogs på ett ca 2 000 kvm stort område, helt stenröjt och 
bestående av sandig jord, ett stort antal rektangulära och runda gropar, 2-4 m stora.

En klar gräns bestående av tydliga strandvallar och strandhak finns mot det lägre lig
gande, kärraktiga och nästan helt plana området. I detta finns, under ett ca 0,2 m tjockt 
humuslager, nästan helt vit sand som torde ha utgjort sjöbotten.

En av strandvallarna avvägdes och befanns ligga 26,6 m.ö.h., medan kärrmarkens yta, 
ett tiotal meter mot norr, ligger på ca 24,5 m.ö.h.
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Genom sondning konstaterades att det inom detta strandområde finns kraftigt mörka 
lager med inslag av sot och kol, upp till 0,50 m tjocka. 12 fosfatprover togs inom områ
det. Utförd sondning i skogsområdet väster om borgen visade inga tecken på att där före
kommit någon mer omfattande aktivitet som lämnat spår efter sig.”

Undersökningsresultatet bekräftar alltså de sedan långt tillbaka gjorda iakt
tagelserna om att vallarna innehåller vitrifierad sten. I undersökningsschak- 
tet var således stora partier berörda av den intensiva hetta (1100-1200 gra
der) som krävs för att åstadkomma sammansmältning av olika bergarter 
(fig. 5 och 6). Fenomenet har varit föremål för diskussioner under många 
årtionden. Kardinalfrågan har gällt huruvida vitrifieringen är ett resultat av 
medvetna konstruktiva bildningar för att förstärka fornborgsmurarna, eller 
är en följd av någon form av destruktion, olyckshändelse eller att en anfalla- 
re satt det i anslutning till murarna förekommande trävirket i brand. Mer 
eller mindre omfattande partier av vitrifierade murar är kända från flera håll 
i landet.

Paradexemplet utgör Broborg i Husby-Långhundra socken öster om Upp
sala, där stora partier av vallarna är helt förglasade (Ambrosiani och Kresten 
1992:1-17, Engström 1984:44-53, Kresten, Kero och Chyssler 1992, Lorin 
1985:26-29).

Fig. 5. Kollerborg. Den genomskurna borgmuren med kärnpartiet starkt söndervittrat och försmält 
genom bränning i hög temperatur. Foto O. Lorin.
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I fallet Kollerborg kan hittills sägas att vare sig den ena eller den andra 
teorin har kunnat beläggas. Man hade väl förväntat sig att man hade kunnat 
finna spår efter trävirke i vallarna, vilket skulle ha kunnat ge upphov till den 
erforderliga hettan. Visserligen påträffades sporadiskt små mängder av trä
kol, men knappast så mycket att detta skulle kunna härröra från mera 
omfattande träkonstruktioner.

Ett frågetecken utgör också de relativt kraftiga sot-och kollager som fanns 
i botten av schaktet, närmast berget. Där kunde på båda sidor om det områ
de som innehöll det vitrifierade materialet iakttagas 2-3 decimeterbreda 
stråk som möjligen skulle kunna tolkas som rester efter förbrända langsgå
ende stockar. En annan möjlighet är att det kan vara fråga om rester efter en 
förmodad röjningsbrand som föregått uppförandet av murarna. Sådana 
lager har påträffats på ett flertal fornborgar i Södermanland och Uppland 
(Damell 1974:11-12, Lorin 1985:9ff, 1988:8-9 och 1992a:4-5).

En 14C-datering av detta lager har givit värdet AD 660 ± 70 (ST 13376 
okalibrerat), kalibrerat AD 747 ± 69, d.v.s. vendeltid. En 14C-datering av kol 
från en provgrop i borgområdet har givit värdet <250 år, d.v.s. recent.

Av allt att döma kan denna borg, liksom många andra utmed Hjälmarens 
vattensystem alltifrån Eskilstuna, betraktas som en bevakningsborg, efter
som inga gravfält är kända från de närmaste omgivningarna. Det är därför 
tänkbart att Kollerborg bemannats med folk från längre bort belägna plat
ser. De har kanske uttagits för bevakningstjänst under längre eller kortare tid 
(Hellberg 1984:136, Lorin 1978:20-21).

Pär Hansson diskuterar i anslutning till frågan om vårdkasebeteckningar 
och ortnamn, om vårdkaseindikationen kall/kåll möjligen skulle kunna ingå 
i namnet Kollerborg. Han snuddar också vid möjligheten att en vårdkase 
kan ha varit belägen på borgen, men refererar också till byn Våtsta, på vars 
mark fornborgen under medeltiden var belägen. Byns namn skrevs 1686 
”Wåttsta Båhlby”, vilket som han påpekar, väcker till eftertanke (Hansson 
1989:22-23).

Av allt att döma har en vårdkase knappast kunnat placeras på den trånga 
borggården. Det finns inte heller några tecken på sönderbrända och vittrade 
bergytor, vilket annars skulle ha varit fallet. En vårdkase borde då istället ha 
varit uppförd på en hög punkt någonstans i närheten. En sådan höjd är dock 
svår att upptäcka i borgens grannskap.

Av stort intresse är den upptäckt som gjordes ett femtiotal meter norr om 
borgen, intill den gamla strandlinjen vid en för ändamålet lämpad, grund 
vik. Där kunde noteras ett stort antal större och mindre gropar, runda eller 
rektangulära liksom tydliga strandvallar (fig. 7). Sondning på ett stort antal 
punkter i den stenfria och jordblandade sanden visade att marken var kul- 
turpåverkad, stundom ned till ett djup av 0,50 m. Det är alltså möjligt att vi 
här kan ha en till borgen knuten hamnplats, där kanske ockå en del av
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bevakningspersonalen har haft vissa uppdrag. Provundersökningar kanske 
kan ge visshet om hur det förhåller sig.

Vassvegetation 
vid Hjälmarens 
strand

Fastighetsgräns

Karri ik mark

♦ RoseStrandvall

26,6 möh —>•

'Rose ?
Förmodad

hamnplats

Fornborg Oregistrerad
fornlämmng

35,0 möh

0 SOm

Fig. 7. Kollerborg. Plan över borgen och det eventuella hamnområdet utvisande lämningarnas för
hållande till den gamla strandlinjen som befunnit sig ca 24-25 m.ö.h. Upprättad av S. Blomgren, ren
ritning G. Abtin.
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Fig. 8. Tista borg behärskar Järleåns lopp och därmed kommunikationsleden in mot Bergslagen. Ån 
skymtar i bildens mitt. Fotografiet är taget från borgberget. Foto D. Damell.

Ett femtiotal meter sydost om detta förmodade hamnläge ligger den delvis 
muromgärdade källarliknande anläggningen, som ger ett ålderdomligt 
intryck (fig. 7). Det är möjligt att denna har haft någon funktion i anslutning 
till ”hamnen”.

Undersökningen har alltså givit belägg för att Kollerborg sannolikt har 
byggts under 700-talet, möjligen som en bevakningspunkt invid en hamn. 
De fosfatanalyser som har gjorts på jordprover från borgens inre visar på 
något högre värden än på prover tagna utanför, och kan tolkas som spår av 
mänsklig påverkan.

Intressant är Kollerborgs datering till vendeltid. Kan det vara så att forn- 
borgarna i Närke representrar ett något senare skede i statsbildningsproces- 
sen än vad som är fallet i Mälarområdet? En datering är naturligtvis ett allt
för svagt underlag för generaliseringar, men det vore onekligen intressant om 
en dylik hypotes kunde verifieras, d.v.s. att man skulle kunna se en särskild 
”årsring” för Närkes borgar representerande ett statsbildningsskede här 
under vendeltid, kanske utgående från Rekarneområdet kring Eskilstuna, 
där fornborgarna i regel tillhör en något äldre tidshorisont (Lorin 1985:52f).

Fosfatprovtagningar på ytterligare några borgar i Örebro län har gjorts:
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Fig. 9. Halvarsborgen invid gamla landskapsgränsen mellan Närke och Västmanland ligger mycket 
strategiskt, och behärskade helt trafiken på den gamla landsvägen som passerar söder-väster om 
borgen. Renritning G. Abtin.

Tistaborg (RAÄ 84) vid Skärmarboda i Nora socken (fig. 8) och Borfona 
skans (RAÄ 73) i Fellingsbro socken samt Harvarsborg (RAÄ 17) i Arboga 
(fig. 9) strax öster om landskapsgränsen mellan Närke och Västmanland, 
den sista belägen i Västmanlands län.

Värdena på Tistaborg och Harvarsborg är höga, och tyder på omfattande 
aktiviteter, medan värdena från Borforna skans är låga.

Ser vi på utbredningskartan över länets fornborgar (fig. 10) kan man 
observera att den stora Kilsbergsgruppen ligger i gränsläget mellan 
skogs-och odlingsmark, sannolikt en gränszon för Närke mot väster, där 
bl.a. intresse måste ha funnits för kontroll av en spirande järnindustri.

Flera av dessa borgar ligger för övrigt i typiska kommunikationslägen, 
d.v.s. som vakt- och kontrollpunkter vid farleder. I sammanhanget kan bl.a. 
Klunkhytte skans nära Klunkhyttan och Tistaborgen vid Skärmarboda näm
nas.
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Fig. 10. I Eskilstuna kommun finns ett 40-tal fornborgar, här markerade med stjärnor. Lägg märke 
till den stora koncentrationen utmed Eskilstunaån. Kartan är utarbetad av O. Lorin.

Även borgarna i linjen Vretstorp-Hallsberg-Odensbacken ligger i gränszo
nen skogsmark-odlad mark uppe på ett förkastningskrön. Någon närhet till 
den gamla landskapsgränsen mot Sörmland-Östergötland finns inte utom 
beträffande den östligaste, Vikingaberget i Lännäs. Flera tycks bevaka farle
der, såsom t.ex. dubbelborgarna Tarstaborg-Åmehällaborg (Omhällsberg) i 
Sköllersta (fig. 11). Borgarna i Askersundsområdet behärskar odlingsområ- 
det vid Vätterns nordspets, och är skilda från de borgar som ligger i anslut
ning till Närkes centrala odlingsområden. Några få fornborgar ligger också i 
anslutning till sjön Väringen, som tillhör Arbogaåns vattensystem, något 
som även gäller Fellingsbrotraktens fornborgar.

Ett särskilt bra exempel på en gränsborg är Halvarsborgen i Arboga intill 
och strax öster om gamla landskapsgränsen vid ett sjöpass, vari bl.a. sjön 
Tjurlången ingår. Halvarsborgen passeras också av en gammal vägsträck- 
ning. Man kan förmoda att ett samband finns mellan borgen och landskaps
gränsen. Borgen kan alltså ha fungerat som bevaknings-, och kanske tullsta
tion. Höga fosfatvärden har, som nämnts, registrerats i borgområden, men 
den enda 14C-dateringen hittills härifrån pekar på högmedeltid, en tidpunkt 
som möjligen talar om när borgen användes sista gången, men näppeligen 
ger en fingervisning om tillkomsten, som kan vara 700-800 år äldre. Av
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Tar sta berg 
fornborg —

Omhällsberg
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Fig. 11. Fornborgarna på Omhällsberg och Tarsta berg i Sköllersta socken behärskar kommunika
tionsleden mellan Närke och Östergötland. Renritning G. Abtin.

intresse i sammanhanget kan också vara att konstatera att Hjälmarebäcke- 
net i Rekarnebygden, i anslutning till Eskilstunaån, tycks ha haft utomor
dentligt starka forsvarslinjer framför allt längs själva ån. Kanske finns det 
trots allt ett samband mellan dessa fornborgar och fornborgarna i Närke, ett 
gemensamt försvarssystem som i sin tur skulle vittna om viss gemensam 
administration. Tanken är ju, som nämnts, ingalunda ny men har knappast 
stärkts genom denna översiktliga genomgång.

Vad som idag kan konstateras beträffande fornborgarna i Örebro län är 
att de i många fall ligger i gränslägen, om än inte alltid i direkt anslutning 
till någon historisk gränslinje. De omgärdar vidare de centrala agrarbygder
na i Närke, och tycks i många fall skydda kommunikationsleder bl.a. in mot 
de järnrika bergslagsområdena, där tidig järnutvinning tycks ha förekommit.

Några fornborgar tycks dock vara anlagda i lägen, där senare en land
skapsgräns tillkommit i omedelbar närhet. Kanske kan detta tolkas som ett
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tecken på en begynnande statsbildningsprocess i skiftet mellan äldre och 
yngre järnålder, en process som säkert fortsatt in i vendel-/vikingatid. Koller
borg, den hittills enda daterade fornborgen i länet, har inte givit belägg för 
här skisserade skeende, men motsäger inte heller hypotesen.

Kanske är det, som antytts, skäl att anta att ett organiserat försök att 
behärska hela Närke kommer några generationer senare än vad som varit 
fallet i Mälaromådet i övrigt. För att lösa detta problem behövs många fler 
dateringar, något som kanske kunde genomföras med hjälp av ett noggrant 
planerat projekt, där 14C-och TL-dateringar konsekvent genomförs av länets 
samtliga fornborgar.
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Ödesbölen och fornvård
Gerhard Flink

Abandoned Farmsteads and Cultural Heritage Preservation. Preservation 
work on Medieval abandoned farmsteads is presently being carried out in 
Jämtland. These cultural monuments are of special interest because they 
encompass rather large forested areas. The areas must be transformed to 
open grazing lands if preservation is to be meaningful. These farmsteads, 
however, are valuable both archaeologically and estetically. Aspects of 
Sweden’s early agrarian history can be brought forth when visitors can 
perceive terraces, heaps of clearance stones from the small fields and the 
low walls still evident from houses long since forgotten. Jämtland’s aban
doned farmsteads offer a promising future in cultural heritage preserva
tion work.

Sverige torde ha ett av världens mest omfattande fornvårdsprogram. Detta 
har att göra med svensk arbetsmarknadspolitik under de senaste decennier
na. Mycket stora resurser i form av beredskapsarbeten har satsats på forn- 
lämningsområden. En försiktig beräkning ger vid handen att ca 400 miljoner 
kronor har använts till detta sedan 1970-talets början. Riksantikvarieämbe
tets fornvårdsenhet har medverkat i så motto att här har bl.a. framställts 
vårdplaner, d.v.s. beskrivningar av hur arbetena skulle genomföras. Dessut
om har utformning och policy handlagts beträffande informationsskyltar vid 
objekten.

I regel har arbeten kunnat utföras med markägarens goda minne och i 
gott samförstånd. Det ligger i sakens natur att så måste ske, eftersom ingen 
markägare kan åläggas att aktivt vårda en fornlämning. Förhållandet mellan 
markägare och olika antikvariska myndigheter är i själva verket en av de 
viktigaste faktorerna och är avgörande för vård- och bevarandearbeten. I 
Sverige finns närmare tre kvarts miljoner fornlämningar registrerade, och 
endast 10% av dessa har eller har haft någon form av offentligt finansierad 
vård. Den övriga stora massan av fornlämningar är alltså utlämnad åt all
mänhetens, och i många fall markägarens, benägenhet att följa kulturminne
slagens bestämmelser. För att möta problemen har Riksantikvarieämbetet 
producerat information och allmänna råd som förhoppningsvis sprids inom 
berörda näringar (”Fornlämningar och skogsbruk” 1988, ”Räkna med forn
lämningar” 1984). Frågan är hur många markägare i landet som har känne
dom om kulturminneslagen och som förmår att ta vederbörlig hänsyn till 
dess bestämmelser?
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Här finns en svaghet i kulturmiljövårdens förhållande till allmänhet och 
markägare. Många, förmodligen de flesta, har inte den kunskap om och den 
respekt för fornlämningar, som vi inom sektorn skulle se som önskvärd. 
Givetvis beror mycket på lämningarnas art och belägenhet i landet. Generellt 
kan sägas att genom naturlig hävd vårdas ett mycket stort antal fornläm
ningar i det öppna och ibland betade landskapet, särskilt i de gamla kultur
bygderna. Här finns också en större vetskap om fornlämningar än om vi 
jämför med t.ex. mer slutna avfolkningsbygder. Beträffande skogsmarker i 
Norrland har vi en helt annorlunda situation. Ofta finns ägarna på annat 
håll och vid avverkningar tas uppdragen av entreprenörer som inte känner 
markområdet, och kanske inte alltid känner ansvar för vad kulturminnesla
gen stipulerar.

Förfärande siffror beträffande skadegörelse på fångstgropar har noterats i 
västra Medelpad (jfr Jönsson i denna volym ). Tyvärr är läget inte mycket 
bättre i andra skogstrakter. Undantagsvis är fångstgropar uppmärksammade 
och man har då undvikit att skada dessa. Viktigt är att skapa opinion och 
kunskap om och uppskattning av fornlämningsbeståndet. Därför har de 
senaste sex åren kampanjen ”Arkeologidagen” kommit att spela en allt vik
tigare roll för just möjligheten att uppmärksamma fornlämningsbeståndet.

Vägen mot ökad förståelse och respekt för fornlämningar ligger i ökad 
kunskap. Arkeologidagen har uppmärksammats av flera tiotusentals män
niskor, och är även attraktiv för tidningar och nyhetsmedia. Fornvårdspro- 
grammen tjänar samma syfte. De 4 000 lokaler, där någon form av offentlig 
vård förekommer, är också ett gott och uppmärksammat medium för att nå 
målet: ökad kunskap och bevarande. I själva processen som leder till vårdin
satser och sedan (förhoppningsvis) kontinuitet är många människor inblan
dade, och det betyder uppmärksamhet bland myndigheter och organisatio
ner.

Man kan t.ex. notera att den landsomfattande kampanj som Skogsstyrel
sen och skogsvårdsstyrelserna nu bedriver under temat ”Kulturmiljövård i 
skogen”, knappast hade kommit till stånd om inte den statliga skogsvårdsor- 
ganisationen under de senaste decennierna hade haft ett nära samarbete med 
kulturmiljövården. Här har fornvården och beredskapsarbetena spelat en 
initierande roll. Skogsvårdsstyrelserna har till stora delar skött de rent tek
niska delarna av fornvårdsarbetena genom förmän och en fungerande orga
nisation. Fornvårdsarbetena har sannolikt betytt mycket för att etablera 
goda kontakter med andra myndigheter, särskilt inom skogsbruks- och lant- 
brukssektorerna.

Kampanjen ”Kulturmiljövård i skogen” vänder sig till skogsbrukarna, och 
har målsättningen att nå ca 30 000 studiecirkeldeltagare. Kulturmiljövården 
har fått en mäktig bundsförvant, som utan annan ersättning än deltagande i 
framställning av kursboken med samma namn och viss medverkan i kam
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panjupptakterna, tar ett grepp som på sikt kan ge ett viktigt bidrag till för
ståelsen av fornlämningar i skogsmark.

Beträffande objektsfrågan kan konstateras att en orsak till den relativa 
okunskap, som existerar i t.ex. Norrlands skogsbygder, kan ha att göra med 
att fornlämningsbeståndet där har varit ganska okänt genom tiderna. De 
norrländska fornlämningarna i skogsmark kom till stora delar att uppmärk
sammas först genom fornminnesinventeringarna under 1960- och 1970- 
talen, där de omfattande systemen med fångstgropar för första gången gjor
des kända (Selinge 1974). Överhuvudtaget kom fornlämningarna att göras 
mer kända än tidigare genom olika sammanställningar (Hyenstrand 1984).

En särskild objektsgrupp kan särskilt nämnas, som har visat sig ha både 
problem och möjligheter i samband med vårdarbeten. De s.k. ödesbölena 
blev uppmärksammade tidigt i den jämtländska forskningen (Olsson 1902). 
De kom att registreras under 1960-talets fornminnesinventering (Selinge 
1972) och sedan skedde en del undersökningar. För närvarande finns fem 
ödesbölen i fornvårdsprogrammet. De är mycket speciella vårdobjekt och 
har olika status. Svedäng är välkänt och delvis undersökt (Gauffin 1981), 
och är det mest besökta av ödesbölena. Dess läge är enastående vackert med 
milsvid utsikt. Eisåsen ligger mera avsides med utsikt över sjön Näckten. 
Sjöböle är skadat genom vägdragning, och den grova skog som nu växer här 
kommer inom en nära framtid att slutavverkas. Ödesbölet Angsviken i 
Håsjö socken i östra Jämtland har vårdats genom gallring och röjning, och 
har enligt uppgift engagerat ortsbefolkningen. Det femte vårdade ödesbölet, 
Berge i Hallens socken, är överodlat i senare tid och här kan inga klara spår 
ses i form av terrasser eller åkerhak, men däremot odlingsrösen som enligt 
Klas-Göran Selinges beskrivning i inventeringsboken förefaller ålderdomliga. 
Arkivaliskt material gör troligt att här har funnits ett ödesböle som nu är 
överodlat.

De fem vårdade ödesbölena utgör en för landets totala bestånd unik 
grupp. I det nationella programmet finns ett flertal vårdobjekt av liknande 
karaktär, men de jämtländska ödesbölen intar ändå en särställning. De är 
omfattande fornlämningslokaler med stora ytor. De har i regel speciella 
namn som ibland är direkt härledande som Sjöböle, ibland kan namnet syfta 
på förmodad tillkomsttid, t.ex. Hedningabacken. Andra namn klingar forn
nordiskt, t.ex. Tand, Slöfre, Myre, Grimsta. Jämtlands ödesbölen är också 
speciella, eftersom de ingår i ett samnordiskt forskningsprojekt och kopplas 
till den medeltida agrarkrisen. I jämförelse med den nedgång i bebyggelsen 
som äger rum under 1300-och 1400-talen i nuvarande Norge kan ödesböle
na i Jämtland sättas in i sitt rätta sammanhang. Här finns alltså klara indi
kationer i arkivalier att en nedgång kommer under medeltiden (Sandnes och 
Salvesen 1978). Vidare är ödesbölena också särpräglade genom att de ofta är 
välbevarade på så vis att de övergavs för gott och aldrig kom att återupptas
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annat än som extensiv betesmark. Om dessa förhållanden finns självfallet 
flera tolkningar än endast att digerdöden skulle ha orsakat den omfattande 
ödeläggelse som kan konstateras. Det har pekats på att redan innan digerdö
den hade en viss avflyttning skett, som kan ha berott på att markerna genom 
ägoskiften blivit så uppdelade att marginalenheterna inte längre var ekono
miskt bärkraftiga. När så digerdöden kom blev verkan desto större eftersom 
en regression redan satt in (Salvesen 1979). Självfallet gäller detta endast del
vis, ödesbölet Berge är ett exempel på senare odling som spolierat åkerbe
gränsningarna från medeltiden.

För fornvården utgör ödesbölena ett visst problem. De är i regel belägna i 
skog, och uppfattas som skogsmark utan kulturlämningar av markägaren. I 
de fall som ödesbölen har övergått till vårdstatus har mer eller mindre långt
gående överenskommelser kunnat träffas med markägaren. I det för kultur
miljövården mest lyckade fallet, Svedäng, har ödesbölet övergått till betes
mark efter avverkning, och största delen av den forna inägomarken är nu 
öppen, och man kan genom betet se de terrasseringar och åkerhak som visar 
de forna åkrarna. Dessutom syns odlingsrösen och husgrunder. Tillsammans 
gör detta att man kan få en verkligt åskådlig och närmast levande bild av 
hur en tidigmedeltida bondfamilj har bott och levt i ett under den tiden verk
ligt glesbefolkat landskap.

Kyrkan och Domänverket har här i vårdfrågorna kunnat samverka på ett 
lyckat sätt med kulturmiljövården. I de övriga fallen Sjöböle och Eisvallen är 
vårdsituationen inte lika entydig. Vid avverkning måste överenskommelse 
träffas med respektive markägare hur ödesbölena skall skötas i framtiden.

Först som sist måste framhållas att utan ett förtroendefullt samråd mellan 
markägare och företrädare för kulturmiljövården kan aldrig ett ödesböle 
vårdas. Om skog avverkas, här kan givetvis inskränkningar åläggas markä
garen beträffande utkörsel, är ett alternativ att området görs om till betes
mark och således upphör som funktionell skogsmark, varvid överenskom
melse skall träffas. Kan inte överenskommelse om detta träffas, kan nästa 
alternativ bli att skogsplantera med de begränsningar som kulturminnesla
gen stipulerar, t.ex. manuell plantering under antikvarisk kontroll. Om ingen 
överenskommelse kan träffas, kan markägaren låta bli att återplantera med 
hänvisning till att marken inte är att betrakta som skogsmark och vi får då 
den sämsta formen av vegetation, nämligen en vild flora av sly och diverse 
buskar. Då omöjliggörs varje form av upplevelse av fornlämningen för lång 
tid och vi har en misslyckad fornvård.

Man kan gradera förhållningssätten så att det bästa som kan åstadkom
mas är att få markägaren så intresserad att vi får sammanfallande ambitio
ner. Därnäst kommer den manuella planteringen. Övriga alternativ som 
innebär t.ex. maskinell markberedning eller helt vildvuxen flora är slutet för 
vårdobjektet under överskådlig tid. Om man vill ha ett vårdobjekt under
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sådana omständigheter, kan någon form av ekonomisk kompensation vara 
tänkbar. Detta har praktiserats vid andra vårdobjekt i olika skala. I regel har 
det rört sig om mindre belopp för t.ex. ökat slitage av markvägar etc. Även 
köp har kommit till stånd, ibland under långdragna omständigheter. Köp av 
skogsmark kan knappast mer än undantagsvis vara ett alternativ när det gäl
ler ödesbölen. Arealerna skulle medföra alltför stora kostnader för kultur
miljövården för att någon realism överhuvudtaget skall finnas i en sådan lös
ning.

Det nationella fornvårdsprogrammet är alltså inte alltid tillkommet av 
antikvariska skäl. Genom att mycket arbete och därmed kapital har satsats 
genom åren finns en benägenhet att behålla detta och endast ibland kommer 
nya kategorier in i programmet. Beträffande ödesbölena i Jämtland blev de 
kända redan när fornvårdsprogrammen började byggas upp genom den 
fornminnesinventering som då pågick. I många län, även Jämtlands län, kom 
dock fornvårdsprogrammen till stora delar att bygga på mer traditionella 
fornlämningar, d.v.s. olika gravmonument.

I en förnyelse av programmen ligger ett stort värde i att hitta en speciell 
profil för ett landskap eller län. Olika sätt att utforma vårdprogram kan dis
kuteras. Man kan sträva efter ett pedagogiskt grepp så att olika förhistoriska 
och även senare skeden kan exemplifieras genom karakteristiska objekt. 
Man kan t.ex. tänka sig ett antal stenåldersboplatser som vårdas och förses 
med informationsskyltar som gör det möjligt att förstå perioden och dess 
yttringar. Kanske kan eventuella gravmonument komplettera i någon miljö. 
På samma sätt kan bronsåldersmiljöer presenteras och vårdas med t.ex. 
inslag av rösen, boplatslämningar (skärvstenshögar) och kanske någon häll- 
ristnings-eller skålgropslokal. Sammansatta miljöer kan ha stora pedagogis
ka värden och borde i många fall finnas med i vårdprogrammen. Man kan 
även tänka sig att satsa på profilering av särskilda kategorier. I delar av 
Norrland kan t.ex. fångstgropar vara en sådan grupp.

I Jämtland pågår en diskussion om möjligheten av att mera omfattande 
lansera ödesbölen som ett specifikt jämtländskt fornvårdsobjekt. En utök
ning av vårdprogrammet med ett antal ödesbölen, vilka kan presenteras med 
olika vinkling, borde vara en mycket lovvärd satsning för att nå en god forn- 
vård. Här finns goda möjligheter att dels lansera ödesbölen för pedagogiska 
ändamål i länet, t.ex. för undervisningen i skolan, dels att mer omfattande 
öka intresset för forskningsinsatser på denna mycket speciella fornlämnings- 
grupp. Här har redan insatser gjorts genom undersökningar vid Svedäng och 
dessutom pågår forskning genom Kulturgeografiska institutionen i Stock
holm. Man kan genom det intresse som finns tänka sig att medeltidsforsk
ningen om agrarkrisen kunde ta fart. Det är en mycket spännade period i vår 
historia, där många frågor finns kvar att besvara. Seminarier i medeltids
forskning skulle kunna lokaliseras till Jämtland. Det skulle kunna bli ett cen-
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trum för bebyggelsehistorisk forskning kring denna period. Även fäbodarna 
borde komma in i sammanhanget. Fäbodar med oklar tillkomsttid kan ha 
börjat brukas som åkermark under ödesböletid och kanske brukats under 
några hundra år, övergivits och sedan fungerat som samägd betesmark 
(Johansen 1983) för att kanske under 1800-talet övergå till fäboddrift. Så 
har säkert varit fallet beträffande en del ödesbölen.

Förhållandena vid den tidiga kolonisationen av skogsbygderna är på 
många sätt oklara, och här kan ödesbölena tjäna som en god början på vida
re insatser. Fäbodar som har arkivaliska belägg långt tillbaka i tiden, t.ex. i 
Anundsjö socken i Ångermanland, kan möjligen kopplas samman med tidig 
organiserad jakt, t.ex. genom fångstgropar. De kan emellertid även ha tjänat 
som tidiga kolonisationsforetag. Ödesbölena i Jämtland visar tydliga spår av 
odling, men om de fäbodar som nu förefaller vara tillkomna under senare 
århundraden har odlingsspår, kan de lika gärna ha tillkommit under t.ex. 
tidig medeltid. Det som här spelar roll i bedömningen är i hur hög grad 
1500-talets arkivalier kan ses som pålitliga.

Fäbodproblemet finns kvar och tyvärr betraktas inte fäbodar genomgåen
de som fornlämningar. De markeras med run-R i en del fall, när de är helt 
övergivna och när de har arkivaliska belägg som går tillbaka till tiden före 
1700-talets mitt. Här har praxis skiftat de senaste åren, men man kan kon
statera att fäbodarna inte generellt åtnjuter annat skydd än skogsvårdslagens 
ganska harmlösa rekommendation att visa hänsyn till bebyggelsemiljöer av 
denna art. Genom att få fram nya resultat från pågående forskning vid ödes
bölen, och att parallellt med detta få till stånd ett omfattande program för 
t.ex. provtagningar vid fäbodar, kanske man kunde få nya resultat och ny 
kunskap om bebyggelseutvecklingen under tidig medeltid.

En inriktning på ödesbölen i fornvårdsprogrammet för Jämtland-Härjeda- 
len kan alltså få många bieffekter som i sig leder vidare. Ökad kunskap om 
medeltid kan på många sätt stimulera det redan befintliga intresse som finns 
i Jämtland om forntiden. Kulturturism är sedan några år ett etablerat 
begrepp. Turistorganisationerna har på flera håll i landet visat ett stort 
intresse för att lansera fornlämningar som sevärdheter värda att besöka. Sve
riges turistråd hann med att producera två årgångar med tips på kulturmiljö
er före nedläggningen. Från regional nivå har många projekt satts igång som 
har mött stor uppskattning. Projektet Kung Valdemars segelled längs sven
ska östkusten är ett exempel på denna inriktning (Cederlund 1993).

Troligen kan Jämtland få en alldeles egen nisch inom kulturturismen, om 
man kan erbjuda ett program med ett flertal väl belägna ödesbölen. Om 
man skall kunna presentera fornlämningar i samråd med turismen, krävs att 
de är vårdade och att de har väl fungerande informationsskyltar. Riksantik
varieämbetets fornvårdsenhet har sedan flera år strävat efter att höja kvali
tetsnivån, och genom deltagande i kulturturistiska projekt har goda erfaren-
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heter erhållits som kan vara av värde vid nya projekt (Flink och Glasman
1993).

Ett program för att aktivt vårda och informera om Jämtlands ödesbölen 
bör vara ett angeläget projekt för framtiden. Här finns all anledning att 
stödja sådana ambitioner. Endast genom att till allmänheten aktivt informe
ra om fornlämningar och forntid kan vi skapa resurser och förståelse för 
vidare forskning. Publika insatser som kan kanaliseras genom fornvård ger 
en grund till vidare insatser av olika slag. Ett fornminnesregister av hög och 
jämn standard är dock en förutsättning. Det har vi för Jämtland.
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Impulser till att söka historiekällor
i landskapet

Leif Gren

Impulses for the Search for Historical Sources in the Landscape. Sweden 
has perhaps carried out ancient monument surveys more intensively and 
for a longer period of time than any other country in the world. The 
question treated in this paper concerns the general ideas and impulses 
present in society “outside” scientific circles in the search for historical 
sources among the different remains still evident in the landscape.

Inledning
Muntliga eller skriftliga källor var givetvis länge den enda inkörsporten till 
historien. Det är en lång och kontroversiell utveckling som har lett fram till 
det mycket abstrakta synsättet, att stenar och föremål i landskapet skulle 
vara en likvärdig eller rentav överlägsen historiekälla. I Sverige har invente
randet av fornminnen förmodligen en märkligare och livaktigare historia än 
i något annat land. Knappast någon annanstans har man så länge, och så 
systematiskt, utforskat lämningar från forna tider, och frågan är vilka impul
ser som har drivit fram denna utveckling.

Själva begreppet ”forntid” står i modern mening för något tämligen 
okänt, men före vetenskapens etablering uppfattades forntiden snarare som 
välkänd, då man fick alla svar genom myter, eddadikter eller Gamla Testa
mentet. Människor har säkerligen redan under forntiden känt till, och haft 
begrepp för, lämningar från äldre tider (Selinge 1980). Från medeltiden finns 
strödda hänvisningar till fornlämningar, men det tycks ha varit ovanligt att 
man eftersport fornminnen i rent kunskapssökande syfte; plundringsgräv- 
ningar torde däremot alltid ha förekommit. Först från och med 1600-talet 
började man systematiskt söka källor till historien i form av lämningar i 
landskapet.

Framväxten av en vetenskap är givetvis en fråga om dess interna utveck
ling, men det är i lika hög grad en fråga om vad som hänt externt, i samhäl
let runt omkring (Trigger 1989:12f). Varje vetenskapsman är också en sam
hällsmedborgare. Ehuru intelligenta och nyfikna människor med ett visst 
specialintresse funnits i alla tider, så är det först när något mer allmänt efter
frågas som en vetenskap kan ta form. Från det internt vetenskapliga per
spektivet finns den svenska arkeologins äldsta historia, delvis inbegripet fält- 
inventeringsaspekter, beskriven av Henrik Schück (1932-1949). Den mo
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derna fornminnesinventeringens historia, från 1938 och framåt, finns över
siktligt beskriven av Klas-Göran Selinge (1988). Däremot finns det knappast 
någon översikt av vad, som i mer externt perspektiv, givit impulser till att 
söka källor till historien ute i landskapet.

Historiekapplöpningen mellan Sverige och Danmark
I århundraden var Sverige och Danmark hätska politiska antagonister. Från 
svenskt håll hade man ända sedan medeltiden gjort territoriella anspråk på 
såväl de gammaldanska Skånelandskapen som andra dansklydande provin
ser, exempelvis Bohuslän och Jämtland. Skåne lydde under Magnus Eriksson 
1332-1360, varefter en återerövring planerades av flera senare svenska 
regenten När Sverige på 1590-talet rentav stod mitt uppe i ett inbördeskrig, 
fick den förste antikvarien, Johannes Bureus, Hertig Karls uppdrag att ta 
fram historiska källor, inklusive fasta fornlämningar, som understödde den 
svenska ståndpunkten. I sin runtavla från 1599 upptog Bureus följaktligen 
även Skånelandskapens landskapsvapen.

Även om Skånelandskapen givetvis var rent gammaldanska, så ansträngde 
man sig i Danmark för att hitta ytterligare källmaterial för att understryka 
saken. Den danske antikvarien Ole Worm skickade 1622 ut ett formulär till 
de danska biskoparna, inklusive de skånska, med frågor om antikviteter. 
Prästen i Löberöd skriver till Worm 1623 (Worm 1965:72):

”Hvad du laenge har önsket, min Worm, er endelig lykkedes: Jeg skal udgive de gamle 
Indskrifter, altsaa om Runerne. Der er kommet en Ordre til mig fra Hoffet, at jeg skal 
gennemsöge Skaane, Blekinge og Halland og bese og bedömme disse Mindesmaerker. 
Dette er nu sket.”

Worm hävdade, till svenskarnas förtrytelse, 1626 i Fasti Danici att runorna 
var en dansk uppfinning. Runor var på 1600-talet inte bara av historiskt 
intresse, utan de ansågs rentav stå nära hebreiskan och det ursprungligt 
gudomliga språket, d.v.s. intresset låg även på ett teologiskt plan, vilket 
givetvis var högaktuellt i en tid av religionskrig. Men de politiska motiven 
var förstås också ofrånkomliga. Bureus följde Worms uppslag och gick i sin 
tur 1628 ut med ett cirkulär till de svenska biskoparna, och fick 1630 även 
en antikvarieinstitution stadgad av Gustav II Adolf. Under 1630-talet inven
terades hela 663 runinskrifter, främst av Bureus själv och två assistenter.

Fastän Skåne blev svenskt 1658 ansågs det nödvändigt att bevisa Skåne
landskapens historiska svenska tillhörighet. Johan Hadorph tillbringade 
mycket tid i fält, och blev den störste fornminnesinventeraren under 1600- 
talet, men han utnyttjade i hög grad även arkivalier. Hadorph framhåller i 
företalet till utgåvan av Skånelagen 1676 att ”Skåne hafwer af äldste tijder- 
ne warit en Ledamot af Götharijket” (Schiick 1933c:179). Att danskarna
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försökte återerövra Skåne året innan understryker att ämnet var synnerligen 
aktuellt. Hadorph skriver vidare 1691 (Schiick 1933b:427):

’’altså hafwer jagh störste delen igenomfarit, så att allena en deel i helsingeland och Små
land är öfrigit sampt den Besichtning, Jagh måste giöra låta öfwer alla Olai Vormij 
Monumenta Runica i Skåne, Halland och Bleking, som förmodelig på 3 års tijdh sigh giö
ra låter”

Att även Gotland, som erövrades av svenskarna 1645, historiskt sett tillhör
de Sverige framhölls av Hadorph i utgåvan av Gotlandslagen 1687. Som 
bevis anfördes bland annat en mängd runstenar. Historiekapplöpningen med 
Danmark berörde även andra territorier, som lappmarkerna, vilket ledde till 
efterforskningar i fält. En av de sista dispyterna gällde dock en mer abstrakt 
sak, som rätten till vapnet tre kronor. Hadorph menade att en utredning, 
med såväl arkiv- som fältmaterial, skulle vara så ”fullkomblig in thesi et 
antitesi, att intet felar af alt det her om emilian Swerige och Danmark wexlat 
är” (Schlick 1933c:277)

Stormaktstidens soliditetskris
Den svenska statens grundläggande ekonomiska problem under 1600-talet 
gällde krigsfinansieringen. Redan under trettioåriga kriget hade man gått in 
för principen att krig skulle finansiera sig själva, men utvecklingen blev 
efterhand att man tvingades ta upp lån. Trots att Karl X Gustav var en högst 
framgångsrik fältherre var han helt beroende av kapitaltillskott, och redan 
1655 blev han nekad fler utländska lån. Den svenska statsskulden var 1660 
uppe i 2,5 års totala statsinkomster från Sverige-Finland, och efter kungens 
död fungerade varken krigföring eller diplomati. Detta bekräftades snöpligt 
när Sverige, i det andra Bremiska kriget 1665-1666, helt misslyckades med 
att hävda sitt internationella militära och politiska anseende.

Mitt uppe i den förlamande krisen, 1661, fick Erik Dahlberg privilegium 
på att utge Sveda Antiqua, och målsättningen var ganska klar: ”Utlänning
arna böra få se, huru mycket stort och vackert finnes inom vårt fädernes
land” (Wallin 1967:123). Svecian skulle väl snarast visa hur mycket som 
fanns, och alltid funnits, värt att pantsätta.

Under 1660-talet sker ett för sin tid oerhört uppsving inom fornforskning- 
en; 1662 inrättas en professur i antikviteter i Uppsala med Olof Verelius, 
som ett år senare genomförde den första arkeologiska utgrävningen i Sveri
ge. Där inte skriftliga källor sade något skulle man få fasta fornminnen att 
tala. Snart insåg man att det behövdes särskilt utbildade antikvarier. När det 
nybildade antikvitetskollegiet 1666 organiserade ”rannsakningar efter anti
kviteter” beklagade prästeståndet otillräckliga kunskaper i ”konsten till att 
upsökia och afftechna” antikviteter, och föreslog ”att sådane personer ut-
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skickadess, som på slijka handlingar sig lagt hafwa” (Schiick 1933b:358). 
Visserligen anställdes några medhjälpare, men det mesta sköttes av Hadorph 
och Peringskiöld utifrån rannsakningarnas uppgifter. Märkligt nog engagera
des emellertid diplomaten m.m. Johan Sparwenfeld 1689 för att under flera 
år inventera götiska fornminnen ute i Europa, bl.a. förmenta runstenar i 
Languedoc (Jacobowsky 1939:53).

I plakatet om fornminnen 1666, några månader efter det att Sverige tap
pade ansiktet i Bremen, framhölls särskilt ”våra förfäders och hele vårt rikes 
odödelige beröm”. I modern mening är patriotism inte sällan förenat med ett 
snarstucket avvisande av främlingar. Men någon fientlighet mot främlingar 
och det ickesvenska handlade fornforskningen alls inte om, redan av det skä
let att såväl kungahuset, med ätten Pfalz-Zweibrücken, som adeln och 
finansvärlden dominerades av utlänningar. Fornforskningens störste mecenat 
De la Gardie, och utövare som Rudbeck, Peringskiöld och Brenner, tillhörde 
invandrade familjer. Från utlandet hade man direkt inkallat de förnämsta 
historikerna, som Loccenius och Pufendorf, och inte minst Schefferus som 
förundrades över hur svenskarna ”trampade” sina egna alster under fotter
na.

I princip var mycket av den antikvariska verksamheten under andra hälf
ten av 1600-talet inriktad på att imponera på, och inte skrämma bort, tvek
samma utländska finansmän, vare sig dessa förmåddes invandra till Sverige 
eller inte. Vid kollegiets första publikation 1668, angav man att eftersom 
”månge af dee främmande nationer gärna wåra Antiquiteter älska och efter- 
sökia” behövdes en latinsk översättning. Därigenom ”skulle wärcket så 
mycket meer hoos främmande nationer älskat blifwa” (Schlick 1933b:38).

Om fornlämningarna spelade någon roll är väl inte utrett, men 1672 gav 
Frankrike äntligen Sverige subsidier, varav De la Gardie rentav förde över en 
del till antikvarierna. Men fornminnesinventerandet blev något tämligen 
överflödigt när Olof Rudbecks Atlantica gavs ut 1679, säkerligen därför att 
man från överheten nu ansåg att historieargumentationen blivit fulländad 
och skulle utverka de lärdes bifall ”utrijkes till wår nations förmon”. Anti
kvitetskollegiet angrep visserligen ”stolligheter och fabler” och källkritiska 
brister gentemot fornsakerna, men Karl XI lade locket på, och slog fast att 
oenighet inom historieforskningen var förkastlig, eftersom ”slijkt onödigt 
och onyttigt gnabb i mörker” skulle väcka ”åthlöije hoos dhe fremmande” 
(Schiick 1935:160)

Separationen mellan antik och nordisk historia
När Olof Rudbeck skrev sin spektakulära Atlantica var det för de flesta lär
de självklart att de fornnordiska och antika skriftliga källorna hängde ihop. 
Där Bibelns historieframställning slutade kunde man ”haka på” antika gre
kiska och romerska historieskrivare; detta perspektiv anlade redan kyrkofa-
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dem Ambrosius på 300-talet. Vidare kunde man ansluta Snorre och alla 
isländska berättelser; och slutligen även de medeltida krönikorna, särskilt 
Stora Rimkrönikan. Historien blev på detta sätt ett odelbart helt, där alla 
pusselbitar fanns med från början till slut. Man ”visste” alltså hur historien 
både började och slutade, och man hade alltså den kompletta yttre historis
ka ”ramen” (Gren 1993), som sedan problemfritt kunde fyllas på med detal
jer-

Men när Rudbeck fogade samman alla historiska källor på sitt alltför 
självsvåldiga sätt, så väckte det protester bland många av samtidens fack
män, exempelvis Hadorph, Schefferus och Peringskiöld. Den rudbeckianska 
historieversionen var anbefalld av kungamakten, men i och med Karl XII:s 
och stormaktsambitionernas död fick historiekritiken åter komma till tals. 
Erik Benzelius gick så långt i sin kritik att han rentav underkände de isländ
ska fornskrifterna som historisk källa (Lindroth 1975:348). Senare visade 
även Olof von Dahlin och Sven Lagerbring det ohållbara i att direkt sam
manfoga alla slags forntida skrifter. Den begreppsmässiga följden blev att 
banden mellan antikens och nordens historia på väsentliga punkter klipptes 
av. Den nordiska historien blev plötsligt utan en skriftmässig förlängning 
bakåt i tiden, före Snorre, tillbaka till Bibelns skapelseberättelse.

I en tid då antika auktorer åtnjöt högsta auktoritet måste det ha upplevts 
som chockerande att nordborna inte bokstavligt kunde härleda sina förfäder 
till Moseböckerna. En avgrund av outfylld historia öppnade sig, och källor
na till nordens äldsta historia fick nu sökas i landskapet, eller retrospektivt 
bland inhemska sagor och urkunder. I en tidsanda av linnéansk klassifice
ringsiver är det märkligt att de fasta fornlämningarna så länge framstod som 
tämligen ostrukturerade. Det var inte förrän 1815 som ett Försök till en 
nomenklatur för Nordiska fornlämningar” utgavs av Nils Henrik Sjöborg.

Den geologiska tidsskalan och darwinismen
Ännu långt in på 1700-talet var det självklart för skilda vetenskapsmän att 
Bibelns tidsperspektiv och skapelseberättelse skulle tolkas bokstavligt, och 
att världen i enlighet därmed borde vara omkring 6000 år gammal. Men den 
naturvetenskapliga revolutionen, som absolut inte motsatte sig Bibelns auk
toritet, noterade snart att den bokstavliga historietolkningen var oförenlig 
med vetenskapliga observationer och naturlagar. Exempelvis menade Carl 
von Linnés vetenskaplige konkurrent Buffon 1778, att Jordens avsvalning 
efter skapelsen borde ha tagit inte mindre än 74832 ar, utifrån fysikaliska 
beräkningar; den totala åldern för Jorden uppskattade han till minst en halv 
miljon år (Toulmin & Goodfield 1966:163).

Av tradition hade man uppfattat Jordens skapelse som en plötslig händel
se, men när Charles Lyell slutligen 1830-1833 publicerade sin Principles of 
Geology påvisades klart att ”uniforma krafter” låg bakom den geologiska
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skapelseprocessen, d.v.s. små gradvisa och ständigt pågående förändringar i 
landskapet kunde exempelvis leda till att gammal havsbotten lyftes upp till 
höga bergskedjor. Nu stod det klart att bibelkronologin måste tolkas mer 
symboliskt och bildligt, och att Jordens ålder måste uppgå till miljontals år. 
När Charles Darwin 1859 utkom med sin ”Om arternas uppkomst” bekräf
tades både det långa tidsperspektivet och utvecklingstanken.

Under 1700-talet hade fornforskarna förlorat den tidsmässigt bortre ram 
som bestod av antikens skriftliga källor, och ett stycke in på 1800-talet för
lorade man alltså även den gamla bokstavliga bibelbaserade kronologin. I 
begreppsmässigt hänseende måste det givetvis varit en svindlande upplevelse, 
att historien blev fullständigt ”öppen” bakåt, och att där både de antika och 
nordiska fornskrifterna slutade, där vidtog en oändlig tomhet.

Kring sekelskiftet 1800 var många arkeologer, som C. J. Thomsen, med
vetna om att alla upphittade fornsaker knappast kunde förstås med hjälp av 
äldre skriftliga källor. En av de första arkeologerna som tog konsekvenserna 
av den nya geologin, och att källmaterialet i fält var den enda ingången till 
den äldsta historien, var J. J. A. Worsaae (Tanderup & Ebbesen 1979), som 
1843 utgav ”Danmarks Oldtid, oplyst ved Oldsager og Gravhöje”, och han 
framhåller radikalt att:

”Vi kan af oldsager og gravhöje danne os en langt klarere forestilling om vort faedrelands 
bebyggelse og kulturudvikling i oldtiden, end af de usikre og ufuldstaendige skriftlige 
efterretninger”

A tt gå ut i landskapet för att läsa direkt i källmaterialet blev något av ett 
jungfruligt upptäcktsföretag, och fornminnesinventerarna blev ett slags upp
täcktsresande i eget land. I Sverige genomfördes en rad landskapsinvente
ringar under 1860-1880-talen, vilka organiserades av B. E. Hildebrand och 
Vitterhetsakademien. Hildebrand verkade för att det upprättades förteck
ningar över fornminnen, och han menade att det till detta behövdes tre 
biträden (Gödel 1930:247). Anslag beviljades 1861 till en antikvitetsinten
dent, d.v.s. en kombinerad fornminnesinventerare, utgrävare och etnolog, 
vars första namn blev P. A. Säve. Eftersom detta naturligtvis var alldeles 
otillräckligt inrättades efterhand ”riksantikvariens ombud i orterna”

Vissa av dessa inventeringar hade dock ofta en splittrad inriktning även på 
folksägner och medeltida material. Bland de första inventeringarna där man 
ofta avsiktligt helt bortsåg från alla slags skriftliga källor eller folkminnen 
var studierna efter det viktiga s.k. Knut Stjernas seminarium 1907. I snabb 
takt under de kommande åren genomförde man en rad landskapsvisa inven
teringar, uteslutande inriktade på sten- och bronsåldern.
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Skandinavismen och det dansk-tyska kriget 1864
Worsaae menade att engelsmännens bombardemang av Köpenhamn 1807 
var en viktig orsak till att fornforskningen fick en så stark ställning i Dan
mark (Trigger 1989:74). Ett halvsekel senare skulle danskarna bli nedslagna 
av ytterligare en stormakt. Gränsen mellan danskar och tyskar har uppen
barligen varit omstridd ända sedan forntiden. I Danmark gjorde de tysksprå
kiga holsteinarna uppror 1848, och man hamnade i direkt krig med Preus
sen 1864, och man tvingades avstå från mycket mer än enbart tyskspråkiga 
områden. Förgäves vädjade danskarna till Sverige om hjälp, och besvikelsen 
på flera håll i Norden ledde till den officiella skandinavismens död, även om 
man hade börjat betrakta Norden som en kulturell enhet. Tyskarna erövrade 
vidare 1870 Elsass/Lothringen, och samma år blev landet enat med Vilhelm I 
som kejsare. I maktlöshetens Danmark var det, nästan bokstavligt, av brin
nande intresse att försöka hävda rätten till sina territorier med historiska 
argument.

Fastän Danmark var hårt ekonomiskt ansträngt efter kriget ansåg man 
från politiskt håll att fornminnena var en nationell angelägenhet, värda att 
satsa pengar på. En ambitiös fornminnesinventering organiserades 1873 
under Worsaaes ledning, och en av de första rikstäckande fornminnesinven
teringarna i något land kom till stånd (Klindt-Jensen 1975:74). Möjligen var 
det framgångarna med den stora danska inventeringen som gav Emil Ekhoff 
idén och fältmetodiken till Bohusläns inventering 1879. Den sistnämnda 
fortsattes i och med den s.k. Göteborgsinventeringen 1915-1922, vars resul
tat och metoder står sig än idag.

Expansionistisk politik i Europa och svensk frihetssträvan
Långt in på 1900-talet satsades från statligt håll relativt litet på kulturmin
nesvård, mer på grund av ointresse än av dålig ekonomi. Ännu 1930 befann 
sig viktiga kulturminnen i djupt förfall, vilket kastade ”en besvärande och 
iskall belysning över de njugga statsanslag, med vilkas hjälp riksantikvarien 
skall förebygga och undanröja den vanföreställningen, att Sverige är ett nytt 
land utan historia” (Fogelqvist 1930:74f).

Riksantikvarien Sigurd Curman sade i sitt tal vid Riksantikvarieämbetets 
300-årsjubileum 1930:

”Vi inventera våra malmtillgångar och vattenfall för att kunna hushålla med dem... Det 
är i lika hög grad vår plikt att åt framtiden bevara de ideella tillgångarna i landet, det, 
som gör landet rikt och kärt för våra sinnen, och dit hava vi de starkaste skäl att räkna 
våra kulturminnesmärken. Vi ha inte rätt att slå makadam av förfädrens stenkummel och 
att grusa våra bilvägar med deras gravhögar”. Traditionerna bör mana oss att ”med 
verklig offervillighet arbeta vidare på den sålunda nedärvda uppgiften att väl vårda de 
dyrbara minnen, som vi ännu äga kvar av ett fritt lands och ett fritt folks flertusenåriga 
historia”
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Curman och Riksantikvarieämbetet propagerade alltså för en fornminnesin
ventering redan i början av trettiotalet, utan att någon fast organisation kom 
till stånd. Den politiska utvecklingen i Europa gynnade dock knappast små 
”fria länder” och små ”fria folk”. I slutet på trettiotalet utgjorde endast en 
tredjedel av Europas stater demokratier, därav var alla stormakter, utom två, 
diktaturer. Måhända var det inte ett tillfälligt sammanträffande, att när Tre
dje riket 1937 i Guernica generalrepeterade världskrig beslutade Sveriges 
riksdag om total fornminnesinventering.

Den demokratiska rätten till lokalhistoria
Fornlämningar var i århundraden en angelägenhet för kungamakten, även 
om de högre stånden ofta visade ett stort intresse. Till skillnad från många 
andra länder har den svenska fornforskningen alltid varit en strängt regle
menterad statsangelägenhet. Under 1800-talet ledde detta stundom till kon
frontation mellan den officiella antikvariska forskningen och mer fristående 
forskare.

När den landsbygdsförankrade Svenska Fornminnesföreningen grundades 
1870, så märktes motsättningarna mot centraldominansen tydligt, genom att 
man försökte hävda rätten till bygdens egna fornminnen. Man menade 
lokalt, att de enskilda museerna borde ha laglig rätt ”att förvärfva åtminsto
ne sådana fornsaker, som för landskapets eller ortens specialhistoria kunna 
vara af betydelse, jemte typer av andra slag” (Nerman 1970:53). I takt med 
demokratins framväxt har man emellertid från centralt håll börjat anse, att 
en lokal kulturell identitet är en demokratisk rättighet.

När fornminnesinventeringen för den ekonomiska kartan startade 1938 
tycks man ha varit oklar om exakt vad man skulle registrera, även om det 
givetvis fanns en viss praxis (Selinge 1988:17). Möjligen är det en demokra
tiskt ambition som har lett till att man i fornminnesregistret i hög grad för
sökt registrera åtminstone någonting på varje kartblad. Arkeologiska ”vita 
fläckar” har rentav kommit att uppfattas som något odemokratiskt - många 
gravhögar i Uppland har fått kompenseras med många torpgrunder i Små
land, och många gropar i Norrbotten.

Samtidigt har den antikvariska centralismen något motsägelsefullt kommit 
att leva kvar eftersom demokratin snarast kräver lika måttstock vid den 
antikvariska bedömningen. Man skall alltså ha samma begrepp för vad som 
skall vara lagskyddad fornlämning i olika delar av landet. Denna starka strä
van mot en likformig antikvarisk bedömning har också fått den effekten att 
det knappast funnits något utrymme för regional separatism med hänvisning 
till officiellt registrerade fornminnen.
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Slutsatser
Att skriva historia har i hög grad varit en fråga om att, i en viss sak, skaffa 
bättre argument när de gamla har varit otillräckliga. Fornminnesinventering
en uppstod i historiekapplöpningen kring territorieanspråk mellan Sverige 
och Danmark på 1600-talet. När man på båda sidor inte kunde argumentera 
längre med befintliga muntliga traditioner blev man hänvisad till att söka 
bland antika och medeltida historieskrivare. När inte heller detta var nog 
började man leta efter ”originalen”, d.v.s. vanligen medeltida urkunder; 
ännu äldre historieoriginal fann man i runstenar, liksom i skilda fasta forn- 
lämningar ute i landskapet.

Generellt har samhället mest efterfrågat fornforskningen i tider av kriser 
och motsättningar, som på 1600-talet när Staten misslyckades i såväl krig 
som diplomati, eller som på 1930-talet när man eftersträvade en nationell 
samling inför yttre hotbilder. I Danmark, som förödande pressats mellan 
svenska, engelska och preussiska sköldar, är detta än mer tydligt. Men star
ka impulser till att söka historia ute i landskapet har givetvis även kommit 
från andra vetenskaper, som när filologin och historiekritiken skilde antikens 
och Nordens historia åt, eller som när geologin skapade en helt ny kronolo
gisk uppfattning. I dessa fall kom man till medvetande om ett oerhört kro
nologiskt tomrum som måste fyllas ut med en historia, som endast kunde 
skapas ur fornlämningar i landskapet.

De svenska traditionerna kring fornminnesinventerande har vuxit fram ur 
en komplicerad växelverkan mellan trängande samhällskrav, entusiastiska 
och kunniga antikvarier, och influenser från angränsande vetenskaper. Oav
sett vilka impulser som har varit pådrivande har dock målsättningen för de 
enskilda fornforskarna alltid varit ”en bättre kunskap om den rika skatt av 
minnesmärken, som tidigare generationer lämnat i arv åt oss” (Selinge 
1984:58).
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Visst behöver vi en ortnamnslag!
Helmer Gustavson

Of Course we Need Placename Legislation! Placenames are a part of a 
nation’s language, which means that language preservation and planning 
are needed for their protection. Preservation and planning activities are 
needed on the level of political and juridicial authorities down to the level 
of civic responsibility of the individual citizen. Today Swedish placenames 
are not protected by law. The author suggests that placenames of a more 
official character should be protected by legislation. Since placenames can 
be considered part of the national heritage and ancient remains still com
monly used today, the most advantageous protection should be through 
the Cultural Heritage Act. Such a legislation would be able to include the 
placenames of the linguistic minorities in Sweden. As the central adminis
trative authority responsible for the conservation and preservation of the 
national heritage, the Central Board of National Antiquities should also 
have the responsibility of preserving the national heritage of Swedish pla
cenames.

”...föreslår utskottet att riksdagen som sin mening skall ge regeringen till känna att över
väganden ånyo bör göras i frågan om behovet och lämpligheten av en lagstiftning som 
har till syfte att skydda ortnamnen” (Kulturutskottet 1993/94).

Under de senaste tjugo åren har en diskussion förts om hur våra ortnamn 
bäst skall skyddas som språkliga kulturminnen och samtidigt kunna fungera 
som praktisk vardagsvara.

Eftersom regeringen nu skall överväga ett lagskydd för ortnamnen, kan 
det här vara på sin plats att ge en bakgrundsteckning till den förda debatten 
och karaktärisera kulturmiljövårdens syn på ortnamnen, och då speciellt de 
s.k. bebyggelsenamnen. Skälet till en sådan bakgrundsteckning är inte minst 
de insatser som Folke Hallberg och Klas-Göran Selinge vid Riksantikvari
eämbetets fornminnesinventering gjorde för att modifiera reglerna för 
behandlingen av fastighetsnamnen i den s.k. registerbeteckningsreformen så 
att de, eller traktnamnen som den officiella benämningen är på de trakter 
där fastigheterna har samma namn, kunde bevaras oförändrade. I realiteten 
rörde det sig om namnet på de fastigheter som befann sig inom en och sam
ma bys rågångar. Resultatet av kritiken och förslagen från kulturminnesvår
den och hembygdsrörelsen blev att riksdag och regering tog intryck av opini
onen och tydligt markerade ortnamnens sociala och kulturhistoriska värde 
och beslutade att den historiskt grundade indelningen i fastighetsregister i 
stort sett skulle överföras i oförändrat skick till det nya datoriserade regis-
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tret; däremot blev kommunen, inte som tidigare socknen, registerområde.
Ett annat viktigt skäl till en bakgrundsteckning är också att Selinge i sitt 

arbete med reformen successivt kom att formulera ett vetenskapligt hållbart 
synsätt på ortnamnen som en viktig del av kulturlandskapet.

En stor del av våra bebyggelsenamn återfinns i de officiella fastighetsbe- 
teckningarna. Beslutet i riksdagen 1968 att reformera fastighetsregistrering- 
en innebar bl.a. införandet av ett uniformt fastighetsregister, där enhetliga 
beteckningar på fastigheterna skulle användas, vidare att kommunen skulle 
vara registerområde och att tillgänglig ADB-teknik skulle användas för att 
föra registret. Beslutet stötte ganska omgående på kritik från kulturminnes
vården och hembygdsrörelsen samt från kommunalt håll, men från lite olika 
utgångspunkter. Från de förras sida pekade man på riskerna av att en stor 
del av namnskatten och de gamla arronderingarna riskerade att försvinna, 
vilket inte kunde accepteras eftersom bynamnen och den gamla byindelning
en med byn och dess inägor och utmarker var en viktig del av kulturlandska
pet och namnet på byn på samma sätt som det egna personnamnet är av 
stort socialt värde. Den framförda kritiken beaktades och riksdagen fattade 
därför beslut om vissa ändringar i riktlinjerna för reformen 1974. De krav 
som ställdes från kulturmiljövården, att de by- och gårdsnamn som använ
des skulle behållas tillgodosågs, vilket förde med sig att traktindelningen i 
det nya registret i stort sett är given. Däremot förde diskussionen om att 
återinföra socknen som registerområde inte till någon positiv ändring för 
kulturmiljövården, här fick man nöja sig med att den sockenindelning som 
gäller vid den tidpunkt då det nya fastightsregistret införs skall redovisas på 
den karta som hör till fastighetsregistret och på den ekonomiska kartan.

Vissa skönhetsfläckar finns dock kvar. Då kommunen ersatte socknen som 
registerområde fick det som konsekvens att ett och samma traktnamn som 
fanns i två eller flera socknar inte blev unikt i det registerområde som kom
munen bildade. Det finns ju ofta ett Berga, Ekeby, Säby o.s.v. i varje socken. 
Som generell huvudregel gäller här att dessa namn i händelse av ”namnkolli
sion” skall kombineras med sockennamnet. Berga i Funbo socken skall redo
visas som Funbo-Berga, en namnbildning som inte är naturlig i det svenska 
språket. En annan negativ följd är att drygt 13 000 namn på gård i by inte 
längre utgör någon del i fastighetsbeteckningen utan bara finns som upplys
ning i registret i form av s.k. särskilt namn. Detta är ett problem som fram
för allt är aktuellt i götalandskapen och har märkts i arbetet med de erin
ringar som fastighetsägarna lämnar in. För egen del tycker jag mig ha märkt 
en ökad muntlig användning av gårdsnamnen liksom en ökad skyltning av 
dessa namn, ibland kombinerad med namnet på ägaren, t.ex. Lars Magnus
son Östergården, på landsbygden i Östergötland. Sannolikt är detta att upp
fatta som en reaktion mot hanteringen av dessa namn i det nya registret.

