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Vy från undersökningsområdet vid Landstorp. FOTO MAGNUS ROLÖF, RAÄ, UV.
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BANVERKET
BYGGER FÖR FRAMTIDEN
Eric Hellgren & Anna Näslund, Banverket

Tack vare Banverkets, numera Trafikverkets, 
planer på att bygga dubbelspår mellan Mjölby 
och Motala har ytterligare en pusselbit i slätt
landskapets historia i Östergötland avslöjats för 
oss 2000-talsmänniskor. De arkeologiska fynden 
vid Fågelsta och de utgrävningar som genom
förts där är bara några exempel av många på det 
samspel och samarbete som kan bli aktuellt mel
lan Banverket och Riksantikvarieämbetet när en 
ny järnväg ska byggas.

Banverket ansvarar för 80 % av järnvägen i 
Sverige. I dag finns det 17 000 km järnväg i lan
det, och mer kommer det att bli. Tåget är fram
tidens fortskaffningsmedel inte minst tack vare 
de många miljöfördelarna. Godsstråket genom 
Bergslagen är en viktig järnväg för godstrans
porter. Banverket har under de senaste åren 
byggt ut järnvägen norr om Motala till dub
belspår, och planerna är att bygga ut dubbelspå
ret även söderut till Mjölby. Trots att alla tänk
bara lösningar utreds och vägs mot varandra är 
det sällan helt smärtfritt att bygga ny järnväg.

Det finns alltid en risk för att önskemålen om 
snabba transporter kolliderar med naturvårdens 
eller kulturhistoriens intressen. Därför är det 
viktigt för Banverket att minimera den påverkan 
vi tvingas göra. På så sätt värnar vi om de este
tiska, biologiska och historiska värden som be
tyder så mycket för oss alla. I de sammanhangen 
tar vi hjälp av Riksantikvarieämbetet för väg
ledning.

Att det levt människor i Östergötland i mer 
än 8 000 år vet arkeologerna genom tidigare 
studier. En orsak till att man slog sig ner här var 
givetvis att vattnet fungerade som en naturlig 
kommunikationsväg. Men trots denna vetskap 
har trakterna kring Fågelsta och S känninge 
fram till nu utforskats i ganska liten omfattning. 
Genom att bryta ny mark för järnvägen har vi 
samtidigt fått en bred bild av hur det såg ut här 
från stenåldern via brons- och järnålder ända 
fram till medeltiden. Vi får kunskap om allt från 
gravlägen till vägsträckningar och huskonstruk
tioner.



Och framtiden är tågets; det är en förutsätt
ning för Sveriges utveckling. Det planerade 
dubbelspåret mellan Mjölby och Motala är bara 
ett exempel. Staten gör de närmaste tio åren den 
största satsningen på järnvägen i Sverige sedan 
1800-talet då stambanorna byggdes. Banverket 
är med om att skapa detta långsiktigt hållbara 
trafiksystem genom att visa en fortsatt respekt 
för de värden vi möter och begränsa vår påverkan 
så mycket som möjligt, inte minst i känsHga 
områden.



Pågående undersökning vid Russingstorp.
FOTO GÖRAN GRUBER, RAÄ, UV ÖST.



Flygbild över Västra Stenby socken, Aska härad, foto Göran gruber, raä, uv öst.



INLEDNING

I de fysiska fornlämningarna på den västra öst- 
götaslätten finns sparen efter sedan länge bort
glömda människor. Där finns rester efter deras 
dagliga göromål, efter deras strävanden, efter 
deras ambitioner, efter deras investeringar. De 
nu namnlösa var under sin avlägsna samtid in
divider med samma psykiska och fysiska behov 
som dagens människor. Det är dessa slättbyg

dens människors samtid som den här boken för
söker skildra. Den vänder sig till alla läsare med 
intresse fór förhistoria och arkeologi samt till alla 
med nyfikenhet på östgötsk lokalhistoria. Boken 
tar efter några inledande delar sin början i sten
åldern och slutar i den tidiga medeltiden. Den 
behandlar den västra östgötaslätten i allmänhet 
och Aska härads södra halva i synnerhet.
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Schaktning vid Fågelstads by.
FOTO GÖRAN GRUBER, RAÄ, UV ÖST.

ARKEOLOGIOCH
ARKEOLOGISKA ARBETSMETODER

Arkeologi handlar om att söka kunskap om till
varon förr. Arkeologer undersöker skilda delar 
av den forntida människans vardag, hennes liv 
och hennes död. Lämningarna från den mer än 
10 000 år långa ”svenska” forntiden är av varie
rande slag. Det kan till exempel röra sig om 
lämningar efter boplatser, gravar, verkstäder, 
handelsplatser eller vägar. Det kan röra sig om 
de ting de forntida människorna lämnat efter 
sig i jorden, som redskap, smycken och bruks
föremål.

Arkeologi handlar om att söka kunskap, och 
arkeologer söker svaren i jorden. Arkeologin tar 
vid där inga historieböcker, inga historiska 
böcker och inte ett enda arkiv längre räcker till.

Det vanligaste är att vi studerar samhälle
liga processer över långa tidsperioder. Som arkeo
log delar man emellertid upp historien i olika 
arkeologiska tidsindelningar eller perioder, till 
exempel stenålder, bronsålder och järnålder. 
Dessa tidsindelningar är konstruerade av oss 
och för oss arkeologer som praktiska redskap.