När arbetet med det nya fastighetsregistet avslutas 1995, och det har
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tagits i fullständig drift, skall omkring 120 000 traktnamn ha granskats uti
från de värden som kulturmiljövården tillmäter dem, och utifrån den språk
liga ortnamnsvård som ortnamnsarkiven svarar för. Det innebär att mer än 
tre miljoner beteckningar har nagelfarits under drygt tjugo års arbete, vilket 
onekligen är en omfattande namnvårdande insats. Det innebär också att 
diskussionen av riktlinjerna för registerbeteckningsreformen och av registrets 
betydelse för bynamnens överlevnad kan föras bort från striden på ort- 
namnsvårdens slagfält. Arbetet med fastighetsregistret har medfört att före
trädarna för kulturmiljövården och ortnamnsforskningen har blivit mer tyd
ligt medvetna om ortnamnens sociala betydelse och deras bebyggelsehistoris
ka värden oavsett reformens övriga konsekvenser. Eftersom arbetet med det 
nya fastighetsregistret har pågått under mer än tjugo år och principerna och 
tillämpningen av dem successivt förbättrats, har reformen med all sannolik
het haft negativa konsekvenser för namnbeståndet i vissa områden. I vilken 
grad så har varit fallet kan bara en utvärdering av arbetet visa. Ur språk- 
vårdssynpunkt har reformen varit av stor betydelse och inneburit en utveck
ling från en ortnamnsreglerande till en ortnamnsvårdande verksamhet. Sam
tidigt står det klart att en sådan verksamhet inte kan bedrivas på ett effektivt 
sätt utan resurser i form av kompetens och adekvat faktaunderlag, t.ex. ort- 
namnsuppteckningar som ger upplysningar om det aktuella förrådet av ort
namn i ett visst område och om användningen av dem. För att kunna bedö
ma värdet av fastighetsregistrets betydelse för bevarandet av ortnamnen 
måste ortnamnsforskarna få möjlighet att i fält ta reda på om namnen lever 
och hur de används. Med det som grund kan vi sedan avgöra vilken betydel
se registret har för att bevara traktnamnen och då i främsta rummet våra 
gamla by- och gårdsnamn. I princip gäller samma sak för en värdering av 
den betydelse de allmänna kartorna har för användningen och bevarandet av 
våra ortnamn.

Fastighetshanteringens följder för traktnamnen är dock inte lösta med 
registerbeteckningsreformen. Under senare tid har två problem blivit aktuel
la för kulturmiljövården som en följd av fastighetsbildningslagen. Problemen 
hänger samman med Lantmäteriets förrättningsverksamhet, och är i det ena 
fallet framför allt kopplat till fastighetsbildning över traktgräns. Denna kan 
medföra att traktnamn försvinner eller får en alltför kraftigt ändrad syftning 
vid sammanläggning av fastigheter m.m. En utredning av LMV 1992 visade 
att i medeltal omkring 175 traktnamn hade försvunnit varje år under de 
senaste tjugo åren, dock med avtagande frekvens sedan 1980. Eftersom 
utredningen var av kvantitativ art, ger den inte besked om vilka bebyggelse- 
historiskt värdefulla traktnamn som drabbas eller i vilken grad de berörda 
traktnamnen används dagligen. Att faställa detta kräver forskningsinsatser. 
Detta förhållande har uppmärksammats av Kulturutskottet som i sitt betän
kande pekar på att RAÄ för sin kunskapsuppbyggnad genom sitt forsknings
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råd disponerar särskilda medel för forskning och att ortnamnsfrågor kan 
förväntas bli aktuella för forskningsrådet 1994.

I det andra fallet gäller det hanteringen av mycket stora skogsfastigheter, 
som av naturliga skäl inte är så rika på traktnamn. Genom att med hjälp av 
lagstiftningen för fastighetsbildning skapa mycket stora skogsfastigheter och 
därigenom också samtidigt avregistrera många av de gamla trakterna riske
rar man att skapa nya trakter med traktnamn som saknar en fungerande 
lokaliserande funktion samtidigt som äldre bebyggelsenamn och uppgifter 
om bebyggelsstruktur förlorar sin funktion i fastighetsregistret. Dessa fall 
kan ses som exempel på bristen på skydd för ortnamnen i det gällande regel
systemet för fastighetsbildning samtidigt som lagtillämpningen sannolikt inte 
står i samklang med lagstiftarnas ursprungliga intentioner om en rationell 
fastighetshantering. Dessvärre vet vi inte heller i dessa fall något säkert om 
konsekvenserna av förändringarna, men en minskning av antalet fastigheter 
från t.ex. ett tusen till kanske knappt hundra får säkerligen negativa följder 
för namnbruket.

Det på 1970-talet framförda kravet från kommunerna på en lagreglerad 
beslutskompetens för kommunerna till namngivning och adressnumrering 
för gator, torg, vägar m.m., liksom opinionsyttringarna mot Postens försök 
med vägnamnsadressering på landsbygden och protesten mot den befarade 
slakten på fastighetsnamn, som de ursprungliga reglerna för det nya fastig
hetsregistret skulle medföra, ledde till att regeringen gav direktiv till en ort- 
namnsutredning. Den skulle bl.a. formulera principer och mål för en god 
ortnamnspolitik och beakta behovet av eventuella författningsbestämmelser. 
Diskussionerna inom utredningen ledde 1982 fram till ett förslag om en ort
namnslag och utredningen ville genom det markera ortnamnens betydelse i 
samhället och åstadkomma en tydlig beslutsordning och fastlägga regler om 
kommunernas och olika statliga myndigheters befogenheter och åligganden i 
ortnamnsfrågor.

Att ortnamnsverksamheten är mångskiftande och styrd av en mängd olika 
regler, eller i vissa fall enbart av hävd, och att den är svåröverskådlig fram
går av sammanställningen i tab. 1. Där framgår även att aktörerna är många 
i ortnamnsverksamheten. Det är därför viktigt att man tillämpar en god ort- 
namnssed i denna verksamhet. God ortnamnssed innebär ett hänsynstagande 
gentemot ortnamnen utifrån deras betydelse för vår känsla av identitet och 
ursprung och vårt ansvar för att bevara och förvalta dem som ett kulturarv 
från det förflutna utan att därför åsidosätta ortnamnens funktionella upp
gift. Detta uttrycks bäst i en hänsynsparagraf i kulturminneslagen och i ett 
generellt hållet kapitel om ortnamnen i samma lag. En sådan lagstiftning 
skall både beakta ortnamnens praktiska funktionella värden och deras kul
turella och sociala värden.

Genom att riksdag och regering gav RAÄ resurser att aktivt delta i ort-
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Områden eller objekt Beslutsfattare Regelverk

Stift Riksdagen och 
regeringen

Kyrkliga indelningslagen 
(1988:185)

Församlingar Kammarkollegiet Kyrkliga indelningslagen 
(1988:185)

Kyrkliga samfällig- 
heter

Stiftsstyrelsen Församlingslagen
(1988:180)

Församlingskyrkor 
i Svenska kykan

Församlingen/pastoratet Församlingslagen
(1988:180)

Fristående kyrkogårdar Församlingen/pastoratet Församlingslagen
(1988:180)

Län Riksdagen och regeringen Kungl. Majts kungörelse om 
länsbeteckningar (1973:105)

Kommuner och lands
tingskommuner

Regeringen Lagen om ändringar i rikets in
delning i kommuner och lands
tingskommuner (1979:411, 
omtryckt 1988:198)

Tätorter Lantmäteriverket Förordningen (1988:1232) 
med instruktion för lant
mäterimyndigheterna

Fastigheter (registernamn, 
inkl. kontraktnamn)

Lantmäteriverket Fastighetsregisterkungörelsen 
(1974:1059) m. fl. författningar

Stads-Zkommundelar Kommunen Praxis
Kvarter Kommunen Fastighetsregisterkungörelsen

(1974:1059)
Vägar, gator och andra 
allmänna platser

Kommunen (inom 
detaljplan)

Praxis

Vägar utanför detalj - 
planelagt område

Väghållaren Praxis

Vägar inom storkvarter Väghållaren Praxis
Kommunala fastigheter 
och anläggningar (t. ex. 
skolor, barnstugor, hamnar)

Kommunen Praxis

Kommunala administrativa 
indelningar (t. ex. socialdi
strikt, rektorsområden)

Kommunen Praxis

Skolor Kommunen eller annan 
huvudman

Praxis

Postkontor
(postadresser)

Postverket Förordningen (1985:692) med 
instruktion för Postverket

Järnvägsstationer 
(trafikplats för järnväg)

Järnvägsinspektionen Förordningen (1991:1223) 
med instruktion för 
Järnvägsinspektionen

Tunnelbanestationer, pendel- 
tågsstationer o. liknande

Kommunen eller landstinget 
i samråd med huvudmannen 
för trafiken

Praxis

Flygplatser Luftfartsverket/ huvudmannen 
i samråd med Luftfartsverket

Praxis

Fyrar Sjöfartsverket Praxis
Namn redovisade på 
allmänna kartor

Lantmäteriverket Förordningen (1988:1232) 
med instruktion för lant
mäterimyndigheterna

Tab. 1. Översikt av områden, beslutsfattare och regelverk inom ortnamnssverksamheten.
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Kulturlandskap

Bebyggelse
struktur

Fig. 1. Figuren visar ortnamnens roll i kulturlandskapet. På den grund som naturlandskapet utgör 
formas kulturlandskapet genom människans olika verksamheter inom ett antal ”strukturer". Ort
namnen bildar en språklig överbyggnad till dessa strukturer. Efter Selinge 1983 och 1990.

namnsvården, innebar det samtidigt att en idédiskussion om ortnamnens 
betydelse som en del av kulturlandskapet kunde föras inom kulturmiljö vår
dens ansvarsområde. De synpunkter som framför allt Klas-Göran Selinge 
formulerade i ett antal uppsatser (Selinge 1983:7 och 1990), definierade ort
namnens roll i en bebyggelsehistorisk struktur (fig. 1).

Genom att ortnamnsforskaren Jan Paul Strid kopplades loss från den 
löpande handläggningen av registerbeteckningsreformen inom RAÄ, kunde 
han bl.a. bygga ut och fördjupa Selinges strukturella tolkning av ortnamnens 
roll i kulturlandskapet i boken ”Kulturlandskapets språkliga dimension. 
Ortnamnen.” (Strid 1993).

Av vad som har skildrats här hoppas jag att det framgår att synen på ort
namnen och förståelsen av deras betydelse har fördjupats. Men något effek
tivt skydd för ortnamnen har inte skapats. Kulturutskottet uttrycker det så 
(Kulturutskottet 1993/94:7), att åtta år har gått sedan de nu gällande riktlin
jerna för ortnamnsverksamheten lades fast och att ett omfattande arbete har 
lagts ned för ett ökat skydd av ortnamnen, ökad information om deras bety
delse, kunskapsuppbyggnad, utbildning m.m. Men betydande samhällsför
ändringar har enligt utskottet ägt rum, som påverkar ortnamnsbruket och 
behovet av skydd för ortnamn. Utskottet anser det därför nödvändigt att 
överväga en lagstiftning som har till syfte att skydda ortnamnen.
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Från kulturmiljövårdens sida finns det enligt min mening klara argument för 
en lagstiftning till skydd för ortnamnen. Skälen för att agera just nu är följan
de: Den allmänna opinionen är uppmärksam på ortnamnsproblemen, intresset 
för vårt förflutna växer och vi är mer medvetna om att vi skall ta hänsyn till 
folkliga minoriteters kultur, t.ex. de samiska ortnamnen. I det sammanhanget 
bör det understrykas att ortnamnen i huvudsak är en genuint folklig skapelse 
till skillnad från mycken annan kultur som åsatts stämpeln ”folk-". De har 
sedan under historiens gång formats efter administrativa förändringar. Andra 
skäl är ett ökat intresse för klara regler för hur vi skall handla och bete oss, 
samtidigt som ansvar och beslut läggs ut på kommuner och enskilda i form av 
ökande kommunal beslutanderätt, bolagisering och privatisering av uppgifter 
som tidigare legat på statliga och kommunala myndigheter. Andra skäl av mer 
teknisk eller organisatorisk art är den informationsteknologiska utvecklingen 
med dess konsekvenser för t.ex. ortnamnen på kartorna och kommande orga
nisatoriska förändringar av exempelvis Lantmäteriet och Posten.

Det finns goda argument för att skydda ortnamnen med hjälp av kultur
minneslagen. De är ju språkliga fornminnen samtidigt som de är en vardag
lig bruksvara. För ett skydd genom en ”ortnamnslag” talar ortnamnens 
betydelse för samhällets verksamhet funktionellt, socialt och kulturellt. 
Decentralisering av beslut, bolagisering av viktiga samhällsfunktioner med
för behov av regler för beslut och anvisningar för stavningen av ortnamn, 
hänsynen till olika minoriteter kräver utformning av flerspråklig ortnamns- 
skyltning m.m. för att tillgodose minoritetskulturerna.

Frågan om sammanläggningarnas och fastighetsregleringarnas inverkan 
på traktnamnen har varit en huvudfråga, när lagskydd för ortnamnen har 
diskuterats i riksdagen. Till stor del beror det säkerligen på att det inte finns 
några villkor till skydd för ortnamnen i fastighetsbildningslagen. Det finns 
därför alla skäl att utreda och överväga restriktioner i denna lagstiftning till 
skydd för ortnamnen.

En lämplig gåva till en som länge arbetat i kulturmiljövårdens tjänst och 
kämpat för ortnamnen är alltså:

* en ”portalparagraf” i kulturminneslagen som slår fast ortnamnens kultur
historiska värde och vårt ansvar att bevara och vårda dem

* ett kapitel i kulturminneslagen med anvisningar om tillämpningsområde, 
definition av god ortnamnssed, skyldighet att iakttaga ett ändamålsenligt 
och vårdat ortnamnsskick och skyldigheten att i officiella sammanhang 
följa reglerna för stavning

* ett regelsystem som ger hänvisning till kompetensfördelning i fråga om att 
fastställa ortnamn, specialreglering av vissa myndigheters befogenheter,
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krav att officiellt använda fastställda former av ortnamn, rätt att väcka 
förslag vid ändring av ortnamn och skydd för minoritetskulturernas ort
namn

* en översyn och eventuell komplettering av annan lagstiftning som berör 
ortnamn, främst av lagstiftningen rörande fastighetsbildning, för att skyd
da ortnamnen.
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Arkeologi som samhälleligt 
fenomen
Åke Hyenstrand

Archaeology as a Social Phenomenon. In this paper it is proposed that 
society has a given need for the past and the ”pictures of the past” created 
by the cultural sciences. In the process which creates picture of the past 
absolute knowledge can not be reached, instead each epoch has its own 
perspectives. The last four half-century intervals, beginning around the 
1800s, are characterized by romanticism/natural science, classification/ 
evolutionary belief, summerical/prehistory, and material explosions/criti
cism. The most recent 50 years are characterized then by materialism as 
well as theoretical chaos. The next 50 years could however imply a realis
tic relativism, that there are still, in fact, truths and probabilities to find.

Ovanstående rubrik kan tolkas på olika sätt. Det enklaste vore att hänvisa 
till Carl-Axel Moberg, som en gång sade att om vi tar bort arkeologin, så 
skulle vi snart ha den tillbaka igen. Utan att närmare analysera varför, kan vi 
konstatera att det i samhället finns behov av det förgångna, ett behov av de 
bilder kulturvetenskaperna skapar. Dessa bilder är försök att rekonstruera, 
förklara och förstå. Vi förmedlar bilderna genom det filter vår egen tid och 
vi själva är. Detta innebär att processen är dubbelsidig, en spänning mellan 
då-kunskap och nu-kunskap. Vi kan likna det vid en backspegel. I den tittar 
vi och beskriver vad vi ser, samtidigt som vi kör framåt längs en kurvig väg. 
Det vi förmedlar beror på våra glasögon, hur backspegeln är inställd och vil
ken väg vi väljer. Det viktigaste är ändå vår egen utsiktspunkt, den egna bak
grunden och vår egen föreställning om vad kunskap är och vilken kunskap 
som är viktig.

Detta innebär att man har full rätt att vara lite personlig. Jag skulle för 
egen del vilja peka på fem egna utsiktspunkter, bergstoppar i det arkeologis
ka fältet: allmänhetens, den arkeologiska dokumentationens, kulturmiljövår- 
dens, den kommunala planeringens och universitetsutbildningens (fig. 1). 
Utan att närmare gå in på var och en kan man konstatera att utsikten beror 
på vilket berg man bestiger, hur långt man har lyckats klättra upp, men ock
så på hur de olika bergen skymmer utsikten för varandra.

Om några år kommer vi att fundera bakåt inför ett sekelskifte och årtu
sendebyte. Vad är det som har hänt egentligen? Låt mig göra ett litet försök, 
mycket kort, att se bakåt. Vi kan lägga ett perspektiv på 200 år, börja 1800
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Fig. 1. Det arkeologiska fältet.

och sluta 2000 med den horisontlinje vi skymtar framför oss. Det blir då 
bara fyra halvsekel:

Arkeologi över fyra halvsekel:

1800-1850 Romantik - naturvetenskap 
1850-1900 Uppordning - utvecklingstro 
1900-1950 Översikter - forntidshistoria 
1950-2000 Explosionerna - kritiken

Den första fjärdedelen kännetecknas av både romantiken, typ Götiska för
bundet, och av en naturvetenskap som har rötter i upplysningstiden. Vi kan 
bara påminna oss om Sven Nilsson, som främst var zoolog.

Uppordnandet av materialet kännetecknar den andra halvan av 1800- 
talet, inte minst genom Montelius och Hildebrand, men då kommer också 
de första stora översikterna. Det naturvetenskapliga synsättet med utveck
lingsläran spelade en icke obetydlig roll.

1900-talets första hälft kännetecknas av stora materialöversikter, koncen
tration på en förfinad kronologi och typologi på monteliansk grund, men
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också av de naturvetenskapliga metoderna såsom lervarvskronologi. Arkeo
logerna strävade efter att skriva fornhistoria och ett nationellt synsätt var 
inte främmande.

Med dessa ord är vi framme vid den senaste fjärdedelen. För egen del går 
det arkeologiska intresset tillbaka till 1940-talet, byggdes upp genom ett 
intensivt slukande av skrifter under 1950-talet, och en första anställning som 
praktikant på Riksantikvarieämbetet 1958. Under långa samtal i fält med 
Gerhard Winberg kom min syn på ämnet att präglas, och jag upplevde en 
motsättning mellan ämbetets dokumentation, då främst fornminnesinvente
ringen, och universitetsutbildningen. Detta fick jag bekräftat under studieti
den i Uppsala under 1960-talet.

Låt mig då vara så förmäten att utifrån egen erfarenhet ge mitt 5 O-årsper
spektiv på arkeologi, samlat i 12 punkter:

Arkeologi i Sverige 1950-2000:

* Litteraturkällkritiken - traditionella dateringar ifrågasätts
* Nordisk samverkan - jfr Vallhagarundersökningen
*" Materialexplosionen - fornminnesinventeringen, exploateringsundersök- 

ningarna
* Auktoriteterna upplöses - ny generation
* Den omedvetna impressionismens död - jfr Mats R Malmers insats
* Bebyggelseforskningen - jfr Björn Ambrosiani, kulturgeografin etc.
* De teoretiska revolutionerna - jfr New Archaeology och postmodernismen
* Kaos - beredskapen för materialbearbetning bristande
* Kulturmiljö vår den - den regionala organisationen
* Utbildningsexplosionen - nya institutioner, tillströmning
* Omprövningen - vilken kunskap söker vi?
* Spänning mellan naturvetenskapliga och humanistiska ideal

Flertalet av punkterna har givetvis rötter i tidigare halvsekel. Detta gäller 
även honnörsord som helhetssyn och tvärvetenskap. Detta kan dock få 
räcka för en analys av dagens aktuella spänningsfält, utgående från kun
skapsproduktion och kunskapskonsumtion (fig. 2).

Vi kan formulera en serie motsatspar: teori mot källmaterial, sakord mot 
betydelser, objektivism mot relativism och då-sökandet mot nu-sökandet. 
Mellan motsatsparen kan vi lägga en serie metodiska begrepp: de rent arkeo
logiska metoderna, analyserna av sakordens definition och de olika betydel
ser de kan ha, perspektivmedvetandet som balanspunkt mellan Objektivis
men, sökt av New Archaeology, och relativismen som betonas inom postpro- 
cessuell arkeologi, samt slutligen ett mera generellt vetenskapssökande mel
lan då- och nu-sökande. Vi ser då på figuren hur den övre raden i stort kan
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Fig. 2. Det arkeologiska spänningsfältet.

sägas motsvara en i positiv mening konventionell arkeologi, medan den 
nedre har en annan, måhända mera humanistisk eller postmodernistisk syn 
på ämnet.

I detta spänningsfält finns givetvis risker för konflikter. Stark kritik kan, 
med viss rätt, riktas mot en allt för långt driven relativism. Detta torde av 
vissa uppfattas som ”flum”, säkert av många fältarkeologer, medan andra 
upplever ett teoretiskt trauma. För egen del upplever jag inte postprocessuell 
arkeologi som en frälsningslära utan snarare som en öppning mot ett nytt 
medvetande, en viss frigörelse, men framför allt insikt om att kunskapen 
produceras genom vår egen syn på verkligheten. Vidare tror jag att det fak
tiskt finns sanningar och sannolikheter att finna.

Skulle jag våga mig på en framtidsprognos för nästa 50-årsperiod, skulle 
det vara just det sista, d.v.s. en realistisk relativism. Arkeologin blir aldrig 
mera sig lik. Frands FFerschend sade på forskarseminariet nyligen (1993) i 
Stockholm att arkeologin dog 1990. Med detta menade han att ett ämne inte 
kan byta teori utan att i grunden förändra sig självt. Man skulle samman
fattningsvis kunna karaktärisera situationen såsom två kaos, ett material
mässigt och ett teoretiskt. Låt oss hoppas att vi efter dessa kaos under nästa 
århundrade visserligen har en mera svårhanterlig men mera spännande arke
ologi, inte nödvändigtvis med aktörer i koncensus men i bra kommunikation 
med varandra (fig. 3).
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Fig. 3a. Det källmässiga kaoset. Fig. 3b. Det teoretiska kaoset.

Fig. 3c. Koncensus eller kommunikation?
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Studier i agrar bebyggelse
Några exempel från Öst- och Västsverige

Ronnie Jensen

Studies of Agrarian Settlements. Examples from the East and West 
Coasts. This paper emphasizes the great potential knowledge for research 
and cultural heritage management inherent in the cultural layers and 
remains of early village and farm sites from historical times. The princi
ples for registration of these kinds of remains used in the ancient monu
ment survey are presented along with suggestions for changes concerning 
the application of the concept ”ancient monument” for this category. Two 
settlement analyses based on this discussion are presented. One example 
is taken from the west coast and the other from the east coast of Sweden.

Den bebyggelsehistoriska forskningen har en lång tradition i Sverige. Med 
bebyggelsehistoria avses här primärt närmast bosättningshistoria, vilken 
avser företeelser som kan innefatta analyser av såväl bebyggelsen (boplatser, 
tomter), som produktionsmarken (former för och typ av markutnyttjande). 
Studierna kan vidare fokuseras på såväl sociala som ekonomiska frågor. 
Forskningsinsatserna har dessutom ägt rum inom ramen för flera olika dici- 
pliner, som arkeologi, medeltidsarkeologi, kulturgeografi, historia och ort- 
namnsforskning. I detta sammanhang finns inte utrymme för en omfattande 
forskningshistorik avseende de olika diciplinerna och inriktningarna. Näm
nas kan dock det stora uppsving, som den bebyggelsearkeologiska forsk
ningen har fått, inte minst genom de omfattande exploateringsundersökning- 
arna i kombination med en intensifierad diskussion i ämnet.

I det följande kommer framställningen framför allt att fokuseras på hur 
by- och gårdstomter, med belägg från historisk tid, har hanterats inom 
ramen för Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering. Utvecklingen av 
fornlämningsbegreppets tillämpning härvidlag kommer att redovisas. Härvid 
belyses även de olika konsekvenser tillämpad praxis kan få, vad gäller skyd
det av äldre kulturlager och bebyggelselämningar inom olika delar av landet, 
med exempel från Öst- och Västkusten. Vidare betonas den stora betydelsen 
av förekomsten av äldre lämningar, kulturlager och strukturer, inom och i 
anslutning till de historiskt kända tomterna, för forskning kring bebyggelse 
och produktionsmark, och av människan i ett socialt landskap.
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By- och gårdstomter och fornlämningsbegreppet
Under den s.k. förstagångsinventeringen registrerades bebyggelselämningar, 
med belägg från historisk tid, endast i begränsad utsträckning i fornminnes- 
registret. Däremot var det relativt vanligt att husgrunder av olika slag mar
kerades på fotokonceptkartorna utan att på annat sätt registreras. Inför revi
deringsinventeringens start 1974 beslutades att ”övergivna, ålderdomliga by- 
och gårdstomter” skulle bedömas som fast fornlämning.

Genom Klas-Göran Selinges initiativ hade dock i Jämtland s.k. ödesbölen 
registrerats som fast fornlämning i samband med fornminnesinventeringen. 
Inom ett ödesböl kan såväl tomt- som inägomark ingå. I regel kunde vid 
registreringen dock endast de fossila åkrarna dokumenteras, och mera sällan 
lämningar efter bebyggelsen (Selinge 1972).

Med uttrycket ”ålderdomliga by- och gårdstomter” avsågs i 1974 års 
beslut primära bebyggelseenheter med medeltida namnbelägg, och avsåg den 
första skattlagda, bärkraftiga bebyggelsen i en agrar kolonisationsfas. Senare 
har även övergivna torp, tillkomna i ett agrart uppodlingsskede, och som 
ofta är av hög ålder, bedömts som fast fornlämning (för en mer utvecklad 
diskussion, se Jensen 1981, 1983 och 1993, Jensen & Olsson 1992).

Hittills praktiserade kriterier för bedömning av övergiven bebyggelse kan 
formuleras enligt följande:

Som fast fornlämning räknas, till sin ursprungliga funktion, permanent 
övergivna by- och gårdstomter samt skattlagda torptomter, vilka har ingått i 
en primär agrar kolonisations- och uppodlingsprocess av en typ, som nume
ra i princip ej längre förekommer (jfr Jensen & Olsson 1992).

I vissa fall har dock även torp och nybyggen, som inte varit skattlagda, 
men ändå utgjort ett led i en primär kolonisationsprocess, bedömts som fast 
fornlämning. Detta har gällt t.ex. för övergiven finnbebyggelse i Västman
lands bergslag, och för bebyggelse i övre Norrland, som tillhör nybyggarske- 
det, fram till början av 1800-talet.

För närvarande håller en arbetsgrupp på Riksantikvarieämbetets fornmin- 
nesavdelning på att avsluta en granskning av fornlämningsbegreppets till
ämpning avseende bebyggelselämningar av primärt agrar karaktär (Bosse 
Jönsson, Birgitta Johansen samt författaren). Avsikten är att, inom ramen för 
kulturmiljövården, skapa kriterier för enhetligare bedömningar av denna 
kategori inom landet. Bl.a. råder för närvarande oklarheter i bedömning och 
hantering mellan å ena sidan bebyggda och brukade tomter, och å den andra 
övergivna tomter. Det förekommer även diskussioner om vilka torplämning
ar, som skall anses utgöra fast fornlämning. Eftersom de äldre skriftliga 
beläggen samt äldre kartmaterial ofta ges stort utrymme i debatten, känns 
det angeläget att även betona vikten av de faktiska arkeologiska iakttagelser
na och slutsatserna. I flera fall kan detta vara den enda möjligheten att kom
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ma åt tidigt övergiven bebyggelse, som aldrig har kommit in i det kamerala 
materialet (utom möjligen som utjordar). Utredningen föreslår även en ned
toning av betydelsen av torpens kamerala status. Det bedöms som mera 
väsentligt att generellt fånga upp bebyggelse med äldre kulturlager, oavsett 
om den är skattlagd eller inte. En fördjupning av nämnda utredning sker 
dessutom inom ramen för skriftserien ”Fornlämningar i Sverige”, som pro
duceras av RAÄ:s fornminnesavdelning (Jönsson, manus).

Även andra bebyggelsekategorier är, eller kommer att bli, föremål för när
mare utredningar, beträffande frågor av nämnda art. Här kan t.ex. nämnas 
bebyggelse knuten till bruk och hyttområden, fiskelägen och tomtningar, 
samiska bosättningar etc. Resultaten kommer successivt att presenteras i 
serien ”Fornlämningar i Sverige”.

För att återknyta till den förstnämnda utredningen om agrar bebyggelse, 
vill vi gärna se en förändrad tillämpning av fornlämningsbegreppet på flera 
sätt. Det mest genomgripande förslaget som diskuteras är, att förutom över
givna tomter, även bebyggda by- och gårdstomter, som kan beläggas från 
mitten eller andra hälften av 1700-talet, skall betraktas som fast fornläm- 
ning. En närmare presentation av förnyat beslut i frågan kommer att presen
teras i RAÄ:s serie ”Från Fornminnesavdelningen för kännedom”. Nämnas 
kan i sammanhanget, att Ann-Marie Hållans på uppdrag av RAÄ:s fornmin
nesavdelning, gjort en sammanställning av utförda arkeologiska undersök
ningar av by- och gårdstomter med medeltida belägg. Projektet har fått sin 
fortsättning i formulerandet av en projektbeskrivning, som utgångspunkt för 
en fördjupad utvärdering av utförda bytomtsundersökningar (A-M. Hållans 
och Fars Ersgård). Fornminnesavdelningen har även analyserat hur man bäst 
kan ”fånga upp” äldre bebyggelse i det äldsta kart- och kamerala materialet 
(Zachrisson 1990). Under senare år har även upprättandet av s.k. historiska 
kartöverlägg fått en allt större betydelse inom KMV och forskning (Toliin 
1991).

För den kommande framställningen görs en kort redovisning av olika 
beteckningar för bebyggelsens strukturella uppbyggnad i stort. Med avseen
de på de enskilda gårdarnas inbördes placering inom (by)territoriet, finns 
”en uppsjö” av olika indelningsnormer (jfr Furuland 1968). I detta samman
hang har jag valt att skilja på dels ensamgårdar, dels koncentrerade, agglo- 
mererade samt dispergerade byformer , se fig. 1.

En koncentrerad bybebyggelse kan även betecknas som sammanhållen 
eller tät. Plats- och radbyar utgör ofta exempel på en sådan bebyggelse. En 
särskilt utvecklad form av tät, sammanhållen bystruktur utgörs av de geo
metriskt reglerade radbyarna, uppkomna i samband med solskiftets genom
förande. Dessa är särskilt vanliga i Mälardalen och på Öland. Ett exempel 
på en ursprungligen koncentrerad by med gårdarna i radgruppering är 
Gryttby i Vendels socken, Uppland, vilken särskilt behandlas senare i denna
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Ensamgård Jj3=L

Koncentrerad beb. fnT°l fnT°l (nT°l

Agglomererad beb. fnPl fnPl fnT°l lnT°l

Dispergerad beb. fnPl fnPl fnT5| ffl

Fig. 1. Modell över den agrara bebyggelsens, gårdarnas, inbördes rumsliga placering inom ett 
”(by(territorium”. Modell av förf.

framställning. (Tät eller koncentrerad bebyggelse har i vissa sammanhang 
även definierats som bebyggelse i relation till glesbebyggelse, varmed man 
med den senare beteckningen närmast avser bebyggelse på landsbygden, se 
vidare Furuland 1968). Med en agglomererad bybebyggelse avser jag i denna 
framställning gårdar inom byns domäner, som kan ligga dels dispergerade 
(spridda), dels sammanhållna i koncentrationer. En sådan bystruktur utgör 
således en mellanform mellan koncentrerad och dispergerad bebyggelse. En 
dispergerad by har en spridd, gles gårdsbebyggelse inom byns inägomark.

De två senare grundformerna är vanligare på Västkusten, liksom ensam
gårdarna, under det att den koncentrerade byn ofta återfinns i Mälarland
skapen, men även på flera andra håll. Dessa skisserade förhållanden har hit
tills haft en särskild relevans vad gäller principerna för RAÄ:s bestämning av 
fast fornlämning, detta beroende på att hela bytomten måste vara övergiven 
för att de enskilda tomterna skall betraktas som fornlämning. Detta förhål
lande gäller i de fall två eller flera gårdstomter har en gemensam gräns. 
Ensamliggande, övergivna gårdstomter inom en bydomän blir, enligt hittills 
fastställda principer, däremot bedömda som fast fornlämning (se vidare Jen
sen 1993, Jensen &c Olsson 1992).

146



Detta har, t.ex. för Mälardalens del, inneburit att åtskilliga övergivna 
gårdstomter inom en tät, sammanhållen by inte har skyddats av Kulturmin
neslagen (KML), eftersom flera intilliggande gårdstomter fortfarande är bru
kade (se exemplet Gryttby nedan). På Västkusten t.ex. har bystrukturen 
generellt en mera upplöst karaktär, och här är de ursprungliga bytomterna 
ofta av mindre omfattning. Detta, i kombination med ett större inslag av 
ensamgårdar på Västkusten, har lett fram till att relativt sett flera övergivna 
tomter har kunnat bedömas som fast fornlämning i dessa områden jämfört 
med förhållandena i Mälardalen. Den tidigare nämnda utredningen (Jensen 
et al.) inom RAÄ om bebyggelselämningar avser att härvid fortsättningsvis 
lägga en större vikt vid det sammanhängande kulturlagret inom, och i 
många fall, i anslutning till den historiskt kända tomtutsträckningen.

Västra Sverige - exemplet Askim
År 1989 var Askims socken, söder om Göteborg, föremål för RAÄ:s nyin
ventering för den ekonomiska kartan och fornminnesregistret (FMR). Jag 
hade då förmånen att vara platsledare för inventeringen av bl.a. denna sock
en. Nästan 25 år tidigare, 1965, förestod Klas-Göran Selinge en nyinvente
ring av samma socken (Selinge 1966, 1967a och b). Den sistnämnda invente
ringen bekostades av dåvarande Askims kommun, och kunde utföras 
samtidig med, och inom den organisatoriska ramen för, RAÄ:s ordinarie 
fornminnesinventering i norra Halland (Selinge 1966:7 och 1967a:6).

Under 1960-talet hade man ännu inte involverat övergivna by- och gårds
tomter i inventeringsprogrammet. Den satsning som gjordes var riktad mot 
de “traditionella” fornlämningstyperna, d.v.s. gravar, fornborgar, hällrist
ningar etc. (Selinge 1966). Vid inventeringen 1989 i Askim registrerades de 
by- och gårdstomter, som var helt övergivna, eller som på ett uppenbart sätt 
hade förlorat sin ursprungliga agrara funktion.

Bebyggelseutvecklingen på Västkusten kan betraktas som komplicerad 
(som på de flesta andra håll!). Vissa generella drag kan dock lyftas fram. I 
korthet kan man säga att från den äldre järnålderns spridda bosättnings
mönster möter vi en yngre järnåldersbygd, som är koncentrerad till mera 
avgränsade delar av landskapet. Vi står inför ett tämligen omfattande övergi
vande av den äldre järnålderns boplatser, vilket måste ha utgjort ett led i en 
omfattande omstrukturering av såväl boplatser, som produktionsmarker (jfr 
Winberg 1980).

I centralbygderna kan oftast endast någon enstaka eller ett fåtal byar eller 
gårdar i varje socken genom namn, fornlämningar, ägostruktur, kameral sta
tus etc. beläggas ha en uppkomst i förhistorisk tid. Denna äldre bebyggelse 
har ofta namnformer med efterleder av typen -hem, -stad och -by. Exempel 
på sådana namn är: Askim, Knaverstad och Vallby. Under medeltiden äger 
en kraftig bebyggelseexpansion rum, som riktar sig i huvudsak mot tre olika
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-------- sockengräns
-----------bygräns

■ hemman
HH grav fält
=0= f.d. Askims kyrka 

xømm- strandlinje

t. KYLTE

Fig. 2. Kartan visar norra delen av Askims socken, Göteborgs kommun. Ensamgårdar samt antalet 
hemman i varje by redovisas med ledning av uppgifterna i ”Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län”. 
Gränserna mellan de olika enheterna bygger på 1936 års ekonomiska karta. Efter Jensen & Olsson 
1992.

slag av områden: mot de inre skogsbygderna, mot det yttre kustlandet samt i 
form av en förtätning inom de redan etablerade bygderna. I dessa medeltida 
expansionsområden möter vi idag namnformer med efterleder av typen 
-red/röd, -hult/hålt, -torp och -bo. Exempel på sådana namn är 
Pjältered/Önneröd, Linnarhult/Brehålt, Skälltorp och Pixbo.

Askims socken får illustrera den ovan skisserade utvecklingen. På fig. 2 
framträder bebyggelsestrukturen i de norra delarna av socknen med ett 
ursprungligt kyrkcentrum. Den nuvarande kyrkan är emellertid belägen 
längre söderut, mer centralt inom socknen med utgångspunkt i dagens 
bebyggelsemönster. Den äldre kyrkan, som numera är borta, låg däremot vid 
tiden för det medeltida anläggandet centralt i socknen, i den meningen att 
den uppfördes i anslutning till byn Askim, den enda byn i socknen, som i
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form av en kontinuerlig bosättning på platsen, kan föras tillbaka till förhis
torisk tid.

På den s.k. Kyrklyckan, i direkt anslutning till den äldre kyrkplatsen, och 
vid byn Askim, finns socknens enda yngre järnåldersgravfält (fig. 2). Detta 
är dock tämligen omfattande, och innefattar ett drygt sjuttiotal synliga 
anläggningar. Gravfältet har under de senaste decennierna blivit föremål för 
dels arkeologiska undersökningar, dels vård- och återställningsarbeten p.g.a. 
uppkomna skador. Undersökningarna ger vid handen att gravfältet huvud
sakligen kan kopplas till vikingatid. Indikationer finns dock på tidigare akti
viteter på platsen, under bronsålder och förromersk järnålder (Rex, rapport i 
ATA). Paralleller till ett sådant i bygden större centralt placerat gravfält, där 
man därefter dessutom har uppfört kyrkan, finns vid Säve, Tuve och Björ- 
landa på Hisingen (jfr Selinge 1967a).

Till en äldre fas, som föregår det stora gravfältet på Kyrklyckan, kan troli
gen merparten av de gravar kopplas, främst runda stensättningar, som finns 
eller har funnits omedelbart öster och sydost om byn Askim. Säkert hälften 
av dessa gravar har undersökts eller har blivit bortschaktade utan arkeolo
gisk undersökning i samband med förtätning och utvidgning av villabebyg
gelsen samt vid vägomläggningar. Merparten av gravarna ligger på krön och 
avsatser i skogs- och bergspartierna utanför inägomarken, under det att en 
mindre del ansluter till inägorna. Av de senare gravarna synes flera ha 
utgjorts av domarringar. För en närmare presentation av fornlämningsbilden 
i Askim, se Selinge 1967a.

Det står klart att även betydligt äldre bosättningar än vikingatida kan 
knytas till området i stort. Huruvida en kontinuerlig bosättning föreligger i 
området fram till vikingatid, kan dock inte klart utsägas för närvarande. I 
alla händelser kan det stora gravfältet på Kyrklyckan kopplas till en tämli
gen omfattande yngre järnåldersbebyggelse. Denna bebyggelse har sannolikt 
burit namnet Askim, d.v.s. ”Askhem”.

Namnet möter oss i den isländska skriften ”Rimbegla” från förra delen av 
1200- talet, då som namn på häradet, Askheims härad (Skarin 1973:38). I 
äldre Västgötalagen från ca 1280 skrivs namnet Askemshærced (a.a.:38). 
Den första gången som socknen omnämns är i ett brev från 1489, då sock
ennamnet skrivs Askym sogn (OGB 1932:2, Skarin 1973:38, 52). Ett äldre 
belägg i OGB (1932:2) från 1420 är sannolikt en felskrivning för Asklanda 
socken öster om Alingsås (Skarin 1973:38).

Ar 1526 möter i skrift en av gårdarna i byn Askim i formen Askimps 
gaardt (OGB 1932:2, Skarin 1973:54). I jordeboken (jb) av år 1545 framgår 
att byn då utgjordes av 4 hemman: Knapegården och (Stora) Askim, öster 
resp. nordost om Kyrklyckan, samt Stommen (Sollid) och Lilla Askim (Lilla 
Sollid) strax sydväst resp. sydsydost om den gamla kyrkan. I jb 1550 hade 
ett femte hemman tillkommit, redovisat under namnet Askim. Detta är san
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nolikt identiskt med den öster om den gamla kyrkan belägna Kobbegården, 
som fr.o.m. jordeboken 1584 inte längre är inräknad i moderbyn, utan 
betecknas som ett självständigt hemman (fig. 2).

Beträffande den övriga på fig. 2 redovisade bebyggelsen, har förmodligen 
en från moderbyn Askim relativt tidig avsöndring och utflyttning ägt rum 
under medeltiden. Sålunda är det troligt att Hylte, Backa och Hult utgör 
sådana tidigt utflyttade enheter. Det äldsta kända namnbelägget för Hylte är 
från jb 1545, hyltan. Byn bestod då av två hemman på vardera ett mantal, 
Nedergården och Övergården, vars namn dock dyker upp i handlingarna 
först i slutet av 1600- talet.

Frälsehemmanet (1/2 fr) Pilegården (pillagorde 1545, jb), sydväst om Hyl
te, är sannolikt utbrutet ur byn Hylte på ett relativt tidigt stadium. Närheten 
till Hylte, i viss mån ägornas utsträckning, samt det faktum att Pilegården 
1762 omnämns som Hylte Piblegård, gör detta troligt. Både Hylte och Pile
gården är idag övergivna p.g.a. den expanderande storstadens behov av nya 
bostadsområden (RAÄ 242 resp. 244).

Även Backa bör vara en medeltida utflyttning från Askims by. Backa utgör 
kameralt sett en ensamgård (1/1 fr), men har flera brukningsdelar. Gården 
omnämns i skrivna källor första gången i ovannämnda brev från 1489, Bak
ka. Den nuvarande gården ligger intill den ursprungliga tomten, som i stort 
sett är förstörd av schaktningar, villatomter och vägbyggen.

Ett stycke väster om Askims by ligger den förhållandevis stora byn Hult. 
Byn är redovisad med 4 hemman i jb 1545. Hult och Askim är de enda byar
na i socknen, som 1545 kan redovisa hela 4 hemman. Byns namn skrivs 
Holt (t) i jb 1550. Byn bestod i mitten av 1500-talet av fyra hemman, men 
har senare, eventuellt även tidigare, utgjort 5 hemman. Dessa är Hult (Åsen), 
Krokegården, Skomakaregården, Mellangärden och Sörgården. Mellangär
den dyker upp i handlingarna först 1651. Hemmansnamnen omnämns dock 
inte särskilt förrän i slutet av 1600-talet eller början av 1700-talet. Det sist
nämnda är beläget för sig sydost om de övriga hemmanen i byn, och anges 
tillfälligt som öde 1577. Hult bör ha ingått i samma fas av bebyggelseexpan
sion som Hylte och Backa.

Strax sydost om Sörgården i Hult ligger hemmanet Pixbo (pigxboda 
1545), som enligt OGB (1932:13, 20) har gått upp i Hult Sörgården. Tro
ligtvis kan Pixbo ursprungligen ha utgjort en avsöndring från Hult, vilket 
även enheternas ägostruktur talar för.

Övergiven bebyggelse - centralbygd och randbygd
Bebyggelseexpansionen under tidig medeltid efterträds av en regression, som 
leder fram till en i många områden omfattande ödeläggelse av bebyggelse.
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Fig. 3. Kartan visar antalet, som fornlämningar, registrerade by- och gårdstomter i Göteborgstrakten 
efter RAÄ:s fornminnesinventering 1989-90. Det största antalet finns i Romelandas skogsbygder, 
Kungälvs kommun. Efter Jensen & Olsson 1992.

Dessa frågor har för olika regioner i Norden utretts i form av ett flertal 
publikationer inom ramen för ”Det nordiska ödegårdsprojektet .

Utvecklingen vänder senare, och en viss ökning av antalet hemman i form 
av ny- och återkoloniserade gårdar uppträder fran 1500-talets början. Under 
senare delen av 1500-talet, och under det första årtionet av 1600-talet, 
märks en kraftigare ökning av bebyggelsen, bl.a. i form av hemmansklyv- 
ning, men även genom nykolonisation av perifera områden. Befolkningsök
ningen fortsätter under 1700- och 1800-talen, vilken leder till en kraftig 
ökning av torpbebyggelsen.

Vid fornminnesinventeringen 1989-90 inom Göteborgs kommun och 
kranskommunerna registrerades 72 lokaler med övergiven bebyggelse som 
fast fornlämning. Av dessa utgörs över 60 % av ensamgårdar och de övriga 
av gårdar inom byar (fig. 3; se även tabell i Jensen &c Olsson 1992:46-47).

Om vi närmare skärskådar histogrammet i fig. 4 framkommer följande:
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Fig. 4. Histogram utvisande den procentuella fördelningen av de övergivna by- och gårdstomternas 
äldsta namnbelägg. Baseras på lokalerna i fig. 3. Efter Jensen & Olsson 1992.

23 % har äldsta namnbelägg i 1300-talet, 43 % i 1500-talet samt 34 % i 
1600-talet. Inget av de äldsta beläggen härrör från 1400-talet. Fördelningen 
innebär inte att namnbeläggen direkt kan kopplas till bebyggelsens upp
komst, utan utvisar istället tidpunkten då bebyggelsen för första gången 
uppträder med namn i det skriftliga källmaterialet. Detta gäller framför allt 
de äldsta namnbeläggen. De senare beläggen kan däremot ha en närmare 
tidsmässig koppling till bebyggelsens etablering. Fördelningen i fig. 4 ger 
dock en generell bild av både rumslig och kronologisk fördelning av olika 
namntyper, och den till dessa kopplade bebyggelsen.

Merparten av 1300-talsbeläggen härrör från biskop Eysteins ”Røde Bog”, 
en förteckning över kyrkans gårdar från 1388. Som framgår av fig. 4 finns 
en viss koncentration av beläggen till 1500-talets jordeböcker, där ”nya” 
namnbelägg, helt naturligt, framför allt framträder i de äldsta jordeböckerna 
från mellersta delen av århundradet. Två tredjedelar av 1600-talsbeläggen 
härrör från 1659 års jordebok. De övriga fördelar sig tämligen jämnt över 
1600-talets kamerala material.

Linjediagrammet (fig. 5) utvisar den procentuella fördelningen av de äld
sta namnbeläggen för övergivna hemman i byar resp. ensamgårdar. Flärav 
framgår klart att övergivna hemman i byar generellt har de äldsta namnbe
läggen. I 1500-och i synnerhet i 1600-talsuppteckningarna är (numera) över-
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— Ensamgård 

“ By

Fig. 5. Linjediagram utvisande den procentuella fördelningen av de äldsta namnbeläggen för övergiv
na by- och gårdstomter fördelade på ensamgårdar resp. hemman i byar. Baseras på lokalerna i fig. 3. 
Efter Jensen & Olsson 1992.

givna ensamgårdar vanligare än ödelagda gårdar i byar vad gäller nytillkom
na namn. De övergivna ensamgårdarna har således generellt yngre namnbe
lägg i jämförelse med motsvarande gårdar i byarna. Detta förhållande utvi
sar den senmedeltida expansionen och dennas fortsättning under 1500- och 
1600-talen.

Tre fjärdedelar av de övergivna ensamgårdarna är belägna i skogsbygder
na. Förhållandet speglar den medeltida bebyggelseexpansionen ut i marginel
la lägen, och i synnerhet utflyttningens fortsättning under 1500- och 1600- 
talen. Belysande exempel på tämligen sent anlagda, men nu ödelagda enheter 
av denna typ återfinns i Svartedalen, Romelanda socken, i nordöstra delarna 
av Kungälvs kommun (fig. 3). En påtaglig andel av dessa idag övergivna går
dar i Romelandas skogsbygder har efterleden - vatten, t.ex. Långevatten, 
Klarevatten, Nöjevatten, och Hungersvatten.

Övergivna hemman inom byar har däremot en betydligt starkare koppling 
till socknarnas central bygder, men även till vissa skogsbygder i anslutning till 
de bygder, som tycks ha haft en fast bosättning under yngre järnålder. Det 
visar sig även att det inte i första hand är hemman i de större byarna, som är 
övergivna. Hälften av fallen utgörs av övergivna hemman i mindre byar (i 
regel bestående av 2 hemman). I de fall hela byn är övergiven är det nästan 
alltid byar bestående av två hemman (som i och för sig sekundärt kan bestå 
av flera bruknings- eller hemmansdelar), som är berörda. Endast i ett fall är 
en hel by med tre hemman registrerad som övergiven, Vegestorp i Kareby 
socken, Kungälvs kommun.

Tidigare i framställningen har jag poängterat den relativa överrepresenta
tion av övergivna tomter som fast fornlämning, som finns på Västkusten i
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relation till t.ex. Mälardalen. Detta beroende på hittillsvarande praxis. En 
motsvarande snedfördelning kan även konstateras inom ovan presenterade 
material från kommunerna runt Göteborg. Detta beror på att en övergiven 
gårdstomt inom en by i regel ej har bedömts som fast fornlämning i de fall 
den har gemensam tomtgräns med en eller flera bebyggda och brukade tom
ter. Detta leder till en överrepresentation av de sena, övergivna gårdarna från 
1500- och 1600-talen i marginalbygderna, där exploateringstrycket ofta är 
lägre än i centralbygderna. En motsvarande underrepresentation kan därför 
konstateras för övergiven gårdsbebyggelse i de äldre byarna i centralbygder
na, där dessutom exploateringstrycket är hårdare. En övergiven tomt inom 
en ej helt övergiven, sammanhållen bybebyggelse har normalt därför ej 
bedömts som fast fornlämning, och är därför inte med i det statistiska mate
rialet ovan. Detta förhållande kräver en annan helhetssyn på den agrara 
bebyggelsen, där en starkare betoning görs av kulturlagren som sådana, och 
där bedömningen är analog med synen på de medeltida kulturlagren i våra 
äldsta städer.

Östra Sverige - exemplet Gryttby
I samband med fornminnesinventeringen för den ekonomiska kartans revi
dering i Mälarlandskapen under 1970- och 1980-talen har ett stort antal 
övergivna by- och gårdstomter registrerats och bedömts som fast fornläm
ning. Upplandsmaterialet har jag tidigare översiktligt redovisat (Jensen 1981 
och 1983). Som redan har påpekats förekommer dock ofta övergivna tomter 
inom stora, sammanhållna byar, som inte har givits ett lagskydd p.g.a. den 
då rådande tillämpningen av fornlämningsbegreppet.

En sådan by är Gryttby (RAÄ 246) i Vendels socken, Uppland. Gryttby 
utgör en relativt stor by, belägen i de södra delarna av socknen, med gårdar
na i tät radgruppering på en åsrygg. Vid revideringen 1979 bedömdes större 
delen av bytomten ligga öde, men fortfarande med någon enstaka intakt 
gård på den gamla tomten. I linje med rådande praxis bedömdes inte vare 
sig bytomten som helhet, eller enstaka gårdstomter som fast fornlämning, 
men erhöll bedömningen ”Bevakas”, som en ”signal” till representanter för 
den regionala kulturmiljövården.

Det äldsta skriftliga belägget för Gryttby uppträder i 1312 års markgälds- 
förteckning (skattelängd) där byn skrivs in Grutuby, in Gruthuby. I förteck
ningen upptas tre skattskyldiga till 1 mark vardera samt en skattskyldig till 4 
öre (Diplomatarium Suecanum 1876, redovisad i DMS 1974:155). I jorde- 
boken 1541 redovisas för Gryttby 4 skattehemman, 3 arv- och eget-hemman 
(landbor) samt ett frälsehemman (DMS 1974:146). Sammanlagt består såle
des byn då av 8 hemman. I jordeboken 1567 har de tidigare arv- och 
eget-hemmanen övergått till prebende. Dessutom har ett frälsetorp tillkom
mit. Byn kan dock ha haft samma omfattning redan under medeltiden, efter
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som frälsejorden i Gryttby inte var upptagen i 1312 års markgäldsförteck- 
ning (DMS 1974:141). Vid denna tid var jordetalet för byns frälsejord 12 
öresland (Rahmqvist 1978: 57f).

Om man går in i det äldre kartmaterialet, redovisas i den äldsta kartan, en 
ägodelning 1702 (akt nr B 75 - 31:1, Lantmäteriets forskningsarkiv, Gävle) 9 
hemman, varav 7 skatte och 2 frälse, med sammanlagt 12 brukningsdelar 
(fig. 6). På kartan från 1769-72 (”storskifte å hemägor”, akt nr B 75 - 31:4) 
redovisas 10 hemman, varav 6 skatte och 4 frälse. På karta från 1809-11 
(”storskifte å åkerjord”, akt nr B 75 - 31:8) redovisas fortfarande 10 hem
man, men med ytterligare två brukningsdelar, vilket innebär sammanlagt 14 
sådana. Av samtliga akter framgår att gårdarna ligger väl samlade inom 
bytomten på åsryggen.

Vid laga skiftet 1873-75 bestod byn av 9 hemman, varav 6 skatte och 3 
frälse, med tillsammans 19 brukningsdelar. Jämfört med förhållandena i bör
jan av seklet har byn minskat med ett hemman, men har totalt ändå ytterli
gare 5 mantalssatta brukningsdelar. Om hemmanet ”H”, som består av fyra 
brukningsdelar, sägs dock att det ”saknar all åbyggnad” (akt nr B 75 - 
31:10). Enligt aktprotokollet sägs att 11 brukningsdelar har rätt att bo kvar 
(Aa, Ab, Ba, Bb, Bf, Ca, D, E, F, G och Ia), under det att resterande 8 bruk
ningsdelar har utflyttningsskyldighet (Be, Bd, Be, Cb, Ha, Hb, He och Hd). 
Angående hemmanet H, se dock ovan.

Om man emellertid studerar de olika gårdarnas placering inför skiftet, slås 
man av att flera av gårdarna, som har kvarboenderätt (på den gamla bytom
ten), ej längre ligger på bytomten. Något måste ha hänt under den tid, som 
har förlöpt efter storskiftet 1809-11! Vid en närmare analys befinns tre av 
gårdarna (Aa, Bb och E) ligga inom området för den äldsta kända bygränsen 
(ägodelningskartan från 1702). Ytterligare en av gårdarna (Ab) är belägen 
inom en mot norr utvidgad del av bytomten, tillkommen någon gång efter 
storskiftet 1809-11. De övriga 7 gårdarna, som har kvarboenderätt, ligger 
intill eller en bra bit ifrån (upp till 400 m) den gamla tomten. Vad har hänt?

Svaret finns i ”Bihang till Post- och Inrikes-Tidningen” från den 19 april 
1822. Detta består av ett (mycket) långt upprop med en vädjan om ekono
miskt och materiellt stöd till av olycka drabbade invånare i Gryttby. Uppro
pet är författat av prosten och kyrkoherden i Vendels församling, M. Holm
berg. Nedan följer den första, inledande delen i Holmbergs upprop:

Ödmjuk framställning och Bön till den wördade Allmänheten.
En ibland de förfärliga wådeldar, som under denna stormiga Wår uppkommit och här

jat, är ganska säkert den, som den 28 af sistlidne månad, i denna Församling inträffade, 
då hela Gryttby By, bestående af 15 Hushåll och 113 Innewånare, blef på den korta tiden 
af icke fulla 3 timmar, emellan kl. 3 och 6 e.m., under en stark sydlig storm, så helt och 
hållen förstörd, att, utom askhögarne och några nakna murar, knappast en enda koja fin
nes öfrig, som kan utwisa den plats, hwarest denna wackra, wälbyggda By warit belägen.
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Allt manfolk, som skulle kunnat åstadkomma något motwärn wid den fiendtliga, grym
ma eldens första utbrott från ett Brygghus-tak, hwilket genom någon olycksfull, förrädisk 
gnista blifwit antändt, war wid olyckstimmans början allmänt frånwarande på Byns 
aflägsna Gärden, sysselsatt med ett påskyndande Wårbruk. Och förr, än desse, öfwer den 
i tjocka rökhwi[fl?]är uppstigande olyckssignalen bestörte, Män hunns återkomma till 
sina hemwist, innan mera Folk genom klämtning hunnit samlas, och Kyrkans Brandspru
tor en half mil till stället framföras, hade de härjande lågorna, under deras wilda raseri på 
de kraftigaste understödde af en minutligen warande storm, redan gripit så wida omkring 
sig, att deras hämmande war alldeles omöjliht, ehuru ifriga och wågsamma försök dertill 
gjordes af ett dristigt och ömsint Folk, som ädelmodigt blottställde sina egna lif, för att 
söka rädda sina olyckliga bröders brinnande egendom. Under de blossande flammornas 
besynneliga swängning, nu till öster, nu till wester, ehuru stormwinden egentligen war 
sydlig, blef hela Byn så hastigt antänd, att på de flesta ställen, alltför obetydligt, och på 
många, alldeles intet af Åboernes lösa egendom kunde räddas; och lågorna slöto sin krets 
omkring alla brännbara ämnen på stället, med den öfwerraskning, att icke en gång spru
torna kunde bärgas undan den kringswäfwande elden, och deras handterare med brända 
kläder, knappast undgå den hotande faran. Omkring 140 större och mindre byggnader, 
nästan hela Byns betydliga spannmåls- förråd, ämnadt, dels till en nu förestående 
Wår-såning, dels till Sommar-föda och Höst-utsäde, dels ock till afsalu, för att kunna 
uppfylla oundwiklige och twingande penninge-behof, flerahundrade lass hö och halm, 
öfwer 40 kreatur, kläder och husgeråds-saker, kör- och åker-redskaper, allt blef ett rof för 
lågorna; och efter den lägsta beräkning af de på en till det mesta skoglös ort, så ganska 
dyra husens, jemte lös- egendomens wärde, stiger de arma Gryttby-boernes förlust till 
minst 35,000 R:dr Banco...

Samtliga gårdar i den tättbebyggda byn brann alltså ned till grunden, 
”omkring 140 större och mindre byggnader”. Uppenbarligen är det så att 
när gårdarna skulle återuppföras, valde man att endast lägga några få på 
den gamla bytomten. Resten spriddes ut intill och i närheten av denna. En 
väsentlig anledning härtill bör ha varit de dystra erfarenheterna från den 
våldsamma branden, som spred sig så snabbt bland de tätt belägna byggna
derna.

Den bild som möter oss idag är följande: gården Aa (idag 1:13) ligger kvar 
längst i norr. Ekonomibyggnader har tillkommit norr om tomtens utsträck
ning 1709. Gården Ab (1:19) ligger också kvar i nordvästligaste delen, men 
utanför 1709 års tomt, och är en sent (1800-talet) tillkommen enhet. Gården 
Bb (25:5) ligger kvar i sydligaste delen, men synes ha förlorat sin agrara 
karaktär, och saknar nästan ekonomibyggnader. Gården E har flyttat något 
mot väster, ned till ett lägre parti vid foten av åsen strax utanför den 
ursprungliga bytomten, från ett centralt parti på åsryggen. Detta innebär att 
stora partier av, framför allt, de centrala delarna av tomten är övergivna. Av 
ekonomiska kartan 12H 3j Gryttby framgår även, att ett par villor eller 
lägenheter även finns på bytomten. Häromåret kunde jag, vid ett förnyat 
besök på platsen, tyvärr konstatera att en då tämligen nyuppförd villa ligger 
på den tidigare platsen för gården E. Viktig information i form av kulturla
ger och anläggningar har här sannolikt gått till spillo.
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Gryttby hade enligt markgäldsförteckningen 1312 fyra skattskyldiga bön
der. Detta får anses vara ett minimiantal. För de lägre skattebeloppen har 
dock skrivaren i många fall underlåtit att nämna hembyn, och för de bönder 
som endast var taxerade till 2 öre omnämns aldrig byn i förteckningen 
(Augustson 1972:161, DMS 1974:143 Eriksson 1938:48). För Gryttbo ham
na redovisas endast 2 byar: Gryttby och Åbyggeby. För bönder med 1 marks 
skatt redovisas här även en skattskyldig utan omnämnande av bytillhörighet. 
Denne kan hypotetiskt ha tillhört Gryttby. Skulle detta vara fallet har Grytt
by minst 5 skattskyldiga 1312. Bönder med 2 öres skatt uppgår till ett antal 
av 44 utan angivande av hamna eller by i socknen. Någon eller några av des
sa kan tänkas härröra från Gryttby. Detta kan dock inte avgöras. Observera 
dock att frälsejorden i byn, omfattande 12 öresland, tillkommer.

Gryttby utgör huvudby i Gryttbo hamna, och hör av ålder till en av de 
största byarna i socknen. Till Gryttbo åtting hörde under 1500-talet även 
byarna Åbyggeby (Abyggiaby 1297), Alberga (Alberghum 1309) och Alby 
[Elleby, Ælleby 1357). Mellan dessa och Gryttby ligger Åsbo (Aasabool 
1481), Torkelsbo (Torkilsbodha 1528) och Tällsgärde (Tellisgærde 1481), 
vilka lär vara avgärda från Älby (Rahmqvist, muntl. medd.). Dessa tre enhe
ter har säkerligen tillkommit under medeltid. I öster gränsar Gryttby mot 
Burunge (Borungi 1303), i nordöst mot Väster-Ekeby (Vestirekeby 1312), i 
norr mot Husby (Husceby 1312) och Hökby (Høkceby 1312) samt i nord
väst mot Svartbäcke (Suarthebech 1540).

Det ovan presenterade materialet talar för att bebyggelsen i Gryttby går 
tillbaka till förhistorisk tid. ”Redan” under yngre järnålder bör flera gårdar 
ha funnits inom Gryttby. Om vi betraktar fornlämningsbilden inom byns 
domäner med utgångspunkt i gravmaterialet, finner vi att byn har ett stort 
antal gravfält, 9 stycken, på impedimenten i anslutning till den gamla pro
duktionsmarken, mellan bytomten och de lägre liggande, f.d. ängsmarkerna 
ned mot Vendelån (fig. 6). Dessutom finns ett tiotal lokaler med mindre 
grupper av gravar, av vilka några sannolikt utgör rester av gravfält.

Gravfälten innehåller mellan 6 och 47 registrerade gravar, totalt 162. Dess
utom förekommer 22 gravar, ensamliggande eller belägna i mindre grupper. 
Gravtyperna tyder på att gravarna huvudsakligen tillhör den yngre järnål
dern. I de mera perifera lägena mot Väster-Ekeby ligger ett mindre antal (3) 
stensättningar med kal stenfyllning, som kan antyda något äldre bosättning
ar i området. En rektangulär och 5 kvadratiska, övertorvade stensättningar 
finns även spridda i området. 91 % av högarna, och 89 % av de runda, 
övertorvade stensättningarna, ligger på gravfälten. På gravfälten utgör insla
get av högar 31 %, och ovannämnda stensättningar 65 %, tillsammans 96 
% av gravbeståndet. Gravfälten utgör således yngre järnåldersgravfält av 
sedvanlig karaktär. Ett litet, mera perifert beläget gravfält, upp mot gränsen 
till Väster-Ekeby, har ett något mera varierat gravbestånd: 3 högar, 2 kva-
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.X P VÄSTER- EKEBY q

GRYTTBY BURUNGE

Fig. 6. Gryttby, Vendels socken, Uppland. Kartan utvisar byn Gryttby, med bytomtens omfattning 
och antalet hemman, enligt geometrisk karta, ägodelning 1702, samt lokaler med förhistoriska gra
var. De svarta cirklarna utvisar ej gravfältsbildande gravar, merparten sannolikt från yngre järnålder, 
men de i förhållande till bytomten mera perifert belägna gravarna kan vara äldre. De större svarta 
ytorna utvisar yngre järnåldersgravfält (högar och runda, övertorvade stensättningar). Det rastrerade 
gravfältet i nordost utgör ett blandat gravfält med inslag av gravar med både yngre och äldre karak
tär. De ofyllda cirklarna utvisar enstaka gravar, stensättningar med kal stenfyllning, som kan vara 
från äldre järnålder. Ritning A. Boklund, med ekonomiska kartan 12H 3j Gryttby som underlag.
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dratiska, övertorvade stensättningar samt 1 rund stensättning med kal sten- 
fyllning.

Inom de delar av Väster-Ekeby och Burunge ägor, som ingår i fig. 6, finns 
dessutom 5 gravlokaler. På Väster-Ekebys mark är ett mindre gravfält, bestå
ende av 6 runda, övertorvade stensättningar, 3 ensamliggande eller i grupp 
belägna stensättningar av samma typ, samt en rund stensättning med kal 
stenfyllning. På Burunge ägor är dessutom en grupp med 3 runda övertorva
de stensättningar ovanför Vendelån.

Gravbeståndets omfattning tyder på att den historiska byn Gryttby dels 
går tillbaka till förhistorisk tid, dels att flera av de gårdar, som senare dyker 
upp i de medeltida, skriftliga källorna, kan ha existerat redan under yngre 
järnålder. Inslaget av äldre gravtyper, om än relativt obetydligt, antyder dess
utom en tämligen lång bebyggelsekontinuitet i området.

Ovan skisserade bild av gravbeståndet väcker många frågor. Flera av dessa 
kan de viktiga kulturlagren och lämningarna på bytomten kanske ge svar på. 
Centrala frågor är t.ex. kopplade till bebyggelsens ålder och bybildningspro
cessen, och de olika gårdarnas tidsmässiga förhållande inbördes. Hur har 
bybildningen gått till? Har denna skett genom en delning av en ursprunglig 
enhet på den nuvarande tomten, eller har den skett genom en sammanflytt- 
ning av flera spridda enheter, som har varit belägna i den nuvarande åker
marken och närmare gravfälten? Även diskussionen om ett ensamgårdssys- 
tem eller förekomsten av byar redan under förhistorisk tid är fortsatt aktuell 
(se Rahmqvist i denna volym). I detta sammanhang bör man dock uppmärk
samma, att bybegreppet, såsom det definieras idag, kan te sig något anakro
nistiskt i ett längre perspektiv bakåt i tiden. Hela området som omsluter 
såväl bytomt som gravbestånd, kan innehålla väsentlig information, bl.a. 
kring dessa frågor. Även metrologiska analyser kombinerade med kamerala 
studier kan ge svar på många frågor kring bybildning och eventuell reglering 
av såväl tomt- som åkermark (jfr Sporrong 1985). Siv Augustson (1972) har 
gjort omfattande metrologiska och kamerala analyser av flera byar i Vendel 
(Brunnby, Fånby och Åkra) och i angränsande socknar. I flera fall är dessa 
studier kompletterade med fosfatanalyser och mindre arkeologiska under
sökningar.

Flera andra undersökningar av by- och gårdstomter har givit intressanta 
resultat, som utvisar den stora, och viktiga kunskaps- och informationspo
tential, som ligger latent i kulturlandskapet, såväl beträffande bebyggelse 
som produktionsmark. Här är frågor kring social och ekonomisk struktur 
centrala (jfr Broberg 1990 och 1992, Frölund 6c Wilson 1993, Hållans 
1988, Petré 1987, Åqvist & Flodin 1992).

159



Förkortningar
FMR, Fornminnesregistret.
DMS, Det medeltida Sverige.
fr, frälse
jb, jordebok
OGB, Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län.
RAÄ, Riksantikvarieämbetet.
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Nya perspektiv på fornborgar 
och gravar

En undersökning i Hyltinge, Södermanland

Birgitta Johansen och Ing-Marie Pettersson

New Perspectives on Hillforts and Graves - an Investigation in Hyltinge, 
Södermanland. Hillforts and graves with a stone fill, which in several 
cases are located inside hillforts, are usually not considered to be contem
porary with or related to the hillfort itself. This situation is discussed and 
questioned here. The point of departure is partly a discussion of the defi- 
nitons and interpretations used in hillfort studies, and partly an investiga
tion carried out at Hyltinge in Södermanland and analyses of hillforts, 
ramparts and stone walls surrounding graves in Södermanland.

Seklers samlade arkeologiska undersökningar har givit oss arkeologer på 
1990-talet till synes fasta kronologiska och funktionella grundsatser. Vad 
gäller fornborgar och utspridda kröngravar byggda av enbart sten brukar 
dessa inte anses vara samtida eller i övrigt ha något samband.

Undersökningen av en sådan kröngrav och en intilliggande fornborg på 
Hyltinge ö i Södermanlands inre sjödistrikt (fig. 1 och 7) ger dock anledning 
att diskutera några kronologiska och funktionella hållpunkter. Även i forn- 
borgen finns begravningar, och både den och gravarna är troligen anlagda 
och använda under folkvandringstid-vendeltid liksom den utanför liggande 
stensättningen. Några daterande föremålsfynd gjordes tyvärr inte. 
14C-dateringarna är endast tre stycken (tab. 1), varav den från fornborgsval- 
len har ett brett tidsintervall. Dateringen måste därför betraktas som preli
minär, men tillsammans ger proverna ändå varandra ett visst stöd. Grav
skicket kan uppfattas som en kombination av äldre och yngre element, d.v.s. 
benlager och ett lager med bålrester (brandlager). Den övergång som sker till

RAÄ nr. ST nr. Kal. värde Okal. värde Anm.

62:1 12925 565-1020 1260 ±260 Vallen

62:2 13110 565-660 1420+70 Grav

63 12926 410-560 1575 ±70 Grav

Tab. 1. Tabell över 14C-dateringar från undersökningarna på Hyltinge ö.
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RAA 63

gravfält
^ fornborg •
>2/ gravhägnad 

vallanläggning

Fig. 1. Karta som visar större delen av Hyltinge ö med registrerade fornlämningar. De undersökta 
anläggningarna har försetts med RAÄ-nr. Ritning A. Boklund efter ekonomiska kartan.

brandlager under folkvandringstid (Bennett 1987), styrker på så sätt 
14C-dateringarna. I båda gravarna finns dessutom betydligt mer ben än vad 
som är brukligt i gravar från bronsålder/äldsta järnålder och några djurben 
har inte heller kunnat identifieras (Vretemark 1991). Den skärviga sten, som 
finns i alla tre gravarna, i fornborgsvallen och i en sot- och kolfylld svacka i 
fornborgen skapar också ett samband mellan de olika anläggningarna.
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Fornlämningarna och landskapet på Hyllinge ö
Fornlämningsbilden på Hyltinge ö är av den karaktär att området förefaller 
ha legat obebott under järnålderns senare delar för att under medeltid åter 
koloniseras, något som också namnformerna på ön antyder. De talrika 
ensamliggande gravarna borde enligt vedertagen praxis vara från bronsålder 
eller äldsta järnålder. Det enda gravfältet är snarast av äldre järnålderskarak- 
tär och typiska yngre järnåldersfornlämningar saknas.

Hyltinge ö, som är ca 8x3 km stor (nordväst-sydöst), ligger i norra delen 
av sjön Båven (21 m.ö.h.). Terrängen är kuperad och domineras av stora, 
branta bergshöjder och smala dalgångar. Höjdskillnaden mellan dalgångs- 
bottnarna och bergskrönen ligger vanligen på 25-30 m (se fig. 1). Land
skapsrummen är slutna och avgränsade från varandra, men på öns sydöstra 
del, runt Jälund, är större sammanhängande och mer mjukt kuperade sedi
mentjordar, idag brukade som åkermark. Bergen är kala med sand-Zmorän- 
jord i sprickor och svackor. I övergången mellan berg och dalgång finns mer 
sammanhängande sand-/moränmarker och i dalgångarna dominerar leror.

På Hyltinge ö finns 136 ensamliggande gravar på 87 lokaler, men endast 
ett litet gravfält, som ligger vid Jälund. Den vanligaste kända gravtypen (ca 
95 stycken) är runda stensättningar med stenfyllning. Av dessa har ca 20% 
bevarad kantkedja. Här finns också 17 fyrsidiga, stenfyllda stensättningar 
samt ett tjugotal rösen varav fyra är fyrsidiga. En renodling av gravarnas 
placering ger i stort två lägen: uppe på krön av bergshöjder, ovanför de troli
ga boplatserna eller längre ned mot dalgångarna där boplatserna kan ha fun
nits i övergången mellan berg, morän och leror. Gravarna på krönen ligger 
vanligen mer utspritt, i individuella lägen. Gravarna längre ned ligger däre
mot ofta mer samlat (d.v.s. flera gravar på samma lokal i fornminnesregis- 
tret), på samma avsats eller krön (Johansen & Pettersson 1987). Kända 
boplatser eller indikationer på sådana, liksom skålgropar och hällristningar, 
saknas på ön. Skärvstenshögar, som är karakteristiska för många av de 
sörmländska bronsåldersmiljöerna, finns sålunda inte. På ön finns däremot 
en fornborg, två gravhägnader och en vallanläggning (fig. 1 och 8).

Undersökningarna på Hyltinge ö
Undersökningarnas (jfr Johansen & Pettersson, manus) initiala målsättning 
var att få absoluta dateringar av fornborgen och den ensamliggande stensätt- 
ningen. Vår hypotes var att rumslig närhet också innebar kronologisk samti
dighet, och att fynd och/eller anläggningar skulle kunna finnas, som kunde 
styrka en tolkning av fornborgen som ett led i bronsålderns gravritual. Forn- 
borgens läge i terrängen, dess storlek och rumsindelning samt fornlämnings- 
miljön, som till synes helt saknade yngre inslag, gav anledning att pröva den 
generella tolkningen och dateringen av fornborgar.
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brant sluttning 
'i ned mot dalgäng

Stora block 

nedanför stup

RAÄ 62:2

Stup
5-6 m h.

RAÄ 3;^

Sand / morän

Berghäll

Sentida mur = ’ 
ägogräns

Sand / morän
Öppning

Öppning
O Provruta

Sand / morän

Fig. 2. a) Teckning och b) schaktplan över fornborgen, RAÄ 62. Vallarna är 1-5 m breda, vanligen 
2-3 m, och 0,2-1 m höga, vanligen 0,4-0,6 m. Materialet utgörs av 0,2-0,5 m stora stenar, men sär
skilt i tvärvallarna ingår naturliga block intill 1,5 m stora. Teckning W. Bondesson. Renritning av 
schaktplan A. Boklund.
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Fornborgen och den ensamliggande stensättningen är belägna på en större 
höjd, som i sydväst möter Båvens strand. Fornborgen är belägen på och kring 
en liten bergsklack bakom och nordöst om höjdsträckningens egentliga krön. 
Fornborgen är således vänd in mot dalgången och inte ut mot Båven (fig. 1). 
Graven ligger ca 30 m nordväst om fornborgen på högsta punkten av en 
annan bergsklack. Mellan graven och fornborgen är en djup sänka. Stensätt
ningen och fornborgens högsta del ligger ungefär på samma nivå.

Fornborgen är 55x25 m stor (NV-SÖ). Den ligger på och kring en på tre 
sidor brant stupande klippa, som är 30x25 m stor (NV-SÖ) och 4-6 m hög. 
Fornborgen begränsas av stup i norr till nordväst och stenvallar i sydöst (fig. 
2). Formen är rektangulär, och långsidesvallarna förbinds med varandra av 
tre parallella stenvallar, som är placerade i rät vinkel mot dessa. Nedanför 
klippan bildar de sålunda två ”förrum” efter varandra. Det inre ”förrum
met” kan indelas i två ”avdelningar”, och till den ena är en tydlig ingång 
flankerad av två block. Den andra ”avdelningen” är omplockad och svårtol
kad, men här kan en uppgång till det innersta klipprummet ha funnits.

Det yttre ”förrummet” består av en något högre berghäll och nedanför 
denna är bergssvackor med morän och sand. I rummets ena hörn är en tyd
ligt avgränsad, rektangulär svacka, 4,5 x 2,2 m stor. Svackan, som var över- 
torvad, visade sig vid provstick innehålla skärvig sten, fet, svart jord och 
ställvis rikligt med kolbitar.

Marken i fornborgens ”klipprum” är ojämn med svackor och små upp
stickande berghällar. Provstick gjordes i ett flertal svackor och de visade sig 
vara fyllda med ett ca 0,2 m djupt lager av humus. Ställvis ingår tämligen 
talrika skärviga stenar och fyllningen i åtminstone vissa svackor är inte 
naturlig. Det mest intressanta fyndet i klipprummet var dock två säkra gra
var i svackor, vilka båda saknar synlig markering ovan jord.

Den ena graven (62:2), vid kanten av det branta stupet i nordväst, upp
täcktes genom att skärviga stenar och talrika brända ben hängde i rötterna 
av en liten rotvälta. Före undersökningen framträdde svackan som enbart 
naturlig och beväxt med mossa, några stenar syntes inte. Efter undersökning 
visade sig graven vara oregelbundet avlang, smalast pa mitten och närmast 
timglasformad. Den var 4,7 m lång (NV-SÖ), 0,5-2 m bred och 0,05-0,25 m 
djup, och anlagd i två bergssvackor, 0,5-2 m breda och intill 0,5 m djupa, på 
rad efter varandra (fig. 3). Svackorna har delvis utvidgats, sannolikt vid 
gravläggningen. Den nordvästra delen och mittpartiet bestod av ett lager av 
sand/mo och skärviga stenar, och där hittades de brända benen inom ett 2,5 
m långt och 0,5-1 brett område. Gravgömmans centrum låg i anläggningens 
mittparti i övergången mellan den rena sanden och den sotVkolblandade jor
den. Den sydöstra delen utgjordes av ett lager av fet, svart jord och skärviga 
stenar. De var vanligen 0,05-0,1 m stora men här fanns även inslag av ca 0,2 
m stora stenar. Brända ben saknades här.

167



Fig. 3. RAÄ 62:2, den större graven i fornborgen från nordväst. I förgrunden, framför profilbanken 
var graven uppriven av en rotvälta. Foto I-M. Pettersson.
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Fig. 4. RAÄ 62:3, den mindre graven i fornborgen efter en första rensning. I den bortersta svackan 
framkom vid undersökning brända ben. Foto I-M. Pettersson.
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Den andra graven i klipprummet upptäcktes vid provstick (fig. 4). Före 
undersökning syntes endast en naturlig svacka, i en från den omgivande häll
marken någon meter uppstickande häll med några enstaka synliga stenar. 
Svackan var övermossad och ställvis beväxt med grästuvor. Graven hade en 
oregelbunden form. Svackan var före avtorvning 2 x 0,3-1,4 m stor (N-S) 
och intill 0,4 m djup. Dess norra del var fylld med ett intill 0,15 m dj lager 
av ljusgul sand och grus samt enstaka intill 0,05 m stora skärviga stenar. 
Mot botten påträffades brända ben. Svackans södra del undersöktes inte, 
men efter avtorvning syntes flera 0,2-0,4 m stora skarpkantade stenar samt 
mellan dem skärviga, mindre stenar. Mot söder avgränsas anläggningen av 
en ”kantkedja” av fyra stenar. En hypotes är att graven anlagts på samma 
sätt som den ovan beskrivna .

Den ensamliggande stensättningen utanför fornborgen var närmast rund, 
ca 3 m diam och 0,3-0,4 m hög, med en lätt välvd profil (fig. 5). Den hade 
en fyllning av 0,2-0,4 m stora stenar i ytan, och därunder en sandblandad 
småstenspackning av skärviga stenar med inslag av brända ben. Den var 
ställvis omgiven av en bevarad kantkedja. I gravens mitt, i en bergssvacka 
under fyllningen, framkom ett fett, svart lager med en förtätad samling brän
da ben (fig. 6).

Fig. 5. RAÄ 63, graven mittemot fornborgen, före undersökning. Foto I-M. Pettersson.
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Stenfyllning

Kantkedja

N. Sand-mo, skör bränd sten

Fet, svart jord, brända ben, någon sand inbland ning

Skör vig sten

Fet svart jord

Fig. 6. Rekonstruerad profil över graven RAÄ 63, för att tydliggöra gravskicket. Renritning J. Gus
tavsson.

Sammanfattningsvis liknar gravskicket i gravarna vartannat. Skillnaden 
mellan dem är att den ensamliggande stensättningen är skiktad i horisontal
led, medan de övriga är skiktade i vertikalled. D.v.s. samma typ av stenmate
rial har använts och kombinerats med sand, sot och kol på ett likartat sätt, 
vilket även gäller behandlingen av benmaterialet. De olika lagren uppträder 
dock inbördes skiktade i vertikalled eller bredvid varandra i horisontalled. 
Gravarna har troligen uppförts på följande sätt: På platsen för graven har i 
naturliga svackor i berget först anlagts en eld, men huruvida detta var grav
bålet kan inte avgöras. Bitar av det eldpåverkade berget i svackorna har 
sedan brutits loss för att användas i fyllningen, som utgjordes dels av delar 
av brandbålet och skärviga stenar, dels av sand och jord samt skärviga ste
nar. Den runda stensättningen har också fått ett övre lager av större stenar.

Den osteologiska analysen av benmaterialet i gravarna (RAÄ 62:2 och 
63), som utförts av Maria Vretemark (1991), visar att det var kvinnor som 
begravts i dem. Gravarna är omsorgsfullt uppbyggda, tätpackade och mate
rialet i dem är utvalt. Detta gäller även de gravar som saknar överbyggnad. 
Enligt Bennett (1987:147) är det en allmän tendens under folkvandringstid 
att de runda stensättningarna innehåller kvinnor. Kvinnogravarna är vanli
gen små, vällagda och låga men saknar däremot oftast kantkedja.

Skärvig sten och brandbål
Den skärviga sten som finns i anläggningarna är runt 0,1 m stor, och ger 
intryck av att vara eldpåverkad. Den skiljer sig däremot tydligt från den 
skörbrända sten som finns i bronsålderns skärvstenshögar, genom att den 
inte genomkorsas av sprickor och inte är grusigt vittrad. Berggrunden i 
området är ganska skrovlig och vittrad och delar av den skärviga stenen kan 
därför vara naturlig. I nuvarande kunskapsläge kan man dock inte utesluta 
att merparten av stenen kan ha tillverkats för att användas i anläggningarna. 
De skarpa brottytorna i berget under gravarna kan t.ex. tolkas som att berg 
har brutits loss. Vad som krävs för att klargöra dessa frågor är en analys av
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berggrunden och det skärviga stenmaterialet. Användningen av skärvig sten i 
gravbyggnaderna bör dock oavsett tillkomstsätt ses som ett kulturellt val 
och som meningsbärande (jfr Burström 1992:40f, Hyenstrand 1968:75f och 
1984:57). Vad gäller ett undersökt gravfält med runda stensättningar från 
romersk järnålder vid Klinga i Östergötland skriver utgrävaren Ulf Stålbom: 
”Skärvstenen föredrogs framför den rundade sten som förekom naturligt i 
marken.” och att ”Skärvstenen har sannolikt hämtats från boplatsen och 
lagts på graven.” (1992:41). Dessa uppgifter kastar ett nytt ljus över det 
enda fynd som gjordes vid undersökningarna, en liten bit bränd lera. Denna 
hittades i den runda stensättningens fyllning av sand, skärvig sten och brän
da ben. Bränd lera är ett av de vanligaste fyndmaterialen från boplatser. Det 
är sålunda inte omöjligt att denna bit, tillsammans med den skärviga stenen, 
kan ha kommit från en boplats.

För de två större stensättningarna gäller att vi efter undersökningen inte 
kan avgöra huruvida gravbålet har stått på platsen för graven eller inte. Om 
gravbålet har legat på den plats där sedan graven uppfördes, måste platsen i 
alla fall ha ”städats” efter brandbålet och därefter har delar av detta lagts 
tillbaka (jfr Petré 1984:43). Den minsta stensättningen är dock så liten till 
ytan och så belägen att man, trots att den inte undersöktes helt, kan ifråga
sätta om ett gravbål kan ha fått plats här. Den ovan beskrivna svackan i 
fornborgens nedre, yttersta rum skulle dock kunna vara en ”bålplats”, men 
då den inte har undersökts får detta betraktas som en hypotes.

Fornborgsmorfologi och tolkningar
Fornborgsforskningen har gjort många insatser för att urskilja olika typer av 
fornborgar. Fortifikatoriska och försvarstekniska hänsyn har varit en tungt 
vägande utgångspunkt i många av dessa studier. När en fornborg haft stora 
murar har denna tolkats som en ”bra” befäst anläggning ur försvarssyn
punkt. Små murar har tolkats som en ”mindre bra” befäst anläggning. Den 
senare gruppen har i vissa fall, då de haft särskilt klena, och kanske ställvis 
avbrutna murar, kunnat ges en annan, alternativ tolkning som exempelvis 
kultisk anläggning (t.ex. Schnell 1934) eller i vissa fall som påbörjade, men 
ej avslutade fornborgar.

Södermanland är Sveriges fornborgsrikaste landskap med drygt 330 
anläggningar registrerade som fornborgar (fig. 7). Fornborgsgruppen är 
dock heterogen, och begreppet fornborg bör snarast uppfattas som en sam
manfattande benämning på en morfologiskt och funktionellt varierad grupp 
fornlämningar. Ur gruppen har efterhand gravhägnader och vallanläggningar 
kommit att särregistreras på morfologiska kriterier (Johansen & Pettersson 
1993). Det mest logiska och konsekventa vore att överge termen gravhägnad 
och enbart använda fornborg och vallanläggning, samt om gravar finns 
inom dem registrera dem på samma fornlämningsnummer. Gravhägnad
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Fig. 7. Samtliga fornborgar i Södermanland registrerade i fornminnesregistret. Renritning A. Bok
lund.

(Ambrosiani 1964) är dock ett inarbetat begrepp för vallanläggningar med 
gravar och har därför behållits.

Undersökningen i Hyltinge visar på ett samband grav - fornborg, och 
dessutom på ett samband mellan gravar och mer omfattande fornborgsmu- 
rar. Man kan därför fråga sig om forntidsmänniskan alltid associerade stora 
murar enbart med effektiva befästningar, och om inte dessa anläggningar 
och formelement haft en mer komplex innebörd. Morfologisk likhet torde 
sålunda inte utan vidare kunna tolkas som funktionell samhörighet.

Med utgångspunkt i ovan sagda, och med ledning av de kriterier som 
används i fornminnesregistret (Johansen &C Pettersson 1993), har anlägg- 
ningsbeskrivningarna i FMR för Södermanland gåtts igenom. På fig. 8 redo
visas de anläggningar som vi skiljt ut. De skulle idag sannolikt registreras 
som vallanläggningar och gravhägnader. Även fornborgar, inom vilka gravar 
finns, har markerats på fig. 8. De framtagna siffrorna bör däremot ses som 
en ”miniminivå”. Under t.ex. beskrivningar av gravar kan finnas uppgifter

173



Fig. 8. Fornborgar med gravar ■, gravhägnader ▲ och vallanläggningar ☆ i Södermanland. Tolk
ningen av vissa anläggningar som gravhägnader och vallanläggningar har gjorts av författarna. Ren
ritning A. Boklund.

om stensträngar eller liknande som skulle registreras som gravhägnader vid 
en förnyad besiktning. Detta gäller särskilt i de områden som endast invente
rats en gång och då på 1950-talet. Gravar i fornborgar kan också ha beskri
vits på egna nummer utan korshänvisning och därför inte uppmärksammats 
av oss.

Genomgången gav uppgifter om 23 fornborgar med gravar och elva grav
hägnader. I fornminnesregistret finns också uppgifter om osäkra och svårtol
kade anläggningar inom fornborgarna, bl.a. svackor med mörk jord och 
skärvig sten. Det har sedan länge varit väl känt och accepterat att fornbor
gar kan innehålla bosättningar (t.ex. Ambrosiani 1958), men i fornminnesre
gistret för Södermanland finns trots allt endast tio fornborgar med terrasse
ringar i. Någon statistik på antalet boplatslämningar invid fornborgar har 
inte upprättats, men de torde vara fler än de i fornborgar. I vissa beskriv
ningar finns dock uppgifter om eventuella kulturlager, mörkfärgningar och 
skörbränd sten. I ljuset av undersökningarna i Hyltinge bör de dock inte 
slentrianmässigt behandlas som boplatslämningar eftersom de istället skulle 
kunna vara gravar av samma typ som de i fornborgen på Hyltinge ö. Sådana
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uppgifter har dock inte medtagits i denna sammanställning då en besiktning 
i fält torde vara nödvändig för att fastställa deras art.

Den absolut vanligaste gravformen i både fornborgar och vallanläggning
ar är den runda eller oregelbundna stensättningen med stenfyllning (60 
respektive 70 %). Utöver dessa finns även rösen (30 respektive 25 %) och 
runda och oregelbundna övertorvade stensättningar (10 respektive 5 %). 
Gravtyperna är således av en sådan karaktär att det, trots att rösena är i 
minoritet, förefaller lätt att ge gravarna en allmän datering till bronsålder 
eller möjligen äldsta järnålder. Med ledning av undersökningsresulaten på 
Hyltinge ö är det dock av intresse att se närmare på gravstorlekarna.

Av fig. 9 och 10 framgår att gravarna, med fyra undantag, är under 10 m i 
diameter och medianvärdet för gravarna i både fornborgarna och gravhäg- 
naderna är 6 m i diameter. Gravarna är således relativt små, något som gäl
ler både stensättningarna och rösena. Storrösena, som anses vara ett tämli
gen säkert bronsåldersfenomen, är däremot endast tre. Skårby skans i Salem 
med ett 25-meters röse (Ambrosiani 1964) och mitt emot detta i Botkyrka 
socken ett röse 15 meter i diameter. Båda omges av gravhägnader. I Sträng
näs finns en fornborg med ett 23 m stort röse inuti.

Gravarnas storlek i kombination med undersökningen på Hyltinge ö ger 
anledning till försiktighet beträffande en negativ tolkning av den kronologis
ka relationen mellan en fornborg och de gravar som registrerats innanför 
dess murar. Gravarna i fornborgarna har generellt ansetts vara äldre än forn
borgarna, vilket bl.a. har resulterat i att de redovisats på egna nummer i 
fornminnesregistret. Dessutom kan gravar vara underrepresenterade i regis
trerade fornborgar, eftersom de s.a.s. inte ansågs höra samman. Gravar bor
de inte finnas där och eftersöktes således inte aktivt. Detta framgår bl.a. 
genom den tveksamhet med vilka mer dimunitiva stensamlingar behandlats i 
fornborgsbeskrivningar. Ett belysande exempel är den anläggning i Odensala 
socken i Uppland som registrerats som fornborg, men som dessutom inne
slöt en stensättning av den karaktär att den kunde ha uppmärksammats vid 
registreringstillfället. Vid de under 1993 genomförda undersökningarna 
påträffades dessutom ytterligare ett flertal gravar och andra anläggningar 
(muntlig uppgift Michael Olausson). Slutsatsen är att gravar mer aktivt bör 
eftersökas i fornborgar. Det förtjänas dessutom att uppmärksammas att kro
nologisk samtidighet mellan grav och vall inte är det enda kriteriet på funk
tionell och kulturell samhörighet. En grav som ej rubbas vid uppförandet av 
en fornborg, eller att en grav vid ett senare tillfälle läggs i en existerande 
fornborg, kan anses vara ett medvetet handlande.

Resultatet av undersökningen av den ensamliggande, runda stensättningen 
på Hyltinge ö, väcker dessutom frågan om dateringen av den stora massan 
av ensamliggande, runda, stensättningar i området. Av fig. 11 framgår att 
dessa inte överstiger Ilmi diameter, vilket inte heller rösena i området gör.
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Fig. 9. Stensättningar och rösen i fornborgar och dessas fördelning på diameter. Renritning A. Bok
lund.
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Fig. 10. Stensättningar och rösen i gravhägnader och dessas fördelning på diameter. Renritning A. 
Boklund.

Medianvärdet för samtliga ensamliggande runda gravar är 5 m i diameter. 
Då dessutom både hällristningar, skålgropar och skärvstenshögar saknas 
måste kanske hela uppfattningen av området som ”befolkat” under bronsål
dern ifrågasättas.

Fornborgar och kvinnor
I tidigare forskning och fornborgsdefinitioner har de centrala begreppen 
varit fortifikation, taktik och strategi. Företeelser som traditionellt uppfattas 
som manliga, som stridsteknik, kamp och våld, har därför dominerat associ- 
ationsbanorna. Om dessa begrepp byts ut mot avgränsning/utmärkning och 
begränsning/kontroll av ett utvalt område (jfr Johansen & Pettersson 1993)
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Rundo överforvode sfensäffningar

Fig. 11. Samtliga ensamliggande runda stensättningar och rösen på Hyllinge ö och dessas fördelning 
på diameter. Renritning A. Boklund.

öppnar sig nya tolkningsmöjligheter. Det kan då visa sig att de förment 
könsneutrala fornborgsbyggarna och -försvararna inte enbart var män.

Tolkningarna kan dessutom inte längre begränsas till den funktionella sfä
ren och till praktiska aktiviteter. Fornborgarna måste istället förstås som 
produkter av och delar i en föreställningsvärld. Man kan i sammanhanget 
erinra om att just avgränsningar är centrala begrepp i den nordiska mytolo
gin - Midgård/Asgård och Utgård och därmed förknippad in- och utägo- 
mark (Gurevich 1985:47). Den befästa anläggningen kan genom vår alterna
tiva definition associeras med dessa begrepp och ses som en konkret 
visualisering av dem.

Med den fortifikatoriska och militära tanken som bakgrund har vissa fynd 
från fornborgar varit svåra att förklara. Om definitionen förnyas kan de 
däremot få en ny dignitet. Sporadiska fynd av boplatskaraktär, som vävtyng- 
der och silkärl, är t.ex. mer vanliga än vapen. I andra sammanhang skulle 
dessa ha uppfattats som spår av kvinnliga aktiviteter, men har i fornborgar 
snarast bortförklarats. Ovan har redovisats minst en kvinnograv inuti forn- 
borgen på Hyltinge ö och av statistiken framgår att inte någon grav inuti en 
fornborg eller vallanläggning har en fyrsidig form, som vanligen är förbehål
len män (jfr Bennett 1987:147, Rasch 1991:32). Till sist kan framhållas att 
fornborgarna inte ens i berättelser (t.ex. Saxo 1985:1:148) och muntliga tra- 
dioner är befolkade med enbart män. Det är därför diskutabelt att se borgen
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uteslutande som en manlig domän, och att framställa kvinnorna som passiva
konsumenter av fornborgsskydd, där ordet ”värnlös” ganska väl täcker in
kvinnans traditionella roll i ett borgscenario.

Förkortningar
ATA Antikvarisk-topografiska arkivet
FMR Fornminnesregistret
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Fornlämningar och det moderna 
skogsbruket

Om skadegörelse på fångstgropar i 
Västernorrlands län

Bosse Jönsson

Ancient Monuments and Modern Forestry Practice. On Damage Done to 
Trapping Pits in the Province of Västernorrland. During the past 30 years 
sizable damage has been done to ancient monuments in the forest areas of 
inner Norrland. In the province of Västernorrland, during the interval 
between the ancient monument survey in the 1960s and the current revi
sion, more than 20% of the trapping pits and more than 35% of sites 
with trapping pits have been damaged. There are several reasons for this 
although the majority of the damage, ca 80%, is a direct or indirect result 
of activities associated with modern forestry.

Norra Sverige är en utpräglad skogsbygd med ett inland som utgör ett till 
största delen sammanhängande skogsområde. Ett område som under årtu
senden livnärt människor, till att börja med en kringströvande befolkning 
där jakt, fiske och fångst var basen i livsföringen. Senare blev det befolkat av 
fastboende bönder med odling och boskapsskötsel som ekonomisk grund, 
och där förädling av skogsråvara som träkolning och tjärframställning blev 
viktiga komplement. Talrika spår efter ” skogsfolkens olika verksamheter 
har bevarats till våra dagar. Stenåldersboplatser, gravar (s.k. insjögravar), 
järnframställningsplatser, fångstgropar, fossila odlingslämningar, fäbod- och 
andra bebyggelselämningar, tjärdalar och kolbottnar är typiska forn- och 
kulturlämningar i dessa områden. Stenåldersboplatser, fångstgropar, bebyg
gelselämningar och mer sentida lämningar har en allmän spridning i inlan
det, medan gravar och järnframställningsplatser återfinns inom vissa delom
råden, där de dock kan förekomma i rikligt antal.

Vid 1800-talets mitt fick den norrländska skogen ett ekonomiskt värde 
genom en växande skogsbaserad industri med sågverk och pappersmassafa
briker. En industri som under de senaste trettio åren har utvecklats till en 
högteknologisk industri med ett allt större behov av råvara, vilket har lett till 
att skogsarbetet även mekaniserats och rationaliserats. Det har i sin tur med
fört stora ingrepp i landskapet, som har fått konsekvenser inte minst för 
skogens fornlämningar och kulturmiljöer.
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Fångstgropar, gravar och järnframställningsplatser registrerades som forn- 
lämningar vid den fornminnesinventering för den ekonomiska kartan, som 
gjordes av Riksantikvarieämbetet under 1960-talet i Norrlands inland. I 
samband med den förnyade inventeringen, som pågår sedan början av 
1980-talet, har även stenåldersboplatser och sentida bebyggelselämningar 
registrerats systematiskt. Vid revideringsinventeringen i Västernorrlands län 
(fig. 1) har man funnit en omfattande skadegörelse på kända fornlämningar, 
framför allt på fornlämningar i skogsmark. Vid 1992 års inventering i Have- 
rö kunde konstateras att fångstgropar var särskilt drabbade, mer än varan
nan av fångstgroparna och två av tre fångstgropslokaler uppvisade skador. 
Det är kända fornlämningar - beskrivna i fornminnesregistret och markera
de på ekonomiska kartan med run-R - som mellan åren 1969 och 1992 har 
utsatts för denna skadegörelse. Dessa alarmerande siffror föranledde en 
genomgång av hela den reviderade delen av Västernorrlands län för att klar
lägga om denna skadegörelse representerar en ”normal” skadefrekvens eller 
om Haverö socken utgör ett område med ovanligt hög skadefrekvens. 
Anledningen till att fångstgropar utvaldes för att belysa skadegörelsens 
omfattning var flera, dels för att de är allmänt förekommande i hela inre 
Norrland, dels beroende på att fångstgropar registrerades redan vid första- 
gångsinventeringen. Genomgången grundar sig på jämförelser mellan de 
båda inventeringarnas fornlämningsbeskrivningar samt är kompletterat med 
iakttagelser i fält.

Syftet är därför att här översiktligt presentera den skadegörelse fångstgro
par i Västernorrlands län utsatts för, dess omfattning och art. Studierna som 
ligger till grund för detta är dessutom ett exempel på hur fornminnesregistret 
kan användas för att studera förändringar av fornlämningar och fornläm- 
ningsmiljöer (Winberg manus).

Fornminnesinventeringen i Västernorrlands län
Förstagångsinventeringen i Västernorrlands län påbörjades 1961 i nordöstra 
delen av länet och avslutades tio år senare i länets nordvästra del.

Under denna period skedde ur fornlämningssynpunkt en viktig förändring 
genom att fångstgropar från och med 1965 fick status som fast fornlämning 
och utsattes med run-R och upplysningsskrift på den ekonomiska kartan. 
Anledningen till denna förändring var bl.a. att hundra år hade förflutit 
sedan gropfångst förbjöds i lag år 1864 (Selinge 1972). Före 1965 hade 
fångstgropar markerats på den ekonomiska kartan med upplysningsskrift.

Vid mitten av 1960-talet hade kusten och de nedre delarna av älvdalarna 
inventerats färdigt och inlandet påbörjats. Kusttraktens och älvdalarnas tra
ditionella fornlämningsbestånd av främst förhistoriska gravar saknas i inlan
det, och inventeringen kom därför att fokuseras på fångstgropar och sentida 
fornlämningstyper (stenåldersboplatser medtogs inte generellt i fornminnes-

180



Fig. 1. Karta över Västernorrlands län med undersökningsområdet inlagt (= reviderat område 
1987-1993). Karta förf.

registret på 1960-talet). Både statusförändringen och inventeringens ändrade 
inriktning medförde säkerligen att områden inventerade efter 1965 för 
fångstgroparna har inneburit en bättre och mer systematisk registrering, 
trots att den låga täckningsgraden för inlandsområdet medfört att stora 
luckor ändå finns i fångstgropsregistreringen. Det är naturligtvis av betydel
se att dessa faktorer hålls i åtanke vid en analys av fångstgroparna och deras 
utbredning. Revideringen av länet inleddes 1987 i sydöstra Medelpad, och 
har därefter fortsatt norrut längs kusten och med delar av inlandet i norr 
och söder (fig. 1). Efter 1993 års säsong återstår ett område, innefattande 
större delen av Sollefteå kommun och västra delen av Örnsköldsviks kom
mun, med mer än hälften av förstagångsinventeringens kända fångstgropsbe- 
stånd.
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Vid förstagångsinventeringen registrerades totalt 3 105 fångstgropar på 
830 lokaler i länet, varav ungefär två tredjedelar fanns i Ångermanland och 
en tredjedel i Medelpad. Därav har till och med 1993 års säsong 412 lokaler 
med 1 388 fångstgropar berörts av revideringen (tab. 1). Genom nyupptäck
ter har på de kända lokalerna antalet fångstgropar ökat till 1 605, medan 
lokalantalet genom sammanläggningar minskat till 390. Hittills har 2 017 
fångstgropar på 752 lokaler registrerats som nyfynd. Det är inlandssocknar- 
na som svarar för den största ökningen, men av tidigare 19 fångstgropstom- 
ma socknar i kusttrakten återstår efter revideringen endast fem. Av dessa är 
fyra - Alnö, Skön, Härnösand och Örnsköldsvik - utpräglade stadssocknar. 
Det är således endast en landsbygdssocken, Njurunda socken, som idag sak
nar kända fångstgropslokaler.

Skadade fångstgropar i Västernorrlands län
Man kan av registreringen från förstagångsinventeringen se att 8,5 % av 
fångstgroparna och 17,5 % av lokalerna har varit utsatta för skadegörelse 
(tab. 1). I samband med revideringen har på de ombesiktigade lokalerna till
kommit skador på 21 % av fångstgroparna och inom 34,5 % av lokalerna. 
Det är fornlämningslokaler som på den ekonomiska kartan är markerade 
med run-R och upplysningsskrift eller enbart upplysningsskrift. Även om det 
kan finnas en viss underrepresentation av skadefrekvensen i förstagångsin
venteringen har mer än en fjärdedel av de kända fångstgropslokalerna 
utsatts för åverkan inom en 25 års-period. På de nyupptäckta lokalerna har 
18,5 % av fångstgroparna och 30,5 % av lokalerna skador. Även om det 
inte finns något jämförelsematerial för de nyregistrerade fångstgroparna kan 
man av skadornas art och markanvändningen se att en klar majoritet av ska
dorna har uppkommit i sen tid.

Ett antal av 3 622 fångstgropar på 1 142 lokaler har hittills besiktigats 
under revideringen, och det kan konstateras att under de senaste 25-30 åren 
har ungefär var femte fångstgrop och nästan var tredje lokal på något sätt 
skadats. De allra flesta skadorna kan på ett eller annat sätt relateras till det 
moderna skogsbruket (tab. 2).

Lokaler Fångstgropar

antal skad. %skad antal skad. %skad
Reg. på 1960-talet 412 72 17,5 1388 119 8,5

Ombesikt. vid rev. 390 135 34,5 1605 334 21
Nyfunna vid rev. 752 229 30,5 2017 371 18,5
Totalt 1142 364 32 3622 705 19,5

Tabell 1. Skadegörelse på fångstgropar i Västernorrlands län.
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1 Förstagångsinve 
antal %

nt. Revideringen 
antal %

Väganläggande 46 38,5 175 25
Täktverksamhet 33 28 108 15,5
Nedskräpning 19 16 23 3
Skogsavverkning 298 42
Natur./indir. skador 38 5,5
Övrig skadegörelse 21 17,5 63 9

1 Totalt 119 705

Tabel] 2. Skadetyper på fångstgropar inom reviderade områden i Västernorrlands län.

Inledningsvis nämndes att i Haverö socken var över 50 % av de kända 
fångstgroparna och över 65 % av lokalerna skadade. Även om inte nagon 
annan socken uppvisar liknande värden som Haverö socken är skadefre
kvensen överlag hög.

Situationen i ytterligare ett par andra socknar skall kort redovisas. I den 
fångstgropsrika Anundsjö socken i Örnsköldsviks kommun är skadefrekven
sen ca 43 % på de kända lokalerna, medan värdet för fångstgroparna ligger 
vid länsgenomsnittet, ca 20 %. Ser man till de under revideringen nyfunna 
fångstgroparna är skadegörelsen endast hälften så hög som för de kända. 
Det har inte funnits tillfälle att närmare försöka utreda detta förhållande, 
men det kan vara en tillfällighet. Det kan också vara så att eventuella fångst
gropar i ”nyavverkade områden” är helt utplånade och därför inte möjliga 
att upptäcka. I Holms socken i Sundsvalls kommun är skadefrekvensen 
39 % på fångstgroparna och 30 % på lokalerna för kända anläggningar. 
Bland nyfynden är däremot ett något färre antal fångstgropar skadade, men 
så mycket som varannan lokal uppvisar skador. Vad gäller hög frekvens ska
dade lokaler som t.ex. i ovan nämnda Holms socken kan detta förklaras av 
att nyfynden främst utgörs av ensamliggande fångstgropar. Därigenom blir 
antalet skadade lokaler relativt sett högre.

Fördelningen av skador inom olika områden visar en tydlig tendens mot 
att områden med många fångstgropar har högre skadefrekvens än fångst- 
gropsfattigare områden, inte bara i absoluta tal, utan också i relativa tal. 
Sannolikt beror detta på att fångstgropar till övervägande delen finns i skog
rika områden, och där är också skogsbruket mest utvecklat.

Skador på fångstgropar
Skadorna kan grovt indelas i dels skadegörelse, där människan genom olika 
verksamheter direkt eller indirekt är upphov till skadorna, dels naturliga 
skador. De indirekta och naturligt betingade skadorna har i detta samman
hang sammanförts och redovisas som naturliga skador. Dessa kan exemplifi
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eras med att i fångstgropar, framför allt i lättgrävda sand- eller grusmarker, 
finns in- och utgångshål till rävars och grävlingars bon, med typiska små 
högar av utrivna jordmassor kring hålen. Ett annat exempel på naturlig ska
da, eller förändring, är de som uppkommer av erosion, framför allt vattener- 
osion, genom att ytvatten rinner ner i fångstgroparna och därvid drar med 
sig material från sidorna. Erosionsförändringar är ingen egentlig skada utan 
ett resultat av en naturlig process, och har därför inte tagits med i samman
ställningen av skador på fångstgropar.

Exempel på skador som människan indirekt är upphov till är rotvältor, 
där enstaka träd kvarlämnats efter en avverkning, och som vid hård blåst 
faller omkull och åstadkommer en karakteristisk skada i form av en oregel
bunden oval grop, med en liten jordhög från rotstalpet. Ett annat exempel 
på en indirekt skada uppvisar en fångstgrop invid Fagervikssjön i Holms 
socken (fig. 2). Genom att sjön är reglerad hamnar fångstgropen vid hög
vatten i strandkanten, och vallen och gropen nöts sönder av vågskvalp. Till 
95 % beror skadegörelsen direkt på människans agerande, och det är denna 
skadegörelse som är det stora problemet. Det är framför allt tre verksamhe
ter som har givit och ger upphov till skador: skogsbruk, vägbyggnationer 
och grustäkter (fig. 3-5).

Fig. 2. RAÄ 23, Holms socken, Medelpad. Fångstgrop som genom reglering av Fagervikssjön har 
hamnat i strandkanten och skadats av vattnets rörelser. Foto förf.
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Fig. 3. RAÄ 15, Haverö socken, Medelpad. Fångstgrop med skador uppkomna vid markberedning. 
Foto förf.

Fig. 4. RAÄ 36, Holms socken, Medelpad. Fångstgrop där vallen är nedkörd av skogsfordon. Vid 
den lilla granen något till höger om bildens mitt är en skräpfylld fångstgrop. Foto förf.
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Fig. 5. RAÄ 159, Holms socken, Medelpad. Fångstgrop som ligger alldeles vid kanten av en grus
takt, och som riskerar att förstöras genom erosion eller bortgrävning. Foto förf.

I förstagångsinventeringen finns registrerat skador från vägbyggnationer 
och grustäkter samt att fångstgropar använts som depåer för hushållsavfall, 
skräp m.m. (fig. 6). Däremot finns inga uppgifter om att skogsbruket eller 
skogsavverkning är upphov till skador. Det är först under den senaste 
30-årsperioden dessa skador tillkommit (tab. 2). Uppgifterna i det revidera
de fornminnesregistret visar att skadegörelse genom avfallsdepositioner rela
tivt sett har minskat, och det förekommer att tidigare skräpfyllda fångstgro
par idag är rensade och återställda.

Det moderna, högmekaniserade skogsbruket svarar för nästan hälften av 
skadegörelsen idag, och det är från samtliga arbetsmoment i skogsavverk
ningen skadorna härrör. Man kan se skador efter trädfällning, uttransport 
av timmer, markberedning - plöjning, harvning eller fläckvis markberedning 
- och plantering. Skadorna omfattar allt från lätta körskador som hjulav
tryck i vallen till djupa plöjningsfåror tvärs över gropen eller total förstörelse 
vid väganläggande, t.ex. landningsbanor för skogsbesprutningsflyg. Det är 
inte bara flacka och diffusa gropar som skadats utan ofta ses skador i gropar 
som är halvannan meter djupa.

Skador uppkomna vid vägbyggnationer och grustäkter är också i många 
fall en följd av det moderna skogsbruket. Skogsbilvägar anläggs så att tim-
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Fig. 6. RAÄ 6, Hällesjö socken, Jämtland. Fångstgrop igenfylld med ett bilvrak. Foto förf.

mertransportbilarna kan köra ända fram till avverkningsplatserna, och det 
är inte ovanligt att fångstgropar har förstörts helt i samband med väganläg- 
gande eller grustäktsverksamhet.

Inom ramen för fornminnesinventeringen skulle kompletterande studier 
och mer djupgående analyser av Västernorrlandsmaterialet med avseende på 
skadetyper och skadeorsaker tillsammans med genomgång av flera områden 
med skilda topografiska och naturgeografiska förutsättningar vara önskvär
da, för att på ett fullständigare sätt belysa skadeproblematiken. En noggrann 
gradering av skadorna skulle ge ett kvalitativt mått pa skadornas omfattning.

Huruvida någon speciell markägarkategori utmärker sig för hög skadefre
kvens har inte närmare undersökts inom hela undersökningsområdet. I 
Haverö socken har emellertid kunnat konstateras att ingen markägarkatego
ri - skogsbolaget, Domänverket och privata skogsägare - utmärker sig för 
ringa skadegörelse. Den största markägaren, skogsbolaget, uppvisade dock 
förhållandevis något lägre skadegörelse än de andra. Den höga frekvensen 
skador på fångstgropar visar att information och riktlinjer bör ges till mark
ägarna, men för att detta skall kunna göras på ett ändamålsenligt sätt bör 
hela undersökningsområdet granskas vad gäller skadegörelse i relation till 
markägarkategorierna.
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Vad har gjorts från kulturmiljövårdens sida för att minska skadegörelsen 
på fornlämningar i skogen och öka förståelsen för deras nutida och framtida 
värde? I Västernorrlands län har under senare år ett nära samarbete mellan 
kulturmiljövården, Skogsvårdsstyrelsen och skogsbrukarna vuxit fram, och 
genom utbildningsdagar och informationskampanjer försöker kulturmiljö
vården öka förståelsen för och hänsynstagandet till fornlämningar i skogs
mark. Skogsvårdande organisationer visar ett stort intresse för arbetet med 
forn- och kulturlämningsfrågor, och som ett led i detta arbete kan man se 
den riksomfattande kampanj som Skogsstyrelsen startade 1993 med bl.a. 
studiecirklar med temat ”Kulturmiljövård i skogen”. Det är också viktigt att 
skogsavverkarna som rutinåtgärd kontaktar den regionala kulturmiljövår
den eller skogsvårdstyrelsens lokalkontor för att få eller kräva information 
om fornlämningar i avverkningsområdena.

Huruvida det ökade intresset och medvetenheten om kulturmiljöfrågor 
har lett till en förbättring avseende skadegörelse är svårt att uttala sig om, 
men i positiv riktning talar att skadegörelsen i många fall inte ter sig vara av 
färskt datum. Det är få helt färska skador som iakttagits under senare år.
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Fattenborg
En unik fornlämningsmil j ö i norrländsk 

fångstkultur

Lennart Klang

Fattenborg - A Unique Ancient Monument Environment in Norrland’s 
Hunting Culture. Fattenborg in Tore parish, Kalix community in the 
county of Norrbotten, is a unique ancient monument environment in 
Sweden. This paper deals with how our knowledge about this environ
ment has developed. Its uniqueness lies in the collective content of the 
ancient monument picture with, among other things, an unusually large 
number of house foundations (boplatsvallar - Sw), unusually numerous 
habitation pits (boplatsgropar - Sw) and an impressive concentration of 
stone settings. This ancient monument complex mainly belongs to the 
coastal Stone Age culture from the Epi-Neolithic (2000-1000 BC).

Fattenborg i Tore socken, Kalix kommun i Norrbottens län, är ett namn på 
ett nybygge anlagt 1799 (Pellijeff 1980:59) en dryg mil uppströms Töreälven 
(se fig. 1 och fig. 2). Det alternativa namnet Långsel (eller Töre-Långsel) 
betecknar samma bebyggelse (a.a.). Här har en mindre jordbruksby vuxit 
fram sedan andra hälften av 1800-talet.

Fattenborg har också blivit namnet på en av de mest intressanta fornläm
ningsmil jöerna i övre Norrland. Denna är med nuvarande kunskap helt unik 
i landet utifrån den fornlämningsbild som har registrerats. Två frågor instäl
ler sig här, varav den ena kan besvaras i det följande: vad är det som gör 
fornlämningsmiljön vid Fattenborg så unik? Den andra frågan som framträ
der är om platsen också var unik under forntiden. Denna senare fråga kräver 
mer analys och leder till följdfrågor, t.ex. om hur ”samhället” med bosätt
ningar etc. såg ut vid den tid då de aktiviteter ägde rum, vilka avsatte de 
spår som idag är registrerade fornlämningar vid Fattenborg och på andra 
platser. En rimlig hypotes, värd att utvecklas i annat sammanhang, är att 
miljön vid Fattenborg representerar någonting unikt även under forntiden. 
Vad det kan ha varit får tills vidare hållas öppet.

I den följande presentationen finns all anledning att också sammanfatta 
upptäcktshistorien kring Fattenborgs fornlämningar. Kort sagt baseras vår 
kunskap om den nu kända fornlämningsbilden i området på olika former av 
arkeologisk dokumentation, vilka sammantaget ger en god illustration till 
fornminnesinventeringens utveckling i Norrbottens kustland.
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Fig. 1. Fattenborgs läge. Karta J. Joelsson.

Fig. 2. Flertalet fornlämningar som hör till Fattenborgsmiljön återfinns mellan orterna Fattenborg 
och Morjärv. Karta J. Joelsson.

Ekdahls uppteckningar
Den första kända resultatgivande fornminnesinventeringen i regionen 
genomfördes av prästen Johan Ekdahl (1799-1870). Han var tjänstledig 
1827-1830 för att med statsunderstöd göra forskningsresor i Norrland i regi 
av Vitterhetsakademien (jfr Christiansson 1971:34 och Hallström 1928-29). 
Sin första säsong (juni-oktober 1827) reste han i Västerbotten-Norrbotten, 
där han också 1830 avslutade sitt inventeringsar bete. Okulär besiktning och 
förfrågningar hos ortsbefolkningen var viktiga arbetsmetoder för Ekdahl, 
som också under sin sista säsong hade en tecknare med sig, löjtnanten vid 
Västerbottens regemente C. D. Essén (a.a.). En föredömlig rapport om 
inventeringsresultatet, i Vitterhetsakademiens arkiv (Ekdahl 1833), innefat
tar därför även specialkartor och avritningar över gravfält och enstaka forn- 
gravar.

I nuvarande Kalix kommun (socknarna Töre och Nederkalix) registrera
des två gravfält med 10 resp. 6 ”rösen”, bägge vid Fattenborg, samt enstaka 
forngravar på ett fåtal andra platser (jfr fig. 3). Härigenom antyddes redan 
då att Fattenborg kunde vara en unik arkeologisk plats, eftersom gravfält 
framstod som mycket sällsynta i övre Norrland. Emellertid var Ekdahl tvek
sam till om det verkligen var fråga om ”riktiga” gravrösen; de var för små 
tyckte han och tvivlade därför på sina egna resultat.
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Fig. 3. Specialkarta över några av stensättningarna vid Fattenborg, upprättad av N. J. Ekdahl år 
1830. Ur Ekdahls norri. saml. ATA.

Ekdahl blev sedermera (1837) kyrkoherde i Adolf Fredriks församling i 
Stockholm. Hans inventerargärning framstår som mycket framsynt och kan 
jämföras med Riksantikvarieämbetets fornminnesinventeringar mer än 100 
år senare (jfr Selinge 1989); metodiken, inriktningen på vissa fornlämnings- 
kategorier, de ”eviga” antikvariska bedömningsproblemen vid okulärbesikt- 
ning (”grav eller annan sorts lämning?”) och anställningsvillkoren känner 
många sentida fornminnesinventerare igen. Ingen har dock behövt inventera 
så stora arealer som Ekdahl och framför allt har ingen haft ett sådant svårt 
utgångsläge kunskapsmässigt, transporttekniskt och i bristen på arkeologer 
som kollegor.

Dokumentationsinsatser 1945-1984
När Riksantikvarieämbetets förstagångsinventering för den ekonomiska kar
tan berörde Kalixområdet vid slutet av 1940-talet återfann man inte de loka
ler Ekdahl hade registrerat. Vid Fattenborg lokaliserades tre ensamliggande 
rösen eller stensättningar, men däremot inte gravfälten ett stycke därifrån. 
Orsaken var givetvis bristande resurser, men sannolikt spelade även Ekdahls 
egna tveksamheter in.
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Fattenborg framstod ändå efter förstagångsinventeringen som unik i 
Kalixbygden, eftersom detta var den enda platsen med mer än en registrerad 
forngrav. Endast på ytterligare tre platser i östra Norrbotten registrerades 
vardera en förhistorisk grav, varför fornlämningsglesheten här framstod som 
karaktäristisk. Tre stensättningar vid Fattenborg gjorde platsen däremot inte 
unik ens i ett Norrbottensperspektiv i och med att liknande gravar hade för
tecknats i kuströsestråket söder om Piteå (jfr Selinge 1974:53).

Emellertid uppmärksammade ortsbor i Fattenborg fler än de tre forngra- 
varna som kunde ses på den ekonomiska kartan efter förstagångsinvente
ringen. Anmälningar kom in till Norrbottens museum om ytterligare gravar i 
området, bl.a. de Ekdahl en gång hade registrerat med hjälp av sin tids orts
bor. Besiktningar gjordes, och inom ramen för länets fornvårdsprogram 
anlades en ”arkeologistig” igenom Fattenborgsmiljön (Wikström 1983:112).

I samband med fornvårdsarbetena diskuterades också vilken informa
tionstext som skyltar utefter stigen skulle ha. En röseliknande stensättning 
valdes därför ut för arkeologisk undersökning i syfte att klargöra fornläm- 
ningens karaktär och ålder. Resultatet blev att en nedgravning av en männis
kas storlek kunde iakttas under stenfyllningen, att graven bedömdes vara 
från medeltiden (dock gjordes inga fynd) och sannolikt tillhörig en finsk 
nybyggarkolonisation (Wallerström 1984).

Den nya fornminnesinventeringen
Riksantikvarieämbetet inledde en ”ny” fornminnesinventering i Norrbotten 
1984. Det nya bestod i att ett kontor inrättades i Luleå av arbetsmarknads- 
skäl, och att särskilda målsättningar för verksamheten i Luleå och Norrbot
ten formulerades, t.ex. att kontoret skulle pröva delvis nya vägar för fördju
pat samarbete och effektivare verksamhet (jfr Klang 1989b:133 och 
1991:44ff, Selinge 1989:1 Iff). Redan 1985 inventerades Fattenborgsområ- 
det. Resultatet blev mycket intressant i och med att miljön med talrika gra
var även visade sig ha ett mindre fångstgropssystem och olika slag av 
boplatsspår. 27 stensättningar med fyllning av stenar registrerades med van
ligen oval form, ofta 4x3 m stora och 0,2-0,3 m höga (Gula Kartan 25M:80 
Fattenborg). Förutom 2 boplatsytor utan synliga anläggningar men med 
skärvsten, kvartsavslag och brända ben registrerades även ett 20-tal boplats
gropar och en boplatsvall (jfr a.a. och Klang 1986). Groparna har vanligen 
2-4 m diameter och 0,2-0,5 m djup samt är vardera omgivna av en ca 1-2 m 
bred och 0,1-0,2 m hög vall. Boplatsvallen är större men har liknande form. 
Gravarna tolkades utifrån inventeringsresultatet, topografiska förhållanden 
(ofta ca 40-55 m.ö.h.) och vår kunskap om landhöjningen som tillhöriga 
bronsåldern (a.a., även Aronsson 1987:201 och Klang 1987:47), d.v.s. mer 
än 2 000 år äldre än i tidigare forskning (Wallerström 1984). Det har givet
vis legat nära till hands att tolka fornlämningarna i övrigt som huvud
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sakligen tillhöriga bronsåldern (Klang 1989a:178) med inslag även från yng
re stenålder (Klang 1991:47 och under tryckning, Lagerstam 1991). I stället 
för att vara exempel på en medeltida skogslandskolonisation framstår mil
jön i detta läge som ett unikt exempel på ett bosättningsområde från en tid 
då en havsvik gick upp hit. Det unika bestod i gravkoncentrationen i kombi
nation med boplatsgroparna, de senare en fornlämningsföreteelse som då 
var en nyhet i fornminnesinventeringssammanhang. Den exakta funktionen 
framstod som oklar, men förvaring, matberedning, skinnberedning eller möj
ligen del av bostad är alternativ som har diskuterats (jfr Aronsson 1987:198, 
Klang 1986:9 och 1989a:155f).

De närmast följande fältsäsongerna breddades fornminnesinventeringens 
geografiska område till hela Norrbottens kustland. Under samma period har 
även stora delar av Västernorrlands och Västerbottens kustland inventerats. 
Det har då visat sig att Fattenborgsmiljön saknar motsvarigheter vad gäller 
omfattningen av komponenterna stensättningar/boplatsgropar i liknande 
ekologiska-topografiska sammanhang, d.v.s. kring en havsviks innersta del 
till vilken en skogsälv mynnade i tidsskedet för 3 000 år sedan och tidigare.

Fattenborgsmiljön har därför blivit ett viktigt exkursionsmål, t.ex. i sam
band med utbildning av nya fornminnesinventerare. Det har då visat sig att 
tidigare okända fornlämningar identifieras när man vandrar efter arkeologis
tigen mellan de olika gravlokalerna. År 1988 upptäcktes därvid en helt ny 
komponent här, en avlång ca 35x15 m stor boplatsvall, vilken f.ö. övertvä
ras av den ca 10 år tidigare anlagda arkeologistigen. En boplatsvall med 
denna storlek, med en ca 25x3 m stor och 0,1 m djup svacka innanför en 
omgivande 4-5 m bred och 0,2-0,3 m hög vall, är mycket svår att uppfatta 
för ett otränat öga. Ytterligare en liknande boplatsvall i området kom fram 
vid en annan exkursion.

Även enstaka härdar av samisk karaktär har efter hand upptäckts i områ
det. Dessa uppfattas allmänt som betydligt yngre än de lämningar som hör 
till havsvikens landskap för ca 3 000 år sedan.

Hösten 1989 gjordes en anmälan om att fler gropar m.m. än de som mar
kerats på den ekonomiska kartan hade setts tillsammans med eventuella 
fornfynd vid bärplockning och andra friluftsaktiviteter i Fattenborgsmiljön 
(se Lagerstam 1991 b:l9). Vid en besiktning av författaren konstaterades att 
ytterligare en stor boplatsvall hade iakttagits, vilken i ytan hade rikligt med 
artefaktmaterial (brända ben, kvartsavslag, något föremål, skärvsten). Det 
visade sig också att denna boplatsvall låg i en grupp om fyra och att ytterli
gare några tidigare okända fornlämningar kunde identifieras ett stycke däri
från.

En av de uttalade målsättningarna vid Luleåkontoret var fornminnesdoku- 
mentation i forskningsfronten genom att bl.a. integrera inventerings- och 
undersökningsverksamhet (Klang 1991:46). Detta kom att innebära att forn-
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lämningars profil under markytan regelmässigt undersöktes med jordsond, 
att brända ben m.m. på boplatser påträffades, tillvaratogs och analyserades 
samt att ett särskilt forsknings- och utvecklingsprogram formulerades och 
integrerades i inventeringsverksamheten (se Klang 1990:217f).

Profilanalyserna med jordsond ledde till att vi lärde oss urskilja olika 
groptyper, och att sentida och forntida gropar enkelt kunde särskiljas genom 
studier av markens podsolering. Utan denna metod hade boplatsgroparna i 
Fattenborg och på andra platser riskerat att bli bedömda som ”osäkra, even
tuellt sentida gropar” för täktändamål, militära övningar etc. Jordsonden 
har därför blivit ett självklart inslag i inventeringsarbetet sedan mitten av 
1980-talet. Avsaknad av metoden är helt enkelt en viktig förklaring till att 
groparna tidigare inte uppmärksammats vid fornminnesinventeringar i norr 
trots att de tillhör regionens mest karaktäristiska fornlämningskategorier.

Osteologiska analyser av insamlade brända ben från utvalda lokaler blev 
en del i det kontinuerliga kunskapsuppbyggandet (Klang 1989b). En av 
boplatsytorna i Fattenborgsmiljön visade sig därvid ha ben efter vikaresäl 
(Vretemark 1988). Detta blev en första konkret verifiering av hypotesen att 
boplatsytan i fråga var strandanknuten.

Efter alla nyupptäckter som gjordes i Fattenborg t.o.m. 1989 var det 
naturligt att fältsäsongen 1990 förlägga en särskild fältkurs dit som vidare
utbildning för fornminnesinventerarna inom ramen för det interna forsk
nings- och utvecklingsprogrammet. Täckningsgraden vid inventeringen 1985 
hade varit otillräcklig och kunskapsläget om olika slag av boplatsspår hade 
förbättrats avsevärt bara på några få år. I Fattenborg utfördes därför en spe
cialinventering inom ett begränsat område (jfr Lagerstam 1991b) en prov
grävning av en boplatsgrop och en delundersökning av en boplatsvall (jfr 
Bertvall 1991 och 1993). Specialinventeringen resulterade i ytterligare 
nyfunna boplatsytor utan synliga anläggningar och med intressant artefakt
material, bl.a. en spets med tvär bas av en typ som är vanlig i Fennoskandia 
under bronsålder (Bertvall 1991:18). Provschaktet i boplatsgropen visade att 
den tycks sakna spår av stenbearbetning, brända ben o.s.v., vilket stämmer 
väl med erfarenheterna från sondning av talrika dylika gropar och hypotesen 
om förvaring eller annan aktivitet som inte avsätter dessa artefaktspår. 
Boplatsvallen som delundersöktes var 37x13 meter (se fig. 4 och 5). Vallen 
utefter norra långsidan visade sig företrädesvis bestå av naturliga stenar, 
medan vallen utefter södra långsidan, som har tre ingångar, tycks ha mer 
rikligt med skärvsten och annat avfall. Själva ytan innanför var väl ”städad” 
i och med att nästan inga fynd gjordes där. Ett 10-tal skrapor av kvarts och 
kvartsit jämte ca 200 avslag, ca 200 liter skärvsten, drygt 2 000 brända ben 
och 18 kolprover tillvaratogs på 60 kvadratmeters grävningsyta (Bertvall 
1993:11). Sälben dominerar i det osteologiska materialet, men även andra 
arter förekom (se tab. 1). Två kolprover 14C-daterades till ca 1 500 f.Kr.
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+ + +

Fig. 4. Schaktplan över boplatsvall RAÄ 347:1 i Töre socken, Norrbottens län. Upprättad av C. 
Bertvall och A-C. Nilsson. Renritning K. Norén. Fornlämningen har följande beskrivning i fornmin- 
nesregistret: "Boplatsvall, närmast oval, 37x13 m (NÖ-SV). Vallen är 4-5 m bred och intill 0,1-0,2 
m hög, med innanför vallen en närmast rektangulär försänkt yta, 27x3 m (NÖ-SV) och 0,3 m djup. 
Vallen, av sand och grus, har talrika stenar, 0,1-0,6 m stora, samt enstaka block intill 2 m stora. I 
anläggningen syns rikligt med skörbrända stenar, avslag av kvarts samt brända ben. I SÖ är i vallen 
3 ingångar(?), ca 1 m breda”.

Fig. 5. Profilen A-B med tydligt blekjordsskikt överst. Jfr fig. 4. Bilden är tagen från NÖ. Foto L. 
Klang.
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De upptagna schakten saknade härdar, stolphål och andra anläggningar 
(konstruktionsdetaljer) såsom nedgrävningar. En tolkning som bl.a. utifrån 
dessa förhållanden har framförts är att ”flera lätta konstruktioner” snarare 
än en ”tung träkonstruktion som t.ex. ett långhus” har byggts i boplatsval
len och att bosättningen var säsongsbunden till sommaren (Bertvall 1991 
och 1993). Tolkningen har också formulerats som att ”kanske det stått en 
rad tält eller kåtor inom de långa vallarna” (Baudou 1992:102).

Vilka tolkningar undersökningsresultatet av boplatsvallen tillåter vad gäl
ler bostadens utseende och hur den nyttjades skall inte analyseras vidare här. 
Syftet med fältarbetet, att funktionsbestämma och datera anläggningen samt 
i ett vidare perspektiv att vidareutbilda personal, att sätta fokus på fornläm- 
ningsmiljön i Fattenborg och att främja vidare forskning, har till stora delar 
uppnåtts, även om det ur vetenskaplig synpunkt framstår som önskvärt med 
fortsatta utgrävningar för säkrare tolkningar.

Det unika med Fattenborgs fornlämningsmiljö
Som har visats ovan fanns det redan på 1820-talet antydningar om unika 
arkeologiska inslag vid Fattenborg. Stor osäkerhet kännetecknade dessa 
antydningar i ca 150 år, såväl i samband med förstagångsinventeringen som 
vid den regionala kulturmiljövårdens bedömningar i början av 1980-talet. 
På några få år därefter har en ökad klarhet förvärvats inom ramen för den 
nya fornminnesinventeringen. Avgörande för en stegvis kunskapsuppbygg
nad vid denna inventering har varit att olika slag av undersöknings- och

Art Antal benfragment Vikt i g
Vikare 645 531,2
Skogshare 8 1,6
Mård 2 0,4
Ekorre 1 0,1
Fågel obest. 1 0,1
Sik 71 2,0
Gädda 15 0,9
Torsk 9 0,5
Obestämbar 1 527 231,8
TOTAFT 2 279 768,6

Tab. 1. Benfragment från boplatsvallen RAÄ 347:1 i Töre socken, fördelat i antal och vikt i gram (g) 
per identifierad art. Sammanställning gjord av M. Vretemark. Tabellen ger en god insikt i sälfång- 
stens stora betydelse för bosättningen vid Fattenborg för ca 3 500 år sedan.
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analysmetoder har integrerats med inventeringens traditionella okulärbesikt- 
ningsmetodik. Fattenborg har därvidlag inte utsatts för en unik behandling 
eftersom åtskilliga fornlämningsmiljöer i övre Norrland har varit med om 
liknande insatser (se t.ex. Klang och Liedgren 1993:1 Iff).

I en stegvis kunskapsuppbyggnadsstrategi är det naturligt att man gör 
nyupptäckter ena året som man inte förutsåg året innan. De stora boplats
vallarna vid Fattenborg är veterligen de till ytan största som har registrerats i 
landet efter förhistorisk fångstkultur, men deras upptäcktshistoria och det 
faktum, att ännu större men liknande boplatsvallar har registrerats på ett 
flertal lokaler i Finland, gör att ännu större mycket väl kan påträffas vid för
nyade inventeringar på andra platser i övre Norrland. Det finns dessutom 
ingen anledning att förmoda att upptäcktshistorien kring fornlämningsbil- 
den vid Fattenborg nu skulle vara avslutad. Både tidigare obeaktade forn- 
lämningstyper och fler lämningar av nu kända typer kommer med stor san
nolikhet att nyregistreras i området. Kunskapsuppbyggnadsprocessen är 
sålunda långt ifrån till ända, särskilt om man även beaktar vetenskapligt 
angelägna behov av ytterligare undersökningar, bl.a. för säkrare dateringar 
av boplatsgropar och stensättningar.

Det unika med Fattenborgsmiljön är således den komplexa fornlämnings- 
bildens sammansättning med ovanligt stora boplatsvallar, ovanligt många 
boplatsgropar, och en påtaglig koncentration av stensättningar i kombina
tion med ”vanliga” boplatsytor, några fångstgropar och enstaka härdar. För 
arkeologin innebär detta mycket goda förutsättningar att utforska platsens 
roll i såväl det forntida Bottenviksområdet som i senare bosättningsskeden. 
Att platsen hade särskild betydelse i Bottenviksområdets epineolitikum, 
d.v.s. 2 000-1 000 f.Kr. (jfr Baudou 1992:52), förefaller mycket sannolikt.

Landskapsbilden vid Fattenborg är mycket väl bevarad sedan havsviken 
drog sig tillbaka under epineolitikum, med skogsklädda karga moränbackar 
kring rikliga inslag av myrstråk (de forna havsvikarna), tjärnar och mindre 
vattendrag. Fornlämningsmiljön är härigenom också mycket väl bevarad 
(även om ”skattsökningsgropar” finns i flertalet stensättningar). Detta är 
förvisso inte unikt i ett Norrbottensperspektiv, snarare representativt, efter
som sentida jordbruk och tätortsutbyggnad sällan har omformat de land- 
skapsavsnitt som hade bosättningar vid kusten under förhistorisk tid i denna 
region. För kulturmiljövården innebär detta stora möjligheter att levandegö
ra miljöer som den vid Fattenborg, vilken framstår som ett givet riksintresse, 
värd att presenteras för en bredare publik genom särskilda arrangemang på 
platsen.

Upptäcktshistorien vid Fattenborg visar att fornlämningsdokumentation 
är en process i vilken okulärbesiktning i kontinuerlig växelverkan med pro
filanalyser, artefaktanalyser och olika slag av strategiskt utvalda utgrävning
ar skapar mycket goda förutsättningar för en snabb kunskapstillväxt. För
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fornminnesinventeringen innebär denna insikt ingen nyhet (jfr Selinge 1983),
men sällan har det varit möjligt att illustrera detta så tydligt som vid Fatten-
borg.
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Kult och makt under järnåldern 
eller nya perspektiv på 
”ett gammalt material”

Några reflektioner kring gravskicksförändringen 
i Mälardalens folkvandringstid med utgångspunkt

i aktuell forskning

Agneta Lagerlöf

Cult and Power in the Iron Age or New Perspectives on ”Old Materials”. 
Some Reflections on the Changes of Burial Customs during the Migration 
Period in the Malar Valley in Light of Current Research. Changes in the 
grave tradition and in religion in the middle of the Iron Age in Central 
Sweden are discussed from cognitive and feministic perspectives. The 
discussion is based on the acceptance of the occurrence of both female- 
related and male-related cult systems in the Iron Age, and that the systems 
are closely related to the contemporary society’s ideology. The author 
suggests that a change in the burial customs during the Migration Period 
can also be seen as a change in the balance of power between the two cult 
systems. This implies a weakening of the female cult system as well as a 
loss of female power in the official sphere.

Det teoretiska perspektivet
Den postprocessuella arkeologin, som inom svensk arkeologi har fått genom- 
slagskraft från slutet av 1980-talet och framåt, har inneburit att det naturve
tenskapliga synsättet, som bl.a. utmärkte New Archaeology, har fått konkur
rens av ett mer humanistiskt synsätt med utrymme för andra dimensioner än 
materiella och mätbara. Begreppet postprocessuell kan ses som ett paraplybe
grepp för flera inriktningar eller perspektiv. Man talar om tolkningar utifrån 
ett kognitivt perspektiv, när de materiella lämningarna används som källma
terial för att belysa den förhistoriska människans föreställningsvärld. I ett 
sådant perspektiv blir gravar särskilt intressanta därför att gravar är rituella 
lämningar som kan utnyttjas för att belysa andliga dimensioner såsom reli
gion och ideologi. Det nya humanistiska synsättet sätter förståelsen framför 
förklaringen, och tillåter oss att närma oss den förhistoriska människan och 
hennes tankevärld på ett sätt som tidigare inriktning inte medgav.

När jag skrev min avhandling, som behandlar folkvandringstidens grav
skick och gravskicksförändringen i övergången mellan äldre och yngre järn-

201



Fig. 1. Fruktbarhetsgudinna på bildsten från Smiss, Närs socken, Gotland, 400-600 e.Kr. Motiven på 
de äldsta bildstenarna har mycket gemensamt med bronsålderns och den äldre järnåderns figurfram
ställningar. Influenserna från keltiskt område är påtagliga. Hjortdjur och ormar var i keltisk religion 
fruktbarhetsattribut som förekom tillsammans med både manliga och kvinnliga gudar inom Cernun- 
noskulten. Efter Nylén och Lamm 1987.
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ålder i Mälarområdet, var jag relativt nyvaknad i min insikt om gravmateri
alets potential för att nå kunskap om ideologi och religion och utvecklade 
inte detta närmare (Bennett 1987). Det var i slutskedet av avhandlingsarbe
tet som jag kom i kontakt med de nya teoretiska strömningarna i Cambrid- 
geskolans tappning liksom med kvinnoarkeologisk forskning. I den arkeolo
giska litteraturen förekommer ofta diskussioner om huruvida feministisk 
arkeologi är en inriktning inom den postprocessuella arkeologin, eller skall 
ses som en självständig teoretisk inriktning. Flera forskare vill tillmäta den 
feministiska arkeologin/genderforskningen en mycket stor betydelse för 
utvecklingen av den postprocessuella arkeologin (bl.a. Mandt 1992).

En annan inriktning som måste ses som sprungen ur den postprocessuella 
arkeologin är religionsarkeologin, men den har inte samma självständiga 
ställning som t.ex. kvinnoarkeologin, sannolikt därför att intresset från reli- 
gionsforskarna själva ännu så länge är svagt. Det är främst arkeologer som 
bedriver religionsarkeologisk forskning, medan dagens religionsforskare tve
kar inför ett källmaterial där de skriftliga källorna saknas.

I studiet av religion, tanke- och idévärld med utgångspunkt i arkeologiskt 
källmaterial från bronsålder och äldre järnålder är emellertid begrepp som 
kvinnokult centralt.

Min kontakt med kvinno- och religionsarkeologin, men också med studier 
mer direkt inriktade på samhällsideologier, har fått mig att se en ny potential 
i det gravmaterial som jag bearbetade i avhandlingen. Det synes mig som om 
möjligheten att förstå något av den äldre järnålderns gravspråk och den 
gravskicksförändring som sker i folkvandringstid har ökat väsentligt.

Aktuell forskning om ideologi och religion
De senaste fem åren har en spännande diskussion förts med inriktning på 
människans föreställningsvärld i förhistorisk tid. Frågor kring ideologi och 
religion diskuteras inte sällan i ett genderperspektiv.

De forskare som jag särskilt vill referera till i detta sammanhang är reli
gionshistoriker Marianne Görman, arkeologerna Anders Kaliff, Tove Hjör- 
ungdahl, Inga Ullén, Björn Varenius, Anders Andrén och Mikael Jacobsson.

Marianne Görmann (1987) visar på den stora formlikhet vad gäller före
mål och bildelement som finns mellan Norden och Centraleuropa under för
romersk tid. Hon vill lyfta fram de starka keltiska influenser som märks i 
sydskandinavisk religion under yngre bronsålder/äldre järnålder och uppe
håller sig särskilt vid hällristningarnas bildvärld. Central för kelternas reli
gion var Nerthuskulten med modergudinnan i centrum och med fruktbar- 
hetsriter som dominerande inslag.

Anders Kaliff (1992) vill med utgångspunkt i religionshistorisk forskning, 
bl.a. Görman, se ett samband mellan gravsymbolik och hällristningarnas 
bildvärld, och diskuterar gemensamma drag i bronsålderns och den äldre
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järnålderns religon. Under både brons- och äldre järnålder har den rådande 
religionen uppenbarligen haft starka inslag av fruktbarhetskult och soldyr
kan, vilket mycket väl under järnåldern kan ha fått sitt uttryck också i 
begravningsritualen och gravutformningen.

Kaliff hänvisar till att det är tämligen välbelagt att det inom den nordger
manska religionen fanns två mer eller mindre klart avgränsade gudagrupper 
- Asar och Vaner. Fruktbarhetskulten har ofta främst blivit förknippad med 
vanerna - de gudaväsen som enligt vissa religionshistoriker var föremål för 
dyrkan redan före asarna. Vanerna har troligtvis haft en dubbelroll som 
fruktbarhets- och dödsgudar. Asarna har förknippats med krigs- och döds- 
kult. Frågan är om dyrkan av vanerna kan gå tillbaka till bronsålder och 
äldre järnålder och att både hällristningsmotiven och gravspråket uttrycker 
en uppfattning om soldyrkan, fruktbarhet och återfödelse. Kaliff jämför sol
skivorna på hällristningarna med de fint mönstrade runda stensättningarna. 
Den runda formen kan ses som solsymbol och evighetssymbol, symbol för 
fruktbarhet, årstidernas kretslopp och därmed också en återfödelsetanke. 
Gravkloten som symbol för reproduktion och de resta stenarna som fallos
symboler passar också in i denna kontext. Själva brandgravsskicket kan ock
så få sin förklaring mot denna bakgrund. Hypotetiskt kan även elden och 
gravbålet tolkas som en manifestering av solens livgivande kraft och den 
dödes uppgående i denna kraft.

Tove Hjörungdahl har i sin avhandling (1991) bearbetat ett gravmaterial 
från romersk järnålder och folkvandringstid från ett begränsat geografiskt 
område i Västnorge. Med utgångspunkt i främst religionshistorisk och kvin- 
noarkeologisk litteratur sätter hon flera gravfynd i samband med kult. Cen
tralt i sammanhanget är att hon kan belägga att kvinnor och män som köns- 
individer är mycket tydligt manifesterade i gravskicket. Hon hänvisar till de 
norska religionshistorikerna Steinsland och Voigt, som menar att det under 
hela järnåldern har funnits två parallella kultsystem som har stått i motsat- 
ställning till varandra, en kvinnorelaterad fruktbarhets- och dödskult och en 
krigs- och dödskult. Det förra kultsystemet är under äldre järnålder främst 
förknippad med Nerthus, den nordiska modergudinnan, och det senare 
fr.o.m. romersk tid/folkvandringstid med Odin. Karakteristiska gravfynd 
från tiden såsom björnklor, skinnskrapor och sländtrissor vill hon se som 
föremål som också har ett symboliskt innehåll, och som har spelat roll i de 
båda kultsystemen. Hon visar på att det finns starka belägg för att knyta 
fynden av björnklor till Odinkulten. Hon ansluter sig till uppfattningen att 
skinnskraporna skulle kunna sättas i samband med den s.k. Völseriten, vil
ken innebar rituell slakt av häst. Hästens lem skars av och förvarades inlin
dad i lin och lök och andra bevarande örter. Den koncentrerade kraften i 
hästens lem skulle påverka fruktbarheten hos allt levande, människor, djur 
och växtlighet. Sländtrissorna kopplas till nornorna som i den nordiska
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mytologin spinner livstråden och väver samman livsöden. De knyts till den 
livgivande funktionen hos kvinnan. Hjörungdahl betonar att det är ”fore
stillinger om fruktbarhet på ulike plan som er det dominerende element i 
struktureringen av virkeligheten i eldre jernalder ...” (1991:111).

Inga Ulien (1993) tycker sig med utgångspunkt från grav- och depåfynd 
och hällristningsmotiv kunna belägga en stark kvinnokult under yngre 
bronsålder i Mälardalen samt en pågående maktkonflikt mellan män och 
kvinnor om ”kontrollen över fruktbarhet i form av såväl ekonomiska vär
dens förökning som släktens (och därmed individens) fortlevnad och odöd
lighet”.

I ett spännande föredrag om tolkning av röjningsröseområden från äldre 
järnålder i Småland, som hölls vid den nordiska arkeologkonferensen i Vejle 
1993, utvecklade Björn Varenius många av tankarna ovan vidare. Han kon
centrerade sig på vad han kallar regenerationsprincipen, d.v.s. hur fruktbar- 
hetstankenZ-kulten genomsyrar människors handlande under förhistorisk tid, 
och hur även röjningsrösen kan ses som rituella lämningar. Han diskuterar 
också kring hur regenerationsprincipen uttrycks i gravformerna, och hur 
detta går igen i anläggandet av röjningsrösena. Med utgångspunkt i en mer 
universell tolkning av jungsk karaktär vill han se den kvinnliga och manliga 
principen uttryckt i rund respektive icke rund form (se även Lagerlöf 1991). 
Cirkeln kan då ses som materiell symbol för det eviga kretsloppet, livscy
keln, och avvikande former som manifestation av den egna identiteten i 
nuet. Cirkeln är i kraft av sitt symbolinnehåll den dominerande formen 
(Varenius, manus).

Flera kvinnohistoriskt inriktade skrifter har på senare år lyft fram betydel
sen av gudinnedyrkan under äldsta tider, av myten om den stora Modergud
innan och diskuterat motsatsförhållanden mellan ”kvinnliga och manliga” 
religiösa system (bl.a. Miles 1991, Onsell 1990).

Anders Andrén (1991) har visat på ett samband mellan de mytologiska 
berättelserna i den äldre Eddan, motiven på bildstenarna och det vendeltida 
båtgravskicket. Han menar emellertid att samtidigt som föremålen i båtgra
varna berättar om en mytologisk händelse speglar de också verkliga förhål
landen. ”..det bör betonas att denna ideologiska bakgrund inte innebär att 
båtgravskickets sociala dimension försvinner. Båtgravarnas aristokratiska 
prägel är entydig och kan snarast förstärkas genom begravningssedens myto
logiska koppling” (a.a.). Andrén hänvisar till att den ”norröna skaldekon
sten var en exklusiv konstart som utövades av och framfördes i en sträng 
aristokratisk miljö runt kungar, jarlar och andra stormän. - Det är en värld 
av myter uppbyggda kring begreppen ära och död, som är så centrala i äldre 
krigarsamhällen” (a.a.). Många av de mytologiska dikterna är s.k. vishets
dikter och anknyter till Odinkulten. Detta samband mellan texter, bilder och 
ting kan föras tillbaka till 500-talet, d.v.s. mitten av järnåldern.
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Mikael Jacobsson diskuterar i sin avhandling (1992) med utgångspunkt i 
vikingatidens svärdfynd ”hur makt legitimeras och rättfärdigas i det förstat
liga Norden”, och framhåller krigarideologin som en central makt- och sam- 
hällsideologi för statsbildningsprocessen. Han ser också ideologiska likheter 
mellan den yngre järnålderns krigarideologi och kristendomens ideologi.

Genomgående drag i den aktuella forskningsdiskussionen är förekomsten 
av två inrikningar eller två kultsystem, ett kvinno- och ett mansrelaterat. 
Den kvinnorelaterade fruktbarhetskulten bygger på både den kvinnliga och 
den manliga principen. Kvinnliga gudar är centrala i denna kult. Krigs- och 
dödskulten bygger på samma ideal som krigarideologin. Makt förvärvad 
genom styrkedemonstrationer är ett viktigt element. Manliga gudar är cen
trala i denna kult. Det betonas att ideologi och religion i förhistorisk tid är 
integrerade begrepp. Det finns också exempel som talar för en koppling mel
lan framställningar i den nordiska mytologin och det i det arkeologiska för
historiska materialet iakttagbara begravningsskicket.

Egna reflektioner
Mot bakgrund av de tankar som kommit fram ovan skulle man hypotetiskt 
kunna tänka sig ett scenario, där det genom hela förhistorien omväxlande 
råder samspel, konflikt eller spänning mellan ”kvinnliga och manliga” kult- 
system, mellan kultsystem baserade på fruktbarhetsideologi respektive kriga- 
rideologi/maktideologi, och där ett av kultsystemen periodvis har dominerat 
över det andra beroende på samhällssituationen. Fruktbarhetsideologin ute
sluter inte makt, tvärtom, men är ingen maktideologi i den meningen att 
maktutövning är ett centralt element. Makten ligger i förmågan att skapa liv. 
Den utövas inte.

Kanske kan man inte dra paralleller så långt fram i tiden, men det är tänk
värt att det i dag finns inriktningar, t.ex. inom den amerikanska kvinnorörel
sen, som vill ”återvinna ’kvinnan’ eller ’gudinnan’ inom sig”, och som ser 
som sin huvuduppgift att ”beskriva och förstå hur patriarkaliska kulturer 
försöker kontrollera och dominera naturen och kvinnan. För männen fram
står naturen och kvinnans sexualitet som ett potentiellt kaos, en oordning 
som hotar att översvämma deras civilisation” (Montardet och Trägårdh 
1993). Inriktningarna benämns kulturfeminism och ekofeminism. Ekofemi
nismen betonar särskilt kvinnans kroppsliga, ekologiska dimension.

Nedan vill jag lyfta fram några drag i Mälardalens gravskick under järnål
dern, som i belysning av det aktuella forskningsläget tillsammans väcker till 
eftertanke, och som bör bli föremål för fördjupade studier i den fortsatta 
diskussionen om kult och ideologi under förhistorisk tid.

Utmärkande för den äldre järnålderns yttre gravskick i Mälardalen är 
variationsrikt utformade flacka stensättningar. Genom gravarnas form, pro
portioner och konstruktionsdetaljer synes man ha velat markera den dödes
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kön och eventuellt också sociala status. Begränsade materialanalyser visar på 
tendensen att kvinnor enbart begravts i runda stensättningar, medan män 
begravts förutom i runda stensättningar även i stensättningar av andra for
mer såsom oregelbundna, tresidiga och rektangulära (Bennett 1987, Beskow 
Sjöberg 1987, Clareus 1980).

Variationsrikedomen är störst under förromersk och äldre romersk järnål
der, då det förekommer hjulkorsgravar, ekergravar av olika variationer, 
kuvertgravar, rektangulära, fyrsidiga, tresidiga, runda och oregelbundna gra
var. Konstruktionsdetaljer förekommer i form av utvalda stenar, yttre och 
inre cirklar, gravklot, mittstenar, resta stenar etc. Resta stenar är vanligast på 
gravfält från århundradena runt Kristi födelse. Fyndförande gravar är få, 
men föremålen som förekommer i gravarna kan ofta hänföras till skörd 
(skåror, knivar) och strid (vapen).

Under slutet av yngre romersk järnålder/folkvandringstid, omkring år 400 
e.Kr., sker en förändring av gravarnas yttre form och inre gravskick. Den 
äldre järnålderns rika yttre formspråk avtar. Gravarna får en mer stereotyp 
utformning. Den runda formen blir helt dominerande. De övergår också från 
att ha varit företrädesvis flacka till att bli välvda. Samtidigt förändras brand
gravskicket. Man övergår från ett antal varianter av gravskick (urnegravar, 
benlager, brandgropar etc.) till ett gemensamt. Brandlagergravskicket blir det 
förhärskande gravskicket. I och med detta gravskick blir antalet gravar som 
innehåller föremål fler och djurben blir vanliga i gravarna.

Karakteristiska föremål i periodens gravar förutom dräktillbehör och per
sonliga tillbehör är bl.a. björnklor och skinnskrapor. Vävtyngder förekom
mer i ett fåtal gravar. Vävtyngderna kan anses tillhöra samma föremålssfär 
som sländtrissorna. Fynd av björnklor är framför allt utmärkande för mans- 
gravarna. Mycket rikt utrustade mansgravar med vapenutstyrsel blir vanli
gare i det arkeologiska fyndmaterialet fr.o.m. folkvandringstid.

Samtidigt med att könsskiljande element blir färre i gravarna, växer ett 
höggravskick fram. I och med gravskicksförändringen uppträder de största 
högarna under folkvandringstid, och stora högar är i Mälardalen överhu
vudtaget vanligast under den tidigare hälften av yngre järnålder. Under sam
ma period uppträder det obrända båtgravskicket på det sätt som de rikt 
utrustade båtgravarna i Vendel och Valsgärde visar.

Under närmast följande perioder, vendeltid och äldre vikingatid (ca 550 - 
900), dominerar runda stensättningar och högar helt. De ovan nämnda båt
gravarna utgör undantag.

Under vikingatidens slutskede uppträder återigen varierade gravformer, 
rektangulära och tresidiga stensättningar, treuddar och skeppsättningar. 
Könsindikerande konstruktionsdetaljer som resta stenar och gravklot före
kommer återigen mer frekvent under denna period.

Mot bakgrund av detta skulle en ny och fördjupad analys av gravskicks-

207



förändringen under folkvandringstid kunna utgå från bl.a. följande hypote
ser:

- gravskicksförändringen som sker under folkvandringstid i Mälardalen 
berättar inte enbart om en religiös förändring, utan om samhällsideologis- 
ka förändringar på grund av stora omvälvningar genom inre omstrukture
ringar, konflikter eller yttre tryck

- kvinnorelaterade och mansrelaterade maktsfärer ställs mot varandra

- den kvinnorelaterade fruktbarhets- och dödskult som varit rådande under 
äldre järnålder, och som synes ha rötter långt tillbaka, förlorar sin domi
nerande ställning. Makt i den reproduktiva processen räcker inte som 
maktstrategi i den rådande samhällssituationen

- dominansen övertas i stället av en krigs- och dödskult samtidigt som döds- 
och gudsuppfattningen konkretiseras. (Konkretiseringen skulle enligt 
Andrén kunna vara en följd av att mytologins föreställningsvärld återges 
och vidareberättas i text och bild)

- en konkretare guds- och dödsuppfattning bidrar också till att maktmanife
stationer blir tydligare i gravskicket, t.ex. storhögar och rikligt med offra
de djur etc. Denna typ av manifestation är också förenlig med en krigar- 
och maktideologi

- krigarideologi/maktideologi värderas som den dominerande strategin för 
samhällets överlevnad och utveckling

- krigar- och maktideologins dominans får fr.o.m. slutet av romersk järnål- 
der/folkvandringstid bl.a. sitt uttryck i Odinkulten

- det varierade gravskicket i vikingatidens slutskede tyder på att fruktbar- 
hetskulten åter har stärkts (kanske som ett resultat av balans i samhället i 
ett mognare skede av statsbildningsprocessen alternativt obalans/tur
bulens/maktkamp i samband med kristendomens införande)

- utövande av kult sker inom den s.k. offentliga sfären. Fruktbarhetskulten 
är tydligt kvinnorelaterad

- gravskicksförändringen under folkvandringstid är i ett feministiskt reli- 
gionsarkeologiskt perspektiv ett uttryck för att kvinnans centrala ställning 
i det religiösa livet försvagas (kraftigt?). Därmed förlorar kvinnan en vik
tig plattform för makt inom den offentliga sfären.

Resonemanget ovan är till många delar ofullständigt och förenklat. Tanken 
har varit att visa på hur nya perspektiv skulle kunna vitalisera diskussionen 
kring ”gamla material”.
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Fig. 2. Krigs- och dödsguden Oden som han framställs på en av 
hjälmplattorna från Vendel, Uppland. Yngre järnålder. Foto i ATA.
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Säterdrift i sydskandinaviskt 
neolitikum?

Lars Larsson

Transhumance in the South Scandinavian Neolithic? Certain researchers 
have considered forest grazing to be one of several indicators of the eco
nomic structure in prehistory. Here the indications supporting transhu
mance in the South Swedish Neolithic and the ways in which such a sys
tem can have influenced the socio-economic sphere of the society are 
presented. This is exemplified by evidence from the Ystad area in south
ernmost Scania along with an area in eastern Småland.

I sin behandling av bebyggelseförändringarna inom Ljungans avvattningssys- 
tem inriktar Klas-Göran Selinge en betydande del av studien på att analysera 
relationerna mellan olika ekonomiska system eller samhällsformer, vilket i 
sin struktur innehåller en dualism mellan jordbruk och fångst (1977 och 
1979). Vid analysen av jordbrukets interna relationer antyder Selinge att det 
kan ha förekommit geografiskt olika uppdelning av jordbrukets komponen
ter med odlingen förlagd till dalbottnarna. När det gäller boskapsskötseln är 
källäget mera oklart. ”För boskapens sommarförsörjning har troligen skogs- 
bete använts, även om detta ej kan bevisas. För detta ändamål bör de skogs- 
beväxta moränområdena mellan dalgångarna liksom under historisk tid ha 
kommit väl till pass.” (Selinge 1977:356).

Säterdrift - transhumance
I ett sydsvenskt perspektiv där jakten, kanske med orätt, oftast tilldelats en 
underordnad roll kommer intresset istället att inriktas på en ingående analys 
av relationen mellan odling och boskapsskötsel såväl i ett ekonomiskt som i 
ett korologiskt perspektiv — även om källäget, som Selinge helt riktigt anty
der ovan, är magert.

Att säterdriften för vissa mellansvenska och norrländska bygder var av 
mycket stor betydelse i sen historisk tid är väl dokumenterad. Men kunska
pen om säterdriftens uppkomst och utveckling under förhistorisk tid och 
långt fram i historisk tid är av begränsad eller oftast mycket begränsad 
omfattning (Berg 1935, Thyselius 1963). Att former som står säterdriften 
nära såsom den i Mellan- och Sydeuropa praktiserade betesformen som går 
under beteckningen transhumance har varit väletablerad och av stor betydel
se är också känt (Larsson 1992:152ff, Olausson 1992:272f).
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Frågor kring förekomsten av denna form av områdesanvändning och dess 
omfattning i Skandinavien har dock ägnats alltför begränsat intresse vid stu
diet av de förhistoriska samhällenas struktur och förändring. Detta gäller 
faktorer som har betydelse i såväl den ekonomiska sfären som de kopplade 
till ett samhälles sociala struktur och föreställningsvärld. Vad avser den förra 
så kommer underlaget för beräkningar av ett samhälles försörjningsnivå eller 
näringsinriktning att bli mycket olika ifall man inbegriper någon form av 
transbumance eller ifall den inte uppfattas ha existerat eller spelat en begrän
sad roll. Speciellt har ställningstagandet betydelse inom de regioner där 
inställning inte har varit nödvändig, nämligen de sydligare delarna av Skan
dinavien under subboreal tid, d.v.s. neolitikum och betydande delar av 
bronsåldern. Frågan är också om inte utedrift under hela året också tilläm
pades under andra delar av förhistorisk tid och/eller i mera nordligt belägna 
områden (Mikkelsen 1989:137ff).

Ur ett ekonomiskt perspektiv har man ofta utfört beräkningar utifrån ett 
givet sammanhängande resursområde och därvid skaffat sig värden på 
boskapshjordarnas storlek (Browall 1986:1 lOff, Poulsen 1980:148ff), eller 
den motsatta situationen där man räknat fram ett sammanhängande resurs
område utifrån vissa postulat (Olsson 1991:117ff).

Utgår man däremot från att resursområdet omfattade flera ytor med flera 
kilometers avstånd blir beräkningsformerna ännu mer osäkra. Detta skall 
inte uppfattas som att beräkningsunderlaget bör undvikas, utan mera som 
att man måste integrera en ännu större källkritisk försiktighet vid värdering 
av analysen.

I olika beräkningar medtages skogsbetningen (Göransson 1990, Kristian
sen 1988), men dess struktur och relation till andra betesformer har sällan 
blivit upptagen till närmare analys.

På kontinenten har olika former av transbumance och dess betydelse i för
historiska samhällen diskuterats och postulerats (Barker 1985, Clark 1972, 
Fleming 1971 och 1974). I sin historiska utformning bedrevs transbumance 
som en flyttning av boskap från lågland till högland under det torra som
marhalvåret och nedflyttning under det fuktiga vinterhalvåret. På så sätt har 
betesmarkerna kunnat utnyttjas vid för tillväxten optimala förhållanden. 
Förflyttningsavståndet liksom omfattningen av transbumance har varierat 
betydligt, men till skillnad från nomadism är förutsättningen en huvudbygd 
från vilken kreaturen drevs under längre eller kortare delar av året. I beak
tande av de klimatologiska förhållandena under neolitikum, med ett klimat 
som i temperatur och sannolikt också i nederbörd liknade det för ett sydliga
re område i dagens Europa, finns det inte några naturliga hinder för att 
transbumance kan ha bedrivits i Sydskandinavien under neolitisk tid. Därtill 
har det funnits så omfattande ytor av obebodd mark att det funnits förut
sättning för denna form av boskapsskötsel. En betydande fördel skulle där-
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till ha vunnits vid att boskapen inte kom i kontakt med de områden i bebyg
gelsens närhet som utnyttjades till odling.

Kulturlandskapsförändringar ur ett sydskånskt perspektiv
Inom Ystadpr oj ektets undersökningsområde, ett ungefär 20 km brett kust
område i södra Skåne, kan i slutet av tidigneolitikum en bebyggelseomlägg
ning påvisas från en tidigare gles och utspridd bebyggelse till en ansamling 
inom några få kustnära områden (Larsson, M. 1992:84ff). Denna förän
dring kan kombineras med en modell som omfattar en förändring av 
näringsformen — då främst av boskapsskötseln. Från en boskapsskötsel som 
bedrevs i närheten av bebyggelsen under tidigneolitikum, kan utformningen 
av bebyggelsekoncentrationen sammanfalla med införandet av transhuman
ce (Larsson, L. 1992).

Ett bosättningsmönster med inslag av transhumance kan också förklara 
fördelningen av indikationer för kulturlandskapsväxter. Forskningsinsatser
na inom Ystadsprojektet omfattade bl.a. ett antal platser förhållandevis 
jämnt fördelade inom undersökningsområdet som blivit föremål för pollen
analys. Inslaget av odling i form av sädesslagspollen är främst belagt i det 
kustnära området, d.v.s. på sandslätten (Berglund et al. 1991:fig. 5. 13:5). 
Flertalet pollen från sädesslag frigörs inte under pollinationen utan under 
tröskningen. Denna torde ha förlagts till området i direkt anslutning till 
boplatsen. Förekomst av sädeslagspollen bör ur en arkeologisk infallsvinkel i 
första hand belägga bebyggelse i andra hand odling, även om dessa båda 
aktiviteter bör ha samordnats då odlingarna behövde ett kontinuerligt 
underhåll och skydd (Larsson 1988:40f).

Från en tydlig ökning av indikationerna för odling och betesdrift vid, och 
någon tid efter, bosättningsomläggningen i slutet av tidigneolitikum inträder 
därefter en markant tillbakagång för kulturlandskapets indikatorer i det 
kustnära området. I områden kring provpunkter, där pollen från sädeslag 
saknas eller är fåtaliga, förekommer däremot ett kontinuerligt inslag av 
främst betesindikationer (Berglund & Kolstrup 1991, Gaillard & Göransson 
1991, Gaillard et al. 1991). Förekomst av betesindicerande växter i dessa 
områden har förklarats som indikation för skogsbete (Göransson 1990:29), 
vilket kan tyda på att transhumance utgjort ett betydande inslag i huvudbyg
dens näringsmönster.

Säterdrift i ett neolitiskt Sydskåne
En koncentration av bebyggelsen medförde att större områden med extensiv 
påverkan av människor ersattes med begränsade ytor, men med en kraftig 
kulturlandskapspåverkan, samt omgivande områden med en minskad påver
kan av människor. Lämningarna efter bebyggelse blev allt färre i inlandet, 
men förloppet för skogsregenereringen hejdades eller utdrogs, vilket kan för
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klaras av att området utnyttjades för betesdrift. Möjligen har man medvetet, 
genom röjning och bränning, sett till att förhindra alltför omfattande igen- 
växning av skogen. I detta sammanhang kan man också ställa frågan om det 
överhuvud taget funnits behov av omfattande röjningar av människohand i 
backlandskapet efter förändringen i form av alms juka och efterföljande 
avbränning under tidig SBI, då boskapsskötseln blir en huvudnäring. En rätt 
kombination mellan getter, får och nötboskap kan skapa en betesinsats som 
förhindrar igenväxningen samtidigt som djurens gödsel förbättrar näringsba- 
lansen.

Man kan postulera följande modell för säterdrift: Under vissa delar av års- 
cykeln fördes boskapen norrut från kustbygden till den tidigare utnyttjade 
men nu övergivna bygden inne i landet. Samtidigt med att bosättningskon- 
centrationen kan beläggas upphör nästan helt säsongsboplatserna för utnytt
jande av fiske. Transbumance förutsätter säsongsbosättning, men av helt 
andra orsaker än tidigare. Transbumance kan, i likhet med exempel från 
Kontinentaleuropa, vara underlaget för att flera byar eller gårdar samordna
de boskapsskötseln då den bedrevs utanför huvudbygden. Denna nyetablera- 
de samverkan kan också förklara varför det förekommer omfattande bygg
nadsverk som megalitgravar och s.k. sarupanläggningar i en bebyggelse som 
baseras på små gårdsenheter.

Boskapsskötseln under sommarhalvåret kunde bedrivas i samarbete mel
lan flera gårdsenheter. Ett sådant system innebar också att man kunde hålla 
sin boskap i omedelbar närhet till gården under de delar av året då hela 
boskapsflocken drevs samman vid huvudboplatserna utan att detta skadade 
varken odlingen eller den närbelägna betesmarken som behövdes för att för
sörja de delar av boskapsstammen som inte drevs i sommarbete. Att svinets 
betydelse i boskapsskötseln minskar under trattbägarkulturens mellanneoli- 
tiska fas (Madsen 1982:fig. 17) kan bero just på det förhållandet att denna 
art var svårare att anpassa till transbumance. Ännu tydligare framstår detta i 
beaktande av hur nötboskapen utnyttjades. Tjurar slaktades först under sitt 
tredje till fjärde levnadsår, vilket anger att boskapsskötseln i första hand 
inriktades på köttproduktion (Higham 1969, Nyegaard 1985:439, 
Rowley-Conwy 1984:88f). Transbumance förenklas betydligt om denna 
bedrivs med inriktning på att föda upp de delar av boskapsstammen som ger 
den största tillväxten. Därvid kan könsmogna tjurar ha drivits iväg från de 
kor som utnyttjades som mjölkproducenter och/eller för uppfödning av kal
varna. Ett betesbruk med en uppdelning av könsmogna tjurar och kor är i 
det närmaste omöjligt att upprätthålla en längre tid inom samma område.

Bebyggelsen var belägen på sandiga jordar som var lätta att bruka. De 
dominerande sädesslagen var emmer och enkom som är härdiga och avkas
tar väl även på torra jordar. Gräsarter som förekom på dessa jordar var tåli
ga mot torka, men var inte särskilt attraktiva för betande boskap och gav
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därtill inte fullgod näring. Under det fuktigare vinterhalvåret har däremot 
gräsproduktionen varit av sådan omfattning att betesmarkerna tålde en kraf
tig avbetning, speciellt om detta kompletterades med lövfoder. De kustnära 
och näringsrika betesmarker i boplatskoncentrationernas närhet har därvid 
varit av speciell betydelse.

Ett samhälle med ett betydande inslag av transkumance kan ha inneburit 
att de båda jordbruksnäringarna kom att få högst olika utformning, vilket 
också påverkade den sociala strukturen. Åkerbruket bedrevs av gårdsenhe- 
ten, d.v.s. kom att bli av mera individuell karaktär, medan boskapsskötseln 
kom att få ett betydligt större inslag av kollektivism. Föremål som i första 
hand kan knytas till åkerbruket såsom behållare för säd — keramiken — 
kom att få en mera individuell prägel. De enklare formerna av exempelvis 
trattbägare, lämpade för mjölkning och som dryckeskärl, försvinner också i 
början av mellanneolitikum.

Säterdrift i centrala Småland under senneolitisk tid
Ett annat exempel som också för tankarna till praktisering av betesformer 
motsvarande de inom transkumance kan hämtas från de inre delarna av 
Småland. I en studie av stenålderns bosättningsmönster i Hultsfreds kom
mun, baserad på omfattande inventering, finns några för denna inriktning 
intressanta spridningsmönster (Nilsson 1992).

Från en boplatsanknytning till sjöar och större vattendrag under mesoliti- 
kum sker under neolitikum en förskjutning av bebyggelsen till dalgångarna, 
främst de som ingår i Emåns dräneringssystem (Nilsson 1992:fig. 11). Speci
ellt tydlig är denna struktur under stridsyxekultur (fig. 1).

Under senneolitikum sker en påtaglig förändring av fornlämningsbilden i 
stora delar av Småland, som markeras genom uppträdandet av hällkistor i 
stort antal (Ryberg 1990 och 1991). Detta gäller också för det aktuella 
området. Merparten av hällkistorna är belägna i dalgångarna eller i direkt 
anslutning till dessa (fig. 2). Det förekommer dock ett mindre antal hällkis
tor inom de områden som tidigare synes ha använts extensivt. Men uppträ
dandet av hällkistor är inte den ända påtagliga förändringen. Även enkelfyn
den ökar i antal och främst sker denna ökning i marginalbygderna (fig. 2).

Spridningen av rösen med en diameter på minst 10 m, oftast ensamliggan
de och anlagda på monumentala lägen och därför daterade till äldre bronsål
der, uppvisar däremot ett helt annat mönster än hällkistorna. Ett domineran
de antal av dessa är belägna i de områden som under neolitikum av 
fornlämnings- och fornfyndsspridningen att döma torde tillhöra marginal
områden. Detta tyder på att det sker en förskjutning av bosättningen från en 
äldre bygd i ådalarna till en ny bygd i det högland som domineras av kupe
rade moränområden. Detta mönster har tolkats som en succesiv tudelning av 
samhället med en relativt bofast boskapsskötande och åkerbrukande befolk-
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Fig. 1. Lösfynd och fornlämningar från stridsyxekultur inom Hultsfreds kommun. Teckenförklaring; 
1: stridsyxa, 2: stridsyxa, förarbete, 3: tjocknackig, håleggad flintyxa, 4: tjocknackig håleggad ber- 
gartsyxa, 5: tjocknackig bergartsyxa med konkava sidor, 6: facetterad slipsten och 7: grav. Skraffe- 
ringarna markerar områden med ådalssediment. Efter Nilsson 1992.

ning i huvudbygderna, och en mera mobil herdebefolkning i höglandet (Nils
son 1992:38).

Men man kan istället uppfatta det som att införandet av ett nytt betessys
tem har förändrat bosättningsbilden. Fram till slutet av mellanneolitikum 
synes inte några avgörande förändringar i bosättningsmönster eller i närings- 
fördelningen ha ägt rum. Adalarnas näringsrika ytlager kombinerad med en 
naturlig översilningseffekt genom Emåns översvämningar under våren har 
givit tillräckligt underlag för bebyggelsens näringar.

Den stora förändringen sker under senneolitikum. Fynden av skafthålsyx- 
or och flintdolkar visar på en markant spridning av mänsklig aktivitet. Des
sa har påträffats inom områden mer än 10 km från ådalarnas centralbygd. 
Uppförandet av hällkistor i områden utanför ådalsbygd kan vara belägg för 
en viss bebyggelseexpansion, men förklarar inte den omfattande spridningen 
av enkelfynd. De enstaka fynden inom marginalområdet under den tidigare 
delen av neolitikum kan ha samband med jakt och fiske. Om samma förkla
ring var giltig för förhållandena under senneolitikum skulle dessa näringars 
betydelse ha ökat markant. De enstaka fynden ligger inte inom samma
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Fig. 2. Lösfynd och fornlämningar från senneolitikum (övre) och äldre bronsålder (nedre). Tecken
förklaring; 1: röse/stensättning med hällkista, 2: hällkista?, 3: röse/hög med en diameter av 10 m 
eller mer, 4: flatmarksgrav, 5: skafthålsyxa, 6: 2-5 skafthålsyxor, 7: 6-10 skafthålsyxor, 8: 
flintdolk/eldslagningsflinta. Efter Nilsson 1992.
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områden som var attraktiva under mesolitisk tid. Snarare bör denna senneo- 
litiska förändring sättas i samband med säterdrift. Spridningsbildernas för
ändring från sen mellanneolitisk tid till äldre bronsålder kan därvid uppfat
tas som stadier i en process där introduktionen av transhumance har varit en 
viktig faktor.

Införande av transhumance kan antingen ha varit ett sätt att kunna för
sörja en ökande befolkning, eller en möjlighet att kunna uppnå det överskott 
som behövdes för att manifestera en förändrad social organisation, som bl.a. 
markerades genom uppförandet av gravmonument. I ett första stadium 
utvecklas därvid en säterdrift. Avståndet från ådalarna till höglandets ytter
sta partier är inte större än ca 20 km, vilket överensstämmer med förhållan
dena i Ystadsområdet. Men till skillnad från detta område får säterdriften i 
centrala Småland ett helt annat förlopp. Efterhand upprättas nya bygder 
inom de områden där säterdriften var som mest givande, och under äldre 
bronsålder kommer denna betesform att bli så betydande att den helt kom
mer att dominera samhällsstrukturen. Det är inte självfallet att befolkningen 
i ådalarna minskar markant. Det kan förhålla sig så att gravarnas läge och 
dess betydelse som revirmarkörer i första hand visar på betydelsen av områ
det för samhällets ekonomiska struktur.

I Ystadsområdet sker en helt annan utveckling. Efter ett till synes markant 
inslag av pastoralism under stridsyxekultur sker en i det arkeologiska mate
rialet markerad expansion. Här saknas däremot en lika tydlig ökning av kul- 
turlandskapseffekterna (Olausson 1992). Äldre bronsålderns gravhögar är 
därtill belägna inom de traditionella bygderna, så i detta fall synes inte insla
get av transhumance ha genomgått några tydliga förändringar. Först vid 
övergången mellan äldre och yngre bronsålder inträder en tydlig förändring 
med en påtaglig ökning av kulturlandskapsindikationerna innanför kustzo
nen.
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Skeppet under bronsåldern
Funderingar kring relationen mellan 

praktik och symbolik

Thomas B. Larsson

The Bronze Age Ship. On the Relationship between Practice and Symbo
lism. The aim of this article is to briefly focus upon the ship in the Bronze 
Age, as a feature of both practical and symbolic importance in the North 
European Bronze Age. Real Bronze Age ships or boats are not known in 
the archaeological record from Scandinavia, although their presence and 
importance can be wittnessed through the rock art tradition as well as 
burial constructions in particular - ship-formed graves. The real practical 
importance of the ship in the Baltic Sea area, as the foremost means of 
trade in prestige goods and, consequently, socio-political reproduction, 
also made the ship a powerful symbol in Bronze Age ideology in certain 
areas. It is the author’s conception that the ritual or symbolic meaning of 
the Bronze Age ships, as rock art subjects or burials, is a secondary effect, 
caused by the primary real importance of ships used for exchange, trade 
and communication, which was of utmost socio-political relevance.

Inledning
Målsättningen med följande korta idéartikel är att översiktligt belysa olika 
aspekter kring skeppet, både som verklig farkost, hällristningsmotiv, och 
gravform under yngre bronsålder, och att försöka belysa relationen mellan 
det profant-praktiska i tillvaron och det metafysiska eller symboliska.

I många sammanhang, som vanligen dateras till bronsåldersperioden, 
dyker skeppsformen upp. Det sydskandinaviska hällristningsmaterialet om
fattar exempel på tusentals skepp som har ristats in i berget, samtidigt som 
det stora antalet skeppssättningar och skeppsformiga stensättningar på 
Bornholm och Gotland exemplifierar en specifik begravningstradition inom 
Östersjöområdet. Detta sedan tidigare välkända faktum tillsammans med de 
nya resultat som har framkommit i samband med de arkeologiska undersök
ningarna i Vistad i Väderstads socken, Östergötland, utgör bakgrunden till 
de idéer som framförs i denna artikel.

Funderingar kring bronsålderns skepp, sjöfart och kontakter över Öster
sjön och Gotland har tidigare formulerats av många arkeologer med god 
kännedom om bronsålderns källmaterial (Hansson 1927, Nerman 1954, 
Nylén 1973, Rausing 1984, m.fl.). Denna uppsats skall därför uppfattas som 
ett nytt inlägg i debatten utifrån ett praktiskt-symboliskt perspektiv.
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Undersökningarna på Vistad
Utgrävningarna, som pågick under åren 1988-90, avslöjade en för Skandina
vien unik bosättning, daterad till yngre bronsålder, med en tyngdpunkt på 
perioderna V och VI. Bosättningen utgjordes av fem hus omgärdade av en 
massiv timmerpalissad. Det keramiska materialet från bosättningsytan samt 
de fem undersökta huskonstruktionerna tyder på mycket direkta kontakter 
med den mellaneuropeiska Lausitzkulturen (Larsson 1993). Lämningarna 
härrör från en befäst bosättning från yngre bronsålder av en typ som är rela
tivt vanlig inom den mellaneuropeiska Lausitzkulturen, men som i denna 
tappning inte tidigare har påträffats i Skandinavien. Detta oväntade tillskott 
till vår kännedom om bronsålderns bebyggelse i Skandinavien kräver en för
nyad diskussion kring begreppen interaktion, kommunikation och socio- 
politisk organisation. Det är i första hand olika aspekter på kommunikation 
som här tas upp till granskning.

Det skulle i detta sammanhang föra alldeles för långt att mer ingående 
beskriva fynden från undersökningen, vilka redan är publicerade (Larsson 
1993). Vad fynden från platsen verkligen aktualiserar är frågan om de kon
taktnät och allianser mellan Östergötland och Mellaneuropa som möjlig
gjorde en bosättning som Vistad. Det är enligt författarens uppfattning i det
ta sammanhang som skeppet har en avgörande betydelse, som det kom
munikationsmedel vilket förde metaller som koppar, tenn och guld över 
Östersjön från Kontinenten till Skandinavien. Detta kommunikationsmedel 
möjliggjorde även utbildandet av mycket starka och direkta förbindelser och 
allianser mellan släkter och personer i Skandinavien och Mellaneuropa; en 
interaktionsprocess som bosättningen vid Vistad är ett påtagligt resultat av, 
och som även kan ha fungerat som en ”transformationskatalysator” för den 
interna samhällsutvecklingen hos de skandinaviska lokalsamhällena.

Skepp s s ättningar i Östersjöområdet
Gotland är det landskap i Sverige och område i Skandinavien som uppvisar 
det största antalet skeppssättningar, som kan dateras till bronsåldern. Sam
manlagt 33 skeppssättningar av ca 350 registrerade på ön är undersökta 
(Eriksson 1987:24, Pettersson 1982), och samtliga undersökta kan dateras 
till yngre bronsålder (främst perioderna IV och V). Av de undersökta skepps- 
sättningarna på Gotland är det endast en som helt saknar fynd, vilket gör en 
datering av gravtypen som sådan till per. IV-V (1100-700 f.Kr.) mycket 
säker. De skeppssättningar som har undersökts i Skåne kan också tämligen 
genomgående dateras till yngre bronsålder (Strömberg 1961).

Det är vidare ytterst intressant att konstatera att av samtliga husurnor, 
som har påträffats på Gotland, har alla hittats i skeppssättningar. Husurnor 
som slutförvaring av brända kroppsdelar uppträder tidigast i Medelhavsom-
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rådet och sprids senare under bronsådern till Mellaneuropa för att slutligen 
under yngre bronsålder sporadiskt påträffas även i Östersjöområdet: Skåne, 
Bornholm, Smålandskusten och Gotland.

Förekomsten av denna speciella keramikform i Östersjöområdet, med sitt 
ursprung på kontinenten och med en klar tyngdpunkt på de gotländska 
skeppsättningarna, gör det troligt att det existerade en mycket direkt kopp
ling mellan sjöfart (skepp), varuutbyte och spridningen av denna speciella 
typ av gravurna.

Utbredningen av skeppssättningar på Gotland visar på en tydlig koncen
tration till strandsocknarna, vilket kanske skall uppfattas som ett ”natur
ligt” drag om man utgår från att gravskeppen i första hand var förbehållna 
individer och släkter där sjöfart och varuutbyte utgjorde ett viktigt inslag 
(Nilsson 1986, Pettersson 1982). På många av platserna förekommer också 
runda rösen av varierande storlek tillsammans med skeppssättningarna.

På den danska ön Bornholm i södra Östersjön är förhållandet snarlikt. 
Här finns skeppsformiga stensättningar, i många fall tillsammans med rösen, 
som alla kan dateras till yngre bronsålder. Som exempel kan tas fornläm- 
ningsmiljön vid Galgebaken i Vestermarie Plantage, där både runda rösen 
och skeppsformiga stensättningar förekommer. I slutet av 1800-talet under
söktes några av de mindre rösena, och under 1980-talet undersökes även de 
skeppsformiga stensättningarna. Sammantaget visar undersökningarna på 
Galgebaken att gravarna skall dateras till slutet av yngre bronsålder (For
tidsminder på Bornholm 1991). I övriga Danmark är denna gravform 
okänd.

I Baltikum förekommer också enstaka skeppssättningar av gotländsk 
modell, med stående stenar som ökar i höjd mot stäv och akter. De på rad 
kopplade skeppssättningarna vid Libe i Lettland, som har diskuterats av 
Nerman i termer av en gotländsk koloni i öster (1954:274), är ett bra exem
pel på detta. Det utbytessystem som dominerade i Östersjöområdet under 
yngre bronsålder hade uppenbarligen även ett visst fotfäste i det baltiska 
området, även om utbredningen av traditionellt nordiska bronsföremål inte 
helt kan stödja denna teori.

Skeppsformiga gravar är ett närmast okänt fenomen i norra Polen och 
Tyskland, fastän man i detta område kan se tydliga tecken på ett nordiskt 
inslag genom vissa bronser, exempelvis holkyxan av gotländsk typ, som 
egentligen kanske skall betraktas som en variant av den mellaneuropeiska 
Koppenowyxan (Baudou 1960, Larsson 1993:117).

Vänder man blicken norrut och betraktar fornlämningsbilden längs Norr
landskusten under yngre bronsålder, har vi även här ett inslag av skeppssätt
ningar, skeppsformiga stensättningar och rösen i den yttersta kustmiljön. Av 
dessa är endast någon enstaka undersökt (t.ex. Baudou 1968:49), men en 
datering till yngre bronsålder av typen som sådan är den mest sannolika.
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Enligt författarens mening är det rimligt att utgå från hypotesen att 
skeppsformiga gravar (i form av skeppssättningar, stensättningar och rösen) 
i första hand bör knytas till verklig sjöfart under bronsåldern, och i andra 
hand till en religiös ideologi eller trosförställning i vilken skeppet hade en 
symbolisk betydelse. Sjöfarten på Östersjön (och även på Bottenhavet och 
Bottenviken) måste under bronsåldern av nödvändighet ha varit mycket 
utvecklad att döma av föremålsdistributionen, och det är därför frestande 
att i detta fall ta till en ”rak” tolkning, och uppfatta de skeppsformiga gra
varna som monument över personer och/eller släkter av sjöfarare (handels
män). De skeppsformiga gravarnas nära anknytning till kustmiljöer eller öar 
kan tas som ett stöd för denna hypotes, medan exempelvis runda rösen ock
så finns i stora mängder i inlandsmiljöer (Hyenstrand 1984:58).

Förutom under yngre bronsålder förekommer skeppsformiga gravar även 
under den yngre järnåldern (vendeltid-vikingatid), som ett inslag på gravfäl
ten. Roslagen i Uppland är ett område där skeppsformiga gravar är relativt 
talrika på de yngre järnåldersgravfälten samt även i vissa delar av östra Små
land (Hyenstrand 1984:62).

Skepp som hällristningar
Om man bortser från älvkvarnarna, eller skålgroparna som de också 
benämns, är skeppet det vanligaste motivet i den sydskandinaviska hällrist- 
ningsvärlden. I de verkligt hällristningsrika områdena, som Bohuslän, Öster
götland och Uppland, är skeppet den vanligaste formen av figurristningar 
(Bertilsson 1989:39). I Norrland är däremot skepp ytterst ovanliga bland 
hällristningsmotiven, istället dominerar älgfigurer. Nya undersökningar 
kring de norrländska ristningarnas datering gör troligt att de flesta av dessa 
är äldre än de sydskandinaviska och bör dateras till tidig- och mellanneoliti- 
kum (Baudou 1993, Forsberg 1993).

En gemensam nämnare för de flesta ristningsområden i Skandinavien är, 
liksom för de skeppsformiga gravarna, den tämligen direkta kontakten med 
vatten: åar, älvar, vikar, fjärdar, fjordar och hav. Några exempel skall näm
nas. Börjar man i söder återfinns de skånska ristningslokalerna i huvudsak i 
den östra delen. Järrestad nr 4, Simris nr 19 och 27, Gislöv nr 11 och rist
ningarna i Kiviksgraven är samtliga belägna i kustmiljö (Burenhult 1989: 
63), medan Frännarpsristningen ligger i inlandsmiljö. Denna saknar också 
skeppsfigurer, istället är det vagnar som är ledmotivet, en annan typ av kom
munikationsmedel anpassat för landtransporter (jfr Malmer 1981). Det mås
te i sammanhanget tillfogas att Skåne överlag har ovanligt få skepp i förhål
lande till övriga ristningsmotiv.

I Blekinge dominerar skeppen, och det mest omfattande ristningskomplex- 
et i Möckleryd har en närmast extrem koppling till havet, beläget på Tor- 
hamnshalvön.
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I Småland hittar man de flesta ristningarna längs Östersjökusten, med en 
påfallande koncentration till det gamla folklandet Tjust. Här ligger ristning
arna, som helt domineras av skepp, i de inre delarna av djupa fjärdar som 
kantas av rösen. Det är viktigt att poängtera att ett femtiotal skeppsformiga 
gravar också är registrerade inom detta fornlämningskomplex.

På Gotland finns endast tre kända hällristningar, varav den största är 
Häggvideristningen i Lärbro socken på norra Gotland. Här finns skepp, fot
sulor, yxor och älvkvarnar.

I de verkligt ”tunga” hällristningslandskapen, som Bohuslän, Östergöt
land och Uppland, är förhållandet ganska likartat, med en tydlig dragning 
mot kust och fjärdar, även om de bohuslänska i många fall också är något 
indragna, och uppvisar en påtaglig koppling till betesmarker (jfr Bertilsson 
1987).

Av Östgötaristningarna bör nämnas Himmelstalundsristningarna, belägna 
på en uppstickande bergklack vid Motala ströms utlopp i Bråviken och 
Östersjön. Tillsammans med övriga ristningar i Norrköpingsområdet (Lars
son 1993:112, Selinge 1989:155) utgör Himmelstalund en markant central
plats runt strömmens mynning mot havet; en naturlig knutpunkt för kom
munikationer och varuutbyte mellan inland och kust och kanske mellan 
inhemskt och fjärran (Larsson 1993:1 lOff).
Skepp förekommer också som ornament på bronsföremål, främst som en 
dekoration på rakknivar, men i vissa fall även på svärd. Man kan notera att 
den vanligaste fyndkombinationen i de undersökta skeppssättningarna i Sve
rige är rakkniv och pincett, vilket skulle kunna tolkas som att det under yng
re bronsålder existerade en stark symbolisk koppling mellan män och skepp.

Skeppet: Praktik och symbolik
Skall man försöka sätta samman de ledtrådar, som i en mycket förenklad 
form har redogjorts för ovan, till en begriplig(?) helhet, så är det författarens 
mening att man måste beakta två parallellt existerande dimensioner - prak
tik och symbolik. Det verkliga skeppet var det praktiskt fungerande kommu
nikationsmedel, som skapade huvudförutsättningen för bronsålderns varuut
byte och kommunikationer i Östersjöområdet. Det verkliga skeppet blev 
därigenom ytterst betydelsefullt i det utbyte av prestigevaror som skapade 
politisk och ekonomisk makt, framför allt i områden som geografiskt befann 
sig i periferin till det nordiska centralområdet i Nordtyskland och Danmark. 
Utan detta kommunikationsmedel var det näst intill omöjligt för stammar i 
t.ex. Bohuslän, Östergötland, Gotland, Södermanland och Uppland, att upp
rätta de allianser och utbytessystem som var nödvändiga för att säkra inflö
det av brons eller råmetaller, som i sin tur på ett symboliskt vis legitimerade 
den politiska makten i respektive område.
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Skeppen har naturligtvis också varit bemannade, och i detta scenario är 
det därför troligt att sjöfararna bör ha varit ytterst betydelsefulla personer.

Skepp och sjöfarare som fraktade varor (gåvor) i form av bronser, koppar, 
tenn och även guld från de mellaneuropeiska flodmynningarna norrut hade 
en verklig, praktisk betydelse i bronsålderns politiska och sociala liv, och det 
kan vara en av anledningarna till att man också upphöjer denna så betydel
sefulla verksamhet till ett rituellt plan. Praktiska ting och aktiviteter av stor 
ekonomisk-politisk betydelse är fördelaktiga att upphöja till det metafysiska, 
för att där bli kraftfulla symboler som kan legitimera rikedom och makt. 
Den negativa korrelation som har observerats mellan antalet hällristningar 
och antalet bronsfynd i Skandinavien upp till Mälardalen (Larsson 1986 och 
1993, Malmer 1981) kan tas som ett argument för detta. Skåne och Dan
mark är ytterst välförsedda med metallfynd, men relativt fattiga på hällrist
ningar. I Skåne finns dock ett flertal ristningar, men skeppsmotivet är betyd
ligt ovanligare här än i andra områden (skeppen utgör här endast 3% av 
figurristningarna, jämfört med 57% i Östergötland!). Hade man en stabil 
direktkontakt med de politiskt dominanta områdena i Sydskandinavien, eller 
rent av var en del av detta centrum, var skeppens vara eller icke vara en gan
ska ointressant fråga. Därigenom blev det också tämligen meningslöst att ge 
skeppet en vidare rituell betydelse. För den gotländska eliten under bronsål
dern var denna fråga möjligen en fråga om liv eller död, där i första hand det 
verkliga skeppet och sjöfarten var en absolut nödvändig länk till omvärlden. 
Det är inte heller otänkbart att det var gotlänningar, som hade monopol på 
sjöfarten i Östersjön, och därigenom fungerade som en länk mellan Kontinen
ten och Skandinavien. Härav den stora mängden skeppssättningar på ön.

På fastlandet var skeppet inte lika livsnödvändigt för omvärldskontakter- 
na som på en ö, men i stället ytterst betydelsefullt för allianser och varuutby
te och för reproduktionen av den maktpolitiska strukturen. Här fanns det i 
många områden all anledning att ta steget från det praktiska till det symbo
liska, och genom avbildningar göra skeppet till ett rituellt ledmotiv i före
ställningsvärlden.

Kopplingen mellan praktik och symbolik, som den tidigare har diskuterats 
av författaren i ett flertal arbeten (t.ex. Larsson 1986:1 Off), är i detta exem
pel med skeppet fullt möjlig att hävda. Det är sannolikt att skeppet under 
bronsåldern kan ha varit det viktigaste transportmedlet, och därigenom 
utgjort grundförutsättningen för metallcirkulationen i stora delar av Nor
den. Långväga prestigevarucirkulation förutsätter effektiva kommunika
tionsmedel. Skeppets centrala roll i det verkliga livet har sedan också proji
cerats på det symboliska planet, som en rituell legitimering av den politiska 
och sociala struktur som var dominerande, och därigenom erhållit en central 
plats i den dåtida föreställningsvärlden, vilket skeppssättningar och hällrist
ningar är två exempel på.
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De äldsta gravläggningarna i 
Norrlands förhistoria

Lars Liedgren

The Earliest Burial Constructions in Norrland’s Prehistory. Cairns and 
stone settings with stone filling, are found in the coastal areas of Norr
land. Until recently these burial monuments have exclusively been dated 
to the Bronze and Iron Ages. A previously unknown type of stone setting 
has been identified in connection with the national ancient monument 
survey in Norrbotten. This type is characterized by a red ochre-colored 
earthen fill inbetween the stones in the grave construction. The majority 
of these graves have been found in connection with Stone Age dwelling 
sites. One of these graves has been excavated. It contained at least two 
separate inhumations. The skeletons were very poorly preserved and 
were, in both cases, covered with red ochre. The grave has been ,4C- dated 
to c. 5000 BC.

Inom sitt arbete på det arkeologiska fältet, har Klas- Göran Selinge förmod
ligen sett fler fornlämningar, fornlämningstyper och varianter av fornläm- 
ningstyper än någon nu verksam arkeolog. Många av fornlämningstyperna 
har väckt nyfikenhet och engagemang. Ett särskilt intresse har visats gravan
läggningar och deras olika konstruktionselement (Selinge 1986), inte minst i 
det norrländska området (t.ex. Selinge 1973 och 1977).

Längs det norrländska kustområdet finns en kategori av gravar som ryms 
inom beteckningen rösegravar. Här innefattas både de egentliga rösegravar- 
na samt stensättningar med fyllning (se Hyenstrand 1984:fig. 1). Rösegra- 
varna har under mycket lång tid varit föremål för spekulationer, både vad 
gäller dateringar och kulturell bakgrund. Många har också undersökts mer 
eller mindre vetenskapligt.

Utförligast har gravkategorin behandlats av Baudou (1959 och 1968). 
Genomgången av fynd i gravar, nivåavvägningar samt konstruktionselement, 
resulterade i ett förslag till en dateringsram. De äldsta formerna är runda, 
ovala och rektangulära rösen, långrösen samt runda och ovala röseliknande 
stensättningar. Till detta kommer gravrummet med manslång kista där den 
döde begravts o bränd.

Dessa gravtyper och konstruktionselement för Baudou till perioderna II- 
III av bronsåldern. I allt väsentligt ansluter senare uppsatser i ämnet till den
na datering (Baudou 1977, Broadbent 1979 och 1982, Selinge 1973 och 
1977). Moberg (1952) lämnar vissa öppningar för en äldre datering av röse-

229



gravarna. Han menar att en datering till senneolitisk tid kan vara möjlig för 
en del, dock redovisas inga konkreta belägg.

Eftersom en mycket liten del av kustens rösegravar innehåller artefakter 
eller kan C- dateras, har nivådateringarna spelat en avgörande roll (t.ex. 
Baudou 1968). Man kan dock säga att nivådateringarna endast har spelat 
roll där de passat in i resonemangen. De gravar som ligger betydligt högre 
än bronsåldersnivåer har ej ansetts bundna till landhöjningen.

En översiktlig genomgång av det norrländska materialet med avseende på 
rösen och stensättningar med fyllning visar följande: Hermodsson (1987), 
som har studerat kustsocknarna i Hälsingland, visar att ca 10% av gravma
terialet ligger över 45 m.ö.h. Selinges genomgång av det medelpadska mate
rialet visar på en mycket låg andel högt belägna gravar, endast någon pro
cent (1973: fig. 3). I Ångermanland är siffrorna högre, ca 12% ligger på 
nivåer över 50 m.ö.h. (Baudou 1968: tab 4). För Västerbotten anger Broad- 
bent (1979 och 1982) att drygt 16% av materialet ligger över 45 m.ö.h. 
Stora variationer förekommer dock, och för socknarna Nysätra och Löv
ånger kan andelen beräknas till närmare 30% (Broadbent 1982, Sander 
1972).

Fornminnesregistret för Norrbotten visar att av det totala antalet gravar 
som finns under högsta kustlinjen (HK), ligger närmare 45% 45 m.ö.h. eller 
högre (Nederkalix socken ej medräknad). Inom socknarna finns stora varia
tioner: Hortlax har endast ca 20% som ligger på höga nivåer, för Töre sock
en är förhållandet det omvända med närmare 70% av gravarna på höga 
nivåer.

Stora kvalitativa skillnader finns i ovan refererade material: undersökning
arnas områdesbegränsning, tidpunkt för sammanställning, inventeringarnas 
kvalitativa egenskaper etc. Man kan dock konstatera, att en viss andel av 
rösegravarna förekommer på nivåer långt över bronsålderns, med exempel 
på gravar som ligger över 100 m.ö.h. En viss tendens finns att andelen gra
var på höga nivåer är större i övre Norrland.

För att finna bevisligen äldre begravningar än bronsålder får vi gå till Gus
taf Hallström. År 1923 blev han kallad till ”Lindvarpe” i Indals socken i 
Medelpad. Platsen är belägen på en sydsluttning i en dalgång i Indalsälvens 
mynningsområde, på ett enligt Hallström typiskt boplatsläge (Hallström 
1924).

En bonde hade vid plöjning stött på en stenkista i en åker. Stenkonstruk
tionen visade sig vara en hällkista fylld av jord. Hallström utförde utgräv
ningen enligt egen uppgift med händerna och en kniv, d.v.s. ingen sållning. I 
kistan påträffades rester efter en ca 30 år gammal kvinna och ett barn. Näs
tan bara kranierna var bevarade.

Hallström kunde dokumentera en enda artefakt vid utgrävningen, en retu
scherad flintbit, som påträffades i anslutning till ett av kranierna. Hallström
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tolkade föremålet som en typ av skrapa, andra tolkningar är dock möjliga 
(se Hallström 1924:fig. 6).

I omedelbar anslutning till kistan påträffades också en härdgrop med rikli
ga inslag av skörbränd sten. I jordfyllningen i kistan förekom även en del 
brända ben, uppenbarligen inrasade från ett boplatslager.

Hallström ansåg att graven var från stenåldern. Enligt Hallström är höj
den ca 67 m.ö.h. Platån nedanför, där en boplats kan ha legat, har en nedre 
gräns vid ca 60 m. En trolig nivådatering skulle således ligga ca 3000-3500 
f.Kr. (se höjdkurva, Liedgren 1992 samt Baudou 1977:48). Enligt Baudou 
(1977:46ff) har hällkistgraven från Indals socken sina närmaste paralleller i 
Jäkärlägruppens gravar på den finska sidan (se Edgren 1966, och nedan).

Det andra exemplet kan hämtas från Östansjö, Lillhärdals socken i Härje
dalen. Här påträffades, liggande i rödockra, en skifferspjutspets, håleggade 
yxor samt kvartsitartefakter (Edgren 1966:103, Janson et al. 1962, Wyszo- 
mirska 1984:136). Inga rester efter skelett identifierades.

Sammanfattningsvis kan man säga att mycket litet forskning skett i Norr
land kring de äldsta gravläggningarna sedan Baudous utredning från 1968. 
Den äldsta gravläggningen dateras troligen till andra hälften av fjärde årtu
sendet f.Kr. Man har allmänt antagit att kustens rösegravar började anläg
gas först vid ingången till äldre bronsålder. Vad gäller begravningen från 
Indal har den närmast betraktats som en udda företeelse i det norrländska 
materialet. Förhållandet har medfört spekulationer om att de norrländska 
fångst- och jägarfolkens gravsed inte har avsatt några spår (t.ex. Baudou 
1992:99f).

För vår utredning är det finländska materialet av största betydelse. Här 
har man redan sedan slutet av 1950-talet (1959, utgrävning av gravar i 
Kolmhaara) uppmärksammat stenåldersgravar. Materialet har varit svåråt
komligt, men har nyligen sammanfattats av Torsten Edgren (1993).

Från mesolitisk tid har fem olika gravfält undersökts. Gravarna förekom
mer på samtida boplatser och utgörs av nedgrävningar ca 1,5x0,6-0,8 m sto
ra. Den döde hade lagts på rygg i ett skikt av rödockra. Inga spår av skelett 
har påträffats och dessutom mycket få gravgåvor. Fyndtomheten indikerat 
enligt Edgren, att gravarna kan ha utrustats med horn och benföremål, som 
har förstörts av den sura jorden.

Från den kamkeramiska kretsen finns en rad undersökta gravar. Under 
den äldsta kamkeramiska tiden, 4200-3200 f.Kr., finns gravarna oftast sam
lade i gravfält på boplatser. Ofta förekommer mindre härdanläggningar i 
samband med gravarna. De begravda ligger vanligen i ryggläge, i rödockra, i 
en grop under flat mark. I regel förekommer endast singelbegravningar. 
Exempel från gravfältet Tainiaro, från den äldsta kamkeramiska tiden, anty
der enligt Edgren (1993:61) att de äldsta gravarna kännetecknas av fynd
tomhet och avsaknad av rödockra.
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Under typisk kamkeramisk tid (3200-2200 f.Kr.) får gravarna ett rikare 
innehåll. De gravlagda påträffas i gropar. Från denna tid finns även ett antal 
gravar som närmast kan knytas till den västfinska Jäkärlägruppen. De döda 
har här gravlagts i stenkistor och hällkistor, 1,4-1,9 m långa resp. 0,4-0,7 m 
breda. Man antar att kistorna har varit markerade ovan mark. I samband 
med dessa gravläggningar förkommer även resta stenar.

Från slutet av den sena kamkeramikens tid är gravarna från Nästinristi. 
De döda är gravlagda i gropar. Ovanpå har lagts en rektangulär stenpack- 
ning, 2,5-3 m lång, av 0,05-0,4 m stora stenar. Gravarna saknar rödockra. 
På boplatsen förekommer även 14 låga stenrösen, 4-10 m i diameter. Avsak
naden av fynd på boplatsen från bronsålder gör det rimligt att tolka gravar
na såsom tillhörande stenåldern.

Endast en grav är känd från tiden 1800-1600 f.Kr. Gravläggningen, som 
var illa skadad, har troligen haft en stenram. I graven påträffades rödockra.

I detta sammanhang finns ej utrymme för en fördjupning i det övriga nor
diska materialet från fångst-och j ägarkulturernas gravläggningar, utan här 
hänvisas till Burenhult 1982, Janzon 1974, Larsson 1988 och Wyszomirska 
1984. De äldsta kända gravarna inom svenskt område uppträder under sen- 
mesolitisk tid. Från denna tid är Skateholmsgravarna, ca 5500-4800 f.Kr. 
(Larsson 1988:98). De danska Vedbaekgravarna är från ungefär samma tids
period.

För vår del är de finska exemplen av största intresse. Flär har en kontinu
erlig begravningstradition dokumenterats från senmesolitisk tid ända fram 
till bronsålder. Från slutet av stenåldern finns också exempel på låga rösen 
eller stensättningar. Typiskt för de finländska gravarna från stenålder är bru
ket av rödockra, gravläggningar i gravfält, samt gravläggningar på boplatser. 
Edgren menar också att täckandet av de döda med sten kan vara typiskt för 
den västfinska stenåldern.

För övre Norrlands del har kunskapen om vårt äldsta gravskick ändrats 
radikalt de senaste åren. Under sommaren 1990 genomförde Riksantikvarie
ämbetet en fornminnesinventering av de centrala delarna av Överkalix sock
en i Norrbotten. Här möts de tre vattendragen Kalixälven, Ängesån och 
Tvärån. Området genomkorsas av dessa älvars dalgångar, ofta omgivna av 
omfattande sandområden. Här, liksom i större delen av Norrbotten, har 
mycket långa och ibland trånga havsvikar skurit in i landet under förhisto
risk tid. Förhållandet kan illustreras av Fromms karta över högsta kustlin
jen. I Tornedalen går HK ca 20 mil in i landet i förhållande till nutida kust, 
vilket även gäller Luleälven (Fromm 1965).

Inom inventeringsområdet påträffades en stor mängd icke tidigare kända 
stenåldersboplatser, markerade av boplatsvallar, boplatsgropar, skärvstens- 
förekomster samt boplatser av stenålderskaraktär (Liedgren 1991). En stor 
andel av dessa kan med säkerhet knytas till den forna havsstranden. För-
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Fig. 1. Förekommande former av stensättningar med rödockra i Norrbotten. Överst: i plan. Nederst: 
i profil. Ritning A. Boklund, efter förlaga av författaren.

utom de vanliga fornlämningstyperna uppmärksammades även två för Norr
land helt nya inslag: kamkeramiska boplatser samt stensättningar med 
rödockra (Liedgren 1991).

Tre lokaler med kamkeramik påträffades, innefattande både tidig kamke
ramik och typisk sådan. Den äldsta keramikens utseende samt den topogra
fiska belägenheten, gör en datering till början av neolitisk tid möjlig.

I området påträffades vidare ett 10-tal stensättningar. Anläggningarna 
förekommer i regel på och i anslutning till stenåldersboplatser och skärv- 
stensförekomster. I anslutning till gravarna förekommer även boplatsvallar 
och/eller boplatsgropar.

Gravarna ligger i samtliga fall 75-85 m.ö.h. Om man antar att de har 
anknytning till boplatsspåren och den gamla havsstranden, kan man konsta
tera att många har anlagts på större eller mindre öar i en dåtida innerskär- 
gård i älvarnas mynningsområden. Gravarna förkommer på uddar, krön och 
på naturliga avsatser mot dåtida fjärdar. De är vanligen anlagda i sandig 
mark, där inslaget av sten och block är markant. Gravarna förekommer 
enstaka eller i mindre, glesa grupper.

Utformningen varierar. Formen kan vara rund, oval eller rektangulär (fig. 
1). Stensättningarna är 3-5 m i diameter och 0,1-0,3 m höga. Fyllningen 
utgörs av 0,1-0,6 m stora stenar. I ett fall, en rektangulär grav, saknas sten- 
fyllning och graven markeras av en stenram. Annars har inte tydliga kant
kedjor noterats. I något fall förekommer skärviga stenar i stensättningens
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Fig. 2. Rund stensättning på Furunäset, RAÄ 393, Överkalix socken, Norrbotten. Stensättningen har 
fyllning av delvis skärvig sten samt rödockra. Foto L. Liedgren 1991.

fyllning (fig. 2). Generellt är gravarna något otydligare än senare tiders kon
struktioner, flera är t.ex. tydligt deformerade av erosion.

Stenpackningen kan vara mer eller mindre heltäckande, men ofta med 
jord mellan stenarna. Samtliga gravar har sondats, varvid rödockra har 
påträffats i de flesta mellan eller under stenarna. Ockran kan variera från 
mörkrött till ljusare kulörer. I flera fall finns rödockran i hela stensättningen, 
ett lager som kan vara mer än 0,1 m tjockt.

Förekomsten av rödockra i stensättningarna indikerade att gravarna skul
le sammankopplas med boplatslämningarna från stenålder. Utformningen av 
gravarna, d.v.s. stensättningarna, inbjöd dock till viss tvekan vad gäller date
ringen. Det slutliga belägget för en stenålderstillhörighet kom när en rek
tangulär stensättning med rödockra påträffades ovanför den äldsta kamke- 
ramiska boplatsen. Det topografiska läget visar att graven måste ha anlagts 
under stenåldern. Vid den tiden fanns ett sund nedanför graven, i dag finns 
bara vidsträckta myrmarker (se fig. 3).

År 1991 påträffades ytterligare två stensättningar med rödockra vid Riks
antikvarieämbetets fornminnesinventering i Älvsby socken. En av gravarna
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Storbrandberget

Fig. 3. RAÄ 984, Överkalix socken, en rektangulär stensättning med rödockra (90-95 m.ö.h.), belä
gen på nordöstra sidan av Storbrändberget. Längre ned på den sandiga åssträckningen ligger den 
äldsta kända kamkeramiska boplatsen i Norrbotten (80-85 m.ö.h.). Strandlinjen visar nivån 80 
m.ö.h., efter Gula kartan. Ritning författaren.

kunde undersökas 1991-92 inom ramen för fornminnesinventeringens kun
skapsuppbyggnad om nya fornlämningstyper.

Graven är belägen i anslutning till Viståns flöde mellan sjön Manjärv och 
Piteälven, ca 10 km nedströms Storforsen. Vid tiden ca 4500 f.Kr. löpte en 
lång och trång havsvik förbi Storforsen och upp till Varjisåns delning.

Mellan sjön Manjärv och Piteälven löper en ca 3 km lång sträckning av 
Vistån. Fallhöjden från sjön Manjärv (105,1 m.ö.h.) och ned till Piteälven är 
ca 60 m. På båda sidor omkring Vistån har rikligt med fornlämningar från 
olika tidsperioder registrerats (fig. 4).

De lämningar som har avsatts i anslutning till den forna havsstranden 
dominerar fornlämningsbilden. De utgörs av boplatsvallar, boplatsgropar, 
boplatser utan synlig anläggning, skärvstensförekomster samt gravar. De 
havsstrandbundna boplatserna kan med hänsyn till nivån över havet, ha en 
spännvidd i tid från drygt 5000 f.Kr. till ca 2000 f.Kr.

Stensättningarna, Raä 805, finns på en mindre, sandig åsrygg (ca 95 
m.ö.h.), omgivna av stenåldersboplatser och skärvstensförekomster. En bo
platsvall är också belägen sydost om gravarna. Sannolikt har gravarna
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Fig. 4. Fornlämningar vid Vistån, Älvsby socken, Norrbotten. Ritning författaren.

anlagts vid en tidpunkt då åsryggen utgjort en mindre ö, vid Viståns utlopp i 
havet.

Den grav som undersöktes låg längst i sydväst. Den var rundad, närmare 
4 m i diameter och 0,2 m hög. Fyllningen visade sig bestå av en tät packning
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Fig. 5. RAÄ 805, Manjärv, Älvsby socken, Norrbotten. Stensättning efter nedgravning av rensnings- 
nivå 1, 0,05-0,1 m djup. I anslutning till stensättningens sydöstra del syns två koncentrationer av 
skörbränd sten. Foto från söder, L. Liedgren 1991.

av 0,15-0,6 m stora stenar. Omedelbart öster om stensättningen var en rest 
sten (fig. 5).

Mellan stenarna påträffades starkt rödockrafärgad sand, som sträckte sig 
genom hela stensättningen. När fyllningen hade avlägsnats framträdde en 
avlång stenpackning, 2,8x0,6-1,2 m stor. Omedelbart under den och i 
rödockran förekom enstaka spår av skelettrester, främst synliga som vitakti- 
ga färgningar. Fosfatprover i samband med skelettresterna visar 600-700 P°. 
I gravläggningen påträffades några enkla redskap samt avslag.

Under ovan nämnda gravläggning framträdde en närmast rektangulär 
nedgravning, 2,2x0,8-0,9 m stor, fylld av grågul sand. I botten, på ca 0,7 m 
djup under stensättningens yta, påträffades ytterligare en gravläggning.

Skelettet var i detta fall något bättre bevarat, men ändå fragmentariskt 
(fig. 6). Kroppen antyddes av stråk av mycket sköra benrester samt vitaktiga 
färgningar. Kroppslängden kunde med ledning av benrester och färgningar 
uppskattas till ca 1,65 m, vilket ligger nära medellängden för män i jämför
bara material (jfr Sjövold 1974, Persson och Persson 1988).

Hela skelettet låg i ett 1-7 cm tjockt lager av rödockrafärgad sand. Den 
döde var placerad i ryggläge med armarna längs sidorna och fotterna ihop. 
Huvudet var vridet mot söder.
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Fig. 6. RAÄ 805, Manjärv, Älvsby socken, Norrbotten. Den undre gravläggningen i stensättningen. 
På bilden markeras skelettet av ljusa stråk i den mörka rödockran. Foto från sydväst, L. Liedgren 
1991.

De tandfragment som påträffades visar att den döde haft kraftigt nednötta 
tänder. På grundval av fragmenten har tänderna bedömts härröra från en ca 
25-30 år gammal person (Wretemark 1993). Endast en gravgåva påträffa
des, i form av ett enkelt skrapliknande redskap, placerat mellan den dödes 
ben. Den döde vilade på ett lager ljus fin sand som täckte den ojämna 
bottenytan i gropen.

De påträffade benfragmenten har inte kunnat dateras p.g.a. avsaknad av 
kolagen. Kol i anslutning till det undre skelettet har HC-daterats till drygt 
5000 f.Kr. (kalibrerat värde).
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Delvis under, och även i anslutning till, stensättningen påträffades också 
boplatsspår i form av föremål, avslag, brända ben samt eldstäder och skör
bränd sten. De osteologiska analyserna av måltidsresterna visar på utnytt
jandet av en maritim miljö (t.ex. säl, strömming och torsk) samt en fast
landsmil jö (t.ex. bäver och älg).

Exemplen från Överkalix och Älvsbyn visar att stensättningarna med 
rödockra tillhör stenåldern, och att en del förefaller vara lika gamla som de 
äldsta mesolitiska gravläggningar som tidigare påträffats i Norden. Grav
skicket sammanfaller med de finska exemplen, men avvikelserna är också 
tydliga. Kännetecknande för de norrländska gravarna är den ovan mark syn
liga stensättningen samt rödockran i stensättningens fyllning.

En begränsad besiktning av tidigare registrerade gravar i Norrbotten, 
belägna under HK, har också genomförts av författaren. Ett antal lokaler 
belägna 45-100 m.ö.h. har besökts. Besiktningen ger vid handen att en del 
gravar har tidigare klassificerats fel, och att andra kan tillhöra bronsålder. 
En relativt stor andel måste dock av topografiska skäl, samt genom kopp
lingen till andra typer av lämningar, hänföras till stenålder.

Två lokaler med rödockrafyllda stensättningar har identifierats, båda 
belägna inom samma höj dintervall som gravarna från Överkalix (fig. 7). De

Fig. 7. Författaren vid skadad stensättning med rödockra (RAÄ 27), på sydöstra sidan av Selsborgs- 
bergen, Piteå socken, Norrbotten. Rödockra påträffades i kanten av en plundringsgrop. I bakgrun
den syns Piteälvens dalgång. Foto från sydväst, I. Bergman 1993.
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lägre belägna gravarna verkar generellt innehålla mer sten. Förutom den 
skillnaden kan man även notera att de i regel inte ligger så långt in i en dåti
da innerskärgård. Med utgångspunkt i besiktningen av de tidigare kända 
gravarna i Norrbottens kustland verkar det vara möjligt att gravskicket med 
stenfyllda gravkonstruktioner, synliga ovan mark, går att följa ända fram till 
bronsålderns början. Ett exempel på en miljö från senneolitisk tid-äldre 
bronsålder, med både gravar och bebyggelsespår, är Fattenborg i Tore sock
en (Bertvall 1991, Lagerstam 1991 samt Klang i denna volym).

I vilken mån resultaten går att överföra till andra delar av Norrland är en 
knepig fråga. Den gravläggning som Hallström undersökte, och som liknar 
Jäkärlägruppens begravningar i västra Finland, är dock knappast unik. Om 
det finns stensättningar med eller utan rödockra från stenåldern, går ej att 
bedöma i dag. Härtill krävs en topografisk analys av det kända gravmateria
let samt en inventering av de gamla strandlinjerna.

Vid arbeten med järnåldersmiljöer i Hälsingland har jag dock påträffat 
gravar och gravlokaler som varken stämt med en järnålders- eller bronsål- 
derstolkning. En sådan lokal ligger vid Tannavallen i Högs socken. Under 
senmesolitisk tid utgjorde dalgången vid Tannavallen ett sund mellan fast
land i nordost och en arkipelag i sydväst. På den nordvästra sidan av dal-

Fig. 8. På nordöstra sidan av dalgången vid Tannavallen, Högs socken, Hälsingland, är ett gravfält i 
klapper (RAÄ 80). Strandlinje 80 m.ö.h., efter Gröna kartan. Ritning författaren.
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gången, i ett klapperstensområde, delvis markerat av tydliga strandvallsbild- 
ningar, finns åtta delvis röseliknande stensättningar (fig. 8). Gravarna är 3-6 
m stora och 0,2-0,6 m höga. Några är närmast rektangulära, andra är run
dade. Om de är strandbundna (80-85 m.ö.h.) kan man anta en datering till 
ca 4000 f.Kr.

Utforskandet av det äldsta gravskicket i Norrland är ännu i sin linda, men 
det som har framkommit har gett spännande och, inte minst, oväntade resul
tat. Gravskicket i Norrbotten visar att det från senmesolitisk tid finns en väl 
utarbetad och omsorgsfull gravrit, som nära ansluter till gravseder hos folk
grupper i intilliggande områden. Seden med synliga stenläggningar och den 
myckna rödockran i stensättningarnas fyllningar avviker dock. Huruvida 
stensättningarna med rödockra endast utgör den synliga delen av större 
gravfält, där huvudparten har gravlagts under flat mark, kan endast framti
da undersökningar klargöra.

Den norrländska jorden, d.v.s. den sura podsoljorden, innebär att vi kom
mer att ha svårt att finna välbevarade skelettrester även vid framtida under
sökningar. Av det nedre skelettet i Manjärvsgraven var mindre än 20 g kvar, 
inklusive tandfragmenten. Samma erfarenheter visar de finländska undersök
ningarna, där inga mesolitiska gravar har kunnat uppvisa skelettrester.
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Kyrkor och kult i de västman
ländska Rannsakningarna

Lars Löthman

Churches and Cult in Rannsakningar from the County of Västmanland.
A short review of Rannsakningar efter antikviteter from 1667-1684 in the 
county of Västmanland, especially concerning the remains of places for 
sacrifice and ancient cult in connection with churches, mainly the church 
at Västerlövsta is presented. The main aim of Rannsakningar efter anti
kviteter was not to establish a more honorable background for the coun
try. It was instead nothing less than a first and relatively ambitious survey 
of the country’s ancient monuments, although with a partly literary cha
racter, where even information on giants, folk tales and historical songs 
were included.

Ingen torde ha förvärvat en så stor kännedom om Riksantikvarieämbetets 
fornminnesregister (FMR) som Klas-Göran Selinge, inte minst efter hans, 
märk väl, manuella och närmast totala genomgångar av registrets handskriv
na sockenböcker för Nationalencyklopedin och Sveriges Nationalatlas. Alla 
har väl vi kollegor inom RAÄ:s fornminnesinventering någon gång fått en 
kort kommentar från ”K-G.” till någon beskrivning vi med viss möda har 
åstadkommit i FMR:s inventeringsböcker. I flertalet fall kunde det gälla ett 
berättigat påpekande till någon brist i beskrivningen eller redovisningen, i 
andra fall bara en datering eller precisering.

I FMR för Västerlövsta socken i Västmanlands läns Upplandsdel, som 
reviderades 1990, påbörjade författaren en beskrivning av den nuvarande 
kyrkan (RAÄ 318). Enligt Ann Catherine Bonnier (1987:291) bör salskyr- 
kan vara från senmedeltid. Enligt Åke Nisbeth (1966:1) ingår i sakristian 
och norra sidokapellet rester av en äldre kyrka, som kan vara uppförd under 
folkungatiden. Dopfunten av kalksten dateras också till 1250-talet.

Kyrkor hör normalt ej hemma i FMR, om det inte rör sig om någon före
teelse i anslutning till dem, såsom bild- och runristningar, kastalruiner eller 
murar av fortifikatorisk karaktär, äldre kyrkogrunder eller kyrkoruiner, för
historiska eller medeltida gravfynd, myntfynd, rent museala samlingar av 
äldre gravvårdar, minnesstenar, uppgifter om offer och kult o.s.v.

Traditioner om äldre kyrkplats
I detta fall fanns dock två fullgoda skäl att ta med kyrkan i FMR utöver 
uppgiften om spåren av en äldre kyrkobyggnad. För det första florerade
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sedan länge i socknen de i och för sig rimliga traditionerna om att den första 
kyrkan skulle ha legat på den s.k. Gärdsbacken inom Horrsta by 1,5 km 
sydöst därom, d.v.s. mera centralt i socknens ursprungliga kärnområde. Den 
på denna backe belägna, ca 25x7 m stora, delvis stenskodda husgrundster- 
rassen, visade sig vid revideringsinventeringen dock ingå i en högst normal 
j ärnåldersboplats, med ytterligare två svagare terrasseringar, belägen ome
delbart sydöst om och nedanför ett yngre järnåldersgravfält med ett 20-tal 
lägre högar och stensättningar (RAÄ 14:1-4). Dessa iakttagelser samt Nis- 
beths uppgifter om att rester av en äldre kyrka ingår i den nuvarande bör 
alltså vederlägga den envisa traditionen ovan. Jämför även Sporrong 
(1985:135): ”En äldre tomt (till Horrsta) har uppenbarligen funnits.” Vidare 
är, enligt DMS och O AU, de äldsta kända skriftliga beläggen för Västerlöv- 
sta: loster o. 1200, løstum 1314, Lösta sochn 1390, Skarpalösta 1416.

Uppgifter om äldre avgudadyrkan i Rannsakningarna
För det andra, och det minsann inte minst intressanta, kunde jag komplette
ra med inte mindre än tre uppgifter om äldre folklig kult av utomordentligt 
intresse knutna till kyrkan. I Befallningsmännens Rannsakningar efter anti
kviteter 1682-83 för Västerlövsta socken i dåvarande Salbergs län omtalas 
nämligen under p. 14 att:

”På Östra kyrckiogafwelen är et stoort håhl, som berättass afguden Tohre skall hafwa 
stådt uthi och der blifwen tillbedin och dyrckat, på bäggie sijdor om kyrckiodohren fin
ness och 2:ne stoora håhl hwar uthi och afgudar skall stådt hafwa och tillbidne widh 
Follketz uth- och ingång i kyrckian.”

Inga ”hål” eller snarare nischer syns på Olof Graus teckning av kyrkan 
1754. Inga sådana märken syns heller i nuvarande kyrkoväggar. Såvida nu 
uppgifterna i Rannsakningarna är riktiga, kan man endast konstatera att 
övergången från hednatidens kult till kristendomen i detta randområde till 
Mälarbygden inte gick helt friktionsfritt, utan att man fick ta till olika lam
por för att på ett mjukt sätt omvända de klentrogna till den rätta läran!

Vidare - och inte mindre intressant - är samma Rannsaknings uppgift 
under p. 13:

”1 Löfsta kyrckia är een brädekista måhlat, hwar uthi Christi belete ligger och kallass 
Christi graaf, dijt ifrån många Orther follk anländt hafwer i forna tijder, at wijssa Christo 
der medh tienst och ähra och under låcket på bräddarna slickat medh läpparna at det är 
mycket slätt och nött.”

Uppgiften är av största intresse, då den dessutom antyder att Västerlövsta 
kyrka tydligen tidigt fungerat som en vallfärdsort av rang. Kistan med Kris
tusbilden fick Artur Hazelius redan 1876 mottaga som gåva av församlingen
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Kristi grav från Västerlövsta kyrka i Uppland, den enda nu bevarade permanenta gravkistan i landet, 
förvaras på Statens historiska museum (SHM). Träkistan mäter 1,8x0,6 m och är 0,85 m hög, med
an Kristusskulpturen är 1,5 m lång. Sådana gravkistor är arkivaliskt belagda i Alunda, Danmark, 
Tuna och Vada kyrkor i Uppland. Enbart skulpturer av den döde Jesus finns i Vårfrukyrkan i Enkö
ping och i Roslagsbro samt i Bollnäs, nu på Hälsinglands museum i Hudiksvall (Stolt 1993:26). Kris
ti gravkistorna är vanligast i Tyskland och England fr.o.m. 1300-talet, och har inom de medeltida 
kyrkoskådespelen använts till att mer realistiskt framställa uppståndelsen. Västerlövstakistan har här 
avtaget ryggåstaklock, och dateras till 1400-talets senare del. Foto förf. 1993.

till Nordiska museet (inv.nr 11.830), i vars anteckningar står att konfirman
derna då plägade blom- och lövbesmycka Kristus. År 1943 deponerades 
båda på det då nyuppförda Historiska museet (inv.nr 23 002:28, se fig.).

Andra kyrkor med äldre kult i Rannsakningarna
Ytterligare några kyrkor och kapell med olika uppgifter om offer eller kult i 
Rannsakningarna över de socknar som nu utgör Västmanlands län skall här 
omnämnas. Om Möklinta kyrka (RAÄ 1:2) anförs i Befallningsmännens 
berättelse 1682:

”... at follk både ifrån uthrijkess och inrijkess Orther hafwa kommit dijt uthi Hedendo
men som hafwer någon nödh påkommit antingen af sjukdomb eller annat och offrat på 
den Helige Smedens been, hwillka Offrepenningar hafwa blifwit tagne till kyrkians första 
°pbyggellse.”
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Vid Norbergs kyrka omtalas i både Prästernas rannsakningar 1667 och 
Befallningsmännens 1682 Heligkorskällan söder om kyrkan, och strax intill 
en liten backe med kapell, av vilket då endast grunden syntes. Bredvid källan 
stod en ihålig stock, i vilken alla som ville hämta vatten måste offra pengar.

I sammanställning till biskopen i Västerås 1667 över kontraktets kyrkor 
konstaterar prosten Henrik Moraeus i Munktorp kort att ”S. Davidz kyrkia 
och hans belete af trää, äre ännu j gott behöll”.

I Badelunda upptas 1682 en offerlund och en offerkälla (RAÄ 486), den 
senare öster om kyrkan och nedanför åsen. En ”fru” från främmande land 
sägs i fordom tid ha fått sin hälsa åter av vattnet från källan och därför 
skänkt storklockan till sockenkyrkan.

I grannsocknen Tillberga omnämns vidare i Befallningsmännens korta 
berättelse 1682 en gammal offerkälla kallad Sankta Malin mitt i hälleberget 
på klockargårdens mark öster om kyrkan (RAÄ 64).

I Upplandssocknen Nora och på Kapellåsen sydöst om kyrkan relateras 
slutligen i Befallningsmännens berättelse för Salbergs län 1682-83 en stor 
sten (RAÄ 40). Till denna har man från minga ”landsorter”, särskilt från 
”Nederlanden”, sökt sig och där offrat pengar i ett litet hål på norra sidan 
för att få syndernas förlåtelse och, beträffande de sjuka, för att återfå hälsan.

Inga uppgifter finns om kyrkor anlagda direkt över eller i omedelbar 
anslutning till offerkällorAstenar. Nuvarande kyrkoherden i Västerlövsta, 
Sven Wiking (!), omtalar att det under korgolvet framkommit en nedgång till 
ett 1,75 m djupt murat utrymme, dock troligen vinkällare.

Björksta kyrka är uppförd på en flack bergplatå med en hällristning, och 
har i södra långsidans vägg ett inmurat block med ett femtiotal skålgropar.

Andra företeelser i länet omnämnda i Rannsakningarna
Uppgifterna i-Rannsakningarna efter antikviteter 1667-84 är alltså väl värda 
att följa upp, inte bara de om offer och kult. En snabbgenomgång av de 50 
socknar som ingår i nuvarande Västmanlands län visar att 8 helt saknar 
noteringar. De övriga 42 har dock totalt 200 uppgifter i både prästernas och 
befallningsmännens berättelser, varav ett femtontal behandlar samma objekt. 
Dominerande kategorier är gravar (62 st. eller 31%), fornborgar m.m. (38- 
19%), runstenar (30-15%), platser för slag och jättar (18-9%) samt offer
ställen (16-8%). Vidare förnäma mäns grifter (12-6%), gamla rune- och 
munkböcker och sagor (11-5,5%), mynt (3-1,5%) och historiska visor (2- 
1%) samt övrigt (8-4%).

Rannsakningarnas mål
Det har ofta framhållits att ett av Rannsakningarnas främsta mål var att lyf
ta fram fäderneslandets ärorika förflutna. Man får nog dock anse att detta 
syfte redan var överspelat då. Bakom dessa tankegångar, tydligt uttryckta i
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Gustav II Adolfs Memorial 1630 efter förebild från Danmark 1620, låg tro
ligen strömningar ute på den europeiska kontinenten redan under 1500- 
talet. Om den dåvarande statsmakten under 1660-talet verkligen hade velat 
teckna en ärofull bild av landet, hade det varit enklare att låta några hävda
tecknare behandla ett färre antal större ”monument”, och ej gå omvägen via 
en ganska detaljerad enkät till i många fall motvilliga präster och kronobe- 
tjänter, vars resultat dessutom får betraktas som skäligen ojämnt. Det 
huvudmål man eftersträvade var ingenting mindre än en första och förhål
landevis ambitiös inventering av rikets fornminnen (jfr Floderus och Gus- 
tawsson 1946:246), dock med betydande inslag av litterär karaktär (se 
Schück 1932:144), vilka givetvis ej registreras av den moderna fornminnes
inventeringen.
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Gravar med rödockra i 
skogslandet

Gert Magnusson

Graves with Red Ochre in Forest Areas. This paper deals with a Migra
tion Period grave with a red ochre-filling. The grave is located near some 
of the iron-production sites, which suggests that it might be the burial of 
an ironworker. The use of red ochre points to a very ancient burial cus
tom with roots in the ancient hunting and gathering societies, which may 
have inhabited the area long before the iron producers. Burial customs 
involve the whole cultural society. The question here is whether or not 
there were two parallel cultures in Jämtland and the possibility of one of 
the cultures accepting and adapting the burial customs of the other cul
ture.

De flesta arkeologer, som arbetat med mellannorrländskt material har alltid 
fascinerats av de så kallade insjögravarna. Dessa har i olika sammanhang 
behandlats av Gustav Hallström vid början av seklet (Hallström 1942) och 
senare av Björn Ambrosiani (Ambrosiani et al. 1984), Åke Hyenstrand 
(1974a och b), Klas-Göran Selinge (1979), Inga Serning (1962 och 1966), 
Jan Sundström (1989) samt av Inger Zachrisson (1993). Man har på olika 
sätt försökt att tolka insjögravarna, vanligen utifrån kulturella variabler. Att 
de skulle härröra från en invandrad bondebefolkning, eller att det skulle 
vara fångstfolkets gravar. Den senaste hypotesen är att de skulle vara samis
ka gravar (Zachrisson 1993). Hyenstrand har sett dem som järnproducenter
nas gravar i samband med årliga expeditioner efter järn ut i de djupa skogs
markerna (Hyenstrand 1974a och b).

Definierar gravar förhistoriska kulturer eller subkulturer?
Den kulturella kod som dessa gravar innehåller är betydelsebärande, i det att 
gravskicket i form av gravmonumenten är markerat. De är nästan uteslutan
de brandgravar, oftast med de brända benen samlade i en benbehållare eller 
liknande. Gravarna är vanligen runda stensättningar, men det förekommer 
såväl kvadratiska och rektangulära som triangulära stensättningar. Kan des
sa faktorer vara så kulturellt beroende, att de verkligen definierar olika 
etniska kulturer, olika subkulturer eller socialt definierade grupper, vilka på 
olika sätt har kommit att utgöra lokala grupper.

För en modern arkeologisk forskning är dessa frågor väsentliga, men är de 
möjliga att bearbeta med hjälp av arkeologiskt material och arkeologisk
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metod? Är verkligen materiella kulturprodukter så pass knutna till sociala 
grupper att detta låter sig göras? Ett av de senaste försöken har gjorts av 
Mats Burström i hans avhandling ”Arkeologisk samhällsavgränsning” 
(1991). Försöket blev utsatt för en hård kritik av Anders Andrén och Leif 
Gren i Fornvännen (Andrén 1991 och Gren 1991). Det är mycket stora svå
righeter att avgränsa ett samhälle eller en kulturgrupp utifrån de fragmenta
riska lämningar, som ett arkeologiskt material består av. En social eller kul
turell identitet kan defineras på så många olika sätt. Det kanske mest 
utpräglade sättet att markera social och kulturell identitet är språket och de 
andliga värden, som uttrycks genom det. Ser man till de materiella kultur
produkterna är det vanligen främst i dräkten, som en kulturell identitet mar
keras. Uttrycket ”Som man är klädd, blir man hädd” uttrycker väl dräktens 
kommunikativa funktion. Genom att bära en viss dräkt visar man sin tillhö
righet med en särskild social grupp eller en hel kultur eller subkultur. Med 
hjälp av dräkten har man i de flesta äldre och modernare samhällen marke
rat vem man är, gift eller ogift, bonde, ämbetsman eller soldat, kung eller tig
gare o.s.v. Även etnisk identitet i betydelsen social identitet har oftast mar
kerats i dräkten, men även i språk, talesätt, titlar och litteratur m.m. av det 
rent immateriella.

Ser man till ett äldre samhälle, där man inte har haft tanken kring natio
nalstaten som ett begrepp, vilket det ju egentligen blir först under 1800-talet, 
har nog främst en större social tillhörighet definierats genom religionen. 
Skulle vi kunna fråga en 1700-talsmänniska, tror jag att denne främst skulle 
definiera sig som kristen lutheran. Detta långt innan han eller hon skulle 
definiera sig som undersåte till svenske eller danske kungen, eller som arren
debonde till någon adelsman. Den religiösa identifikationen kan antas ha 
varit den viktigaste sociala gemenskapen.

Historikern Arne Jarrick har i sin bok ”Mot det moderna förnuftet” ana
lyserat de olika tankestrukturer, som på olika sätt kommit att styra männis
korna i historien (1992:75):

1. Som en första kategori sätter han de reflexiva tankarna. Dessa är medvet
na och individuella, resultat av ett medvetet tänkande, där man kan följa 
den enskildes medvetna val. I ett arkeologiskt material skulle man kunna fin
na dessa tankar i hur man gjort tekniskt sammansatta företelser, som t.ex. 
byggandet av en blästerugn, eller valet av stål och järnsorter till en svärds- 
klinga.

2. Den andra kategorin är doktrinerna. Dessa består av väl sammanhållna 
tankestrukturer, till vilka politiska eller religiösa ideologier kan räknas. Här 
finns normer och reglerade beteenden, vilka är möjliga att följa genom att de 
upprepas såväl över geografiska områden, som över tiden. Förändringar här
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är möjliga att iakttaga i t.ex. gravmaterial. Man hade ett visst gravskick eller 
en viss gravtyp, därför att det samhälle inom vilket graven anlades hade spe
ciella krav, vilka baserades på ett doktrinärt tänkande. Sannolikt fanns det 
även sanktioner, antingen direkt sociala eller förväntades ”himmelska” såda
na, om man inte följde ett förväntat beteende.

3. Den tredje kategorin är de oreflekterade attityderna. Dessa tankar är säl
lan uttalade, men de är fullt medvetna. Frågar man en person om dessa 
saker, kan de ge ett svar på varför, men när de agerar i enlighet med dessa 
tankar är dessa inte ett resultat av direkt medvetna val, utan fastmer efter ett 
mönster. När bonden rensar sin åker från sten och lägger dem i ett odlings- 
röse, så gör han detta för att få odlingsbar mark och flyttar inte bort stenen 
mer än nödvändigt. Vanligt inom denna kategori av tankar är att ”så gör 
man bara”.

4. Den fjärde kategorin är de rent omedvetna tankarna, vilka främst är psy
kiska eller psykohistoriska. Dessa tankar är helt omedvetna, men kan i 
mycket ändå styra individen. Denna kategori är oftast omöjligt att se direkt i 
det arkeologiska materialet.

Anders Andrén har delvis formulerat detta utifrån det arkeologiska materia
let, som manifesta och latenta lämningar (Andrén 1985).

Graven vid Josvedsviken på Rödön
I samband med de arkeologiska undersökningarna 1977 av järnframställ- 
ningsplatserna vid Josvedsviken på Rödön vid Storsjön, Jämtland, noterades 
även förekomsten av skärvsten och slagen kvarts på stranden. Centralt belä
get mellan järnframställningsplatserna låg en boplats av den typ som är så 
vanligt förekommande i Jämtland och i hela Norrland. En yta av 15x25 m 
avtorvades och undersöktes. Inom denna yta påträffades en härd och en gra
vanläggning (fig. 1).

Graven, som inte var synlig före avtorvningen, var ca 5 m i diam och 0,15 
m hög (fig. 2). Fyllningen bestod av slagg och rostad malm. Efter avtorv
ningen lyste graven vackert röd (fig. 3). Slaggen var utvalda, 0,2 m stora 
bitar, rödbruna till svarta, och med en slät stearinliknande yta. Slaggen var 
identisk med de slagger, som påträffades i anslutning till de närbelägna järn
framställningsplatserna.

I den centrala delen av graven påträffades en bengömma under en flat 
sten, 0,3x0,3 m och 0,08 m tjock (fig. 4). Benen var svårt fragmenterade, 
och det gick endast att analysera en mindre del av dem. De bestämbara 
benen visade sig härröra från en spädgris och en tjäder. Benbestämningarna 
utfördes av osteologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet. I
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Fig. 1. Området vid Josveds viken, Rödöns socken, Jämtland. I området finns fyra järnframställ- 
ningsplatser och en s.k. fångstboplats. Det är graven på boplatsen, som behandlas i texten. Graven 
på järnframställningsplatsen i norr är en vikingatida flatmarksgrav. Efter Magnusson 1986.

botten av bensamlingen fanns en i det närmaste komplett hartstätningsring. 
Ovanpå täckhällen låg en klumpsten, till formen av nästan kubisk, 0,2x0,2 
m stor.

Under hela anläggningen fanns rester efter en brandfläck, 2,4x0,9 m stor, 
där den underliggande moränsanden hade bränts röd. Det var sannolikt bål
platsen. Perifert i den östra till sydöstra delen av anläggningen fanns tre kon
centrationer av träkol.
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Fig. 2. Grav A2, RAÄ 161. Graven saknade en urskiljbar markering ovan jord, och påträffades i 
samband med att man grävde provrutor. Gravgömman låg centralt i graven under täckhällen. Foto 
författaren.

Fig. 3. Grav A2, RAÄ 161. När det översta lagret om 5 cm var borttaget fördjupades den röda fär
gen i gravfyllningen. Foto författaren.
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Fig. 4. Plan över rödockragraven, vilken här är markerad som A2. Belägen på boplats RAÄ 161. 
Efter Magnusson 1986.

Det är något förvånande, att man vid den osteologiska analysen inte 
påträffade några brända ben av människa. Dessa borde ha funnits, ty det är 
knappast troligt att man enbart skulle ha begravt en spädgris och en tjäder 
på detta rituella sätt.
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Ett 14C-prov togs av kol från den kraftigt brända ytan i direkt anslutning 
till själva gravgömman. Detta prov gav en datering kalibrerad till 441-665 
e.Kr. (Magnusson 1986:73). Man kan notera att det finns ett tidsmässigt 
samband med en datering av en härd från den boplats, där graven anlagts. 
Dateringen från härden gav värdet 263-634 e.Kr., kalibrerat (Magnusson 
1986:73).

Gravens språk
Trots de reservationer, som man behöver göra p.g.a. att det vid den osteolo
giska analysen inte påträffades några säkert bestämbara människoben, vill 
jag betrakta denna anläggning som en grav. Den analyserade mängden ben 
är mindre än 20 g och ytterst fragmentariskt bevarade. Fyndet av en späd
gris antyder att den gravlagde kulturellt tillhört en bondekultur, under det 
att förekomsten av tjäder mer visar mot skogens folk.

Det är att notera att graven ligger i direkt anslutning till ett av de mer 
betydande järnframställningsområdena inom nuvarande Rödöns socken. 
Inom det direkta närområdet finns fyra större järnframställningsplatser, vil
ka har daterats till romersk järnålder och folkvandringstid. Den boplats 
inom vars område graven ligger kan vara den boplats, där järnframställarna 
vilade och lagade mat i samband med att de arbetade vid blästerugnarna. 
14C-dateringen av härden antyder detta och att graven inte har kommit att 
överlagra någon härd. Det kan tala för samtidighet, utan att det är helt 
klart. Det är dock något förbryllande att boplatsen till sina huvuddrag är av 
samma typ, som de tusentals andra stenåldersboplatserna vi idag känner 
från Jämtland. Klas-Göran Selinge kom att bli pionjären, när det gäller att 
inventera och förstå dessa i ett kulturellt sammanhang (Selinge 1979).

Boplatsen visar upp vanliga karakteristika för en nordskandinavisk stenål- 
dersboplats: ett lager med skärvsten på stranden, enstaka avslag av kvarts 
och kvartsit. Den skiljer sig inte på något betydande sätt från de övriga 
boplatser, som täcker en så lång period av Norrlands förhistoria. En annan 
fråga är dock om graven kan karakteriseras som en grav tillhörig en individ, 
vars kulturtillhörighet skulle vara järnålderns bondesamhälle. Det finns 
inslag, som pekar åt ett annat håll också.

Gravskicket, en brandgrav där de brända benen placerats i ett träkärl i 
svepteknik, av vilket endast hartstätningsringen återstod, och täckhällen 
med ett eventuellt gravklot, tyder på en kulturell koppling till järnålderns 
bondesamhälle. Fyllningen av slagg och rostad limonitmalm är väl inte 
direkt typisk för järnålderssamhället. Evert Baudou (t.ex. 1963) har för Gäs
trikland påpekat att det finns högar på gästrikska gravfält, som är helt upp
byggda av slagg, men med en mellanliggande fyllning av jord. Den symbolis
ka betydelsen av denna slagg i gravarna har tolkats av många i symbolter
mer, nu senast av Burström (1990). Svårigheten med slaggen som betydelse
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bärare under forntiden är stora. Det kan förefalla vara en förenkling för 
1900-talets museiutbildade människor, som är tränade att nyttja föremål 
eller avfall i symboliska termer i de museala utställningarna, att även lägga 
detta betraktelsesätt på forntiden. I det äldre samhället är slagger främst 
avfall och deponerat som sådant. Ofta har man haft sådana mängder slagg, 
att den har varit i vägen, och man har sökt olika vägar att bli av med den.

Det är mot denna bakgrund som fyllningen i graven vid Josvedsviken för
vånar en del. Fyllningen av slagg kan betyda något särskilt här. Graven lig
ger några hundratal meter från järnframställningsplatserna, från vilka man 
rimligen måste ha hämtat slaggen. Intressantare än slaggen är nog den rosta
de malmen i fyllningen. Nyttjandet av rostad malm i gravar har en mycket 
lång historia. Vanligen känner vi den rostade malmen under en annan 
beteckning - rödockra.

Vi vet att rödockran har nyttjats i gravar i fångstsamhällen sedan den 
äldre stenåldern och som färg i samband med hällmålningarna. Här finner vi 
den som fyllning till en grav från folkvandringstid, vilken måste ha lyst helt 
röd, när graven var nyanlagd. I Jämtland och Härjedalen finner vi att 
rödockra främst har använts som färg till hällmålningarna, men det finns 
även ett betydande fynd av annat slag från Östansjö i Lillhärdals socken. 
Där har man påträffat några slipade skifferredskap, pilspetsar och en spjut
spets i ett tjockt lager med rödockra (Janson 1962:35ff). Fyndet gjordes inte 
av museipersonal, men en efterundersökning genomfördes dock. Vid flera 
tillfällen har frågan ställts om inte detta fynd egentligen var ett gravfynd, 
men från en helt annan tid än den som berörs här. Mig veterligt är inte 
rödockra känt från järnåldersgravar.

Det är mot denna bakgrund rödockragraven på Rödön är av betydelse. 
Har rödockran ett likartat symboliskt innehåll, som rödockran i mesolitiska 
gravar, och skulle denna kunna vara knuten till fångstkulturer? En närlig
gande tanke är att slaggen och rödockran tillsammans skulle vara den folk- 
vandringstida smedens grav. En av smederna kom att bli kvar vid Storsjöns 
strand, när de övriga återvände med packhästarna tyngda av det producera
de järnet. Kanske var det så, eller kan denna grav visa på en kulturell kon
takt med andra kulturer, och därvid tagit upp kulturella element, som att 
nyttja rödockra i gravarna? En röd färg, som jägarna såg som en del av livet. 
Man visste hur betydelsefull livets röda färg var för allt levande. Tanken går 
till Shakespeare: ”Så går livets röda färg i dödens kranka blekhet över.”

Var rödockran en symbol för livet eller en besvärjelse mot döden och indi
videns utplåning? Det är kanske så att man i större utsträckning borde ställa 
frågor med en grund i människans oreflekterade attityder, där inte allt är 
medvetna strategier. Det är viktigt att vara medveten om att vi ofta inom 
arkeologin arbetar med ett material, som är ett resultat av mänskliga känslor 
under forna tider.
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Fornlämningsområden och 
fornminnesmiljöer

Christian Meschke

Archaeoloqical sites and Cultural Heritage Environments. The discussion 
in this paper deals with some opinions on the criteria used in delimiting 
areas with ancient monuments according to KML Chapt. 2, § 2. Further, 
some of the consequences for the ancient monuments which - although 
they are considered to have a functional connection with the delimited 
ancient monument - should still not be included in the collective area with 
ancient remains. Special emphasis is placed on the appearance of earlier 
topographical traces which can explain an ancient monument’s situation 
in the landscape. Increased knowledge concerned with omland questions 
are sought. This ought to be practically applicable in establishing delimi
tations. Three examples are presented which illuminate, in different ways, 
the importance of the purpose of delimitation. Finally, some areas of 
application for preservation activity are presented where in-depth know
ledge about the character of the area and its importance can affect the 
level of quality of the decision.

Gränsbestämning av ett fornlämningsområde har i första hand ett fiskalt syf
te. Genom beslutet upprättas en bestämmelsegräns för tillämpning av 2 kap. 
i Kulturminneslagen (KML). Inom fornlämningsområdet prövas fornläm- 
ningens behov av fysiskt skydd genom länsstyrelsernas vägning av allmänna 
och enskilda intressen. Avgränsningen grundas på fornlämningens art och 
betydelse. Den i detta sammanhang viktigaste aspekten är fornlämningens 
upplevelsevärde.

Upplevelseaspekten har såväl en kulturhistorisk som en tillgänglighetssida. 
Den förra utgångspunkten beaktar lämningens samband med sådana topo
grafiska element och funktionssamband med andra lämningar som är histo
riskt relevanta. Denna uppsats tar översiktligt upp några utgångspunkter för 
en diskussion om detta ämne. Fornlämningens helgd och liknande kvalitéer 
behandlas inte.

Tillgänglighetsaspekten tar fasta på de fysiska förutsättningarna att nå 
och se en fornlämning. Detta har ofta uttryckts på sådant sätt att allmänna 
vägar i anslutning till fornlämningar har bestämts som gränser för fornläm
ningsområden. Man har därmed skapat förutsättningar att bibehålla insynen 
mot fornlämningen från vägen. Siktlinjer i det landskapsrum som omger en 
fornlämning har getts betydelse för avgränsning. Detta blir särskilt viktigt
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när det gäller monumentala fornlämningar, som t.ex. bronsåldershögar i ett 
öppet landskap. Ett annat exempel på ett likartat synsätt är den äldre gräns
bestämningen av fornlämningskomplexet Uppsala högar, som påtagligt över
dimensionerade sambandet med det nutida Uppsala på bekostnad av det his
toriska sambandet mellan Kungsgårdens läge, den förmodade 
marknadsplatsen norr om denna och Fyrisån (Johansen 1992) (fig. 1).

Beslut om gränsbestämning av ett fornlämningsområde förekommer som 
regel endast vid konflikter om områdets omfattning. Normalt accepteras 
länsstyrelsens bedömning av i vilken omfattning en exploatering berör ett 
fornlämningsområde. Osäkerhet om avgränsningen kan emellertid vara ett 
problem såväl för den enskilde markägaren som vid kommunal detaljplane
ring. En planerare kan själv varken uppskatta bestämmelseområdets räck
vidd enligt KML eller värdera förekommande fornlämningars betydelse. För 
att påverka detta förhållande bedriver Riksantikvarieämbetet (RAÄ) - inom 
ramen för ett forskningsprojekt, ”Arkeologisk kulturmiljövård och samhälls
planering” - en försöksverksamhet med preliminära avgränsningar och kva
litetsbedömningar av fornlämningsområden. Arbetet har hittills omfattat två 
geografiska områden, slätt- och skogsbygd i Kristianstads län och skogsbygd 
i Växjö kommun, Kronobergs län. Projektet syftar till att långsiktigt skapa 
förutsättningar för bevarande av fornlämningar och fornlämningsmiljöer. 
Detta skall åstadkommas genom ökade insikter om fornlämningars kultur
värde hos kommunala planerare. Vidare syftar projektet till att förse kultur
miljövårdens handläggare med en teoretisk grund för kvalitetsbedömningar 
och för redovisning av kulturmiljövårdens bevarandemål.

Fornminnesmiljöer
Uppfattningarna om hur stort område på marken som bör höra till en forn- 
lämning har växlat över åren. Generellt sett har fornlämningsområdenas 
omfattning påverkats av den allmänna samhällsdebatten och den ekonomis
ka utvecklingen i landet. Ett belysande exempel är de gränsbestämningar 
som genomfördes under 1950- och 1960-talens nyodlingsepok. Då uteslöts 
vanligtvis den närmast sakrosankt betraktade åkermarken från fornläm- 
ningsområdet. Åkern uppfattades som för framtiden ohotad och som ett 
positivt inslag i fornlämningsmiljön.

Dagens syn på bestämning av fornlämningsområden grundas i stor 
omfattning på ambitionen att avgränsa det område som behövs för att för
klara vilka faktorer som i forntiden varit styrande för lokaliseringen. På 
sådant sätt kan man säkerställa såväl fornlämningens pedagogiska värde 
som dess vetenskapliga kvalitéer och betydelse som referensyta för komman
de forskning. Genom att ett sådant synsätt i princip öppnar dörren för i det 
närmaste obegränsade fornlämningsområden uppkommer omedelbart frå
gan: Hur långt är man ur antikvarisk synvinkel beredd att tänja sambandet
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Fig. 1. Det äldre och det nya fornlämningsområdet för fornlämningskomplexet Gamla Uppsala. 
Efter Johansen 1992.
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mellan natur och kultur? Frågan kan knappast besvaras, och det är inte hel
ler lämpligt att genom regler staka ut gränser för framtida bedömningar. 
Fornlämningsområden bör som hittills tillåtas utvecklas successivt i överens
stämmelse med det allmänna rättsmedvetandet. Saken kan göras tydligare 
genom att visa några samband av mer övergripande karaktär, som visserli
gen kan vara viktiga för att förklara bakgrunden till fornlämningarna, men 
som med nuvarande tillämpningspraxis knappast uppfattats som fornläm
ningsområden. Nämnas kan bland annat i terrängen iakttagbara samband 
mellan en forntida boplats och det revir som hör till denna, eller fysiska spår 
av en medeltidsstad och dess influensområde eller dess näringsomland, segel
leders samband med övergivna hamnar eller förhållandet mellan flyttningsle- 
der för älg eller vildrenar och förekomst av fångstgropar. Exemplen kan 
naturligtvis mångdubblas.

En diskussion i ämnet bör handla dels om vilka samband som är relevanta 
för gränsbestämning enligt KML, dels om lämpliga former för skydd av 
fornminnesintressen utanför ett fornlämningsområde (nedan benämnt forn- 
minnesmiljö - i brist på bättre). Vissa fornminnesmiljöer torde redan utgöra 
kulturhistoriska riksintressen och för många andra bör sådant skydd kunna 
övervägas. Det behövs dock en precisering mellan KML och Naturresursla
gen (NRL) i detta avseende. Vidare bör man studera hur en fornminnesmiljö 
som inte är ett riksintresse skulle kunna tas tillvara. Möjligtvis skulle jord- 
och skogsbrukets hänsynsregler liksom Naturvårdslagens (NVL) bestämmel
ser om reservat och landskapsskydd kunna utvecklas i denna riktning.

För att bestämma ett fornlämningsområde liksom en fornminnesmiljö 
krävs goda kunskaper om omlandets betydelse för fornlämningens lokalise
ring. Vilka var de naturgivna förutsättningarna för lokaliseringen? Vilka 
spår avsatte denna? Finns det spår kvar av den ursprungliga topografin, 
hydrologin eller biotopen? När det gäller att påvisa de fysiska spåren efter 
det komplicerade spelet mellan människan och naturen finns ännu stora 
kunskapsluckor att fylla.

Ett vägledande exempel för att visa sambandet mellan olika lagar är Rege
ringsrättens utslag avseende fornborgen på FFalleberg i Västergötland. Den
na omfattar i princip hela platåberget, men kunde inte gränsbestämmas 
enligt dåvarande fornminneslag.

”Halleberg är en naturformation och kan därför - även om berget med hänsyn till fornti
da användning och förefintliga befästningsanordningar är att beteckna som fornborg - 
icke anses hänförligt till någon av de i 2 § lagen om fornminnen angivna arbetena av kul
turföremål. Med hänsyn bl a till sin synnerliga stora omfattning är Halleberg icke heller 
ett sådant naturföremål, som enligt samma paragraf kan i sin helhet utgöra fast fornläm- 
ning.” (Nytt juridiskt arkiv 1966:E49.)
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Rätten ansåg däremot att befästningsanordningar i kleven liksom andra 
stödmurar och vallar utgjorde fasta fornlämningar, som med hänsyn till hur 
de var infogade i terrängen borde ha fornlämningsområden av ”en icke obe
tydlig omfattning.” Sådana områden ansågs emellertid ändå inte kunna 
”komma att hänföras till mer än mindre delar av berget och den omgivande 
terrängen” (Nytt juridiskt arkiv 1966:E49). Senare överklagades även ett 
reviderat förslag till gränser. Regeringsrätten ansåg uppenbarligen inte att 
det reviderade området tillgodosåg de i domen redovisade förutsättningarna, 
utan anförde åter att ”Halleberg är icke att i sin helhet beteckna som fast 
fornlämning”. Vidare efterlystes en utredning som gav ledning för en detalje
rad bestämning av fornlämningsområdet (Nytt Juridiskt arkiv 1970:1193). 
Med anledning av domen fullföljdes inte gränsbestämningen genom ytterli
gare ett beslut enligt fornminneslagen. Istället förordnades om naturreservat 
till skydd för hela miljön.

Källmaterialet
För att utveckla det historiska upplevelsekriteriet i den skisserade riktningen 
är det viktigt att studera hur rekvisiten har tillämpats hittills. En viktig källa 
är då sådana länsstyrelsebeslut enligt 2:12 KML om ingrepp som endast 
berör fornlämningsområden, men inte själva fornlämningen. Besluten speg
lar indirekt länsstyrelsens uppfattning om områdenas storlek. Under de 
senaste fyra budgetåren har dessa ärenden ökat från 236 till 361, och utgör 
tillsammans 1 136 under perioden. Överklagade KML-beslut visar regering
ens uppfattning om gränsbestämningar. Nyligen har RAÄ sammanställt 
överklagningar gjorda under åren 1980 - 1992 (Från Fornminnesavdelning- 
en för kännedom 1993:7). Vidare kan som bakgrund till nuläget motivering
arna i tidigare gränsbestämningar studeras. Formella beslut om gränsbe
stämning enligt 2:2 KML är dock sällsynta. Uppskattningsvis har något mer 
än 200 fornlämningar gränsbestämts, varav ca en tredjedel har överklagats. 
Regerings- och kammarrätternas utslag i de sistnämnda ärendena är givetvis 
av stor betydelse genom sin prejudicerande karaktär. Flera ärenden berör till 
exempel det nämnda sambandet mellan KML och NVL. Av intresse i detta 
sammanhang är givetvis också kommunernas hantering av fornlämningar i 
detaljplanearbetet. En viss uppföljning av hur utfallet av antikvariska 
bedömningar och planförfattares intentioner blev vid den praktiska tillämp
ningen har gjorts av Berta Stjernquist m.fl. i ”Arkeologi och samhälle” 
(1993). Studien bör dock kompletteras med systematiska uppföljningar av 
hanteringen av äldre planer i andra topografiska och demografiska miljöer. 
Det finns således ett omfattande material att bearbeta. Det har inte varit 
avsikten att i denna begränsade uppsats göra någon analys av källmaterialet. 
Vissa av frågorna kan dock komma att behandlas i RAÄ:s kommande all
männa råd i ämnet.
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Topografiska kriterier
En fornlämnings kulturhistoriska aspekt kan uttryckas i form av lämningens 
samband med spår efter den samtida fysiska miljön och genom dess funk
tionssamband med andra fornlämningar. Det är väl känt att topografiska 
element av betydelse i detta sammanhang kan vara till exempel terrängför
hållanden lämpliga för försvar (branter), för avspärrning vid jakt och fångst 
(uddar, näs, åskrön), för boende (lättdränerande mark, gynnsamt lokalkli
mat), för kult och begravning (märkliga naturformationer, utsiktspunkter), 
för vägar och andra kommunikationslämningar (åssträckningar, vadställen, 
naturhamnar), jordmån (bearbetningsaspekt), råvarutillgång och hydrologis- 
ka förhållanden (tillgång på färskvatten, dämningar och kanalisering, spår 
efter strandlinjer och hak). Exemplen kan mångfaldigas. Fornlämningens 
samband med den fysiska miljön kan i besluten redovisas mer eller mindre 
uttalat. Det kan vara lämpligt att systematisk gå igenom vilka samband som 
hittills har betonats.

Funktionssamband
Vid gränsbestämning avgränsas som regel endast den lämning som är direkt 
berörd av ett arbetsföretag. Ändå är det lätt att räkna upp ett antal exempel 
på funktionssamband mellan olika fornlämningar. Vissa lämningar konstitu
eras redan i sig av ett konglomerat. Fornlämningar som övergivna gruvor 
och hyttor är nästan alltid sammansatta av flera olika anläggningar. Detsam
ma kan gälla lämningar med agrar karaktär (hägnader, odlingsytor, odlings- 
rösen, husgrunder). RAÄ har inom ramen för fornminnesinventeringen 
utvecklat regler för klassificering av olika fornlämningstyper, och för 
bestämning av hur fornlämningar bör registreras på lokaler. Vid en gränsbe
stämning kan emellertid diskussion uppstå om vilken typ av samband t.ex. 
spridda högar eller gånggrifter ursprungligen kan ha haft. Vidare kan grav
fält och boplats ibland utgöra ett sammanhängande fornlämningsområde. 
Det kan dock ofta vara svårt att utan en arkeologisk undersökning fastställa 
om sambandet mellan sådana fornlämningar enbart är av rumslig karaktär, 
eller om detta dessutom är kronologiskt och kulturellt. Sällan har man till
gång till undersökningsresultat som entydigt binder lokalerna till varandra. 
Nedan visas några exempel på hur funktions- och topografiska samband har 
tolkats vid några sentida beslut om gränsbestämning.

Exemplet Sala silvergruva
Sala silvergruva har betraktats som fast fornlämning trots att gruvan enligt 
RAÄ:s tillämpningsregler egentligen inte är övergiven (fig. 2). Istället tog 
man i gränsbestämningsbeslutet fasta på kvalitetskriteriet samt på att vissa 
delar av gruvmiljön faktiskt har varit övergivna sedan länge, t.ex. de instör-
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Fig. 2. Fornlämningsområdet Sala silvergruva består av ett antal olika fornlämningar, som alla är 
beroende av varandra. Syd och sydväst om gruvområdet ligger gruvbyn, nordost om denna ligger de 
gamla instörtade gruvschakten, bl.a. Herr Stens botten (skrafferat på kartan) och äldre varp, Hvis- 
högen och Klockhögen. I övrigt omfattar fornlämningsområdet mestadels varp. Dessa bör enligt 
äldre kartor och befintlig vegetation vara minst 150 år gamla. Området gränsar i väster mot Stenha- 
vet, där täkt i varp har skett i sen tid. Inom gruvområdets östra del pågick vid tiden för gränsbe
stämningen olika verksamheter med anknytning till gruvindustrin. Kartering L. Löthman och 
R. Rydén.
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tade gruvschakten, lämningarna efter gruvbyn och vissa varp som redan på 
äldre kartmaterial har redovisats som skogbevuxna. Det äldre byggnadsbe
ståndet från 1600- och 1700-talen planerades att skyddas genom byggnads- 
minnesförklaring. Länsstyrelsens beslut om gränsbestämning överklagades 
till kammarrätten. Markägaren hävdade bl.a. att silver utvanns vid anrik
ning av varpen och att sådan verksamhet pågick. RAÄ anförde att ett beva
rande av varpen var nödvändigt för förståelsen av brytningens omfattning 
samt att, trots att endast rester av de ursprungliga varpen återstod, dessa 
ändå var av stor betydelse och borde bevaras åt framtiden. Kammarrätten 
fastställde sedermera länsstyrelsens beslut. Varpen ansågs således utgöra en 
del av fornlämningen. Dennas yttre begränsning bestämdes till stor del av 
sentida ingrepp med spår efter varptäkten, det s.k. Stenhavet.

Till en gruvmiljö av Salas karaktär hör naturligtvis också ett omfattande 
vattensystem med kanaler, akvedukter och dämmen. Dessa lämningar, som 
är övergivna i samma grad som varpen, undantogs dock från gränsbestäm
ningen. De ansågs dels svåra att avgränsa genom sin vittförgrenade utbred
ning, dels befarades att det redan stora fornlämningsområdet skulle få en 
omfattning, som vid ett överklagande kunde vara svårt att få gehör för. De 
enskilda fornlämningarna kan naturligtvis vid behov gränsbestämmas var 
för sig.

Exemplet Glumslövs backar
Ett ännu inte avgjort ärende gäller gränsbestämning av hög- och gånggrifts- 
komplexet Glumslövs backar (fig. 3). Ett tiotal gravar ligger monumentalt 
belägna på en åsrygg någon kilometer innanför Öresund. På 1960-talet 
accepterade de kultur miljövårdande myndigheterna stora ingrepp i fornläm- 
ningsmiljön för en motorväg och en bensinstation nordväst om fornlämning
arna. Gränsbestämningen föranleddes av planerna på att anlägga en golfba
na öster om åsfoten. Länsstyrelsens beslut omfattade höjdryggen från 
motorvägen samt en 400 till 500 meter bred zon av dalen nedanför ryggen. 
Områdets östra gräns bestämdes sammanfalla med en fastighetsgräns genom 
att topografiska hållpunkter saknades i denna del. I dalen förekommer vissa 
avsatser, som har tolkats som rudimentära spår av ett äldre strandhak till en 
forntida sjö eller sankmark. En sådan bör ha varit av avgörande betydelse 
för lokalisering av gravarna och av boplatserna på slänten. Någon geologisk 
undersökning har dock inte genomförts till stöd för antagandet. Längre ut i 
dalen finns en sentida vattenfylld märgelgrav (fig. 4). Denna är omgiven av 
en tät och vildvuxen lövskogsflora. Trots att denna inte har något historiskt 
samband med fornlämningarna ger den ändå en illustration till hur en sump
skog kan ha sett ut inom området. Länsstyrelsen ansåg att dalgången borde 
utgöra fornlämningsområde, för att den behövs för att förstå fornlämningar- 
nas monumentala läge och för att säkra kulturmiljövårdens inflytande över
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K k Björne högar

Fig. 3. Det av länsstyrelsen i Malmöhus län beslutade fornlämningsområdet Glumslövs backar. Den 
östra åsfoten, som enligt kammarrättens dom bör utgöra ny gräns, ligger ungefär mitt emellan den 
västra och östra begränsningslinjen. Karta L. Forsberg.
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Fig. 4. Glumslövs backar. Sentida märgelgrav med en vegetation som kan ha liknat den sumpskog 
som förmodas en gång ha brett ut sig i dalen. En sådan våtmark, lämplig för fiske och äggtäkt, bör 
ha haft en stor betydelse för lokalisering av sten- bronsåldersbosättningarna på åssluttningen. Kan 
en sådan nutida biotop vara ett skäl att utsträcka fornlämningsområdet? Kammarrätten i Göteborg 
ansåg att så inte var fallet. Området är fotograferat från den nordligaste högen mot öster. I bakgrun
den syns Krokstorps gård som ligger strax utanför gränsen (jfr kartan över Glumslöv). Foto Chr. 
Meschke 1993.

området. Markägarna ville inte godkänna ett fornlämningsområde bortom 
släntfoten. Kammarrätten tillgodosåg markägarnas synpunkter i domen, 
som således upphävde länsstyrelsens beslut. RAÄ har med hänsyn till ären
dets principiella betydelse begärt prövningsrätt till Regeringsrätten. Denna 
sak har ännu inte avgjorts.

Gränsbestämningarnas betydelse för fornminnesvården
Gränsbestämning av fornlämningar kan få betydelse för många andra områ
den inom fornminnesvården. Som nämnts inledningsvis utgör bestämmelsen 
grunden för avgränsning av det område inom vilket länsstyrelsen får besluta 
enligt 2 kap. KML. Vidare ger en tydlig motivering av avgränsningen ett 
avsevärt bättre beslutsunderlag. Genom en avgränsning lyfts områdets kvali
téer fram, fornlämningen sätts in i ett vidare sammanhang, och dess sam
band med topografin och med andra fornlämningar belyses. Länsstyrelsen 
kan därigenom bättre bedöma vilka typer av ingrepp som ett område kan 
tåla och hur dessa bör lokaliseras för att göra minsta möjliga skada på det 
individuella bevarandemålet. Vägledande för tillståndsprövningen bör alltid
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vara att i görligaste mån endast tillåta sådana ingrepp som kan förenas med 
detta mål. Tydligt motiverade beslut ökar vidare trovärdigheten av de anti
kvariska bedömningarna.

För att vidareutveckla argumentationen och motiveringarna för fornläm- 
ningsområden och fornminnesmiljöer behövs en vid gränsbestämningar 
praktiskt tillämpningsbar kunskap om omlandseffekter. Sådana studier skul
le kunna genomföras såväl genom den universitetsanknutna forskningen 
som vid de arkeologiska undersökningarna. Det vore från denna synpunkt 
önskvärt om dessa kunde omprioriteras till att studera sådana frågor. En 
omprioritering av nuvarande undersökningsmål skulle kunna underlättas 
genom att länsstyrelserna fortsättningsvis bör kräva undersökningsplaner 
som underlag för prövning av varje arkeologisk undersökning. Det borde i 
förlängningen kunna leda till att man länsvis utvecklade en övergripande 
undersökningsstrategi. Med en sådan plan borde det vara möjligt att finna 
förutsättningar för att prioritera undersökningsinsatserna i önskad riktning.

Den utredning som bör föregå varje gränsbestämning ger också underlag 
för att bedöma vårdinsatser. Vid behov skulle en sådan utredning kunna 
omfatta biotopstudier för att spåra och eventuellt senare återställa en vegeta
tionstyp som varit samtidig med fornlämningen. Sådan kunskap kan vara 
styrande för länsstyrelsens bedömning av tillåtlighet och villkor för olika 
omställningsåtgärder inom jordbruket, t.ex. ett planerat ingrepp för att ord
na en bevattningsdamm eller ett viltvatten. Det bör vara fullt möjligt att på 
sådant sätt förändra ett hot mot en fornlämning till något som istället kan 
uppfattas som en tillgång för området. Villkorens omfattning får bli beroen
de av vilka krav på, och förutsättningar för, rekonstruktion som föreligger i 
det enskilda fallet.

Sammanfattning
De tre redovisade exemplen visar hur domstolens bedömning är beroende av 
hur de antikvariska myndigheterna lyckas förklara och motivera fornläm- 
ningens betydelse. Något förenklat kan hävdas att bestämningen av Halle
berg föll på grund av det begränsade antalet lämningar. Några andra funk
tions- eller topografiska samband kunde inte göras tydliga för domstolen. 
Sala silvergruvas fornlämningsområde består av ett antal var för sig vid
sträckta fornlämningar vars yttre begränsning i stort sett utgör områdets 
gräns. Något ytterligare miljöskydd diskuterades inte i samband med gräns
bestämningen. Exemplet Glumslövs backar visar ett försök att hävda ett 
beroende mellan fornlämningens lokalisering och vissa rudimentära topogra
fiska element som bedömts ha betydelse för dess lokalisering. Utgången av 
Regeringsrättens prövning av ärendet är osäker - skulle domen gå emot kul
turmiljövårdens intressen, visar det bl.a. att man i KMV-hanteringen inte 
övertygande har klarat att leda sambanden i bevis.
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Ökad kunskap om fornlämningarnas samband och beroende av topogra
fin och andra lämningar från samma tid samt andra omlandsfaktorer ger 
förutsättningar för ett expansivt synsätt på användandet av gränsbestäm- 
ningsinstrumentet. Välgrundade och utförligt motiverade gränsbestämning
ar ger i sin tur bättre underlag för vård och bevarande. Oundvikliga ingrepp 
kan då även påverkas för att minimera skadeverkningarna.
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Fornlämningar i skärgården 
utanför Vikbolandet

Peter Norman

Ancient Monuments in the Archipelago off the Coast of Vikbolandet. 
This article treats ancient monuments in the archipelago east of Vikbolan
det in Östergötland. In Vikbolandet, a rich agricultural area, ancient 
monuments from the Bronze and Iron Ages dominate. These are often 
related to permanent settlements. In the archipelago, on the other hand, 
remains from extensive activity from the Medieval and later periods 
dominate. Examples of these kinds of remains from activities related to 
fishing in the outer archipelago are tomtningar (stone foundations for 
small houses) and gistgårdar (areas for drying nets), and remains related 
to seafaring, among those, navigation markers and places for burials.

De inre delarna av Vikbolandet utgör i dag en rik fornlämningsbygd med 
synliga spår efter verksamhet under främst bronsåldern och järnåldern 
(Selinge 1986). På sluttningarna ovanför åkrarna finner man framför allt 
stensträngar, husgrundsterrasser, skärvstenshögar och gravfält, vilket vitt
nar om ett samhälle som delvis baserades på jordbruk. Högre upp i ter
rängen ligger väl synliga gravar i form av rosen. Ju längre österut man 
kommer på Vikbolandet, desto färre blir antalet förhistoriska fornläm
ningar, och i skärgården längst ut finns endast några enstaka gravrösen. 
De lämningar som finns i skärgården dateras i stället främst till medeltid 
eller senare.

Att skärgården som kulturlandskap i huvudsak bär spår efter medeltida 
och senare verksamheter beror inte enbart på den landhöjning (eg. strand
förskjutning) som pågått sedan den senaste istiden. De senaste 1000 åren har 
Vikbolandets landhöjning endast varit 2-3 m, och sedan bronsåldern högst 
10 m. Relativt branta stränder har inneburit att den yttre delen av Vikbolan
det har sett ut på ungefär samma sätt de senaste 3000-4000 åren. Det är 
endast vad som i dag utgör den yttersta skärgården, som helt låg under 
vatten i förhistorisk tid.

Den relativt stora mängden lämningar från medeltid och senare i skärgår
den bör i stället bero på att aktiviteterna i området har ökat kraftigt under 
denna tid. Generellt verkar det vara så att södra Sveriges skärgårdar erhöll 
en bofast befolkning under medeltidens första århundraden (Norman 1993). 
I sådana fall skedde denna bebyggelseutbredning samtidigt som kolonisatio
nen av inre Götalands skogstrakter. Av ägostrukturen under sen medeltid
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och 1500-talets mitt att döma verkar det ha varit kronan och högfrälset som 
låg bakom denna kolonisation.

Samtidigt eller strax före det att skärgården togs i anspråk för bofast 
bebyggelse började den också utnyttjas extensivt i högre grad än tidigare. 
Åtminstone antyds detta av fornlämningsbilden. T.ex. kan man på flera plat
ser utmed Smålandskusten se ett rumsligt samband mellan lämningar efter 
periodvist utnyttjade fiskelägen och gravar av förhistorisk karaktär. Med 

C-dateringar och landhöjningsberäkningar har dessa fiskelägen daterats till 
övergången mellan vikingatid och medeltid (a.a. 1993).

Lämningar efter utskärsfiskelägen, dock utan närhet till gravar, har även 
påträffats i skärgården öster om Vikbolandet. På Lövskären nordöst om 
Arkö har man funnit en s.k. tomtning. Tomtningar, som är lämningar efter 
enkla byggnader utmed kusterna, utgörs främst av rester efter väggkonstruk
tioner i form av stenvallar. Man vet att det funnits ett fiskeläge på Lövskären 
från 1600-talet och framåt (bl.a. Klemming 1856:309). Detta vittnar inte 
endast litteraturen om, utan även några husgrunder intill en nu uppgrundad 
vik. Tomtningen som ligger högre upp i terrängen vid samma vik kan vara 
en indikation på att Lövskärens fiskeläge har medeltida anor. På andra plat
ser utmed Östersjökusten har man påträffat äldre fiskelägeslämningar bestå
ende av bl.a. tomtningar i anslutning till, men högre i terrängen än, fiskelä
geslämningar som utgörs av bl.a. husgrunder (Norman 1993).

I äldre tider, under reformations- och stormaktstiden, lyckades kronan 
relativt väl hävda utskärsfisket som regale, d.v.s. en rättighet som var förbe
hållen kungen eller kronan. Rätten till utskärsfisket var emellertid en omtvis
tad fråga, och under 1700- och 1800-talen blev det successivt lättare att häv
da privata intressen i detta fiske (bl.a. Plaenge-Jacobsson 1978, Rohtlieb 
1925).

Den typ av fiske som bedrevs vid utskärgårdarnas fiskelägen var främst 
skötfiske efter strömming, men torskfiske med krok var också vanligt. Fis
ken saltades ner i tunnor - i äldre tider hände det även att man torkade fis
ken - och transporterades till marknaderna för avsalu. En del av fångsten 
behöll man naturligtvis för egen konsumtion. De människor som fiskade i 
utskärgårdarna var bönder utmed kusten, men även borgare från städerna. 
År 1583 fiskade t.ex. 30 strömmingsbåtlag från Norrköping tillsammans 
med 54 båtlag landbönder och 78 båtlag med skärkarlar vid Fläradsskär i 
Östergötlands södra skärgård (Flelmfrid 1965:96).

Fiskesäsongen varade under hela sommarhalvåret. Enligt en äldre fiske
stadga varade sommarfisket mellan Pingst och Olofsmässan (29/7) och höst
fisket mellan Olofsmässan och Mickelsmässan (29/9). Städernas fiskare, vil
ka hade fisket som heltidssyssla, fiskade normalt längre perioder än 
bönderna. Som exempel på detta kan ett brev från bönderna på Singö i Upp
land nämnas. I brevet, daterat 1639, klagas över att då bönderna kom ut till
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Fig. 1. Fornlämningar i skärgården utanför Vikbolandet, Östergötland. Renritning A. Boklund.

sina fisken vid midsommartid hade fiskare från städerna redan lagt beslag på 
fiskeplatserna (Jansson 1962:13).

Vissa tomtningar har endast utnyttjats av de lokalt boende. På Stora Ste
skär, bland de yttersta öarna öster om Aspöja, finns sju tomtningar. Enligt 
ortsbefolkningen på Aspöja har fiskare ända in i sen tid gått i land och vilat i 
dessa tomtningar timmarna mellan nätens sättande och vittjande (Norman 
1993). Liknande berättelser finns från andra skärgårdar, bl.a. från Oskars-
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hamnstrakten, där det berättas att man vilade i enkla kojor vid fisket. Som 
tak användes åror och segel (a.a. 1993).

Andra lämningar i skärgården har koppling till sjöfarten. Så är det bl.a. 
med resterna efter de äldre sjömärken, som har påträffats utanför Vikbolan
det. På Marö Kupa nordöst om Aspöja finns ett stort kummel. Detta är intill 
två meter högt och uppfördes i början av 1800-talet. Ungefär samtidigt 
byggdes de lika stora kumlen på Gubbö Kupa och Missjö Kupa längre söder 
ut i skärgården. Sannolikt har det funnits ett äldre sjömärke på Marö Kupa 
innan det nuvarande kumlet byggdes. På Gustaf Klints sjökort från 1789 
finns det nämligen en sjömärkesmarkering på platsen. Möjligen är de fyra 
stensamlingar, vilka bildar en kvadrat med tre meters sida på Stångskären 
söder om Arkö, lämningar efter den spirbåk som är markerad på samma sjö
kort. På Gustaf Klints sjökort finns även en båk markerad på Arkö. Den båk 
som finns på platsen i dag är emellertid av betydligt yngre datum.

Konstgjorda sjömärken, som de vilka har beskrivits här, är egentligen gan
ska sena företeelser i våra skärgårdar. I äldre tider var naturliga märken så 
gott som de enda använda (Modéer 1936:110 f). Konstgjorda sjömärken 
tycks främst ha med den eftermedeltida utvecklingen inom sjöfarten att göra.

Anknytning till sjöfarten har också de begravningsplatser från historisk tid 
som finns i skärgården. Dessa är ganska små, vanligen 5x5 - 10x20 m stora, 
och omgärdade av en bogårdsmur. Traditionen omtalar vissa av dem som 
kolera- eller pestkyrkogårdar. Andra skall ha uppförts för att begrava en 
drunknad besättning från ett förlist fartyg, och några uppges ha anlagts för 
att begrava döda i strid. Kunskapen om dessa begravningsplatser är tyvärr 
ofta inte tillräcklig för att vare sig bekräfta eller förkasta någon av traditio
nerna för deras tillkomst. Då de nästan undantagslöst ligger i anslutning till 
en skyddad vik vid någon farled, bör de emellertid ha någon form av 
anknytning till den sjötrafik som gick genom skärgården. I skärgården utan
för Vikbolandet finns begravningsplatser på Aspö vid Lilla Arkösundet, på 
Betsholmen nordöst om Lånjö och på Styrsöskären sydöst om Risö.

Relativt många av skärgårdens lämningar har med bevakning och försvar 
att göra. Så är det t.ex. med spåren efter vårdkasar. Förr i tiden kunde man 
sända meddelanden om fara genom att tända eld på sådana (Stahre 
1986:294ff). En vårdkase byggdes av virke från skogen och försågs gärna 
med något lättantändligt i mitten, t.ex. tunnor med tjära. Vårdkasar uppför
des i vidsträckta system, så att meddelanden snabbt kunde sändas från kase 
till kase. S.k. vårdkaselinjer var vanliga utmed kusterna, och i vissa områden 
sträckte de sig in i landet. Traditionen om vårdkasar är uråldrig, och i vårt 
land omtalad i bl.a. landskapslagarna från 1300-talet. Senast under första 
världskriget byggde man vårdkasar, som skulle användas i händelse av att 
andra kommunikations system slogs ut. I dag är det mest ortnamnen som 
vittnar om var det stått vårdkasar, t.ex. Kasbolmen vid Arkösund, Bötesnä-
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set mellan Herrborum och Torönsborg i S:t Anna och Vålö ytterst i Valde- 
marsviken (Norden 1948:19). På några platser kan man se spåren efter vård- 
kasarna. En sådan plats är troligen krönet av ett berg på östra delen av 
Yxnö mellan Vikbolandet och Lönö. Enligt en karta över Östanstång från 
1653 skall det ha funnits en virdkase på detta berg, och krönet är eldskadat 
på en yta av 7x7 m, vilket har tolkats som spår efter vårdkaseeld (Ringborg 
1924). På en plats, Lönshuvud vid Slätbakens inlopp, står vårdkasen kvar. 
Den är 4,5 meter hög och uppbyggd av stockar och störar. Av de årtal att 
döma som är inristade i kasens virke bör den ha uppförts någon gång vid 
1800-talets mitt.

En annan typ av anläggningar, som har med bevakning och försvar att 
göra, är borganläggningarna Stensöborg vid Bråviken och Stegeborg i Slät
baken, vilkas äldsta delar utgörs av kastaler. Stegeborg har på byggnadshis- 
toriska grunder daterats till 1200-talet (Lundberg 1964:112 ff). Stensöborg 
är antagligen något äldre, från 1100-talet (Olsson 1932:282 ff). De båda 
borgarna uppfördes under en tid med maktstrider om den svenska kronan, 
och de har paralleller på flera platser i södra Sverige. Bråviken och Slätbaken 
utgjorde under medeltiden de två viktigaste kommunikationslederna öster 
ifrån in i det centrala Östergötland, och borgarna Stegeborg och Stensöborg 
har med all sannolikhet anknytning till ett tidigt riksförsvar.

Vid mitten av 1600-talet byggde man skansar på strategiska platser vid de 
stora skärgårdsinloppen, bl.a. på Skansudden på Lönö i Bråviken och på 
Eknön öster om Stegeborg i Slätbaken (Munthe 1904:219 f). Av de kvarva
rande ruinerna att döma var dessa skansar relativt små. De utgjordes av enkla 
värn och ett fåtal mindre anläggningar innanför dessa. Enligt uppgift skall 
man även ha anlagt en skans på Arkö vid samma tid (a.a. 1904:220). Uppgif
terna varierar dock om exakt var denna skans har legat, och några lämningar 
har tyvärr inte återfunnits. Synliga rester finns däremot efter Skenäs skans, 
som byggdes vid Sätersundet i Bråviken 1720-1721 (Munthe 1908:684ff).

Sammanfattningsvis kan sägas att fornlämningarna i skärgården utanför 
Vikbolandet endast i ringa grad har anknytning till bebyggelse. Bl.a. har 
några tomtningar i den yttersta skärgården kunnat knytas till skärgårdsbor- 
nas eget fiske. I stället dominerar lämningar såsom sjömärken och begrav
ningsplatser, vilka har med transitosjöfarten att göra, och i viss mån även 
lämningar som kan knytas till rikets försvar.
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Om nyttan av arkeologisk 
flygfotografering -
och möjligheterna därtill

Jan Norrman

On the Advantages of Aerial Photography in Archaeology - and its Possi
bilities. An archaeologist standing at the edge of a forest doesn’t see any
thing but trees. Given the possibility of flying he is able to see and study 
the entire cultural landscape with its contents of ancient and historical 
monuments.

Många föreställer sig att är man arkeolog så gräver man, och man gräver 
med tesked. Vanligen använder dock arkeologer tesked 1) att röra om i 
tekoppen med, 2) att äta ägg med eller, i gynnsamma fall 3) att äta tårta med 
vid högtidliga tillfällen.

Det finns också arkeologer som inte gräver. En del sitter på kammarn och 
studerar agraffknappar eller ovala spännbucklor. Några arkeologer arbetar i 
fält med ortofotokarta, kompass och inventeringsbok. Enstaka andra arkeo
logers ”tesked” kallas med en samlingsbeteckning luftfartyg, vilket innefat
tar alla former av tekniska anordningar för att föra människor fram genom 
lufthavet - flygplan, helikoptrar, luftskepp och ballonger. Under senare år 
har även satelliter använts, dock undantagsvis och endast för speciella arke
ologiska frågeställningar.

Den första kända flygbilden av ett arkeologiskt objekt togs 1906 från bal
long av en engelsk löjtnant vid namn P. H. Sharpe. Objektet var Stonehenge i 
Wiltshire. Problemet med ballonger är, att de driver dit vinden bär, och för att 
ett flygfotografi skall bli bra, måste fotografen i 98 fall av 100 styra sitt luft
fartyg mot det objekt som skall fotograferas, antingen genom att själv hante
ra rodren eller genom att ge direktiv till en pilot. Bilderna brukar bli bäst om 
fotografen sköter kameran och överlåter åt en pilot att ta hand om själva 
flygningen. I de två övriga fallen av hundratalet går det, kanske, att ta en bild 
som blir bra i förbifarten. Löjtnant Sharpe hade tur under sin ballongfärd.

Utöver att ballongen skall driva förbi objektet på lagom avstånd skall bal- 
longfararen ha kamera med sig, och ett tredje villkor är att han skall känna 
igen det arkeologiska objektet. Stonehenge är mycket tydligt. Uppsala högar 
är också tydliga. Flertalet fornlämningar är dock nätt och jämt synliga annat 
än för specialintresserade personer. Det finns tillfällen, då inte ens den speci-
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alintresserade kan se en fornlämning, om inte vederbörande befinner sig 
något hundratal meter upp i luften. Till denna insikt kom den engelske arke
ologen O. G. S. Crawford, när han strävade med att kartera ett område med 
s.k. Celtic fields omkring sekelskiftet 1900. ”You ought to be a bird to be an 
archaeologist” suckade han, och något år därefter lyfte Orville Wright för 
första gången från marken med ett luftfartyg tyngre än luften, med sin bror 
Wilbur springande bredvid. Ett och ett halvt decennium senare tjänstgjorde 
den kartkunnige Crawford som spanare i det engelska flygvapnet under för
sta världskriget. Då kunde man styra sitt luftfartyg dit man ville.

Luftskepp kan i viss mån styras dit piloten vill, men bara under vissa för
utsättningar. Bland annat av den anledningen har luftskepp sällan kommit 
till användning för arkeologisk dokumentation. Vid undersökningen av Bor
ganäs i Tuna socken i Dalarna 1985 gjorde Marie Holmström tillsammans 
med luftskepparen Lars Karlqvist ett försök att flygfotografera ”bondeplåga
rens borg” från ett varmluftsskepp, men det stötte på praktiska svårigheter. 
Den dag som var avsatt för flygfotograferingen blev varm och blåsig, och 
luftskeppet kunde inte manövreras om det blåste mer än 8 m/sek. Vid soligt 
väder bildas också termiska uppvindar (och vid sidan av dem blir det kalla 
nedsvep, som vanligen kallas luftgropar), som inte heller är bra vid flygning 
med luftskepp och ballonger. Lugn luft under tidig morgon eller om kvällen 
är att föredra, men då är skuggorna långa och morgonbilder får lätt ett blå
stick och sena kvällsbilder får gärna ett rödstick. Det verkar som om vanliga 
flygplan eller helikoptrar är det enda praktiskt användbara för arkeologisk 
flygfotografering.

I stort sett kan man också glömma radiostyrda modellhelikoptrar eller 
modellflygplan, drakar och förankrade ballonger. Visst kan man montera 
kameror vid eller i alla dessa anordningar, men man ser inte vad som kom
mer med på bilden. Detta kompenserar man gärna med flera exponeringar, 
och till slut har man ett jättestort redigeringsar bete framför sig, till en kost
nad som lätt äter upp den besparing man gjorde genom att inte flyga själv. 
Visserligen finns det redan i sinnevärlden en kamera, stor som en tjock kul- 
spetspenna med en sändarenhet som inte är större än en två centimeter tjock 
bunt med vykort, som sänder en bild till en monitor på marken. Med denna 
kamera monterad som ”kamerasökare” skulle man kunna kontrollera bild- 
skapandet. Men svårt skulle det vara för en arkeolog. Under alla omständig
heter är det människan, som ser genom kamerans sökare, som skapar bil
den. Kameran är redskapet, men en kamera skapar ingen bild, där den 
hänger t.ex. i en drake och exponerar mot marken. Därmed är inte sagt att 
alla människor är bra fotografer, och inte heller att ens bra fotografer alltid 
tar bra bilder. Men det är mycket värdefullt, och det bidrar till att fotografi
er kan bli bra, om fotografen kan någonting om det objekt han har att foto
grafera utöver det han kan om själva fototekniken.
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När det gäller arkeologisk flygfotografering är det fyra huvuduppgifter 
som flygarkeologen har: 1) att spana efter och fotografera hittills okända 
fornminnesplatser, 2) att dokumentera tillståndet för kända fornlämningar, 
3) att biträda vid arkeologiska undersökningar och 4) att dokumentera det 
landskap, i vilket fornlämningarna ligger. Punkt 4 ingår som en del av en all
män kulturlandskapsdokumentation som görs av olika skäl och som innebär 
flygdokumentation även för t.ex. byggnadshistoriker, industrihistoriker, 
etnologer och kulturgeografer. Under de senaste åren har den allmänna kul- 
turlandskapsdokumentationen kommit att dominera flygverksamheten vid 
Riksantikvarieämbetet i samband med dokumentationen av de riksintressan- 
ta kulturmiljöerna i Sverige och andra projekt, t.ex. ”LiM-projektet”, som 
med 20 referensområden i hela landet utreder Livsmedelspolitikens Miljöef
fekter, och Utbildningsradions och Riksantikvarieämbetets samar betsprojekt 
”Läsa landskap”, som med 70 miljöbeskrivningar i en bok och ett par 
TV-program vill berätta om de spår som finns kvar i landskapet av verksam
heter som lett fram till den kulturmiljö vi ser i dag.

Att lyfta med ett flygplan från marken, och arbeta med de fyra uppgifter
na samtidigt, låter sig knappast göra. Arbetsmetoderna är alltför olika när 
det gäller flygarkeologisk spaning efter hittills okända fornlämningar och de 
tre övriga uppgifterna, som är ren dokumentation för olika ändamål. Den 
flygarkeologiska spaningen kan t.ex. omfatta Öland under ett par-tre dagars 
flygning med fyra-fem flygtimmar per dag, eller Västergötlands fullåkersbyg- 
der under ett par hela fältsäsonger. Flygning för dokumentation av ett antal 
områden innebär navigering från punkt till punkt. Raka vägen är den snab
baste och därmed billigaste, och i den mån man har tid att sitta och begrun
da landskapet som glider förbi under en, så är det oftast skog eller sjö. Navi
gering på den låga höjd vi i allmänhet flyger på till udda platser som 
Möllestad, Gallestad, Svällestad och Stora Grönhög kräver ganska stor kon
centration på kartan och på större terrängformer än små s.k. crop-marks 
eller halvt övervuxna stensträngar, och man är kanske inte ens mentalt för
mögen att ta in ett snabbt förbiglidande intryck av ett flygarkeologiskt spår, 
om man ämnar flyga över Furingstad till Selingstad.

Ibland hjälper slumpen till. Den 14 augusti 1991 höll vi på med flygfoto
grafering av Östergötlands läns riksintresseområden. Johannisborg ingår inte 
i riksintresseområdet Norrköping, men det var lunchdags, vi hade redan sut
tit i närmare tre timmar i flygplanet, och vi behövde landa på Kungsängens 
flygplats. Samtidigt kom ett större passagerarplan in för landning, och tra
fikledningen lade oss i ett väntläge ovanför Johannisborg. Då framträdde 
grunderna till själva slottet som ett vegetationsspar i den mogna säden, för 
första gången av alla gånger som vi flugit över och fotograferat Johannis- 
borg (fig. 1 och 2). Slottet började byggas av Johan III:s son, hertig Johan, 
1613. Sedan ryssarna bränt ned staden 1719, men ändå lämnat det redan då
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Fig. 1. Johannisborgs slott kan ses som ett s.k. crop-mark i grödan inuti befästningen vid Norrkö
ping. Porthuset till vänster är det enda som bevarats av befästningens byggnader. Foto författaren.

förfallna slottet orört, togs från 1720 byggnadsmaterial från ruinen för att 
användas vid uppförandet av offentliga byggnader i staden. Området innan
för vallarna har därefter i alla tider använts i jordbruket. En del av vallarna 
togs bort i början av 1900-talet, då Kungl. Järnvägsstyrelsen där lät uppföra 
lokstallar. Tillstånd till ingreppet gavs av Oscar Montelius i brev den 1 juni 
1911, i vilket han skrev ”... anser jag, att Akademien, huru bedröfligt det än 
är, nödgas medgifva borttagande af den del av vallarna, som i nämnda alter
nativ afses.” Spår av övriga byggnader som funnits inom vallarna har inte 
iakttagits - kanske har rester av grunder till dessa hus redan tidigt förstörts 
genom odling. För att illustrera dessa händelser fotografiskt är flygfotografe
ring den enda möjligheten.

I Stockholms-Tidningen den 17 september 1931 skrev fil.dr. Arthur Nord
en inledningsvis: ”Flygkameran och djupdykningen, ställda i arkeologiens 
tjänst, ha på senare år dragit fram i ljuset och fyllt tidningarna med bilder av 
säregna och fängslande byggnadsverk från fjärran ofredstider, som gömma 
sig i svenska skogar, sjöar eller odlingsbygder.” Vad flygkameran enligt arti-
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Fig. 2. Närbild av crop-mark av grundmuren till Johannisborgs slott, som revs efter det ryska anfal
let 1719. Foto författaren.
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Fig. 3. Götavirke vid Hageby i Västra Husby socken, Östergötland, där det bäst bevarade partiet av 
vallen är beläget. Vallen löper intill och hitom den bortre ekonomibyggnaden, och parallellt med 
vägen. Foto författaren.

kein dragit fram i ljuset hörde dock inte till Nordens vanliga forskningsfält 
Östergötland - avsnittet om flygfoto behandlade i stället Bulverket i Tingsta
de träsk på Gotland. Men från Bulverket via Danevirke och ett resonemang 
utifrån Beowulfkvädet hamnar Norden raskt på sträckan Hylinge-Hageby- 
Asplången i Västra Husby socken i Östergötland. Där ligger resterna av den 
3,5 km långa vall, som Norden kallade Götavirke - analogt med Danevirke, 
det system av försvarsvallar som är uppförda från vikingatid över Jyllands 
sydligste, smala del i nuvarande Schleswig-Holstein. Vad Norden inte näm
ner i sin artikel är att han, tillsammans med en person vid namn Lönegren, 
försökte flygfotografera vallen redan 1925. I november samma år tog mili
tärflygaren Karl Lorichs några bilder vid Hageby, med bättre resultat. Göta
virke vid Hageby är så markant, att det naturligtvis går att fotografera även 
av en markbunden fotograf, men endast styckevis. Bara flygfotografen kan 
avbilda vallen i större, sammanhängande partier.

I Populär Arkeologi nr 1/85 finns en notis: ”Götavirke vandaliserat. Den 
3,5 km långa försvarsvallen Götavirke i V. Husby socken mellan Söderkö-
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Fig. 4. Parallellt med bäcken finns ett rekonstruerat parti av Götavirke på golfbanan vid Västra Hus
by. Foto författaren.
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ping och Linköping har skadats svårt vid schaktningsarbeten för en golfba
na. Även en gammal bytomt har skadats, stensträngar har schaktats undan 
och ett röse höljts över. Länsantikvarie Sven E. Norén i Linköping har polis
anmält saken.” - Flygbilder från Riksantikvarieämbetet användes vid polis
utredningen, men då var ju skadan redan skedd. En arkeologisk undersök
ning gjordes och den rekonstruerade vallen på golfbanan syns på fig. 4. Man 
gjorde inga daterande fynd, och det var inte heller möjligt att få MC-prover 
som säkert kunde anknytas till vallen, så en säkrare datering än Nordens 
hypotes om folkvandringstid återstår ännu att göra. Förhoppningsvis kan en 
arkeologisk undersökning 1993 av en del av vallen, föranledd av en bredd
ning av väg 210 där den passerar Västra Husby, bidra till detta.

Ibland är flygbilden den enda möjligheten att dokumentera en fornlämning. 
Ofta ser man inte själva fornlämningarna på flygbilden, men med dess hjälp 
kan man berätta om platsens topografi. Man får en översikt över terrängen, 
som det kan kosta mycket möda att få fram på annat sätt. Om man står vid 
ett skogsbryn, ser man bara träd. Om man kommer flygande, ser man om det 
är ett mindre skogsparti i en överflödande jordbruksbygd, eller om skogsbry- 
net är kanten av en sjumilaskog med ensliga mänskliga boningar.

Så nu flyger vi. Det kan vara till nytta både för Sveriges Nationalatlas och 
Nationalencyklopedin.
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Runstenar och bebyggelse
Sigurd Rahmqvist

Rune Stones and Settlement. The current opinion among Swedish archa
eologists for more than two decades has been that the Viking Age settle
ment in the central region around lake Mälaren almost exclusively consis
ted of isolated farmsteads, and that these developed into hamlets and 
villages during the Middle Ages. This theory is refuted here both on gene
ral and specific grounds. This theory cannot possibly be made consistent 
with the knowledge we have about the Medieval settlement pattern. By 
analysing two ordinary, average-sized hamlets in the vicinity of Stock
holm, the untenability of the theory is clearly shown. In both cases there 
are three rune stones or inscriptions that were raised and inscribed upon 
the initiative of three different families. This suggests that in the 11th cen
tury each hamlet consisted of at least three farms, which is precisely the 
size of these hamlets in the 16th century.

Mitt i byn Tornby i Skå socken på Svartsjölandet eller Färingön, som ön het
te på medeltiden, står en hög, vacker runsten (U 43). Stenen har rests av 
Ofeg, Sigmar och Fröbjörn efter deras far Järund, Gunnas man. Av en kort 
runslinga på stenens högra smalsida framgår att stenen har ristats av Ärn- 
fast. Runstenen, som nu är rest i en tomtgräns, står dock inte på ursprunglig 
plats. Enligt äldre uppgifter stod stenen ca 300 meter norr om byn, vid en 
väg som förr ledde från Törnby till Väsby och Skå kyrka.

På denna plats, som är omedelbart söder om bygränsen mot Väsby, står 
nu en annan runsten (U 44), som är känd genom äldre uppteckningar men 
som sedan mitten av 1800-talet har varit försvunnen. Stenen återfanns dock 
i flera delar 1981, då en lantbrukare i Törnby efter mångårigt letande fann 
den bland andra stenar i en skogsdunge nära den ursprungliga platsen. Den
na sten har rests av Östen och Frösten efter deras far Este. Vid den gransk
ning, som efter fyndet gjordes av Jan Paul Strid vid Runverket på Riksantik
varieämbetet, upptäcktes att också denna sten hade en kort runslinga på 
högra smalsidan. Genom denna får vi veta att Estes maka hette Asgärd och 
att stenen ristats av Snare, en runristare som är känd från endast en annan 
runsten.

På Törnbys mark finns även en tredje runinskrift (U 45), på ett stenblock i 
en stenig hage ca 400 meter östnordöst om bytomten. Denna ristning, som 
omnämner ett brobygge, är skadad. De personer som har låtit hugga den 
efter sin moder är två bröder, Saxe och Sven(P). Moderns namn är p.g.a. en 
skada i stenen dessvärre okänt, men det är klart att det har slutat på -rd.
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Sannolikt har namnet haft efterladen -gärd, möjligen har det varit Åsgärd, 
som omnämns på U 44.

Vi står här inför det ovanliga förhållandet att tre runstenar på en bys 
mark har rests av olika personer, närmare bestämt tre brödraskaror. Om vi 
bortser från möjligheten att den okända modern på U 45 skulle vara samma 
person som Åsgärd på U 44, har vi att göra med tre olika familjer, vilka kan 
åskådliggöras i en enkel släkttabell:

U 43 U 44 U 45

Järund = Gunna

Ofeg Sigmar Fröbjörn

Este = Åsgärd

Ösfen Frösfen

moder

Saxe Sven (?)

Det går inte att utpeka någon av ristningarna som äldre eller yngre än de 
andra, utan de torde ha gjorts ungefär samtidigt, under årtiondena kring 
1000-talets mitt, som de flesta runristningar i Uppland.

De tre familjerna har givetvis varit bosatta och ägt jord i Törnby. Indivi
duell äganderätt till jord är ju en mycket gammal företeelse i Sverige, etable
rad långt före 1000-talet. Den utgör en kulturell grundstruktur av stor bety
delse för förståelsen av det svenska agrarsamhället. Således kan denna 
bebyggelseenhet på 1000-talet, d.v.s. vid vikingatidens slut, inte ha varit en 
”ensamgård” utan måste ha varit en liten by om minst tre gårdar eller bruk- 
ningsenheter.

Tre gårdar är just den storlek Törnby hade vid medeltidens slut och under 
lång tid därefter. I byn fanns dels ett ganska stort skattehemman om drygt 1 
markland och två frälsehemman om vartdera 7 öresland - de ägdes omkring 
1540 av Karin Axelsdotter (Tott), gift med Ivar Månsson (Liljeörn). Byns 
sammanlagda jordetal var 2 markland, 6 öresland och 1 örtugland. Detta 
innebär att Törnby är en ordinär by med en storlek nära genomsnittet för 
byar i hela södra delen av Uppland.

De medeltida uppgifterna om Törnby visar att det bott vanliga självägan
de bönder i byn. Exempelvis omnämns så tidigt som 1342 två bönder i 
Törnby, vilka som s.k. fastar var närvarande på Färingö ting. Frälsejorden 
har vi inga medeltida uppgifter om och kan därför inte avgöra när och på 
vilket sätt den kommit i frälsepersoners ägo. Vi vet bara att Karin Axelsdot
ter hade fått jorden jämte enstaka frälsegårdar i bl.a. Skogsby, Säby och Väs
by i morgongåva av sin man. Denne hörde till en lågfrälse släkt, som kan
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följas tillbaka till 1400-talets mitt. Frälsejorden ingår inte i något geografiskt 
sammanhållet godskomplex knutet till en sätesgård utan ger intryck av att 
vara förvärvat strögods. Jorden har säkert varit i självägande bönders hand 
under den äldre medeltiden. Törnby är med andra ord att betrakta som en 
vanlig uppländsk by.

Törnby har alltså inte genomgått några större förändringar under medelti
den. Byn har redan vid vikingatidens slut haft ungefär samma storlek som 
vid medeltidens slut. Uppodlingsgraden torde inte ha skilt sig särskilt mycket 
mellan dessa tidpunkter.

När jag hade lämnat beskrivningen av Törnby till min vän och kollega 
Thorgunn Snædal för genomläsning, kunde hon med sin kännedom om run
inskrifterna i Södermanland genast servera ett parallellfall till Törnby, nämli
gen Blista i Sorunda socken på Södertörn. I en sluttande berghäll 500 meter 
öster om denna by, och på byns mark, finns tre runristningar (Sö 219, 220, 
221), som har utförts av samme ristare, Hägvid. Inskrifterna är inhuggna till 
minnet av tre olika män. Lika litet som i fallet Törnby finns här något sam
band mellan personerna som omnämns i de olika inskrifterna. På 1500-talet 
bestod Blista av tre skattehemman, varav ett var större (knappt 11 öresland). 
Byns sammanlagda jordetal (2 markland och 6 öresland) var nästan detsam
ma som Törnbys. Blista framstår som en helt ordinär bondby, vilken med 
hänsyn till ortnamnstypen torde haft en längre förhistoria före 1000-talet än 
Törnby. Det är uppenbart att byn redan före medeltidens början hade den 
storlek som vi kan konstatera genom det historiska källmaterialet.

Thorgunn gjorde mig också uppmärksam på Harg i Skånela socken i Upp
land. Enligt Upplands runinskrifter finns på denna bys mark inte mindre än 
10 runinskrifter (U 309-318), av vilka flera är fasta hällar. Genom texterna 
kan fem olika familjer konstateras vara knutna till Harg. Den medeltida byn 
är betydligt större, både vad avser antal gårdar och jordetal, än Törnby och 
Blista.

Från bebyggelsearkeologiskt håll har sedan mer än 25 år lanserats teorin, 
att bebyggelsen i Mälardalsområdet under yngre järnålder i princip har varit 
ett ”ensamgårdssystem”, och att det inte skall ha existerat några byar, i bety
delsen flera gårdar på samma plats, före medeltiden. Man har t.o.m. hävdat 
att bybildning skulle vara en medeltida företeelse. Teorin finner inget stöd i 
det historiska källmaterialet från medeltiden för den typ av bygder som det 
är frågan om här, nämligen utpräglad järnåldersbygd med ett ortnamnsskick 
som uteslutande är förmedeltida. Det tycks som om de arkeologer som har 
drivit den nämnda tesen inte har tagit tillräcklig hänsyn till att byarna i Upp
land har haft högst olika storlek. Sedan nu sju volymer för Uppland har 
publicerats av Det medeltida Sverige är det inte längre möjligt att bortse från 
att det under medeltiden existerade regelrätta storbyar på flera håll i land
skapet. Ett närliggande exempel är Kungsberga i Färentuna socken, en by
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som åtminstone sedan 1400-talets mitt bestod av 12 gårdar, hade ett jordetal 
om 8 markland och jämfört med andra byar i grannskapet hade ett mycket 
stort byterritorium. Kungsberga torde, oavsett brukningsform och inre 
struktur, ända sedan fast bebyggelse etablerades på Färingön ha varit en för
hållandevis stor bebyggelseenhet inom sin bygd.

Det är just förekomsten av stora byar i Mälardalens centralbygder under 
medeltiden, som visar att teorin om ett ”ensamgårdssystem” inte håller. Teo
rin måste också tillbakavisas på mera generella grunder, såsom att ”ensam
gårdssystem” är utmärkande för skogstrakter, där boskapsskötsel är det vik
tigaste näringsfånget, men helt främmande som bebyggelseform i gamla 
jordbruksbygder på slätter och i dalgångar.

Bebyggelsemönstret i de öppna järnåldersbygderna, d.v.s. fördelningen av 
större och mindre byar, är i alla väsentliga drag detsamma vid medeltidens 
början som vid dess slut. Detta mönster är resultatet av en lång, huvudsakli
gen spontan, utveckling, som i många fall har pågått sedan äldre järnålder 
och genom vilken byar av olika storlek har uppstått - det som brukar kallas 
”bybildning”.

Mikrostudien av den ordinära, nästan oansenliga byn Törnby, förstärkt 
genom studien av Blista, ger så nära man kan nå full bevisning om att 
bebyggelsearkeologins ”ensamgårdsteori” är ohållbar. Så vitt jag kan se 
understryker just dessa byars ”vanlighet” bevisningens bärkraft. De två fall
studierna visar för övrigt att runinskrifterna - vårt äldsta skriftliga källmate
rial - kan användas för bebyggelsehistoriska undersökningar. Förutsättning
en är naturligtvis att pålitligt faktamaterial finns tillgängligt. För run
stenarna föreligger detta genom utgivningen av Sveriges runinskrifter. Fakta
materialet rörande bebyggelsen - läge, storlek, struktur, ägoförhållanden 
m.m. - ges i Det medeltida Sveriges häradsbeskrivningar. Om det historiska 
faktamaterialet hade varit publicerat vid den tid då den i denna studie tillba
kavisade teorin lanserades, hade den knappast kunnat föras fram i den for
men, än mindre kunnat befästas till något av en doktrin, så som faktiskt blev 
fallet.

Under den allra senaste tiden har dock vissa arkeologer börjat ifrågasätta 
teorin utifrån nya arkeologiska rön, som har gjorts vid de många utgräv
ningar som under senare år utförts på äldre bytomter på olika håll i Mälar- 
dalsområdet. För dessa arkeologer framstår bybildning inte längre som en 
”medeltida innovation”.

Resultatet av denna studie leder till en ny syn på det vikingatida samhäl
let. Detta har varit betydligt mera utvecklat och komplicerat än man tidigare 
ansett. Framförallt måste de hypotetiska befolkningsberäkningar som har 
gjorts med utgångspunkt från ”ensamgårdsteorin” avfärdas rakt av. Det 
innebär bl.a. att ramen kring uppkomsten av de tidigaste städerna förändras 
högst väsentligt.
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Inventering är grunden för allt 
bevarandearbete

Sten Rentzhog

Surveying is the Foundation for all Preservation. The author shows how 
the ancient monument survey is the basic foundation for all efforts in cul
tural heritage preservation, and exemplifies this by using the achievements 
of Klas-Göran Selinge in Jämtland, where the survey provided a new star
ting point for research and preservation activities.

Många som arbetar inom dagens kulturminnesvård anar inte vilken skillnad 
det var före Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering. Vi tar det som 
fullständigt naturligt att den finns. Inventeringskartorna och fornminnesre- 
gistret är ett ständigt stöd för vår verksamhet som vi tar som något fullstän
digt självklart. Ändå var det inte länge sedan inventeringen saknades. Så sent 
som när den fysiska riksplaneringen började var hela landet ännu inte första- 
gångsinventerat.

När jag tjänstgjorde i Gästikland och Hälsingland i början av 1960-talet 
hade jag bara Erik Bellanders punktvisa provinventeringar från 1930-talet 
att gå efter. I de södra delarna av landet, där det var inventerat, hade knappt 
några län (eller inte ett enda?) lyckats kopiera inventeringskartorna, utan i 
stället arbetade man efter R-markeringarna på den tryckta ekonomiska kar
tan, möjligen med numren ditskrivna. Inte heller inventeringsböckerna fanns 
alltid avskrivna. Mer eller mindre arbetade man som ett slags blindbock 
gentemot verkligheten, och ville man kompensera det måste man stå i stän
dig kontakt med fornminnesregistret - eller, som några gjorde, skicka alla 
ärenden till ämbetet för handläggning där.

Allt detta verkar absurt idag, men ändå låter vi ännu värre missförhållan
den bestå inom byggnadsvården! Där finns inte facit att gå efter. Ännu 1993 
har Riksantikvarieämbetet inte ens börjat att inventera. Gör jämförelsen 
med arkeologisidan och försök föreställa er, hur litet vi hade vetat och vilken 
begränsad betydelse fornminneslagstiftningen hade fått, om inventeringen 
inte hade funnits.

En märklig sak med fornminnesinventeringen är förmågan att vara kon
sekvent och ändå förnya sig. Vi skulle aldrig ha haft det fornminnesregister 
vi har idag, om man inte segt hade hållit fast vid det en gång uppdragna 
registersystemet och organisationen, som gjort att nya generationer medar
betare år efter år har kunnat fortsätta arbetet och addera ny kunskap till den
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gamla. Man samtidigt har fornminnesinventeringen under flera årtionden 
varit ett forum för forskning och nytänkande. Intresset har alltmer vidgats 
till nya frågeställningar och nya fornminnestyper. Denna utveckling är delvis 
förknippad med Klas-Göran Selinge. Som exempel ska jag berätta hur det 
gick till när jag kom till Jämtland 1971.

Förstagångsinventeringen höll då äntligen på att genomföras, men kartor
na fanns bara i form av fältexemplar, och överblicken över vad som hade 
kommit fram fanns bara i inventeringsledarens huvud. Som tur var hade 
Jämtland förmånen att större delen av inventeringsarbetet leddes av 
Klas-Göran Selinge, och vi båda fann varandra i ambitionen att snabbt göra 
resultaten tillgängliga för den löpande verksamheten med planering, vård 
och leverandegörande.

Redan innan jag kom till länet hade han valt ut de fornlämningar och mil
jöer, som han ansåg värdefullast för fornvårdsarbetet och för den fysiska 
riksplaneringen. Genom att generöst ägna tid åt gemensamma resor och 
genomgångar gjorde han mig delaktig i kunskapen. Det gav en snabb start i 
det nya länet och en stabil plattform att stå på. Inom kort lyckades jag också 
få tillstånd att låna upp kartorna, som under de följande åren kopierades så 
att hela inventeringsresultatet, avseende såväl fornlämningar som kulturmin
nen i övrigt, blev till gängliga i länet.

Hade nu detta skett några år tidigare, hade resultatet blivit skäligen 
magert, med huvudsakligen traditionella fornminnestyper som gravhögar och 
hällristningar. Genom att man nu hade börjat upptäcka vikten också av andra 
lämningar, och genom Klas-Göran Selinges vilja att utgå från de lokala 
förutsättningarna, och inte från det som man under många år vant sig vid i 
södra Sverige, ledde fornminnnesinventeringen i Jämtland till en helt ny bild 
av vår förhistoria och bebyggelseutveckling. Framför allt var det fyra katego
rier som fick betydelse: fångstgropar, j ärnframställningsplatser, ödesbölen och 
boplatser. Allt detta skildrade han i boken ”Människan i landskapet”, som 
1976 kunde utges på länsmuseets förlag. En fortsättning på diskussionen följ
de i hans viktiga arbeten om Västernorrlands förhistoria 1977 och doktorsav
handlingen ”Agrarian settlements and hunting grounds” 1979.

Efter slutfört fältarbete kunde han konstatera att Jämtlandsinventeringen 
hade fördubblat antalet dittills kända fångstgropar i landet. Nära 9 000 
registrerades, varav hälften i ett enda sammanhängande område inom fem 
socknar nordost om Storsjön, i regel i stora sammanhängande system som 
spärrat älgens säsongsvisa vandringsvägar. Senare undersökningar har 
bekräftat hypotesen att groparna i detta område bör tolkas som vittnesbörd 
om vilka enorma utmarker som behövdes för Storsjöböndernas försörjning 
under järnålder och medeltid. Om fångstgroparna skrev Klas-Göran Selinge 
också en liten bok som vi kunde ge ut, och som länge var den enda litteratu
ren som mer ingående behandlade denna fornlämningstyp (Selinge 1974).
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Ödesbölena var tidigare kända genom räkenskaper från 1500-talet, där 
flera hundra gårdar som hade blivit öde under senmedeltidens bebyggelse
kris fanns registrerade. Klas-Göran Selinge lyckades återfinna många av des
sa ännu inte återuppodlade gårdar i fält, sammanlagt registrerades över 200, 
och visa hur de sett ut med husgrunder, åkertegar och odlingsterrasser, en hel 
medeltida värld som bara väntade på utforskning (Selinge 1972). Norska 
historiker hörsammade snabbt utmaningen inom ramen för det nordiska 
ödegårdsprojektet (Dybdahl 1972, Salvesen 1979, Sandnes och Salvesen 
1978). Ödesbölet Svedäng blev föremål för intensiv fornvård, så att fler och 
fler detaljer framträdde (jfr Gauffin 1981).

Järnframställningsplatserna slutligen blev en helt ny bekantskap för oss, 
en viktig forntida och medeltida näring, kanske rentav förklaringen till upp
komsten av den första bondebebyggelsen, ett material som ledde fram till 
Gert Magnussons doktorsavhandling 1986.

Därmed är vi inne på forskningen. Jämtlands län låg, och ligger, i konstant 
” forskningsskugga ”. Eftersom det inte finns något universitet i närheten, blir 
vi inte delaktiga i den intensiva utforskning av förhistorien som Umeåarkeo- 
logerna bedrivit i andra delar av norra Sverige. Skall det bli någon forskning 
måste vi försöka initiera den själva. En fortsättning på inventeringen blev 
därför att Klas-Göran Selinge och jag tillsammans med Bo Gräslund 1972 
satte oss ned och skrev ihop ett enkelt forskningsprogram. Detta blev 
utgångspunkten för en rad undersökningar om länets förhistoria, och för 
den starka ambitionen att inte släppa något tillfälle till arkeologiska under
sökningar i länet ur händerna, utan utföra dem i länsmuseets regi så att 
resultaten omedelbart kunde nyttiggöras.

En första överblick över vad programmet har fått till resultat finns i de två 
volymerna ”Arkeologi i fjäll, skog och bygd”, som publicerades 1989 (Hem- 
mendorff 1989a och b). Med tanke på HUR-utredningens förslag är det vik
tigt att tänka på att föga av dessa resultat hade kommit till, om vi inte hade 
kunnat integrera alla arkeologiska verksamheter i länet till ett helt, och på så 
sätt få underlag för tillräcklig arkeologisk expertis och en löpande veten
skaplig diskussion i alla led av arbetet.

Sedan dess har mycket hänt inom fornminnesinventeringen. Inte minst har 
förutsättningarna ändrat sig genom lantmäteriets nya principer för kartut
givningen. Men det måste stå klart att av alla tänkbara besparingsobjekt 
inom Riksantikvarieämbetets verksamhetsområde är fornminnesinventering
en näst intill det sista som kan komma ifråga. Besparingar på inventeringssi- 
dan är att såga av den gren vi sitter på. I stället måste vi ta tag i det som 
ännu felas, att fjälltrakterna ännu är oinventerade, och att vi ännu inte har 
någon riksomfattande byggnadsinventering.
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Red. anm.: Under åren 1991-93 har Storsjö bygden och stora delar av Östra Jämtland 
reviderats. Inventeringen omfattar nu även lämningar som röjningsröseområden, fäbod
lämningar och by-/gårdstomter. Ökningar noteras även för sedvanliga fornlämningskate- 
gorier. Det fortsatta arbetet kommer att följa dessa riktlinjer, och dessutom planeras öka
de insatser i fjällregionen, som tidigare saknar en fullständig inventering.
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Om begreppet landskap
Ulf Sporrong

The Landscape Concept. This concept can be defined as the characteristic 
results of the interaction between a certain specific society, its cultural 
preferences and potential, and the given physio-geographical conditions. 
It should therefore be regarded primarily as a cultural product. Further
more, it must be considered as an invisible whole, which is strongly 
coloured by human activity. By reason of his intelligence, man excercises 
a decisive influence on the ecological balance of the landscape, above all 
by his ability to store knowledge and organize the use of natural resour
ces. For that reason, the picture of a landscape is often dominated by the 
influence of man over the centuries, and must therefore be regarded as a 
part of a country’s cultural history.

Ordet landskap tillhör de ord i svenskan som är svårdefinierade. Detta beror 
bl.a. på att innebörden uppfattas så olika av olika människor. Språkhisto- 
riskt har det en vid innebörd, som emellertid ganska sällan kommer till 
uttryck i modernt språkbruk. Istället talar vi gärna om landskap i mera 
inskränkt mening, t.ex. odlingslandskap, stadslandskap, kustlandskap o.s.v. 
Det är av flera skäl viktigt att vi återinför den ursprungliga, vida definitio
nen av begreppet landskap, bl.a. därför att vi annars saknar ett instrument 
att rätt hantera det moderna, och likaledes vida, kulturmiljöbegreppet. 
Landskapet är ju vår dagliga miljö, som kräver en alldeles särskild uppmärk
samhet i bevarandeplaneringen.

En beskrivning av det svenska landskapet i den vida mening som här avses 
förekommer ganska sällan. En klassiker är Sten Selanders Det levande 
landskapet i Sverige” (Selander 1955). I olika ”landskapsböcker” och i Sven
ska Turistföreningens årsböcker förekommer emellertid en rad fina land- 
skapsskildringar, ofta utförda av människor med långvarig erfarenhet av en 
bygds natur och kulturmiljö. En sådan skildring utgör Klas- Göran Selinges 
uppsats i Svenska Turistföreningens årsbok 1984 om Medelpad - ”Att bruka 
ett landskap” (Selinge 1984). Selinges långvariga ”yrkeserfarenhet” av olika 
svenska landskapstyper utgör grunden för denna landskapsskildring, som 
utan tvekan presenterar en helhetsssyn när det gäller Medelpads natur, kul
tur och regionala särart. Selinges uppsats har varit en av utgångspunkterna 
för mina egna funderingar kring landskapsbegreppet, här presenterade med 
syftet att precisera innebörden av detta svårfångade begrepp.

Ordet landskap används idag på många olika sätt men betecknade i ger
manska språk ursprungligen ett tämligen väl avgränsat område, som identifi
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erades genom den grupp människor som bodde inom dess gränser. Gruppen 
sammanhölls bl.a. genom specifika sociala relationer. Den förra leden av 
ordet, land-, syftar här på utnyttjandet av jordytan och den senare, -skap, 
har i germanska språk betydelsen av såväl skapa som skepnad (något som 
formats). Människan skapar (formar) sitt landskap genom att utnyttja natu
rens resurser. Det vilda kan med andra ord kultiveras och nyttiggöras till 
människors fromma. I denna betydelse finns ordet bevarat, när vi idag talar 
om landskap i administrativ mening. Sverige har 24 landskap, de flesta 
ursprungligen med egna lagar (från medeltiden) och egna sedvänjor. Det är 
människorna i dessa landskap som omformat naturen och givit varje sådan 
regional enhet en specifik identitet, bl.a. genom namnsättningen.

Men landskap har också med upplevelse att göra, inte sällan i estetisk 
mening. Ordet anknyter därmed till begrepp inom landskapsmåleriet. Under 
renässansen började man måla ”naturliga” scenerier eller landskap. Land
skapsbegreppets territoriella innebörd kom därmed att suddas ut och istället 
syftade man på verkliga eller påhittade scenerier, inte sällan med anknytning 
till vad som ansågs vara ”ren natur”. Begreppen landskap och natur kom 
därigenom att sammanblandas, något som fortfarande är vanligt i vårt dagli
ga språkbruk. Under 1800-talet spelade det nationalromantiska måleriet en 
stor roll i detta sammanhang, genom att förstärka sambandet mellan land
skapet/naturen och den nationella identititeten. Industrialiseringen och den 
begynnande urbaniseringen omformade landskapet i allt raskare takt. I de 
naturliga scenerierna fanns emellertid nationens grundläggande drag. Land
skapsbegreppet hade därmed funnit sin antites. I detta sammanhang skapa
des bl.a. den moderna turismen.

Det finns också en geografiskt vetenskaplig definition av ordet landskap, 
som för övrigt inte skiljer sig så mycket från den konstnärliga. På 1920-talet 
definierade den finske geografen Gabriel J. Granö landskap som ”det som 
kan betraktas av omgivningen från en viss given punkt” (Granö 1929). 
Landskapets innehåll kunde alltså variera med väderlek, mörker etc. I 
modern forskning ser man saken annorlunda och lägger ofta vikt även vid 
sådana drag i omgivningen som finns där, men som inte alltid kan iakttagas 
från en bestämd plats. Landskapet blir därmed en mosaik av naturgivna och 
kulturella fenomen, en blandning av vackert och fult, stort och smått, gam
malt och ungt. Men landskapet blir därmed heller inte statiskt, det förändras 
från tid till annan, ibland långsamt, ibland snabbt. Bergskedjorna bryts ned 
mycket långsamt, medan vattnet i älvar och åar flyter i en betydligt snabbare 
takt, för att inte tala om hur människor och andra varelser rör sig ute i det 
moderna landskapet - de måste ju på sätt och vis också sägas vara en del av 
landskapsinnehållet.

Om vi emellertid i detta sammanhang begränsar innebörden av ordet 
landskap till de delar av vår omgivning som är fast lokaliserade och betrak-
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tar denna omgivning ur ett historiskt perspektiv, skulle den vetenskapliga 
definitionen av begreppet landskap kunna uttryckas på följande sätt: Land
skapet utgör en helhet bestående av såväl naturgivna som kulturpåverkade 
inslag. Det är ett påtagligt och karakteristiskt resultat av samspelet mellan 
ett visst, specifikt samhälle, dess kulturella preferenser och potential samt de 
naturgeografiska förutsättningarna. Det är alltså viktigt att identifiera den 
grupp av människor som varit verksam i landskapet, men också det närings
fång som dessa människor låtit dominera för sitt uppehälle. Landskapet 
skulle därmed i första hand betraktas som en kulturell produkt. Det veten
skapliga begreppet landskapsekologi är passande i sammanhanget, och kan 
definieras som studiet av landskapets uppbyggnad och funktion samt dess 
ömsesidiga beroende av människan.

Vidare innebär denna definition att landskapet utgör en odelbar helhet, 
som starkt färgats av människans aktiviteter. I modernt språkbruk är 
avgränsningarna emellertid ofta oklara. Glidningar förekommer i förhållan
de till den ovan anvgivna definitionen, allt från det helt naturliga landskapet 
opåverkat av människan (vildmarken) till kulturlandskap som nära nog helt 
präglats av människan (t.ex. staden). Det finns också glidningar i uppfatt
ningen av landskapsbegreppets geografiska omfattning. Ibland likställs ordet 
landskap med vilken rumslig avgränsning som helst. I det aktuella samman
hanget handlar det emellertid om ett uttryck för helheten i vår omgivning.

Om vi utgår från den ovan givna geografiskt vetenskapliga definitionen av 
landskapsbegreppet ”läser” vi innehållet genom att på olika sätt systematise
ra de ingående delkomponenterna. I första hand kan man säga att landska
pet består av vissa grundelement som sammansätts till en geografisk helhet 
genom olika ständigt pågående abiotiska, biotiska och kulturella processer. 
De naturgivna förutsättningarna utgör utgångspunkten i en analys av land
skapets komposition. Naturlandskapet kan liknas vid ett spelbräde. Genom 
sina sociala och ekonomiska behov skapar människorna reglerna för själva 
spelet, eller annorlunda uttryckt, man bestämmer sig för hur resursutnyttjan
det skall äga rum. Spelbrädets utformning är i första hand beroende av geo
logi och landformer. I den övergripande skalan kan man säga att det är berg
grundens karaktär som en gång bestämde människans möjligheter till 
utkomst. Speciellt gynnsamma betingelser förelåg i de delar av vårt land, där 
bergrunden är kalkrik.

Naturlandskapet har främst tillkommit genom en rad olika abiotiska pro
cesser, som geologisk uppbyggnad och förändring, nedbrytning genom vitt- 
ring och erosion samt tillkomsten av ett löst jordtäcke med dess karakteris
tiska former. Mot de ”skapande krafterna” står ständigt de nedbrytande, 
som hämtar sin kraft bl.a. ur det rinnande vattnet, vinden, vågorna och isen. 
Genomgripande omvandlingar av det nordiska landskapet har ägt rum flera 
gånger under den mycket långa geologiska utvecklingen, som pågått i mer
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än två miljarder år. De senaste förändringarna som givit landskapet några av 
dess karaktärsdrag, skedde under kvartärtidens nedisningar. Sprickor och 
svaghetszoner gröptes ur, berggrundsytor blankslipades och lösryckt materi
al transporterades av isen. Materialet avlagrades sedan i form av moräner, 
vattensorterat isälvsmaterial (bl.a. grusåsar) eller som havssediment. Havs
ytans nivå påverkades under olika skeden av isens avsmältning. Stor skillnad 
föreligger t.ex. i uppodlingsmöjlighet, om landskapet sedan istiden legat 
under eller över den högsta havsnivån. Den s.k. högsta kustlinjen utgör där
för en markant gräns också i kulturlandskapet.

Nedbrytningen har gått olika långt på olika platser. Därför varierar land
skapets storformer från berggrundsslätter (peneplan) till unga bergskedjor, 
ofta med dramatiska former. Nedbrytning och avlagring (sedimentation) är 
emellertid också orsaken till mera detaljerade drag i landskapet. Berggrunds- 
formerna täcks ofta av ett löst jordtäcke, som i vårt land huvudsakligen till
kommit under och efter den senaste nedisningen och som varit det främsta 
föremålet för människans odlarmöda. Beroende på berggrundens beskaffen
het, klimat och höjdförhållanden utvecklar jordarna bättre eller sämre förut
sättningar för denna kultivering, men också den naturliga växtligheten är 
beroende därav. Den agrara uppodlingen av landskapet samvarierar natur
ligtvis starkt med jordarter, jordmånsförhållanden och lokalklimat. Av detta 
skäl utgör den naturliga respektive kultiverade växtligheten ett viktigt inslag 
i landskapsbilden. Den ger den detaljerade karaktären åt landskapet. Vegeta
tionen spelar en viktig roll i de kemiska och fysikaliska processer som påver
kar geobiosfären (land, luft och vatten). Den naturliga vegetationen före
kommer i olika zoner i landskapet beroende främst på rådande klimat, 
höjdförhållanden, tillgång till näring och vatten. Men vegetationen genom
går också naturliga utvecklingsstadier, från nysådd till urskog. Dessa succes
sionsstadier är också av största betydelse för själva landskapsbilden. Även 
människans uppodling av landskapet kan ur historisk synpunkt sägas följa 
något som påminner om dessa successionsstadier i form av kolonisations- 
och regressionsförlopp.

Landskapets kulturella innehåll är av naturliga skäl utformat under dess 
allra yngsta historia. I Sverige har människan påverkat landskapet genom 
odling i ca 6 000 år, på andra håll under mycket längre tid. De naturgivna 
förhållandena - det som vi ovan kallat för spelbrädet - har haft betydande 
inverkan på lokaliseringsmonster, spridningsförlopp och uppodlingsgrad. De 
klimatiska betingelserna har också stor inverkan. Större, varaktiga variatio
ner i klimatet kan slå ut mänskliga kulturer i marginella områden. Kultur
landskapet kan ses som resultatet av en serie historiska processer som ofta 
inneburit förändringar i relationen mellan människan och hennes omgiv
ning. Jordbruk, skogsbruk och bergsbruk har varit de näringar som under 
historisk tid i första hand präglat landskapets utseende i Sverige. Dessa
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näringar har i stor utsträckning byggt upp den ”mentala” bild vi har av det 
svenska landskapet.

Vid sidan av de naturgivna formerna har landskapet alltså ett betydande 
historiskt innehåll, restelement från äldre samhällsfaser. Här uppträder sida 
vid sida fornlämningar och äldre bebyggelse, produktionsytor och kommu
nikationsleder, som alla präglat landskapet under århundraden. Mycket har 
också gått förlorat eller förändrats till oigenkännlighet. På många håll i vårt 
land får emellertid landskapet sin identitet genom sitt historiska innehåll. 
Här finner forskningen ett viktigt källmaterial för studiet av samhällets 
utveckling. I de industrialiserade länderna förändrades landskapet emellertid 
ofta dramatiskt genom själva industrialiseringsprocessen och den påföljande 
utvecklingen av 1900-talets urbana miljöer. Gammalt och nytt blandas där
för i våra landskap och ofta dominerar det nya - storstäderna, industrierna, 
fritidsanläggningarna och kommunikationerna - på åtskilliga platser. Vi talar 
därför ibland om jordsbrukslandskap, stadslandskap, industrilandskap 
O.S.V., och anger därmed vilken verksamhet som idag på ett dominerande 
sätt karateriserar landskapsbilden.

Ser vi saken ur detta moderna perspektiv förstår vi också varför landska
pet förändras så snabbt. I vår dagliga omgivning har vi ibland svårt att regi
strera de förändringar som faktiskt sker successivt, i små steg. För åtskilliga 
av oss är emellertid få platser sig lika sedan barndomen. Tidsrymden för 
dessa förändringar, alltså motsvarande en generation, kan ibland räcka för 
att vi inte längre skall känna igen oss. På andra platser kan ålderdomliga 
drag däremot bevaras under lång tid. Landskapet är sålunda ofta dyna
miskt, medan det på andra håll kan vara statiskt och visa brist på föränd
ringar.

Det kan här vara aktuellt att återvända till det inledningsvis diskuterade 
landskapsbegreppet med administrativ anknytning. Traditionella drag i land
skapet har nämligen ofta en regional förankring som förstärker själva land
skapskaraktären, något som ofta vårdas av hembygdsfolk och uppmärksam
mas och uppskattas av turister. Som exempel kan vi nämna den bybebyggel
se vi har i Siljanstrakten och på Öland. Men det kan lika ofta vara natur
landskapet som ger upphov till dessa regionala särdrag, t.ex. backlandskapet 
i södra Skåne och platåbergen i Västergötland. Vanligast är dock att de 
regionala särdragen skapas av såväl kultur- som naturbetingade fenomen.

Det är framför allt människan som påverkar landskapet ur det kortsiktiga 
perspektivet. Om vi t.ex. betraktar förändringar av vegetationsinnehåll, gra
den av öppenhet och produktionen på kulturmarkerna, är dessa fenomen 
beroende av människans beslut om ekonomisk inriktning, utnyttjad teknik 
samt själva organisationen av resursuttaget.

Vi kan i första hand finna tre olika drivkrafter bakom förändringarna. 
Sociala förändringar kan exempelvis påverka landskapet genom omläggning
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av produktionen, folkomflyttningar och bebyggelseförändringar. Men fram
för allt påverkas ägandeförhållanden och nyttjanderättigheter i landskapet 
genom att sociala strukturer bryts upp. Gemensamt ägda och brukade delar 
av landskapet kan i vissa fall övergå i enskilda händer och tvärt om. Särskilt 
när vi vill tränga in i landskapets historiska innehåll kan det i detta samman
hang vara lätt att gå vilse. Signalerna från olika tidsperioder och faser i land
skapets förvandling är ibland svaga. Vi behöver ett redskap till hjälp att 
”läsa” och tolka landskapets innehåll. Det visar sig att markägandets histo
ria är en central fråga i detta sammanhang. Vem eller vilka har haft rätten 
att äga eller disponera de tillgångar som landskapet innehåller? Om vi kan 
kartlägga det sociala regelverk som styrt markägandet kan vi i många fall 
också korrekt tolka landskapets kulturella innehåll.

Ekonomiska förändringar påverkar ofta sakförhållanden i landskapet. 
Produktion för överskott och avsalu koncentrerar resurserna i högre grad än 
vad som sker i samhällen med självförsörjning. Därmed försvinner småska- 
ligheten och diversiteten i landskapet.

Dessa ekonomiska krav leder ofta till tekniska förändringar, som i sin tur 
också påverkar landskapet genom storskaliga lösningar och avancerad 
utrustning, som i fysisk mening på ett genomgripande sätt förmår bearbeta 
landskapet. Exempel på detta finner vi i jordbrukets upplöjning, arealslu- 
kande flygplatser, bortmejslade terrängformer i samband med omfattande 
nybebyggelse i storstädernas ytterområden etc.

Beträffande kulturlandskapets organisation ger det naturgivna landskapet 
människan otaliga möjligheter, men också en hel del restriktioner för sitt 
resursutnyttjande. Naturgeografin avgör till viss del lokaliseringsmonster 
och uppodlingsmöjligheter. Detta kan lätt iakttagas om vi betraktar landska
pet från luften eller via kartor. Det kan därför i detta sammanhang vara 
lämpligt att knyta an till kartans symbolspråk, när det gäller att finna en 
geografisk struktur i landskapet.

Kartans tecken består av tre symbolgrupper: punkter, linjer och ytor. Punk
terna kan relateras till bebyggelse och anläggningar av olika slag. I en mindre 
skala kan hela städer och tätorter betraktas som noder i ett fungerande 
omland. Men också i det lilla perspektivet, t.ex. det enskilda jordbruksföreta
get, finner vi ett brukningscentrum med omgivande resursområde.

De nyttigheter som människan exploaterar i landskapet transporteras via 
kommunikationsleder av olika slag. Vägar och järnvägar är markbundna 
medan flygstråken endast delvis är landskapspåverkande. Energitransporter
na ger i allt högre grad upphov till nya linjära landskapselement. Linjära ele
ment i landskapet finner vi också i form av hägnader och gränser. De senare 
är stabila inslag i landskapsbilden. Det krävs juridiskt bindande beslut för 
att ändra dem. Dessa juridiskt bestämda gränser i landskapet innebär natur
ligtvis begränsningar av resursutnyttjandet, men de utgör också skydd mot
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intrång. Hägnadssystemen däremot tillhör det ekonomiska nyttjandet av 
landskapet och ändras därför tätt som oftast.

Till sist kan vi också nämna landskapets ytelement, d.v.s. de producerande 
delarna i landskapet. I princip avtar markutnyttjandets intensitet med stigan
de avstånd från bebyggelse eller brukningscentra av olika slag. Landskapet 
påverkas mest inom större urbana områden eller i industriregioner. Ibland 
handlar det om en totalt förändrad landskapsbild, t.ex. i samband med 
omfattande täktindustriell verksamhet.
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Till tolkningen av 
Högstenableckets rungalder

Jan Paul Strid

On the Interpretation of the Högstena Runic Charm. This article deals 
with a runic inscription on a bronze plate from the 12th century, found in 
the churchyard at Högstena Church in Västergötland. According to earli
er research the inscription should have been a spell serving as a protection 
against persons returning from the dead. According to the author, how
ever, this interpretation is anachronistical and the runic inscription can be 
assumed to be a charm for protection against potential persuers, even 
those who might use magic.

Vid gravgrävning på Högstena kyrkogård i Västergötland påträffades ar 
1920 två delar av ett runbleck av brons. Äran av att ha tolkat inskriften, 
som tycks föreligga i fullständigt skick, tillkommer framför allt Hugo Jung- 
ner. Hans tolkning av det märkliga runfyndet finns publicerad dels i Falbyg
den 3 (Jungner 1936a), dels i Fornvännen (Jungner 1936b). Enligt Jungner 
är inskriften en besvärjelse riktad mot gengångare. Denna uppfattning delas 
av Elisabeth Svärdström, som har behandlat Högstenablecket i Fornvännen 
1967. Jungner vill snarast hänföra blecket till 1100-talets början, medan 
Svärdström nöjer sig med en datering till 1100-talet ”utan inskränkningar” 
(Svärdström 1967:20).

Svärdströms translitterering av runtecknen avviker endast på ett par punk
ter från Jungners, som här återges nedan (efter Svärdström 1967:13):

Rad i. kalandaui|irkanklaui|jrrif>andauit)
5 10 15 20 25* 30

2. uijirrinandauijorsitiandauij)
35 40 45 ' 50 55

3. rsikn[ahd]aui[>rfarandaui|jrfliuh
60 " 65 70" *75 80" *85

4. ähtas[k]alaltfu|}cmaukumduia
90 95' " 'lOO 105

Beträffande det väsentligaste i innehållet är Svärdström och Jungner ense, 
men när det gäller den språkliga analysen har Svärdström en delvis avvikan
de uppfattning.
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Jungner: [Gal] vip galanda, vipr ganganda, vipr ripanda, vipr rinnanda, vipr 
scetianda, vipr sigblanda, vipr faranda, vipr fliughanda; skal alt fup anna ok 
um døia.
”Qag galdrar] mot den galdrande, mot den gangande, mot den ridande, mot 
den rännande, mot den försåt sättande, mot den seglande, mot den farande, 
mot den flygande; uslingen skall allt ge sig av och till åtföljd (av galdern) dö.” 
Svärdström: Gal anda viör, gangla viör, ridanda viö(r), vidr rinnanda, 
vidr sitianda, viör signanda, viör faranda, viör fliughanda. Skal alt fyrna 
ok um døia.
”Jag galdrar mot ’anden’, mot den (ande) som är benägen att gå, mot den 
rännande, mot den sittande, mot den segnande, mot den farande, mot den 
flygande. Allt skall förlora sin livskraft och dö.”

Som synes tänker sig Jungner att besvärjelsen inleds med ett såsom objekt 
fungerande presensparticip galanda, föregånget av ett underförstått (eventu
ellt dubbelläst) finit predikatsverb *gal: ’(jag) ”gal”, d.v.s. ’galdrar’. Verbet 
gala har i de germanska fornspråken betydelsen ’sjunga trollsånger, galdra’, 
något som återspeglas i det participiella adjektivet galen, som ursprungligen 
alltså har betytt ’förhäxad av galdrande’ el.dyl. Frasen galanda viör ’(Jag 
galdrar) mot den galdrande’ bildar enligt Jungner tillsammans med gangan
da viör det första i en serie av sammanlagt fyra par allitererande presenspar
ticip: galdrande - gångande: ridande - rännande: sättande - seglande: farande 
- flygande.

Svärdström å sin sida löser upp galanda viör i en sats gal anda viör ’jag 
gal mot anden’. Beträffande de följande runorna, 12-17: kankla, vill hon 
trots inskriftens starkt mönsterbundna form inte som Jungner antaga en fel
ristning för *kankanda = ganganda. Hon utgår i stället från den faktiska 
skrivformen. Denna representerar enligt hennes uppfattning ackusativfor- 
men av ett annars inte belagt svagt substantiv fsv. *gangli m. ’en som är 
benägen att gå’ d.v.s. ’gengångare’.

I friare översättning lyder hennes tolkning av inskriften på följande sätt 
(a.a.: 19): ”Jag riktar min besvärjelse mot den dödes ande, mot gengångaren, 
vare sig han kommer ridande eller rännande, visar sig sittande eller segnan
de, kommer farande eller flygande. I alla skepnader skall spöket förlora sin 
livskraft och dö.”

Enligt min mening finns det ett par omständigheter som bestämt talar emot 
att inskriften skall uppfattas på detta sätt. Den konstruktion Elisabeth 
Svärdström tillgriper för att förklara kankla får väl betraktas som formellt 
möjlig, även om man efterlyser direkta paralleller. Men från metodisk syn
punkt har den knappast något försteg framför Jungners antagande om en 
felristning.
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Tar vi ordet ande i närmare skärskådan är dess ursprungliga innebörd 
enligt allmän mening ’andedräkt’. Först i kristen terminologi har det fått 
betydelsen ’andeväsen’. Det används under medeltiden både om Guds ande, 
Den Helige Ande, och människans ande (jfr uttrycket ge upp andan). I den
na, från runinskrifterna välkända användning, är ande att betrakta som ett 
missionsord (se Thors 1957:418f). Den ande runinskrifterna talar om är den 
kristna människans själ, som lämnar kroppen i dödsögonblicket: Kristr lati 
koma and Tumma i lius ok paradisi ok i pann hceim bcezta kristnum ’Krist 
låte Tummes ande komma i ljus och paradis och i den bästa värld för krist
na’ står det på Folsbergastenen (U 719).

Den ande Svärdström frammanar har mera tycke av de isländska sagornas 
gengångare. Han förutsätts kunna uppträda i olika gestalt, mer eller mindre 
materialiserad. Problemet är bara att ordet inte används i den betydelsen 
under medeltiden. I Svenska Akademiens ordbok är innebörden ’vålnad, 
gengångare’ inte belagd förrän 1753. Elisabeth Svärdström är visserligen 
medveten om att det saknas fornspråkliga belägg på betydelsen ’gengångare, 
spöke’. Men i sitt försök att kringgå denna svårighet genom förmodandet att 
”ordet här torde ha sin allmänna betydelse ’ande, andeväsen’” (Svärdström 
1967:17), förbiser hon att denna innebörd hör hemma i samma sfär som 
’gengångare, spöke’ och alltså är sen.

Jag vill också kommentera de med varandra allitterande runföljderna 47-54 
sitianda och 59-65 siknanda. Jungner vill i första hand betrakta sitianda som 
ett till verbet sätta bildat presensparticip med betydelsen ’den som sätter for
såt’. Det senare participer uppfattar han som en felristning för sigblanda 
’seglande’.

Svärdström är av en annan mening: ”Ett ordpar ’sittande’ - ’segnande’ 
förefaller rimligare än ’sättande’ - ’seglande’, där ’sätta’ dessutom skulle ha 
en överförd, icke belagd betydelse ’sätta snaror’” skriver hon (a.a.:18).

Man håller gärna med Svärdström i fråga om sätta; Jungners tanke att ”den 
spökande angriper med gillrade snaror och utlagda garn” (Jungner 1936b: 
296) är språkligt tvivelaktig och innehållsmässigt orimlig.

Vill man ta Jungner i försvar, erkänner han faktiskt själv att det är enklare 
och därmed kanske också det riktiga att tolka sitianda som ’sittande’ 
(a.a.:295). Det kan väl knappast heller råda några delade meningar om att 
”försåt sättande” passar bättre ur kontextsynpunkt än ”sittande”, då 
utgångspunkten är att det är fråga om aktiviteter som det finns skäl att för
söka skydda sig mot. Svårigheten är återigen att finna någon motsvarande 
semantisk anknytning hos verbet sitta.
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Det kan ligga nära till hands att i sammanhanget tänka på det fornisländ- 
ska uttrycket sitja fyrir e-n ’ligga i bakhåll för någon’. Den speciella betydel
sen i detta fall bestäms dock av fyrir, och det är ovisst om participet sitianda 
utan närmare bestämning kunnat leda associationerna i den aktuella rikt
ningen.

Beträffande runföljden 59-65 är jag ense med Svärdström vad gäller 
rekonstruktionen siknanda, med vederbörliga förbehåll motiverade av att 
blecket här är skadat. Men jag har svårt att tro att hennes tolkning träffat 
det rätta. Man har ännu mindre anledning att skydda sig mot en nedsegnan- 
de fiende.

Jag tänker mig att det presensparticip vi här möter är bildat till ett helt 
annat, men homonymt verb, nämligen fornsvenskans sigbna, vårt signa. I 
fornvästnordiskan uppvisar detta verb betydelser som ’nedkalla Guds välsig
nelse’, ’välsigna’, ’göra korstecken’ (Fritzner). Den sistnämnda betydelsen: 
’göra korstecken; märka (särskilt med korstecknet)’; ’genom korstecknet 
nedkalla Guds nåd och välsignelse’ är välkänd också i äldre danska och 
fornsvenska (Kalkar, Söderwall).

Enligt Thors (1957:287ff) är sighna ett missionsord, ytterst troligen lånat 
från latinets signare ’märka med korstecken’. Betydelserna ’välsigna under 
korstecken’, varav ’välsigna i allmänhet’, förefaller utvecklade på germansk 
botten.

Av betydelse för vårt resonemang är att verbet i äldre danska även har en 
betydelse ’utöva hjälpande trolldom med tecken och ord’ (Kalkar). Hos 
avledningen segnelse påträffas vid sidan av ’välsignelse’ en innebörd ’besvär
jelse’ el.likn.: signelser oc anden dieffuels spøgerier. Denna användning, som 
”förklaras av att korstecknet ansetts ha en stark magisk verkan” (Thors 
1957:288), finns också dokumenterad i fornsvenska läkeböcker.

Thors fäster i sammanhanget uppmärksamheten på den avledning som 
föreligger i fornhögtyskans segan ’benedictio, dedicatio’ [mit thes kruzes se- 
ganon), med en förmodad motsvarighet i en langobardisk runinskrift från 
500-talet (på en av de runristade bygelfibulorna från Bezenye i Ungern). 
Intressant är att denna bildning rätt tidigt företer betydelsen ’trollformel’, en 
betydelse som också finns hos den medelhögtyska motsvarigheten, segen. 
Slutligen kan nämnas att innebörden ’besvärjelse’ möter i det medellågtyska 
segenerie, vårt signeri.

Återgår vi till inskriftens siknanda förefaller det med andra ord inte uteslu
tet att signa här skulle kunna ha betydelsen ’besvärja’. Något som kan tala 
emot detta är dock att Högstena blecket i enlighet med Jungners läsning i för
sta momentet riktar sig mot en galdrande motståndare: ’galdra’ och ’signa’ (i 
magisk bemärkelse) är ju betydelser som kommer varandra mycket nära.

I första hand bör väl därför siknanda tolkas som ’den signande; den som 
gör korstecken’, i andra hand som ’den som uttalar besvärjelser’.
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För att sammanfatta innebär min uppfattning om Högstenagaldern en åter
gång till Jungner vad avser den språkliga uppbyggnaden. Läsningen av dess 
huvudparti skulle alltså bli: ’(jag) galdrar mot den galdrande, mot den gång
ande, mot den ridande, mot den rännande, mot den sittande, mot den sig
nande, mot den farande, mot den flygande’.

Avslutningsvis vill jag helt kort beröra själva syftet med inskriften. Jungner 
fäste sig vid att blecket hittades norr om kyrkan (10 m norr om nordöstra 
korgaveln för att vara exakt), där man begravde ”brottslingar och andra 
avskydda och onda människor” (Jungner 1936b:293). Hans tanke är ju att 
galdern riktar sig mot en död, ty av de döda på denna del av kyrkogården 
”kunde man mer än av andra frukta, att de skulle gå igen och som spöken 
plåga de levande” (a.a.:293).

Jungners skildring (s. 303) av hur runristaren i nattens dunkel smusslat 
ned sin besvärjelse i den dödes kista har litterära kvaliteter, men frågan är 
om den har så mycket kontakt med verkligheten. Det har visat sig svårt att 
belägga att norrläget under tidig medeltid varit så avskytt som man föreställt 
sig (Nilsson 1989:138). Arkeologiska undersökningar talar ett tydligt språk: 
även förnämare gravar har anlagts norr om kyrkan. Motviljan mot begrav
ning norr om kyrkan kan enligt vad man nu förmodar ha uppstått senare 
under medeltiden till följd av en föreställning att kyrkorna på domedagen 
skulle rasa mot norr.

Jag vill ifrågasätta om Högstenagaldern riktar sig mot gengångare. På mig 
ger den intrycket av en skyddsformel riktad mot tänkbara, levande angripare 
av olika slag, även sådana som förstår att använda sig av magi. Högstena
galdern härrör från ett skede, då kristendomen ännu inte helt vunnit herra
väldet, en tid då såväl signande som galdrande kunde uppfattas som högst 
påtagliga hot, allt beroende av livsåskådning. Dess språkliga utformning 
pekar rakt ned i hedendomen. Ordparet farande-flygande leder tankarna till 
Odens uppräkning i Havamal av de magiska finter och knep han behärskar. 
Jag citerar strof 155 (egen övers.):

Detta kan jag som det tionde:
om jag ser
häxor i luften leka
jag vållar då
att de vilse far,
vill från sin hamn,
vill från sin håg.
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När forntiden kom till skolan
Gustaf Trotzig

When Prehistory came to the School. This paper studies how prehistory is 
treated in schoolbooks when archaeology was introduced as a modern 
science in the 19th century. Archaeology obviously adds some new dimen
sions to the traditional writing of history: source material is presented 
and discussed, cultural history and social conditions come into focus as 
well as man’s relationship to his natural environment. It will seem as if 
archaeology introduces the ”ordinary man” into history and presents a 
broader view on man as builder of society, dependent on nature.

Forskning är ganska meningslös om inte resultaten av de lärda mödorna når 
utanför forskarens kammare. Kunskapen har många vägar från ”producent” 
till ”konsument” och en av dem, kanske den viktigaste, går genom skolan 
och skolboken. Ett visst mått på forskningens framgång kan man därför få 
genom att studera när vetenskapliga resultat har nått fram till skolans läro
böcker. Man bör då vara medveten om att kunskapens väg till skolboken är 
allt annat än rak. Skolböckers innehåll är påverkat av otaliga åskådningar 
och viljor, från de av statsmakterna uttryckta kraven och önskemålen ner till 
den enskilde läroboksförfattarens kunskapsmässiga bakgrund, värderingar 
och förmåga. I sista hand måste också utgivarens bedömningar vara av bety
delse. Den pedagogiska texten som sådan har också sina egna villkor, grun
dad som den är på traditioner som utvecklats inom detta speciella område 
(Selander 1988). En utomordentligt viktig omständighet måste också vara 
vilka möjligheter skol boksförfattarna haft att ta del av forskningsresultaten, 
m.a.o. om dessa presenterats i begriplig och åtkomlig form av forskarna eller 
om författaren själv varit aktiv forskare.

Läroböcker är sannolikt den grupp av litteratur som mest ingående nagel
fars och kritiseras både av fackmän och lekmän. Läroboksgranskning är för 
övrigt en genre i sig med en mångfald av principer och metoder som gett 
upphov till en omfattande litteratur (Hansson &c Tång 1992). Det senare 
gäller i hög grad historieböcker, som ju är den kategori där man kan förvän
ta sig mest om arkeologi, och som därför är av särskilt intresse i detta sam
manhang.

Ser man generellt till skolbokens utveckling i västerlandets tradition, kan 
man iakttaga två perioder. Den ena infaller under 1500- och 1600-talen och 
kan sammankopplas med utvecklingen av boktryckarkonsten. Den andra
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kommer under 1800- och 1900-talen när skolundervisningen organiseras 
och läroboken blir ett grundläggande arbetsredskap (Selander 1988).

Denna uppsats är ett mycket anspråkslöst försök att studera hur den arke
ologiska forskningen i Sverige avspeglas i några slumpvis valda texter ur 
skolböcker i historia från 1700- och 1800-talen, d.v.s. från de första tre
vande försöken till fornforskning till genombrottet för den moderna arkeo
login.

I äldre historieböcker för skolan är den nordiska forntiden i allmänhet 
skildrad med uppgifter från den isländska sagolitteraturen, klassiska aukto- 
rer och andra skrifter av mer eller mindre tillförlitligt slag. Det utrymme som 
ges åt tiden före de skriftliga källornas uppgifter är förhållandevis mycket 
litet. Man märker också att författarna känner en viss lättnad när de efter 
den trevande början, som här skall uppmärksammas, tagit sig fram till ”fast 
mark” och kan breda ut sig mera vältaligt.

Ett skäl att intressera sig för dessa arkeologiska ”rötter” är en iakttagelse 
som jag tidigare gjort i fråga om arkeologi i historieböcker (Trotzig 1993) 
och andra gjort mer generellt (Selander 1988), nämligen att de ofta är starkt 
traditionsbundna och har en benägenhet att konservera föreställningar och 
värderingar under avsevärd tid. Finns det då något i dessa äldsta böcker 
som kan sägas peka framåt?

För arkeologins vidkommande brukar man tala om tre olika processer 
ifråga om kunskapsutveckling som äger rum ungefär samtidigt. De bildar 
övergång mellan gamla och nya synsätt och markerar därigenom tillsam
mans att en ny epok inträtt inom den arkeologiska forskningen:

- insikten om de geologiska processer som format naturlandskapet
- accepterande av människosläktets ålder, baserat på arkeologiska iakttagel

ser
- accepterande av treperiodsystemet

De två förra punkterna visar på en definitiv brytning med föreställningen att 
de i naturen iakttagbara geologiska strukturerna kan förklaras med Bibelns 
berättelse om syndafloden resp. med ärkebiskop Usshers, på Bibeln grunda
de beräkningar av när världen skapades, d.v.s. för ca 6000 år sedan.

Forskningen om Sveriges forntid, med utgångspunkt från inhemskt, icke 
skriftligt källmaterial har en inledande och ganska lysande epok under 
1600-talet. En liknande utveckling kan för övrigt iakttagas i andra europeis
ka länder, exempelvis Danmark och England (Trigger 1993) dock utan den 
svenska systematiken i genomförandet.

En grund lades av Olaus Magnus. Johannes Bureus är den första egentlige 
fackmannen på området. Han har ju i första hand blivit känd som antikvarie 
och runforskare, men han var också pedagog. Bureus gav inte ut någon his
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toriebok men däremot några ABC-böcker som hade till mål att sprida kun
skap om runor.

På den första, som har text skriven både med dåtidens normalskrift och 
runor, för att barnen skulle lära sig båda skrivsätten (Bureus 1611), kan man 
läsa följande: ”Under sådant Konungslighit förbudh att ingen Swensk ABC 
book skal uthi nästföljande Åhr tryckias eller någorstädhes brukas Runor 
föruthan.” Men inte nog med detta, Bureus skulle även utöva någon form av 
kontroll av utgivningen. ABC-boken utkom i tre varianter under en dryg 
tioårsperiod. Trots detta tycks det ambitiösa försöket att väcka liv i gammal 
kunskap emellertid ha blivit en engångsföreteelse eftersom jag inte kunnat 
finna att det ledde till direkt efterföljd.

En viktig drivkraft bakom utvecklingen under 1600-talet var en medveten 
strävan från statsmaktens sida att framhålla den nya europeiska stormaktens 
lysande förflutna inför omvärlden. Betydande insatser gjordes under denna 
tid, framförallt ifråga om inventeringar. Det klarlades alltmer att Sverige är 
ett land med talrika fornminnen. Däremot lyckades man inte lösa de meto
diska problemen ifråga om kronologin, allting var s.a.s. lika gammalt. Det 
fanns dock tidigt en medvetenhet om att det funnits en äldsta tid när metal
ler var okända och man istället använde stenredskap.

En som försökte lösa de kronologiska problemen var Olof Rudbeck, som 
var både naturvetare och arkeolog. Hans tanke var bl.a. att utarbeta en 
naturvetenskaplig metod att datera fornlämningar genom att mäta myllans 
tjocklek på gravhögar. Detta var i och för sig ingen dum tanke, men den var 
ogenomförbar i praktiken. Rudbeck kunde inte heller dra nytta av sina 
empiriska iakttagelser vid de utgrävningar som han företog, eftersom de då 
inte kunde kopplas till någon pålitlig, generell kunskap.

Den märkliga epok i fornforskningens historia som 1600-talet utgjorde, 
kom så småningom att förmörkas av den s.k. rudbeckianismen, som dessut
om förvärrades av mindre begåvade tänkare än Rudbeck. Genom detta 
drogs ett löjets skimmer över fornforskningen för avsevärd tid framöver. 
Emellertid hindrade inte detta att resultaten av hans mödor levde kvar i 
skolboksform ännu nästan 50 år efter hans död, dock utan att man gick in 
på de mer tveksamma och kritiserade hypoteserna:

”Om Swerige för Syndafloden haft några Inbyggare hafwer man ingen kunskap om, ei 
heller wet man egenteligen när det efter samma flod först blifwit bebodt. Doch, at det uti 
ålder ei gifwer något Rike i Europa efter, hafwa wåra Antiquarier til öfwerflöd wisat. I 
synnerhet gifwer Sal. Prof. OL Rudbek, så wäl af den uträkning han gjordt wid Hedning
arnas stora Jul-Helg, som uti Olof Skiötkonungs tid war framskuten til den 25 Januarii 
ifrån den 25. December, som utaf Swartmyllans eller Matjordens högd på wåra aldraåld- 
sta Ättebackar, stora skiäl att tro dessa Nordiska länder wara bebodde 200. åhr efter 
Syndafloden, eller 1800. a 1900 wid pass efter Werldenes skapelse.” (Hyphoff 1744)
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En förklaring till att man höll fast vid Rudbecks läror kan helt enkelt vara 
att intresset för den inhemska forntiden avmattades efter stormaktstidens 
slut, och att detta trots allt var den kunskap som stod till buds.

I Sven Lagerbrings svenska historia, 1776-79, som intog en ledande ställ
ning under flera decennier, ges mycket litet utrymme för arkeologiska iaktta
gelser. I den mån de förekommer är det mera som bekräftelse på slutsatser 
dragna från skriftligt material.

I den livliga debatt om skola och folkuppfostran som blommar upp efter 
händelserna 1809, gör sig bl.a. två riktningar gällande: en som hävdar att 
skolan skall uppfostra nyttiga medborgare lämpliga för tjänster i staten, och 
en annan som menar att den istället skall syfta till en bred folklig allmän
bildning (Andolf 1972). I denna debatt intar historieämnet en viktig plats, 
men det är mera den nyare tidens historia än den nordiska forntiden som 
kommer i förgrunden, och några egentliga nyheter kunde den arkeologiska 
forskningen inte erbjuda.

Den person som kom att betyda mest för att s.a.s. återuppväcka intresset 
för den svenska forntiden och dess minnesmärken var lundaprofessorn Nils 
Henric Sjöborg, 1767-1838 (Hildebrand 1937), och det är sannolikt hans 
förtjänst att historieböckerna börjar innehålla något mer om denna.

”Dessa folkslag /som inflyttat till Norden/ hafwa haft ganska liten bildning. De hafwa lef- 
wat av Jagt och Fiske, bott till en stor del i Jord-kulor och Jord-högar för att skydda sig 
mot den skarpa kölden i Norden. (Fotnot: Dessa underjordiska boningar hafwa sederme
ra blifwit kallade Jättestugor och Jordhus. De hafwa slutigen blifwit nyttjade till begraf- 
ningar, och träffas ännu på flera ställen i vår Nord.)

De höllo sina ting och sammankomster vid de så kallade Tings-platsarna, som bestodo 
af flera stora stenar uppreste i en krets, på hwilka de förnämsta suto, under det folket 
stod runt omkring. Sådana runda och kretsformiga sten-sättningar finnas ännu öfwerallt i 
de Nordiska länderna. De hafwa ganska litet eller alldeles icke känt bruket af metaller, 
och hafwa derföre i stället betjent sig af flinta och allehanda hårda sten-arter hwilka de 
genom slipning och huggning hafwa format dels till wapen, dels till werktyg och husge- 
rådssaker. (Fotnot: Ännu finnas i landets sydliga landskaper, i Danmark och Tyskland en 
mängd Wiggar, Knifwar, Sågar, Stridsyxor, Hamrar, Pil-spetsar af sten och af åtskilliga 
former, som troligen härstammar från detta Tidehwarf.)

- Man känner icke mycket af äldsta tidens händelser. Men den förste konung man wet 
att omtala hette Fornjother. ” (Bruzelius 1817)

Denna text speglar sin tids lärda diskussion. Det stora avståndet mellan 
arkeologins konkreta material och sagornas osäkra uppgifter framstår med 
stor tydlighet.

”Att skingra det mörker, som betäcker landet första bebyggande är lika swårt i Swerige 
som andra länder. Den yngre hjeltesagan antyder att den högsta Nordens inbyggare varit 
af den folkstam, som nu kallas Lappar. Stenwapnen hwilkas ålder ännu är outredd, torde 
likwäl icke kunna tillegnas lapparne, utan tillhöra de Götiska folkstammar, som före och 
efter Oden innehade den sydligare delen af landet, och af hwilka de begagnades, när brist
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var på vapen af jern eller koppar. Bland wåra fornlemningar råka vi ofta flint- och andra 
stenar, tillhuggna och skärpta, ofta med hål igenom, och hwilka utan twifwel tjenade till 
wapen, äfwen som sagorna omtalar stenpilar, hwilka ofta gjordt så stor werkan som de af 
jern smidda.” (Ekelund 1829)

I båda dessa fall åberopar faktiskt författarna arkeologiskt fyndmaterial som 
källa till kunskap om forntiden. Man kan också urskilja en medvetenhet om 
den relativa kronologin och artefakternas funktionella natur.

En tendens börjar nu göra sig gällande, som kommer att förstärkas allt 
mer och som lever kvar in i nutidens läroböcker, nämligen uppräkning av 
olika föremålsformer. Man riktigt ser framför sig de rader av fornsaker, kan
ske ordnade efter förmodad funktion, som lekt författarna i hågen när de 
skrivit sin text. Detta uppräknande är ju egentligen ett slags redovisning av 
källäget och bryter den gängse ramen för dåtidens historieläroböcker, där 
sällan några källor nämns och där det historiska skeendet oftast tas för 
givet.

De här citerade böckerna har tillkommit flera år innan Christian 
Jiirgensen Thomsen publicerade sin ”Ledetraad til Nordisk Oldkyndighet”, 
där treperiodsystemet s.a.s. stadfästes.

”För 3000 år sedan var vårt fädernesland genomskuret av långt flere vattendrag än det 
nu är, och hafvet gick längre in på stränderna. Stora skogar och kärr betäckte landet 
emellan bergshöjderna. Elgar, renar, hjortar, bison- och uroxar, vildsvin och bäfrar uppe- 
höllo sig i vildmarken. De menniskor som då funnos, voro vildar af en menniskostam 
som kallas den byperboreiska och som ännu bebor de nordligaste trakter af verlden... De 
hade inga fasta bostäder, inga åkrar, inga hjordar, utan ströfvade omkring stränderna och 
inuti landet för att fiska och jaga. Deras fisk- och jagtredskap voro gjorda af sten och 
träd, emedan de ännu icke kände metallers bruk. Från det vilda lefnadssättet övergingo 
de som som återstodo i Sverige, för omkring 1000 år sedan till nomadlifvet. De samlade 
då hjordar af renar, med hvilka de drogo omkring i Norrlands ouppodlade fjälltrakter. 
Dessa Nomader i Sverige kallas numera Lappar.” (Mellin 1836)

Frågan om hur jordskorpan fått sitt utseende diskuterades i den lärda värl
den i slutet av 1700-talet. Bibelns berättelse om syndafloden hade dittills 
givit en någorlunda tillfredsställande förklaring till de fenomen som naturve
tarna kunnat iakttaga ifråga om strandförskjutning, isälvsavlagringar och 
liknande.

Det var den engelske geologen Charles Lyell som med sin ”Principles of 
Geology” (1833) kunde visa att de geologiska processerna som skett i det 
förflutna var av samma slag som dem vilka kan iakttagas pågå under senare 
tider. Detta var helt nytt när Mellin författade sin ”Fäderneslandets historia 
för fruntimmer”. En del talar för att de inledande raderna kan ha inspire
rats av ett geologiskt synsätt som var aktuellt i den vetenskapliga världen. 
De skulle dock även kunna vara en avspegling av den s.k. vattenminsknings- 
teorin, som nästan ett sekel tidigare förts fram av Olof von Dalin som ett
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argument mot rudbeckianismen. Sverige hade endast existerat några århun
draden före Kristus och då varit täckt av vatten, och kunde således inte ha 
haft den betydelse som rudbeckianerna ville göra gällande (Dalin 1747).

Vad Mellin säger om ”vildarna”, som från att ha strövat fritt omkring, så 
småningom övergår till att bli nomader är något som också Sven Nilsson, 
zoologiprofessorn i Lund, hävdar senare i sin ”Den skandinaviska Nordens 
Ur-innevånare” (1838-43), och som får olika efterföljare som Tylor och 
Morgan (Daniel 1978) med ett samband till Marx. Det är svårt att tänka sig 
att det inte skulle finnas någon form av samband mellan Mellin och Nilsson 
i denna sak. Den alltjämt hävdade teorin att Sverige befolkades söderifrån 
genom att jägare och fiskare följde villebrådet upp efter den smältande 
inlandsisen framlades först av Sven Nilsson (Nilsson 1847).

Mellin anser att vad som här sagts är särskilt lämpligt för ”fruntimmer” 
och lämnar i förordet följande förklaring (Mellin 1836):

”Författaren, som sjelf gifvit undervisning åt unga fruntimmer, har dervid mer än en gång 
tyckt sig finna behofvet af en lärobok i Svenska historien, enkom lämpad för dem.....

De politiska hvälfningarna hafva endast blifvit antydda, äfvensom fältslag och sådana 
händelser, som för fruntimmer hafva mindre intresse och åskådlighet. Deremot har förfat
taren åt drottningarna och andra utmärkta fruntimmer lemnat större utförlighet. Den 
hedniska tiden, hvars sagor ega det största behaget för unga sinnen, har blifvit utförligast 
behandlad.”

År 1841 publicerade Boucher de Perthes sina fynd av artefakter tillsammans 
med ben från utdöda djur, vilket talade för att mänsklighetens ursprung låg 
långt före Bibelns syndaflod. Det skulle dock dröja nästan 10 år innan dessa 
tankar blev allmänt accepterade av vetenskapen.

”Det har warit en tid, då wårt fädernesland war inhöljdt i samma mörker, som många
trakter af de öfvriga werldsdelarna är ännu idag......Om wi hos ..... den gamla werldens
mest bildade folk förgäfves söka få någon närmare kännedom om wår nord, hwem skall 
beswara de frågor wi wilja göra om denna wår nords äldsta tillstånd, om dess innewåna- 
re, om deras lefnadssätt och öden? Grekerna och Romarna kunna det icke; sednare för
fattare, till och med de, som härstammade från norden och således hörde till samma folk
stam som wi, kunna det icke, ty de byggde på den kunskap de gamle egde; - hwem skall 
då lemna det tillförlitligaste swaret? Wårt eget land.

Den jord der wi bygga och bo, de fält wåra plogar plöja, och i första rummet de graf- 
högar som betäcka wårt land - se der de tillförlitligaste källorna till kännedomen om wårt 
land, i tider så långt tillbaka att inga i skrift bevarade underrättelser, inga sägner ens från 
de äldsta tider nå dit.” (Starbäck 1862)

När Starbäck, tre år efter det att Darwins ”Om arternas ursprung” utkom
mit, utbrister i denna trosförklaring till det arkeologiska materialets möjlig
heter, utgår han också i den vidare texten från treperiodsystemets princip, 
och arkeologin kan således sägas vara etablerad som vetenskap.
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Under de kommande decennierna går utvecklingen blixtsnabbt inom arke
ologin. Forskningen i Sverige som redan gjort sig känd både inom och utom 
landet genom Sven Nilsson, når nya höjder med Hans Hildebrand och Oscar 
Montelius och forntiden ges allt större utrymme i historieböckerna.

När man försöker se hur den arkeologiska forskningen avspeglar sig i de 
här citerade skolböckerna, kan man väl konstatera att författarna har varit 
framgångsrika i att få med de senaste rönen i sina skrifter. I flera fall verkar 
det faktiskt som om skolböckerna varit tidigare ute med hypoteser än vad 
den rent vetenskapliga litteraturen förmått.

Även om detta är ett mycket begränsat material kan man också ställa sig 
frågan om arkeologin kan anses ha tillfört något till historieböckerna utöver 
att den riktat uppmärksamheten mot den skriftlösa tiden och förlängt histo
rien bakåt? Några områden kan vara värda att framhålla, där de arkeologis
ka inslagen synes ha vidgat de traditionellt historiska perspektiven.

Resultaten av arkeologisk forskning kan knappast redovisas utan att sam
tidigt hänvisa till källorna, d.v.s. man måste berätta om gravar och gravfor
mer, om religion, om redskap och vapen och andra fynd. På så sätt kunde 
föremålens speciella, inneboende beviskraft bidraga till att öka förståelsen 
för undervisningens innehåll. Den rena textkunskapen kunde kompletteras 
med påtagliga ”bevis” på människans kreativitet och hantverksskicklighet. 
Arkeologins inriktning på konkreta föremål - och inte enbart skeenden - 
erbjuder stora pedagogiska möjligheter. Många skolor skaffade sig också 
tidigt egna fornsakssamlingar genom intresserade lärare.

Arkeologi handlar ytterst sällan om framstående, namngivna personer. 
Istället är det vanliga människor och deras levnadsvillkor som kommer i för
grunden. Detta leder vidare mot relationerna mellan människor och mot stu
diet av sociala förhållanden och ett kulturhistoriskt synsätt. Med arkeologin 
kommer också naturen in i historien och förhållandet mellan människorna 
och deras omvärld, skogen, sjöarna och havet, de vilda djuren, odlings- och 
betesmarken och vattendragen.

Sammanfattningsvis kan man kanske säga att arkeologin tycks bana väg 
för den ”vanliga människan” i historien och en bredare syn på människan 
som samhällsbyggare, beroende av naturen.

Till slut vill jag citera den dikt av Geijer som inleder Starbäcks bok, efter
som den på ett så träffande sätt uttrycker vad de mer hängivna arkeologerna 
känner inför sitt kall:
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O fosterland! o höga hjelteminnen, 
om för min själ i glans gå upp och ner!
Hur älskar jag ej er med alla sinnen!
Hur drages ej min hela håg till er!
Prakt, lycka, werldens lof, mitt lif - förswinnen! 
Jag ej i eder mina gudar ser.
Mitt land, mitt folk! - då lifwets strängar brista 
För er, för er den suck, som blir min sista!

(E. G. Geijer)
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Perspektiv på arkeologin och 
arkeologiska perspektiv

Björn Varenius

Perspectives on Archaeology and Archaeological Perspectives. This paper 
is a brief discussion of certain general aspects of post-processual archaeo
logy. Certain aspects are pointed out, especially regarding its contradicto
ry character, since it is both an asset and a hindrance for theoretical cohe
rence. The external criticism it met can be seen as a historical phen
omenon, apperaring at almost every theoretical reorientation. In a short 
consideration of the idea of equality, a specific problem is addressed, 
namely in relating nomothetical theories of social evolution to events of 
societal meaning.

Att analysera sin egen disciplins historia är något som arkeologin utför paral
lellt med analysen av (för)historien (jfr Klindt-Jensen 1975, Kyhlberg 1982, 
Trigger 1989). Detta perspektiv på verksamheten borde underlätta och jämna 
vägen för en positiv attityd till ny kritisk forskning. Forskningshistorien anty
der dock att så inte alltid varit fallet, eller t.o.m. att sa säilän är fallet. Lewis 
Binford berättar med en märkbar beskhet hur han blev avbruten under sin 
första föreläsning på University of Chicago 1962, synbarligen med hänvisning 
till olämpligheten i ämnesvalet (Binford 1972:9). Denna olämpliga och icke 
önskvärda undervisning kom som bekant att bilda skola i amerikansk och 
nordeuropeisk arkeologi, s.k. New Archaeology (NA).

Även i Sverige torde åtskilliga forskare kunna vittna om att introduktio
nen eller förespråkandet av ett alternativt synsätt och betonande av andra 
frågor eller annat källmaterial än ”normalparadigmets” lett till någon form 
av motstånd, alltifrån en medveten pose av likgiltighet till kontroverser. Till 
saken hör givetvis att existensberättigandet i det nya och oprövade synsättet 
gärna markeras genom mer eller mindre provocerande kritik av rådande vär
deringar. Ett sådant tillvägagångssätt riskerar inte bara att framkalla motre- 
aktioner, utan har det förmodligen även som ett syfte.

Oscar Montelius’ periodindelning av bronsåldern har i 100 år varit flitigt 
använd, och kan idag bäst betecknas som hävdvunnen. Likväl var den starkt 
ifrågasatt vid sin introduktion, i första hand av Sophus Müller, som lansera
de ett föga använt, alternativt indelningssystem (Wallenberg 1985:6f). De två 
hade även ett vasst meningsutbyte angående den darwinistiskt härledda 
typologi som Montelius gjorde till sin (t.ex. Montelius 1884-91). Müller rik
tade tidigt en välformulerad och delvis också befogad kritik mot typologins
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teoretiska grundvalar, i synnerhet angående begränsningar i dess möjliga till- 
ämpningsspektrum och karaktären av de resultat som kunde erhållas 
(Müller 1884:174).

Likväl torde man i dag riskfritt kunna göra bruk av såväl periodindelning
en som typologin, åtminstone vad avser risken att bli beskylld för att vara 
teoretisk. Båda metoderna kan lugnt inrangeras i facket för traditionell 
arkeologi. Att Montelius’ metoder nu brukas som indelningsgrund för 
”objektiva” empiriska data är betecknande för hur teorier ”sjunker ned” i 
medvetandet, och snart inte längre betraktas som teorier utan som verklig
het.

1980-talets teoretiska arkeologi har diskussionsledes gärna beskyllts för 
att vara teoretisk i bemärkelsen ”utan empirisk förankring”, kanske med ett 
stänk av rättmätighet. Vad som blev uppenbart för alla var dock en våg av 
kritiskt ifrågasättande. Den har omfattat de teoretiska grundvalarna i såväl 
processuell New Archaeology som den mer traditionella arkeologin och de 
frågeställningar som lyfts fram inom respektive forskningstradition. Ett av 
kännetecknen i det kuhnska paradigmbegreppet ligger i inkommensurabilite- 
ten, d.v.s. att de frågor som ställdes utifrån den ena teorin inte är menings
fulla eller ens möjliga att besvara med hjälp av den andra. Att angripa vad 
som emellanåt kallats ”problemformuleringsprivilegiet” blev uppenbarligen 
en av den postprocessuella arkeologins (PPA) första och viktigaste uppgifter.

Före 1970-talets slut arbetade endast ett mindre antal nordiska arkeologer 
med explicita, teoretiska ställningstaganden, och f.f.a. då adaptionsfunktio- 
nalism (t.ex. Johansen 1968 och Welinder 1975, 1977). Det sena 1970-talet 
och det tidiga 80-talet blev med dessa förtecken en ”uppvaknandets” period 
i Skandinavien, ironiskt nog samtidigt som systemteoretisk processualism 
och social lagbundenhet allt starkare ifrågasattes inom en grupp av brittiska 
Cambridgearkeologer. En demarkationspunkt därvidlag utgör antologin 
”Symbolic and Structural Archaeology” (Hodder 1982). Föga överraskande 
präglades den postprocessuella arkeologins legitimering av en skarp kritik 
mot oförmågan hos t.ex. NA att diskutera icke-adaptiva aspekter hos den 
materiella kulturen.

Några av grunderna i det senare 80-talets arkeologiska forskning är insik
ten om, och hävdandet av, den materiella kulturens meningspluralism och 
kontextberoende. Uttryckt i mer epistemologiska termer kan man finna ett 
förnekande av den vetenskapliga metoden som ”sanningsuttolkare ” till för
mån för rollen som ”kunskapsväljare”. Härmed frånkännes också den mer 
programmatiska 1970-talsforskningen såväl sitt privilegium att formulera 
vetenskaplighetskriterierna i stort, som de mer specifika arkeologiska frågor
na.

Ian Hodder, Michel Shanks och Christopher Tilley är, som väl allom 
bekant, några av den postprocessuella arkeologins portalfigurer, samtliga
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med anknytning till Cambridge University. Det som till en början uppfatta
des som en svårförståelig och överteoretisk anglo-saxisk forskartrend är idag 
en del av den arkeologiska grundutbildningen. Den initialt förtjänta kritiken 
för bristfälliga tillämpningar har under det tidiga 90-talet tillbakavisats 
genom flera mer eller mindre omfattande studier av både svenska och 
utländska forskare. Exempelvis Tilley har vid ett flertal tillfällen använt sig 
av svenskt källmaterial, t.ex. från Nämforsen (1991a) och Falbygden 
(1991b). Hodder har i en brett upplagd studie behandlat neolitiseringspro- 
cessen (1990). Ett antal avhandlingar av PPA-karaktär har publicerats i såväl 
Lund som Stockholm (exv. Burström 1991, Jakobsson 1992, Wienberg 
1993).

Bland de nordiska universiteten har intresset för PPA varierat, dels regio
nalt, dels inom institutionerna. Enskilda lärare och forskare har valt helt oli
ka förhållningssätt, och av allt att döma sammanhänger detta med att stora 
delar av lärarkåren har sin vetenskapliga och yrkesmässiga identitet i äldre 
forskartraditioner. Kritiken mot PPA tar sig uttryck i att den skulle vara 
”ovetenskaplig”, ”relativistisk” eller, kanske mer rättframt, ”flummig”. Det 
faktum att Hodder tidigt i sin arkeologiska karriär var en utpräglad före
språkare för matematiskt kvantitativa metoder (Hodder och Orton 1976), 
men senare underkände denna väg, har inte haft så stor inverkan på den 
synen. En ovilja, eller möjligen oförmåga, att diskutera PPA på dess egna 
villkor demonstrerades också av Lewis Binford vid ett besök i Stockholm 
april 1990. För att markera sitt avståndstagande från den oönskade tillbaka
gång som PPA uppenbarligen utgör, valde han att kalla den ”neo-traditiona- 
lism”.

Postprocessuell arkeologi eller postprocessuella arkeologier? Vad som san
nolikt kommer att bli tydligare under 1990-talet är den variationsbredd som 
ryms inom begreppet ”postprocessuell arkeologi” (jfr Andrén 1991). Den 
kontextuella arkeologin som framför allt utvecklades av Hodder i mitten av 
80-talet (Hodder 1986), med epistemologiska rötter i 1800-talshermeneuti- 
ken och dess krav på ”inkännande” i den historiska människans tänkande, 
är bara en av flera aspekter. Härmed lyftes arkeologin på allvar in i debatten 
mellan den naturvetenskapliga Erklärung-traditionen och den humanistiskt 
betonade Verstehen-traditionen. Den kontextuella referensen var bl.a. ett 
försök att betona helhetens betydelse för tolkningen av delarna. Till stor del 
fungerade just detta som en kritik mot den tidigare dominerande systemteo
rin, i vilken identifierandet och analysen av de skilda ”subsystemen” ansågs 
vara en viktig uppgift.

Den semiotiska dimensionen, alltså väsentligen studiet av tecken som 
språksystem, även icke-verbala dito, är i högsta grad central för PPA; den 
språkliga metaforen”. I synnerhet Ferdinand de Saussures lingvistik har varit 
av grundläggande betydelse i sin betoning av skillnaden mellan den gramma-
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tiska strukturen langue och det specifika budskapet parole samt mellan teck
net signifiant och det betecknade signifié (Saussure 1960). Den materiella 
kulturen har en kommunikativ funktion, där tolkningen av dess innebörder 
är avhängig en teori om kognitiva konventioner som en organisatör av 
mänsklig meningsproduktion. Exempelvis Martin Wobst framhöll tidigt det
ta synsätts arkeologiska relevans (Wobst 1977). För svenskt vidkommande 
kan Jarl Nordbladh nämnas som tidigt semiotiskt forskningsinriktad, med 
hällristningar i Kville härad, Bohuslän, som primärt källmaterial (Nordbladh 
1980). Det är inte minst forskare i just hällkonstproblematik som har sett 
semiotisk teori som en möjlig väg (jfr Llamazares 1989), men i princip finns 
ingen begränsning i tillämpningen.

De strukturalistiska analysprinciperna, i synnerhet i Claude Lévi-Strauss’ 
tappning, har stor potential även inom arkeologisk semiotik. Nyligen 
demonstrerades detta av Tilley i hans stort anlagda tolkning av Nämforsen- 
ristningarna (1991a). Det mänskliga klassifikationsbehovet, d.v.s. att tillva
ron blir begripliggjord först när den klassificerats, är en förutsättning i 
strukturalismen. Begreppen antas till stor del vara möjliga att gruppera och 
analysera i binära oppositioner, motsatspar. Det är inte minst som inspira
tionskälla och allmän terminologisk verkstad som Lévi-Strauss’ arbeten varit 
betydelsefulla. Gränsdragningen mellan semiotik och strukturalism är inte 
alltid självklar, men möjligen kan man påstå att det förra mera hänsyftar på 
en generell teori om teckensystem och det senare på en operationell aspekt.

Den postmoderna sentensen att en texts eller ett verks upphovsman inte 
kan ges tolkningsföreträde framför läsaren/betraktaren, ”författarens död”, 
har i viss utsträckning uppmärksammats i den svenska arkeologiska debat
ten (t.ex. Jensen 1989), men fått liten effekt på forskningsattityderna. Detta 
är beklagligt, därför att arkeologin är ett av de fält där den borde passa allra 
bäst, då arkeologi inte bara är rekonstruktion utan än mer en nutida kon
struktion av det förflutna. ”Läsaren” av det arkeologiska materialet har 
verkligen tolkningsföreträde. Förståelsen uppstår hos betraktaren och ligger 
inte förborgad i materialet. En återhållande faktor kan möjligen spåras i den 
spänning, för att inte säga konflikt, som uppstår inom PPA med å ena sidan 
kontextualismens inkännandekrav och å den andra postmodernismens krav 
på dekonstruktion, upplösning. Ur denna motsättning spirar ingen självklar 
kompromiss, men det är heller inte nödvändigt eller önskvärt att så måste bli 
fallet.

Det är av intresse och av stor vikt att utveckla granskningen av hur kul
turhistoriska resultat fungerar i sin samtid och vilken sorts forskning som 
efterfrågas och premieras; alltså vilka forskningsförutsättningarna är, hur de 
formuleras, hur de följs och vilka resultat de producerar. (En reservation 
dock för att man hyser förhoppningar om att arkeologi skall ha någon rele
vans utanför det egna skrået.) Som exempel på en kritisk attityd kan femi-
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nistisk arkeologi ses, eller om man så vill, genderperspektivet. Den bredd
ningen synes kunna ske på två plan, dels tillväxt av data rörande kvinnors 
och mäns villkor och strategier, dels som ifrågasättande och dekonstruktion 
av monolitiska samhällsdefinitioner (jfr Göransson 1987:46).

Det finns emellertid inga skäl att den kritiska arkeologin på något sätt 
skulle vara begränsad till den ena eller andra -ismen. Det är snarare en atti
tydfråga, med ett a priori ifrågasättande av motiv och förklaringar. Knap
past någon som följt nyhetsförmedlingen under de senaste åren har kunnat 
undgå att märka hur politiska och militära övergrepp legitimerats med hjälp 
av historiska förklaringar. En kritisk arkeologi har ett ansvar för att vara 
aktiv, inte i bemärkelsen ”göra mycket”, utan genom att själv observera på 
vilket sätt historiska data brukas och missbrukas.

Måste man vara ”teoretiker”, eller snarare intresserad av teori, för att 
fungera som forskare inom ramen för postprocessuella teorier? Kanske är 
svaret på den frågan nej, fast ja, eftersom PPA - liksom all tidigare arkeolo
gisk forskning - rimligen borde kunna normaliseras, bli ”normala” perspek
tiv. Svårigheten är att skulle den markant förändras i riktning från en teore
tisk medvetenhet och kritiskt ifrågasättande till något mekaniskt och 
reproducerande, så är det inte längre någon vital postprocessuell arkeologi.

En intressantare fråga är hur länge man måste anse sig behöva förklara 
den teoretiska bakgrunden till och innebörden av sina begrepp. Det till synes 
något retoriska refererandet till diverse kontinentala tänkare kan tyckas 
påfrestande, men den teoretiska delen av diskussionen måste ännu föras, inte 
minst därför att grundläggande teser inom PPA långt ifrån är vare sig kända 
eller accepterade och därför måste förklaras. Från Hildebrand/Montelius 
och framåt har idéer till nya teorier och metoder hämtats in till arkeologin 
från andra håll, något som har kritiserats varje gång och lika regelbundet 
glömts och blivit arkeologisk vardagsvara. Det är en chimär att tro att det 
finns någon egen ”arkeologisk vetenskap” i den bemärkelsen att den inte 
skulle ha begagnat externa teorier. Finns det någon vetenskap som uppfyller 
det kravet?

Det avgörande kriteriet på en fungerande postprocessuell arkeologi är 
självklart huruvida en problemformulerings tillämpning på ett arkeologiskt 
material kan bli tankeväckande och trovärdig. Med ytterligare en i raden av 
parafraser på Willey och Phillips (1958), så kan man säga att ”(Post-proces- 
sual) archaeology is application or it is nothing”. Det går emellertid inte att 
separera detta från ett intresse för hur arkeologisk kunskap - och kunskap i 
gemen - blir till, vad som konstituerar det som anses värt att veta och hur 
kunskap kommuniceras. Det är inte unikt för just PPA, men är en viktigt del 
av den.

Den kritiska attityden till det positivistiska forskningsidealet fanns redan 
före PPA i Cambridgetappning, något som är avspeglat t.ex. i Kontaktstencil
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under 1970-talet. Inom den marxistiskt eller historiematerialistiskt influera
de forskningen har teorier om materiell kultur, produktionskrafter och ideo
logi lett till en användbar terminologi som många nyttjat (och nyttjar), och 
uppställandet av vissa sociala teser. Dessa har emellertid gärna varit både 
principiella och av nomotetisk karaktär och svåra att slutligt stad- och tid- 
fästa. Också här finns en stor spännvidd i tolkningsspektrat.

Som utgångspunkt kan vi ta ett påstående av Tomas Lindkvist, som i sam
band med sin behandling av den svenska statsbildningsprocessen under tidig 
medeltid just anlägger ett närmast evolutionistiskt synsätt på den sociala 
organisationens förändringar, från egalitet till makthierarki: ”Under en lång 
övergångsperiod, från ett mer eller mindre egalitärt samhälle om vars exi
stens vi egentligen har liten kunskap, skapades förutsättningar för den mer 
sofistikerade och mer komplicerade samhällsformation som statssamhället 
innebär” (1988, sid 10). Lindkvist avstår från att explicit fastslå exakt när 
det nordiska samhället varit egalitärt. Han förlägger denna fas till ett obe
stämt förflutet, och vi torde kunna utgå ifrån att det i varje fall var före 
vikingatiden.

En av svårigheterna ligger givetvis i själva det begreppsliga innehållet och 
vad som avses med olika uttryck. Man måste bl.a. överväga vilken grad av 
ojämlikhet man kan acceptera i ett egalitärt samhälle innan det blir icke- 
-egalitärt. Den gränsen torde vara ganska flytande. En annan svårighet blir 
att fastställa om den art av egalitet man söker måste omfatta hela samhäl
let.

Problemet skulle kunna exemplifieras med demokratibegreppets innehåll i 
Aten under 400-talet f.Kr. Detta samhälle sades vara demokratiskt därför att 
alla fria, vuxna män fick rösta i församlingen (Andrews 1971:184f). Stora 
befolkningsgrupper var implicit undantagna från röstning och deltog inte i 
demokratin p.g.a. att de antingen inte var män eller fria. Aten framstod som 
demokratiskt därför att andra stadsstater var oligarkier eller styrda av de 
äldstes råd etc. Av den orsaken kunde Aten identifieras som en demokrati, 
nämligen i förhållande till de övriga styrelseskicken. Det gällde dock bara ett 
visst stratum av befolkningen, låt vara det stratum vars uppfattning man frå
gade efter.

När var då det nordiska/germanska samhället egalitärt? Skillnaden mel
lan olika forskare är markant vad avser tidpunkten för germanernas even
tuella egalitet, om man alls tror på den. En av de som gjort det är Perry 
Anderson (1977), som ansett att de boskapsskötande, bofasta jordbrukare 
Ceasar mötte under sitt galliska fälttåg (58-49 f.Kr.) hade ett förhärskande 
”primitivt kommunistiskt produktionssätt” (a.a.:97). ”Primitiv kommu
nism” är ett begrepp som ibland använts för att beskriva ett tillstånd av 
egalitet i betydelsen jämlika produktionsförhållanden. Detta ligger rätt 
avlägset den syn t.ex. Hedeager har på yngre förromersk järnålder i Dan-
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mark, en tid i vilken hon ser en elit skilja ut sig från resten av befolkningen 
(Hedeager 1990:198).

Andersons åsikt är också svår att förena med den uppfattning som före
träds av vissa nordiska bronsåldersforskare. För att upprätthålla den marxis
tiska tesen om social utveckling borde inte det ”primitivt kommunistiska” 
äldre j ärnålderssamhället ha föregåtts av stratifierade hövdingadömen under 
bronsåldern. Trots det synes dock i varje fall de sydskandinaviska bronsål- 
derslämningarna ha tolkats mot bakgrund av en sådan hypotes. Det arkeolo
giska materialet har av Kristiansen (1978) och Larsson (1986) tolkats som 
att det är under bronsåldern som samhället utvecklats mot social stratifie- 
ring, med accentuerat ojämlik tillgång till produktionsöverskottet. Larsson 
ser äldre bronsåldern som att ”stratification visible in the burials is a direct 
projection of a stratified social formation, in which this ’order of things’ - 
the unequal relations of productions - is reproduced via funeral rituals and 
grave goods” (a.a.:126). Att yngre bronsåldern inte uppvisar samma påkos
tade gravar skulle inte bero på ett mindre ojämlikt samhälle, snarare tvär
tom. ”This equality might be illusive - a false picture mediated by social acti
vities in funeral rituals - ” (a.a.:128).

I stället är det så att vi inte tycks finna det egalitära samhället ens genom 
att gå tillbaka till neolitisk tid. Här har forskare såväl med (Kristiansen) som 
utan (Malmer) marxistisk historiesyn ifrågasatt dess relevans, utifrån sina 
respektive perspektiv. Malmer finner att metallens (kopparens) uppträdande 
i stridsyxgravarna implicerat det privata ägandets struktur, vilket medfört en 
förändrad syn även på jordinnehavet (1975:118f). Megalitgravskicket, som 
för Malmer är en om inte egalitär så dock kollektiv yttring, är för Kristian
sen en ritualiserad förlängning av produktionens (ojämlika) organisation 
(1984:80).

Den uppenbara svårigheten att få fatt på egaliteten är i allt väsentligt teo
retiskt och metodiskt betingad. Den sociala determinism som synes prägla 
marxistiskt influerad forskning blir ett svårbemästrat teoretiskt hinder. För
utom de generella problemen med att förankra en evolutionistisk utveckling 
i samhälleligt meningsfulla handlingar, framstår den ursprungliga egaliteten 
som en ideologisk fiktion. Som en gäckande skugga visar sig egaliteten oftast 
föregå den tidsepok som forskaren studerar, oavsett vilken period detta är. 
Idag torde ”den lycklige vilden” vara hänvisad till mesolitisk tid och detta 
förmodligen beroende på att det källmaterialet ännu inte problematiserats i 
tillräcklig grad. Låt oss antaga att när detta sker kommer vår egalitära era 
att förläggas till renjägartid.

Skulle man ytterligare vilja fördjupa sig i diskussionen, så kan man finna 
att frågan om de förhistoriska samhällenas eventuella egalitet har en rik idé
historisk tradition, närmast att beteckna som ett klassiskt västerländskt 
spörsmål; har vi en ”utveckling” mot en mer och mer stratifierad och hierar
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kisk samhällsordning, med den mänskliga ”guldåldern” i det förgångna, 
eller finns ”guldstaten” i framtiden (Eriksson 1989:13ff). Här, om inte förr, 
börjar historieuppfattningen bli politiskt intressant.
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Om grafisk redovisning av 
fornminnesregistrets information

Björn Winberg

On Graphic Presentation of the Information in the Ancient Monuments 
Register. This paper deals with the different ways in which graphic pre
sentation can be applied to the information in the ancient monuments 
register. The author emphasizes the archaeological materials’ qualitative 
character, and exemplifies how information in the register can be seen 
using a matrix analysis. When the register has been computerized, such 
analyses can aid research but they can also form a part of the basis for 
making antiquarian judgements.

All the time, you have to be aware of what it all is about: VISUALISATION! ! ! 
(C-A. Moberg 1976:22)

Riksantikvarieämbetets fornminnesregister utgör en databank av stor bety
delse för svensk arkeologi. Registret har tillkommit under arbetet med forn
minnesinventeringen för den ekonomiska kartan, och beräknas idag omfatta 
över 700 000 fornlämningar, fördelade på över 200 000 lokaler. Under 
många år betraktades emellertid registrets textdel i det närmaste som en 
biprodukt, medan redovisningen av de fasta fornlämningarna på den ekono
miska kartan ansågs utgöra det väsentliga resultatet av inventeringen.

Förståelsen för vilka möjligheter som fornminnesregistrets kartredovisning 
och beskrivningar sammantagna kan erbjuda ökade under 1960-talet. Regis
tret kom då att ligga till grund för flera översiktliga bebyggelsehistoriska stu
dier. Arkeologisk forskning, baserad på uppgifterna i fornminnesregistret, 
har därefter avsatt ett stort antal publikationer, bl.a. flera akademiska 
avhandlingar (Selinge 1989). Registret kom dessutom att utgöra ett av kul
turmiljövårdens viktigaste underlagsmaterial under arbetet med den fysiska 
riksplaneringen.

Fornminnesregistret ger bl.a. möjlighet till översiktliga studier över 
utbredningen av olika fornlämningstyper och deras kombinationer. I de 
arkeologiska arbeten som utgår från registret utnyttjas bl.a. denna möjlighet 
för studier av kronologiska skiktningar i materialet. I detta avseende erbju
der registret närmast obegränsade möjligheter till kombinationsstudier av ett 
slag som utgör mycket av grunden i all arkeologisk forskning alltsedan 
Montelius dagar (Gräslund 1974).
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Anmärkningsvärt nog har bearbetningarna av fornminnesregistrets stora 
datamängder inte resulterat i någon mer vittgående metoddiskussion. Förut
sättningar för en sådan fanns bl.a. i den intensiva debatt som fördes inom 
den internationella arkeologin under 1970-talet. En orientering av arkeologi
ämnet åt ett mer matematiskt-naturvetenskapligt håll var nämligen en av 
hörnstenarna i vad som då kallades ”den nya arkeologin”, vilken i stor 
utsträckning försökte ta avancerad datorbearbetning till hjälp vid analysen 
av arkeologiska material. Denna inriktning fick dock få efterföljare inom 
svensk arkeologi.

För närvarande pågår emellertid ett omfattande arbete med datorisering 
av fornminnesregistret. Överföringen på data kommer att medföra en revo
lution för hanteringen av registret i handläggningssammanhang, bl.a. vid 
länsstyrelser och museer. Datoriseringen öppnar emellertid också stora möj
ligheter till bearbetningar för bebyggelsehistoriska studier. En utförlig dis
kussion om registrets forskningspotential, och om t.ex. lämpliga bearbet- 
ningstekniker, skulle därvid kunna vara till god hjälp i omordningsarbetet. 
Följande synpunkter kan ses som ett litet bidrag till den diskussionen.

Arkeologiska material kännetecknas ofta av att de är fragmentariska. Den 
ursprungliga omfattning av materialet kan därför i regel endast uppskattas. 
Fornminnesregistrets data utgör inte något undantag i detta avseende. De 
arkeologiska källmaterialens speciella karaktär medför bl.a. att arkeologer i 
stor utsträckning är hänvisade till att jämföra kvalitativa data, d.v.s. egen
skaper eller attribut, snarare än att analysera fördelningar inom ”fullstän
diga” populationer. De storheter som arkeologer har möjlighet att mäta är 
dessutom ofta i matematiskt avseende ”diskreta”, d.v.s. de kan bara inta hel
talsvärden. Arkeologiska data kan därför ofta karaktäriseras som kvalitativa 
och diskreta variabler. Som en följd härav bör den matematik som används 
vid bearbetningen bl.a. vara anpassad till nominal- eller ordinalskalor. En 
god insikt om dessa grunddrag hos källmaterialet är en förutsättning för att 
kommande datorbearbetningar av fornminnesregistret skall bli givande ur 
vetenskaplig synpunkt.

Framtiden får visa om de ökade möjligheter till bearbetningar av fornmin
nesregistrets data som datoriseringen medför, även kan bidra till att lösa 
arkeologiska problem. Den ovannämnda 70-talsdebatten sköt dock säkert 
över målet i sin nit att stöpa om arkeologin mot ett konsekvent naturveten
skapligt arbetssätt och i sin övertro på datorer. Som all annan humanistisk 
forskning kommer arkeologin alltid att innehålla betydande element av tolk
ning.

Med hänsyn till materialets kvalitativa karaktär och forskningens huma
nistiska förutsättningar kan det vara lämpligt att, som Carl-Axel Moberg, 
främst se ett mer matematiskt angreppssätt som en möjlighet till visualise
ring av kombinationer och strukturer i det arkeologiska materialet (Moberg
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1976). Följande exempel, som anknyter till Mobergs ovan citerade arbete, 
vill därför i första hand visa hur man på olika sätt kan åskådliggöra de kom
binationer av ”typer” eller ”attribut”, d.v.s. främst olika typer av fornläm- 
ningar och deras konstruktionsdetaljer, som förekommer i fornminnesregis- 
tret. Metoderna är särskilt lämpliga för bearbetning av fornminnesregistrets 
kvalitativa data.

Exemplen baseras på ett litet utsnitt ur fornminnesregistret. Närmare 
bestämt berör bearbetningen 26 gravlokaler av järnålderskaraktär inom det 
ekonomiska kartbladet 9A 8i Folkestad i Skee socken i Bohuslän. De be
handlade lokalerna innehåller sju olika typer av gravar; runda högar (H), 
ovala högar (Oh), övertorvade stensättningar (Sö), domarringar (Dr), resta 
stenar (Rs), rösen (R) och stensättningar med stenfyllning (Sf).

De olika gravtyperna uppträder i olika kombinationer inom de 26 forn- 
lämningslokalerna - vissa typer återkommer ofta tillsammans, andra före
kommer sällan eller inte alls på samma lokal. Som grund för den fortsatta 
analysen har därför alla typer korsjämförts med varandra lokal för lokal. På 
så vis erhålls ett jämförbart mått på hur ofta varje fornlämningstyp före
kommer tillsammans med någon av de övriga. Jämförelsen redovisas i en lik
hetsmatris (fig. 1).

H Oh Sö Dr Rs R Sf

Fig. 1. Likhetsmatris.
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Upprättandet av en matris aktualiserar emellertid ett grundproblem vid 
alla analyser av det här slaget, nämligen val av likhetskoefficient. Med lik
hetskoefficient avses den kvot som skall utrycka hur ofta - eller sällan - som 
två fornlämningstyper uppträder på samma lokal. I det här fallet har Robin
son’s Index of Agreement (RI) valts, men flera andra koefficienter skulle ha 
kunnat användas istället (Doran &c Hodson 1975:139ff). RI kan emellertid 
växla mellan 0 och 200 procent, varvid 200 procent innebär att två variabler 
alltid följs åt. I det aktuella fallet skulle detta innebära att två fornlämnings
typer förekommer tillsammans på samtliga lokaler.

Matrisen ger en god överblick över hur de olika typerna av gravar kombi
neras med varandra. Spridningen på likhetskoefficienterna är som synes stor, 
samtidigt som det finns vissa gravtyper som över huvud taget inte förekom
mer tillsammans. Exempel på det senare förhållandet är ovala högar, vilka ej 
förekommer på någon av lokalerna med rösen eller stensättningar av sten- 
fyllning.

En matris kan emellertid bli svåröverskådlig genom att styrkan i samban
den mellan alla kombinationer redovisas. Detta kan till en del motverkas 
genom någon form av markering av de högsta likhetskoefficienterna. I fig. 1 
har därför alla koefficienter som överstiger 100 RI skrafferats, varvid de 
vanligast återkommande kombinationerna av gravar framträder tydligare. 
Man kan därvid bl.a. notera ett tydligt inre samband mellan runda högar, 
ovala högar och övertorvade stensättningar. Ibland betecknas sådana ansam
lingar av variabler, vilka särskilt frekvent uppträder i kombination med 
varandra, som ”svärmar” (eng. duster).

En likhetsmatris kan ge avsevärt stöd vid analysen av ett arkeologiskt 
material. Arne B. Johansen har bl.a. analyserat kombinationer av olika arte
fakter på boplatser på Hardangervidda med hjälp av dylika matriser (Johan
sen 1969) och Knut Ebbesen har på liknande sätt analyserat hur olika deko-
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rationselement kombineras på keramikskärvor som påträffats invid danska 
megalitgravar (Ebbesen 1975).

Matriser tenderar dock att bli allt mer svårtolkade ju fler variabler som 
behandlas. Ett alternativ kan då vara att omforma uppgifterna i en matris 
till en symmetrisk graf (fig. 2). I den graf som återges här har enbart hänsyn 
tagits till de likhetskoefficienter som överstiger det lägsta mått som krävs för 
att alla fornlämningstyper skall kunna kopplas in i grafen. Den aktuella 
koefficienten är RI 91, vilket motsvarar det starkaste sambandet mellan 
resta stenar och någon av de övriga fornlämningstyperna, i det här fallet 
övertorvade stensättningar.

Sambandet mellan dessa två fornlämningstyper, samt alla samband som 
överstiger detta i styrka, har markerats i grafen med en linje mellan de punk
ter som symboliserar fornlämningstyperna. Därigenom har vi också sållat 
fram de starkaste sambanden, samtidigt som vi reducerat matrisens ur
sprungliga 21 likhetskoefficienter till endast 7.

De fornlämningstyper som oftast förekommer i kombination med varan
dra framträder därigenom tydligare. De starka sambanden mellan runda 
högar, ovala högar och övertorvade stensättningar, som framgick redan av 
matrisen (fig. 1), är även tydliga i grafen. Domarringar och resta stenar däre
mot, har bara starka samband med en annan fornlämningstyp, nämligen 
övertorvade stensättningar. Samma förhållande gäller även rösen som endast 
kopplas samman med stensättningar med stenfyllning i grafen. Analyser med

R •

Sf •

Fig. 3. Hierarkisk graf.
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hjälp av symmetrisk graf har bl.a. genomförts på östgötska fornlämningslo- 
kaler (Selinge 1986, Winberg 1986).

Som jämförelse har samma data även fått ligga till grund för en hierarkisk 
graf (fig. 3). I denna har de fornlämningstyper som uppvisar de starkaste 
sambanden med varandra placerats högst. Ju längre ner i grafen man kom
mer, ju svagare är således det samband som kopplar in den aktuella fornläm- 
ningstypen. Till skillnad från i den symmetriska grafen framträder därige
nom bl.a. tydligt det starkaste sambandet över huvud taget mellan 
fornlämningstyperna i det aktuella materialet, nämligen sambandet mellan 
rösen och stensättningar med stenfyllning (RI=166).

Man kan dock ha vissa teoretiska invändningar mot att använda hierar
kiska grafer i detta sammanhang. Linjerna mellan de olika fornlämningsty
perna uttrycker nämligen egentligen ett reciprokt förhållande, d.v.s. att sam
bandet mellan t.ex. stensättningar med stenfyllning och rösen är att betrakta 
som ”ömsesidigt”. Ingen av dessa fornlämningstyper är således överordnad 
den andra, vilket man lätt kan få intryck av eftersom en hierarkisk graf även 
uttrycker en riktning för sambandet. Denna typ av graf kan därför inte 
rekommenderas. Istället kan hierarkiska strukturer lämpligtvis presenteras 
med hjälp av dendrogram. Som ett alternativ till redovisning med graf kan vi 
emellertid även låta samtliga punkter, d.v.s. fornlämningstyper, bilda en 
”kedja”. Varje fornlämningstyp får därigenom i första hand de av de övriga 
fornlämningstyperna till grannar, med vilka den har den högsta eller näst 
högsta sambandskoefficienten. Ordningsföljden kan i detta fall bara bli en - 
dock fortfarande utan att avstånden mellan punkterna uttrycker någon skill
nad i sambandets styrka.

Dr Rs R Sf H Sö Oh

Fig. 4. Seriation.

Därmed har vi genomfört en seriation (fig. 4) av fornlämningstyperna, 
d.v.s. i realiteten formulerat vad svenska arkeologer brukar benämna en 
”typologisk serie” (Malmer 1963). Seriationskedjan i fig. 4 kan för övrigt 
tolkas i kronologiska termer, där domarringar, resta stenar och rösen utgör 
ett äldre fornlämningsskikt, medan runda och ovala högar samt övertorvade 
stensättningar utgör ett yngre skikt.

Dr Rs RSf H Sö Oh

Fig. 5. Scaling.

332



Mer utvecklade former av seriation brukar betecknas som scaling (fig. 5). 
Analyser av detta slag kräver i regel avancerad datorhjälp. I princip handlar 
det emellertid om att låta linjerna mellan punkterna i en seriationskedja inte 
enbart illustrera att ett samband föreligger, utan också låta linjernas längd 
stå i proportion till styrkan i sambandet. I fig. 5 har detta genomförts och 
härigenom framgår bl.a. tydligt den starka kopplingen mellan rösen och 
stensättningar med stenfyllning. Användbarheten av seriation och scaling i 
arkeologiska sammanhang har diskuterats i en lång rad arbeten (se t.ex. 
Johnson 1972 och Orton 1980).

En annan mycket användbar form av grafisk framställning av kombina
tionsmonster är dendrogrammet (fig. 6 och 7). I likhet med olika former av 
scaling uttrycker även här de sammanbindande linjerna sambandets styrka. 
Dendrogrammet återspeglar dessutom tydligt den parvisa jämförelse av forn- 
lämningstyperna som ligger till grund för likhetsmatrisen, genom att de star
kaste sambanden får bilda s.k. basic pairs. Exempel på basic pairs i fig. 6 är 
rösen och stensättningar med stenfyllning, respektive högar och övertorvade

H Sö Oh Dr R Sf Rs

Fig. 6. Singel-linkage dendrogram.
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stensättningar, vilka kopplas samman vid höga tal längs den ”sambands
skala” som återges i dendrogrammets vänstra marginal.

Dendrogram kan utformas efter ett flertal olika principer. Fig. 6 återger ett 
singel-linkage dendrogram som enbart bygger på sambandskoefficienterna i 
en matris (i det här fallet således fig. 1), vilket brukar medföra den mindre 
önskvärda effekten att grenarna i dendrogrammets lägre delar växer allt för 
tätt, s.k. chaining.

Chaining kan emellertid motverkas genom att man kalkylerar om matri
sen när alla basic pairs markerats. Båda variablerna i basic pairs behandlas 
därvid som en och samma variabel vid den fortsatta beräkningen. Därige
nom kan man t.ex. konstruera ett average-linkage dendrogram (fig. 7), vilket 
tydligare än föregående dendrogram skiljer ut de variabler som oftast upp
träder tillsammans. Till skillnad mot i dendrogrammet i fig. 6 framgår av det 
sistnämnda dendrogrammet (fig. 7), således att resta stenar har ett relativt 
nära samband med rösen och röseliknande stensättningar, medan do-

Fig. 7. Average-linkage dendrogram.
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marringar främst uppträder i kombination med gravar av högkaraktär. 
Ytterligare modeller för hur dendrogram kan utformas finns dock. Dendro- 
gramanalys som hjälpmedel vid bearbetning av fornminnesregistret har bl.a. 
diskuterats utifrån östgötskt och sörmlänskt fornlämningsmaterial (Winberg 
1986, Heinerud 1990).

De olika grafiska redovisningsmodeller som beskrivits ovan har det 
gemensamt att de komprimerar eller helt utesluter en del av matrisens upp
gifter. Ett urval av variabler kommer på så vis att framträda tydligare än 
andra. Därigenom förloras visserligen en del av överblicken, men samtidigt 
bidrar förhoppningsvis den grafiska redovisningen till större klarhet om de 
väsentliga sambanden. Val av redovisningsmodell kan t.ex. betingas av att 
det främst är kombinationsmönstret som skall visualiseras. I så fall kan data 
t.ex.redovisas i en graf. Om det däremot är den relativa styrkan i sambandet 
som i första hand skall illustreras, kan istället någon form av dendrogram 
vara att föredra.

I sin datoriserade form kommer fornminnesregistret att ingå i det natio
nella Geografiska informationssystem (GIS) ur vilket kulturmiljövården i allt 
större utsträckning kommer att hämta sitt dataunderlag. Den del som berör 
fornlämningar bör lämpligtvis vara utformat som ett beslutsstödjande sys
tem, anpassat för att kunna underlätta planering och handläggning av forn- 
lämningsärenden (Winberg 1991). En del av de grafiska redovisningsmeto- 
der som diskuterats ovan bör därvid på sikt inlemmas i den arsenal av 
analysredskap som bör knytas till det datoriserade registret.

Det är nämligen av stor vikt att systemet inte enbart inriktas på att göra 
det möjligt att snabbt plocka fram diverse uppgifter ur fornminnsregistret. 
Av minst lika stor betydelse är att handläggare får tillgång till ”GIS-verktyg” 
som gör det möjligt att jämföra registrets s.k. ”egenskapsdata”, dvs. uppgif
ter om t.ex. fornlämningstyper och de kombinationer dessa uppvisar. Redo
visning och analys av fornlämningsdata borde därvid kunna utföras med 
hjälp av bl.a. grafiska modeller av det slag som presenterats ovan. Datapro
gram för olika typer av scaling och dendrogramanalys finns för övrigt till
gängliga sedan många år.

Det geografiska informationssystem som är under uppbyggnad vid Riks
antikvarieämbetet kommer bl.a. att göra det möjligt för handläggare att uti
från det berörda kartbladet, socknen eller annan lämplig ytenhet, snabbt ta 
fram uppgifter om det aktuella fornlämningsbeståndets statistiska samman
sättning. Kan dessutom en del analysredskap av det slag som diskuterats 
ovan inarbetas i GIS-systemet, kommer framtidens antikvarier även att få 
möjlighet att ”se” - d.v.s. genom grafisk redovisning få visualiserat - forn
lämningsbeståndets inre sammansättning! Antikvariska överväganden, t.ex. 
beträffande tillstånd till undersökning och borttagning, skulle därigenom 
kunna göras mot bakgrund av betydligt bättre inblick i ett områdes totala
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fornlämningsbestånd, än vad som nu i allmänhet är fallet. Avancerad dator
teknik av detta slag borde givetvis även i hög grad underlätta rent veten
skapliga bearbetningar av registret.

Man kan förmoda att datorstödda analyser kommer att utgöra en stor del 
av framtidens antikvariska underlagsmaterial. Rätt utformad bör datorise
ringen även verksamt bidra till intensifierad vetenskaplig bearbetning av 
registrets information. Allt eftersom det geografiska informationssystemet 
byggs ut, kommer dessutom registret att bli tillgängligt för allt fler grupper i 
samhället, vilka även de får möjlighet att leta sig fram i den digitala kartans 
landskap. Kanske kan därigenom också nya grupper få tillfälle att uppleva 
något av den närvaro av det förflutna som förunnats dem som i fält fått vara 
med om att bygga upp registret över det svenska fornlämningsbeståndet.
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Herdalir i Finnland - Finnlendinga
i Flerdala
Inger Zachrisson

Herdalir in Finnland - Finnlendinga in Herdala. Sigvat Skald in the 
11th, Sverre’s Saga in the 12th and Snorre Sturlasson in the 13th century 
talk about Herdalir, evidently the province of Härjedalen today. Sigvat 
and Snorre also speak about Finnland and Finnlendingar in connection 
with Herdalir. Do they thereby mean Saamis, finn in West Nordic/Norw
egian? (From the beginning, Finnland probably meant ’Saami-land’.) 
Neither other written sources nor the archaeological material are contrary 
to that. They confirm that Saamis lived as far south as Värmland-Väst- 
manland during the Iron Age-Early Middle Ages.

”Sidan siglde hann aftr til Finnlandz ok heriade [jar ok gekk a land upp en lid ailt flyde 
undan a skoga ok eydde uida bygdinn at fe ollu. konungr gek a land upp langt ok yfir 
skoga nockura. J?ar voru firir dalbygdir nockurar. bar hæita Herdalir. Jseir fengu Iitit fe en 
fundu menn ongua.” (Heimskringla, efter Flateyarbók II, 1862:17)

”Sedan seglade kungen tillbaka till Finland och härjade där. Han gick i land och allt 
folket flydde till skogs och tog med sig all egendom från bygderna. Kungen gick långt in i 
landet och genom några skogar. Där låg de dalbygder som kallas [heter] Härdalarna. De 
tog en del byte, men fick inte tag i några människor.” (Övers. K. G. Johansson, 1992:12)

Orden är Snorre Sturlassons, i Olav den heliges saga, från ca 1230. Den 
ingår i hans stora verk om Norges kungar, Heimskringla, som behandlar 
händelser från sagatid till ca 1177.

Snorre bygger denna sin skildring på Sigvat Thórdarsons (ca 995-ca 
1045), en av de mest berömda isländska skalderna, nära vän och medhjälpa
re till kung Olav (den helige) (Lie 1970). Sigvat levde alltså ca 200 år tidiga
re än Snorre, och citeras så här (Snorre Sturluson 1992:13):

”Hrid vard ståls i stridri / strong herdala gongu 
Finnlendinga at fundi / fylkis nids en bridja.”

”Konungssonens [Olavs] tredje skarpa strid utkämpades på den svåra vandringen till 
Härdalarna, när han stred mot finnlänningarna.” (Övers. Th. Snædal)

Snorre säger alltså uttryckligen att bygderna ifråga heter (hæita) Herdalir, 
’Härdalarna’, inte bara kallas så. Namnet har inte kunnat återfinnas i det 
nuvarande Finland. Därtill är formen Herdalir en rent nordisk språkform; 
ett område med detta namn kan inte, av rent språkliga skäl, ha legat i 
dagens Finland. Det har också ansetts möjligt att Snorre (och därmed Sigvat)
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syftar på Härjedalen. I ljuset av en annan samtida uppgift blir detta troligt. 
Denna koppling förefaller inte ha gjorts tidigare.

Landskapet Härjedalen kallas nämligen Herdalir i en med Snorre samtida 
källa. Det är i den kända beskrivningen i Sverres saga av hur den norske 
tronpretendenten Sverre Sigurdsson 1177 med sina ’birkebeinar’ färdas 
genom Värmland, Dalarna, Härjedalen och Jämtland, till Tröndelag (Eir- 
spennill, kap. 11, 1916:266f):

”... af Jarnbera landi fór hann yfir bann skóg er var arian rasta til heraz bes er herda
lir heitä at var hans land. badan for hann bann skóg er vår. viii .rasta langr ens hor
da tigar yfir A beim skógi var sua hord reidan beim at ecki var at eta nema baurkr 
ok her bau er undir snio haufdo legit um uettrin.”

”... från Järnbärarland for han genom den skog som var aderton raster (lång) till 
det härad som heter Herdalir. Det var hans land. Därifrån reste han genom en skog 
som var 38 raster lång. Genom den skogen var deras resa så hård att de inte hade 
annat att äta än bark och de bär som hade legat under snö om vintern.” (Övers. Th. 
Snædal)

Järnbärarland tillhörde sveakonungen och var då ännu hedniskt, sägs det 
vidare, liksom att efter färden genom Härjedalen följde en ännu längre van
dring genom skogsmarker. - Längdmåttet rast var inte en exakt måttenhet, 
utan betydde ungefär ”det vägstycke man kan gå utan att rasta”.

Sagan behandlar kung Sverres regeringstid 1177-1202. Den första delen 
av den, vari stycket ovan ingår, är enligt prologen avfattad av islänningen 
Karl Jönsson, medan ”kung Sverre själv satt över och bestämde vad som 
skulle skrivas”. Den utförliga vägbeskrivningen visar på god lokalkänne
dom. Sagan har bevarats i flera versioner. Den äldsta ingår i AM 47 (Eir- 
spennill), som också anses vara den mest tillförlitliga (Blomkvist under 
tryckn., samt muntl.medd.; Holm-Olsen 1972).

Det torde därför vara sannolikt att Snorre - som är känd för sina mycket 
goda geografiska kunskaper - med ’Herdalir’, liksom Sigvat med sitt ’Her- 
dala’, avser landskapet Härjedalen. Dit var det nära från Trondheim, Nida
ros, Norges dåtida huvudstad, som såväl Sigvat som Snorre vistats i.

Den fråga man då kan ställa är om det därmed blir troligt att det ’Finn
land’ och de ’Finnlendinga’, som omtalas i sammanhanget, betyder ’Same- 
land’ och ’samer’.

Under Sigvats tid kan så ha varit fallet. Ordet Finland betydde från början 
troligen ’samernas land’ (Collinder 1980:197f). Under 1200-talet däremot 
avsågs såväl med detta nordiska namn som med den finska motsvarigheten 
Suomi Egentliga Finland, d.v.s. den sydvästligaste delen av dagens Finland. I 
Egil Skallagrimssons saga, från tidigt 1200-tal, placeras Finnland följdriktigt 
mellan ’Kvenland’ (förmodligen kustlandet runt Bottniska viken) och Kare
len. Enligt uppgift omnämns Suomi f.f.g. år 1240 och Finland år 1209. Det
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nuvarande Finland benämndes av invånarna i Skandinavien på 1300-talet 
Finlandia et partes orientales, sedermera partes orientales, sedan Österlan
den och slutligen Österland. I hemlandet började man redan under 1300- 
talets andra hälft att med Finland avse hela landet (Oja 1959, jfr Collinder 
1980:197f, Lind 1989:12ff).

Snorre tycks använda namnet Finnland då han återger äldre uppgifter, 
eller då han talar om områden på östra sidan Kölen. Det sker i Heimskring
la, i samband med dels de mytiska Uppsalakungarna, dels Sigvat Skalds upp
gifter om ’Herdalir’ liksom om en kust kallad ’Bålegård’ (Bålagard). Det 
namnet tycks likaså automatiskt ha placerats i sydvästra delen av dagens 
Finland (se Snorres kungasagor, enl. E. Olson och K. G. Johansson, i noter, 
dock med förbehåll).

När man i de norröna källorna talar om samiskt område väster och norr 
om Kölen, ungefär inom dagens Norge, används vanligen beteckningen 
Finnmark (Finnmork). Det var under medeltiden betydligt större än dagens 
norska fylke med samma namn; det behöver inte ha varit ett bestämt geogra
fiskt begrepp, utan tycks ha betecknat ett område där samer bodde (Mundal 
under tryckn.).

Vad som klart kan fastslås är dock att varken andra skrivna källor, eller 
det arkeologiska materialet, strider emot att Sigvat och Snorre talar om 
samer i Härjedalen.

Ordet för ’same’ i källorna från det första årtusendet utgår genomgående 
från det fornvästnordiska finnr (mask, sing.; plur. finnar), som i Norge, lik
som i Härjedalen, vars dialekt är norsk, än idag betyder ’same’. En ny sam
manställning av ortnamn på finn- i södra Norge visar likaså att dessa oftast 
har denna betydelse (Olsen 1993).

De äldsta kända uppgifterna om samiska förhållanden, fenni hos Tacitus 
år 98 e.Kr., finnoi hos Ptolemaios omkring 150 e.Kr. utgår från begreppet 
’finn’. Det visar att det via nordbor gått ut i världen (Selinge 1979:188).

Från 500-talet och framåt förekommer också sammansättningen skridfin
nar; skrid- av det västnordiska skrida å skidum, ’att åka skidor’. Den 
östromerske historieskrivaren Prokopios använder det ca 550, liksom den 
langobardiske historieskrivaren Paul Varnefrid (Paulus Diaconus) omkring 
780. Ingen skillnad tycks finnas i innebörden av ’finnar’ och ’skridfinnar’. 
Att man härmed ville åskilja ’samer’ från ’suomalaiset’, d.v.s. ’finnar’ i ordets 
nutida mening, kan inte styrkas (Collinder 1980:196). I flera källor - från 
500-, 800- och 1200-talen - används begreppen parallellt. Det kan indikera 
att ’skridfinnar’ går tillbaka på en östlig, litterär tradition, ’finnar’ på en 
västeuropeisk, muntlig.

I den fornvästnordiska litteraturen syftar ’finn’ vanligen på samer på 
Skandinaviska halvön - helt naturligt, eftersom handlingen oftast är förlagd 
dit. Det ger därför felaktiga associationer när man i översättningar till
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nusvenska av norröna källor (som E. Olsons resp. K. G. Johanssons av Snor
res Heimskringla, kungasagor, jfr ref. ovan) översätter finn med ’finne’, 
något som aldrig Björn Collinder hemföll åt: i sina utgåvor av Völundskvä- 
det (i Den poetiska Eddan) och Snorres Edda översätter han finn med ’same’, 
eller skriver helt enkelt ’finn’.

Ordet lappir, ’lappar’, är belagt från 1200-talet, och användes i östra 
Skandinavien, liksom i dagens Finland. Det var beteckningen på samma 
slags människor som kallades ’finnar’ på västnordiskt område.

Samernas eget namn på sitt folk uppträder en gång, i sammansättningen 
semsveinar. Det är i den isländska släktsagan Vatnsdæla saga från 1200- 
eller 1300-talet, men med äldre inslag. Författaren av den låter några samer 
kalla sig så. Sveinar är plur. av svein, ’ung man’ (jfr nusv. ’sven, ungersven’). 
Det första ledet, sem- (med uttal närmast ’säm’), är samma ord som dagens 
’same’. Denna egna samiska beteckning var tydligen känd bland nordborna, 
om än inte använd av dem (jfr finskans bämä, i hämäläinen, tavastlänning; 
se Collinder 1965, jfr Mundal under tryckn.).

Vad sägs i källorna om det samiska områdets utsträckning söderut på 
Skandinaviska halvön? Det är en omdiskuterad fråga. Det har varit en gäng
se och felaktig uppfattning att forn- och medeltida skribenter enbart talar 
om samer längst i norr. Men det stämmer inte om man läser vad som fak
tiskt står skrivet.

Den förste som placerar samerna mera exakt på kartan är Jordanes år 551 
e.Kr. Han berättar att skridifinnce bor mellan norrmännen och svearna, finni 
ungefär i trakten av nuvarande Värmland. I ljuset av dels nya fornminnesin
venteringar, som visar hur den nordliga fångstkulturen sträckt sig ända ned i 
södra Värmland under bronsålder (Magnusson 1992), dels Adam av Bre
mens uttalanden som bör tolkas som att samer under hans tid fanns strax 
norr om södra Värmland-Västmanland (jfr Welinder skriftl. medd. i Zachris- 
son 1993b), dels uppgifter om att samer med renar funnits i norra Värmland 
under nyare tid (Aronsson 1993:26), kan det vara en helt riktig uppgift. Det 
är i så fall inte första gången som vi tvingas erkänna att forna tiders skriben
ter visste vad de talade om. J. Svennung hade på 1960-talet dock inte möjlig
het till en sådan jämförelse, och på sin karta har han placerat Jordanes’ fin
nar och skridfinnar i allra nordligaste Sverige (Svennung 1967).

Alfred av Wessex säger helt tydligt, i den beskrivning av norra Europa 
som han på 890-talet lät lägga till sin översättning av Orosii världshistoria, 
att skridefinnas håller till strax norr om svearna, är ett grannfolk till dem. 
Den norske storbonden Ottar berättar så för kung Alfred att finnas bor 
’öster om Nordmannaland’ (d.v.s. det dåtida Norge), vidare att det norr om 
Nordmannaland bor enbart finnas. Man har beaktat det sista, men ej det 
första. Alfred själv - eller hans skrivare - använder termen ’skridefinnas’, 
medan Ottar konsekvent säger ’finnas’.

340



Ca 1070 omtalar Adam av Bremen att scritefini bor mellan ’svearna’ och 
’norrmännen’. En del av ’skridfinnarna’ har blivit kristna, och de uppges 
(liksom värmlänningarna och göterna) ’bo på sveonernas område’, egentli
gen ’tillhöra Svea-folken’. Här måste dock Adam avse det vidare 
Sverige-begreppet, eftersom han just innan talat om t.ex. värmlänningarna 
som utanför ’Svea-land’.

Det fanns två centrala områden i det som idag är sydöstra delen av Norge: 
Vik, kustområdet mellan Göta älv i öster och västra sidan av Oslofjorden, 
och Oppland, inlandsområdet mellan svenska gränsen och fjällen i norr och 
väster. Bägge var i sin tur indelade i mindre områden, varav några redan är 
nämnda hos Jordanes. Fjälltrakterna däremellan låg utanför det gamla fylke- 
systemet. På 1200-talet var här två lagsagor, Eidsivathingslag, d.v.s. de fyra 
stora Opplands-områdena Hedmark, Raumarike, Hadeland och Dalar 
(=Gudbrandsdalen), och Borgarthingslag, kustlandet. Av dessa två områdens 
gamla lagar är det endast deras kristinn réttr som har bevarats. De anses ha 
nedtecknats före ca 1120. De är de enda kända nordiska lagarna som har ett 
förbud mot att trüa ä finna (tro på samer[s förmåga], fara til finna (el. Finn- 
merkr) och gera finnfarar (uppsöka samer), at fara å Finnmerkr at spyrja spa 
(att fara till Finnmark för att låta sig spås). Det innebar också att uppsöka 
samer för att få medicinsk hjälp. Faran för samisk schamanism måste ha 
varit mera akut på Östlandet än på Vestlandet, varifrån sådana förbud inte 
är kända från lagarna (Bergsland 1975:29ff; Halvorsen 1987:55, 59; Mun
dal under tryckn.).

Historia Norvegiæ, nedskriven ca 1190, är en Norge-beskrivning och krö
nika över de norska kungarna fram till år 1015. Dess författare indelar Nor
ge i tre zoner, på längden, från väster till öster räknat: kustlandet, upplandet 
och silvae finnorum, ’samernas skogar’. Han sätter inte någon gräns för det 
samiska området i norr eller söder, som han gör för kustbältet och det mel
lersta bältet, upplandet (Oppland, i södra Norge), utan säger att det sträcker 
sig ’längs Norge’. Det mellersta sägs gå från Romerike i söder till Trondheim 
i norr, och bl.a. innefatta Hedmark. Det bör betyda att ’samernas skogar’ 
sträcker sig längs hela gränsen i öster; frågan är om man dit skall räkna Här
jedalen. De norska namnen i krönikan visar att grundtexten var på nordvest- 
landsmål. Författaren ger mycket mer information om Östnorge än om 
någon annan del av landet (Halvorsen 1987:62).

Ågrip, den äldsta kända översikten över norsk historia på norska, skriven 
i Tröndelag i slutet av 1100-talet, rimligen av en norrman därifrån, nämner 
Svåsi ’finnkonge’ (samisk kung eller hövding) som bodde i en ’gamme’ 
(samisk kåta) vid den norske kungens kungsgård vid Tofte i Dovre 
(Oppland). Den organisation av ett samiskt samhälle, som det talas om, för
utsätter att ett större antal samer fanns i området (Salvesen 1980:141f, jfr 
Halvorsen 1987:62).
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Snorre Sturlasson talar om samer i Dovre, Oppland, och i Hadeland, ca 5 
mil norr om Oslo.

Det är tydligt att det samiska området under tidig medeltid sträckte sig 
betydligt längre söderut än det gör idag.

Av de norröna källorna framgår vidare att samerna var en naturlig del av 
det norska samhället. Else Mundal påpekar att gränsen mellan samer och 
norrmän inte var skarp, varken i södra eller norra Norge. Norska köpmän 
uppsökte samer - och samer uppsökte också norska köpmän. Men norrmän
nens inställning till samerna var ambivalent. Samerna uppfattas som bosatta 
inom Norge, men inte därför automatiskt med fulla rättigheter och social 
status. I lagarnas kristinn réttr ses de i själva verket som stående utanför 
riket p.g.a. att de är hedningar.

Samer tycks kunna ha haft relativt höga positioner i samhället. Att de 
hade en dubbelroll inom Norge visas av att deras ledare kallas ’kung’. 
Äktenskap mellan samer och nordbor inom samhällets högsta skikt omtalas, 
och högvälborna leder sina släkter tillbaka till samer, som något att vara 
stolt över. Namnen ’Finnr’ och ’Finni’, liksom sammanställningar därmed - 
namn som i källorna ofta direkt är knutna till personer av samisk börd - var 
mycket populära i det nordiska samhället, också i de högsta skikten.

Av allt detta framgår tydligt att de två folkgrupperna levde i ett slags sym- 
biotiskt förhållande under vikingatid och tidig medeltid (Mundal under 
tryckn.).

Det arkeologiska materialet visar också att mellersta Skandinaviens inland 
var bebott av samer under järnålder-medeltid. Det är möjligt att studera det 
samiska samhället i interaktion med det nordiska.

De s.k. insjögravarna är i regel oansenliga stensättningar med brandgra
var, men också låga högar, oftast strandbundna och belägna på eller invid 
boplatser ’av stenålderskaraktär’, tillhöriga ’fångstkulturen’. Några hundra 
sådana gravar är hittills kända i mellersta Sveriges inland, främst mellan 
Dalälven och Ångermanälven, utanför de dåtida jordbruksbygderna (Selinge 
1979:56ff, 87ff). De sträcker sig i tid från ca 200 f.Kr. till 1200-talet e.Kr. 
Det är slående hur ofta orden finn, lapp eller liknande kan kopplas till insjö
gravar i Jämtland och Härjedalen genom tradition, eller att det berättats att 
samer begravts på platsen (Selinge 1976:46 och 1984:49f).

I en rad insjögravfält från tiden kring Kristi födelse ser vi hur drag i grav
skicket går över från bygd till fångstland. Gravfälten tillhörde den lokala 
befolkningen, samerna, i fångstlandet vid Dalälvens, Ljusnans och Ljungans 
övre lopp, d.v.s. i vad som nu är landskapen Dalarna, Gästrikland och Här
jedalen. Dess medlemmar måste ha haft goda kontakter med människor 
söderöver för att gå så långt som att ta upp drag i dessas gravskick.

Under mellersta järnåldern, tiden kring 500-talet, dras samer i ytterligare 
några älvsystem i skogslandet in i ett närmare utbyte med nordbor. Nu kan
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vi också ana vilka nordbor, som då var motpart: samtidigt med att seden att 
begrava sina döda i brandgravar under stensättningar sprider sig norrut 
bland samerna ungefär t.o.m. Indalsälvens övre lopp (i Jämtland), så lägger 
nordborna vid Bottenhavskusten, i Hälsinglands och Medelpads bygder, rika 
skatter i marken. Det kan tolkas som att de blivit förmögna på handel med 
inlandet (jfr Selinge 1977:401f).

I och med vikingatiden är det dags för ytterligare en framryckning mot 
norr: nu är det samerna i de övre delarna av Ångermanälvens vattensystem 
som börjar anlägga gravhögar av liknande slag som i de nordiska bygderna 
vid älvens nedre lopp. Dessa bygder upplever samtidigt en högkonjunktur, i 
det arkeologiska materialet synlig i de många silverskatter som läggs ned i 
jorden. Detta överskott skulle bl.a. kunna förklaras av att inlandets resurser 
nu började utnyttjas mer intensivt, att samernas produkter blir väsentliga för 
bygdens ekonomi.

På det här sättet kan man se hur ’fångstfolket’, samerna, i den ena älvda
len efter den andra kommer i närmare kontakt med nordbor, från söder mot 
norr.

Kulturlån går vanligen från en majoritetskultur till en minoritetskultur. 
Det är därför i de samiska fornlämningarna, inte de nordiska, som Interak
tionen mellan de två etniska grupperna bäst kan studeras. Två gravfält, på 
Långön i nordvästra Ångermanland och på Vivallen i nordvästra Härjeda
len, utgör särskilt goda utgångspunkter.

Långöns tolv låga gravhögar - de äldre brandgravar, de yngre obrända - 
dateras till ca 900-1100 e.Kr. De ligger längs ryggen av en långsmal ö i 
Hotingsjön, i skogsmarker som inte lämpar sig för odling. Vivallens 21 hit
tills påträffade skelettgravar, under flat mark, är från tiden ca 1000-1200 
e.Kr. De låg i rader vid en liten bäck i skogslandet strax under fjället. På 
boplatsen intill har bl.a. framkommit lämningar av två samiska kåtatomter, 
från ca 800- respektive 1200-tal.

En jämförelse med dels nordiska gravfält och tidiga kyrkogårdar, dels 
samiska gravar och metalldepåer, visar att dessa två gravfält bör tolkas som 
samiska - och att samerna där har mottagit en rad kulturlån från nordiskt 
håll, samtidigt som de behållit sin etniska tillhörighet.

Men det fanns skillnader inom det samiska samhället. Inom det övre skik
tet tog man in nyheter i gravskicket snabbt, och ändrade också drag i det allt 
efter förändringar i den nordiska bygden. Det är helt i linje med hur man 
kan se möten mellan två etniska grupper. Vid tider med goda relationer mel
lan dem kan såväl föremål som seder och bruk övertas, främst från den 
dominerande gruppen. Etnografiska paralleller visar att t.o.m. gravseder på 
så sätt kan lånas in.

Samtidigt levde det ålderdomliga gravskicket med brandgravar under sten
sättningar kvar i andra samiska miljöer. Ett exempel på det finns från Vikar
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sjöarna i mellersta Härjedalen. På en boplats bebodd från stenåldern och 
framåt - med bl.a. slagning av kvartsit under äldre järnålder - har man 
undersökt en sådan grav från 1200-talet, en märkligt sen datering för en 
hednisk grav.

Vissa grupper av samer har alltså anlagt gravfält, som på Långön och 
Vivallen, med ett ’modernt’, nordiskt gravskick och dyrbara, i det nordiska 
samhället prestigeladdade importerade föremål - samtidigt som andra samer 
tycks ha fortsatt att nyttja det vi brukar kalla boplatser av stenålderskarak
tär längs vattendragen, och konservativt hållit kvar bruket att begrava sina 
döda i brandgravar under stensättningar.

Det talar för ett stratifierat samiskt samhälle från åtminstone vikingatid. 
Detsamma tycks har gällt Nordskandinavien (Storli 1991). Det samiska 
samhället var inte längre det ’enkla fångstsamhälle’ man länge trott.

Andra företeelser har en gång gått över från samisk kultur till nordisk, 
från fångstland till bygd. Men det mesta som gått den vägen har vi svårt att 
komma åt. Det bör ha gällt råvaror och produkter av organiskt material, 
som skinn, horn och ben, kött och fisk. Det har säkerligen också gällt kun
skaper och färdigheter, tänkesätt och levnadsmönster. Skelettmaterial, lik
som skrivna källor, indikerar giftermål mellan de båda kulturerna. De samis
ka kvinnor, som gifte sig med nordiska män, vad förde de med sig, alltifrån 
hantverk till värderingar?

Och vad menade Sigvat och Snorre när de skrev om ’finnlänningar’ i ’Här
dalarna’?

(Ovanstående är en sammanfattning av författarens del av manuskriptet till en monografi 
inom forskningsprojektet Kulturgränser och kontaktformer. Samer och germaner i meller
sta Sverige under järnålder-medeltid, med medel från HSFR; jfr Zachrisson 1993a med 
där angiven litt.)
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En nyfunnen eller återfunnen 
runsten?

Marit Åhlén

A Newly-Identified Rune Stone or a Rediscovered Rune Stone? In 1991 a rune 
stone was found in the stone wall of the churchyard at Hammarby in Upp
land. The inscription reads: ”Häming had the stone cut in memory of his good 
son”. Some stones used in the construction of the wall were transported from 
Vallstanäs in Norrsunda parish. This rune stone might be one of the missing 
stones from that parish mentioned in Rannsakningarna. Another rune stone 
in Norrsunda was erected by Häming and his wife Tova in memory of their 
son Gunnar. It is possible that the Häming referred to in both of these inscrip
tions is the same person and that both stones were cut in memory of his son 
Gunnar. That could be the explanation for why the name of the dead son is 
not mentioned in the Hammarby inscription.

Sommaren 1991 pågick arbeten med att lägga om kyrkogårdsmuren vid Ham
marby kyrka i Uppland. Under arbetets gång upptäckte en av stenläggarna att 
den sten de var i färd med att passa in i muren bar en runristning. Personal från 
Runverket vid Riksantikvarieämbetet tillkallades, och kunde konstatera att det 
rörde sig om toppstycket till en runsten. Ristningen utgjordes av övre delen av 
en enkel slinga med den föga fantasieggande texten ”... hugga stenen efter ...”.

Stenläggarna blev så entusiastiska över fyndet, att de började leta efter 
resten av runstenen. Materialet i det påträffade fragmentet var ljusgrå granit 
med karakteristiska röda inslag. I brottytan kunde man se att stenen blivit 
borrad och alltså hade delats medvetet. Efter en tid meddelade de att de fun
nit vad de trodde vara ytterligare två bitar av runstenen. Dessa båda senast 
funna delar låg inlagda i den nybyggda delen av bogårdsmuren. De låg kvar 
i muren med ristningsytorna till största delen dolda, då de granskades första 
gången. Tillräckligt mycket syntes dock för att det med säkerhet skulle kun
na konstateras att det rörde sig om runristade stenar. Mått, stenmaterial 
samt borrhålens storlek och inbördes avstånd stämde också väl överens med 
det först funna fragmentet. De båda stenarna togs ut ur muren, och det visa
de sig vara de två nedre delarna av en tredelad runsten.

Stenen sammanfogades och restes intill fyndplatsen i minneslunden på 
Hammarby kyrkogård. Inskriften lyder i normaliserad runsvensk form: 
... mingR let haggva stcein ceftiR ... sinn godan. Runorna står i ett konturföl- 
jande skriftband. Det finns inget kors, och inte någon ornamentik, förutom 
rundjuret.
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Stenen låg med ristningsytan uppåt när den klyvdes. Det kan man se av att 
de hål som borrades för att dela stenen går in från den ristade sidan. I sam
band med klyvningen har ytan skadats vid inskriftens början och mot slutet. 
Det är dock högst sannolikt att det inledande namnet varit HcemingR; något 
annat personnamn som slutar på mikR finns inte belagt. Det felande släkt- 
skapsordet, som stått före pronominet sinn, börjar på s. Precis i brottkanten 
finns en huvudstav bevarad. I själva skarven mellan det översta och det mel
lersta fragmentet saknas en flisa, där det lagom kunnat rymmas en u-bistav 
och en n-runa. Det ord som börjat på s kan alltså med största säkerhet sup
pleras son. Texten kan då i sin helhet översättas: ”Häming lät hugga stenen 
efter sin gode son”. Förvånande är att sonens namn inte nämns. Det är så 
anmärkningsvärt att man är böjd att tro att den nyfunna runstenen vid 
Hammarby kyrka är den ena av ursprungligen två runstenar ristade och 
resta till minne av Hämings son.

Vid byggandet av den nya delen av bogårdsmuren användes dels sten från 
en borttagen tidigare mursträckning, dels material från rivna uppfartsramper 
till skullen till en ekonomibyggnad tillhörig Vallstanäs i Norrsunda socken. 
Ekonomibyggnaden låg på platsen för ett numera försvunnet Linsunda i sam
ma socken. Någon kilometer norr om platsen för Linsunda och ca 1,5 km 
söder om Norrsunda kyrka låg Säby. Dess ägor ligger nu under Vallstanäs.

I Rannsakningarna finns uppgivet för Norrsunda socken dels ”1 Gierde 
wedh Säby. 1 Runsteen som ligger omkull”, dels ”Wedh Linsunda finnes ... 2 
Runsteenar”. Med de två vid Linsunda avses U426 och U427. U426 står i 
det närmaste kvar på sin ursprungliga plats öster om gamla landsvägen. Den 
flyttades ett tiotal meter i samband med att den restes, sedan den fallit 
omkull på 1940-talet. Inskriften lyder i översättning: ”Torsten lät resa denna 
sten efter Järund, sin son.” U427 står, efter att en tid ha tjänat som grind
stolpe i närheten, rest öster om gamla landsvägen mellan denna och en ännu 
äldre sträckning av samma väg några hundra meter söder om avtagsvägen 
ned mot Rosersbergs slott. Inskriften på den stenen saknar språklig inne
börd. I andra delen av Upplands runinskrifter anförs utan nummer rubriken 
”Säby, Norrsunda sn” (s. 211). Av texten framgår att författarna antar att 
även anteckningen om stenen i ett gärde vid Säby åsyftar U427, som i så fall 
skulle ”ha blivit upptagen i Rannsakningarna två gånger, på grund av olika 
uppgifter”. Men, står det vidare, om ”det verkligen är fråga om två runste
nar, har den i Säby senare icke kunnat återfinnas”.

En fråga som inställer sig sedan runstenen, som hittades bland stenarna 
avsedda för Hammarby kyrkas bogårdsmur, blivit känd är, om detta kan 
vara den i Rannsakningarna omnämnda stenen från Säby. En runsten från 
ett gärde vid Säby har inte behövt transporteras långt för att tas i bruk som 
byggnadsmaterial när ramperna upp till skullen vid ekonomibyggnaden vid 
platsen för Linsunda skulle uppföras.

348



Den nyfunna runstenen ihopsatt och rest i minneslunden på Hammarby 
kyrkogård. Foto B. A. Lundberg

Runstenen från Säby omtalas som liggande omkull. Den måste ha legat 
med ristningsytan uppåt, annars hade man troligen inte sett att den var ris- 
tad. Det kan konstateras att runstenen, som påträffades vid Hammarby kyr
ka, borrats och kilats från ristningssidan i samband med klyvningen. Rist
ningsytan bör då ha legat uppåt.

Inskriften på den nyfunna stenen lyder, som framgått ovan: ”Häming lät 
hugga stenen efter sin gode son.” Mansnamnet Häming tycks ha varit för
hållandevis vanligt under vikingatiden. Det finns belagt i 17 runinskrifter, 
varav 15 från olika platser i Uppland. En av dessa påträffades 1889 i Ashus- 
by gästgivaregårds gärde söder om Norrsunda kyrka, mellan kyrkan och
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gamla landsvägen. Den låg omkullfallen med ristningen nedåt. När marken 
skulle tas i anspråk för odling, rensades gärdet från sten, varvid stora stenar 
sprängdes sönder. Att en av dem var en runsten upptäcktes inte förrän den 
var söndersprängd och bitarna skulle fraktas bort. Delarna av runstenen för
des då till Norrsunda kyrka, där de sammanfogades och stenen ställdes upp i 
vapenhuset. Stenen, som har nummer U431, bär en inskrift som i översätt
ning lyder: ”Tova och Häming lät uppresa denna sten efter Gunnar, sin son. 
Men han blev död ute bland grekerna. Gud hjälpe hans själ och Guds 
moder. ”

Här möter vi alltså åter mansnamnet Häming och det på en sten, som 
påträffats inte långt från den plats, där stenmaterialet till Hammarby kyrkas 
bogårdsmur har hämtats. Runstenen från Åshusby gärde och den vid Ham
marby kyrka påträffade uppvisar inga drag som gör det troligt att de skulle 
vara ristade av samma runmästare. Den som ristat Hammarbystenen använ
der t-runor med ensidig bistav till vänster, medan han gör a- och n-runorna 
med dubbelsidiga bistavar. Från Åshusbystenen gäller det omvända förhål
landet. Men det är ändå en lockande tanke att Åshusbystenen, som föräld
rarna låtit resa till minne av sin döde son, och Hammarbystenen, som fadern 
låtit hugga till minne av sin son, är minnesmärken över samme man, Gun
nar, som dog borta i Grekland. De kan ha stått resta i närheten av varandra 
söder om den plats där Norrsunda kyrka ligger.

Eftersom stenmaterialet till Hammarby kyrkas bogårdsmur hämtats från 
en plats nära den för Säbystenen i Rannsakningarna angivna, och det tycks 
finnas beröringspunkter i inskriften mellan den och U431 från Åshusby gär
de nära Säby gärde, är det inte osannolikt att den runsten som nu har påträf
fats är ett återfynd av den som i Rannsakningarna beskrivs som ”1 Gierde 
wedh Säby 1 Runsteen som ligger omkull”.

Anm. Hugo Sabel, Upplands-Väsby, har lämnat värdefulla uppgifter om stenmaterialet 
till kyrkogårdsmuren liksom om ägoförhållanden i Norrsunda socken under äldre tid. 
Kaj Janzon, forskningsprojektet Det Medeltida Sverige, har låtit mig ta del av arbetsmate
rial om Norrsunda och Hammarby socknar.
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