Visst finns det faktiska skillnader mellan perio
derna, som de olika dominerande bruksmate- 
rialen, men det finns risk för att vår bild av för
historien färgas av tidsindelningarna. Det är 
viktigt att tänka på att de förhistoriska männis
korna inte delade upp sin tid och sin historia i 
dessa perioder. Det har vi gjort i efterhand.

Varför? Och lite hur...
De allra flesta arkeologiska undersökningar 
kommer till stånd med anledning av olika typer 
av byggprojekt och exploateringar. Vägar, järn
vägar och husbyggnationer tillhör de vanligaste 
anledningarna. Kulturminneslagen (KML), som 
är en av Sveriges äldsta lagar med anor från 
1600-talet, skyddar våra fornlämningar och 
kulturminnen. Enligt KML skall den som ex
ploaterar en fornlämning också bekosta en ar
keologisk undersökning av densamma. Det är 
länsstyrelsens sak att bestämma om fornläm- 
ningarna får grävas ut och vilken institution som 
skall utföra arkeologin.
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Registrering av fynd. foto Magnus rolöf, raä uv.

Utifrån den stora fornminnesinventeringen 
av vårt land som genomförts samt efter förstu
dier av bland annat äldre kartmaterial får vi 
kunskap om var i landskapet fornlämningarna 
ligger. Vid förarbetet inför en exploatering, våra 
utredningar, finner vi också ofta fornlämningar 
som tidigare inte varit kända. När en fornläm- 
ning kommer att beröras av en exploatering är 
nästa steg i den arkeologiska undersökningspro
cessen att utföra så kallade förundersökningar. 
Förundersökningarna görs med hjälp av mindre 
sökschakt med grävmaskin för att bedöma forn- 
lämningens karaktär på platsen samt för att be
döma dess storlek, ålder och komplexitet. Detta 
ligger sedan som underlag för länsstyrelsens vi
dare bedömning om en eventuell slutundersök
ning och dess ambitionsnivå. Under de arkeolo
giska slutundersökningarna grävs fornlämningar
na bort. Det är därför viktigt att arkeologen 
dokumenterar allting mycket noga. Efter ut
grävningen är ju hans eller hennes dokumenta
tionsmaterial den enda kvarvarande källan till 
kunskap om de utgrävda fornlämningarna. Från

fornlämningarna tas digitala och manuella rit
ningar, foton, prover och fynd som vi sedan tolkar 
och analyserar. Resultaten av våra tolkningar och 
analyser ligger sedan till grund för utgrävnings- 
rapporter, vetenskapliga böcker och - som i 
detta fall — populärvetenskapliga böcker.

Rent praktiskt
Upplägget av det arkeologiska fältarbetet och 
grävmetoder kan variera från undersökning till 
undersökning och beror på en mängd saker, dels 
hur själva fornlämningen är utformad, dels hur 
den ligger i topografin och dels vilka tidsmäs
siga, ekonomiska och insatsmässiga ramar som 
bestämts av länsstyrelse och exploatör. De mo
derna arkeologiska undersökningarna består av 
en mängd arbetsmoment och till skillnad från 
vad många tror tillhör små penslar och knivar 
de minst använda verktygen. Förutom de stora 
verktygen, såsom grävmaskiner, hackor och spa
dar, måste arkeologer i allt högre grad numera 
sätta sig in i de olika tekniska landvinningar som 
gjorts på senare år.
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Allt som oftast börjar den arkeologiska 
undersökningen med att matjordslager eller gräs
torv avlägsnas med grävmaskin, med våra termer 
kallar vi det att ”bana av”. Avbaningen är ett pre
cisionsarbete som kräver att maskinföraren 
gräver sig ned till precis rätt nivå. Därefter blir 
lämningarna synliga i den omgivande marken, 
vare sig det rör sig om packningar av sten eller 
rester efter lämningar som en gång varit ned
grävda under mark. Det kan röra sig om eldstä
der (härdar), stolphål, gravar, diken, avfallsgropar 
osv. De enskilda arkeologiska lämningarna kall- 
las anläggningar. De är spåren efter de forntida 
människornas verksamheter.

Anläggningarna rensas sedan fram för hand 
för att vi skall se en mer exakt utbredning i mark
planet. Därefter mäts samtliga anläggningar och 
enskilda fynd in med en så kallad totalstation, 
en geodimeter. Dessa data sparas sedan i en data
bas som ger en snabb dokumentation samt en 
överblick över fornlämningen. I samma databas 
samlar vi all information kring fornlämningen 
och undersökningen; anläggningsdokumentation, 
anläggningsbeskrivningar, personalen, teknik, 
fornlämningssystem, kulturmilj ökoordinatsys- 
tem och höjdsystem. Även de digitala fotogra
fierna läggs in här; allt som bedöms innehålla 
information fotograferas innan det tas bort.

Avbaning vid Fågelstads by. FOTO raä, UVÖST.



Mätning med totalstation i Russingstorp.
FOTO MAGNUS ROLÖF, RAÄ, UV.

Efter det digitala inmätningsarbetet sker det 
manuella undersökandet och dokumenterandet 
av anläggningarna. Med hjälp av skärslevar, 
småhackor, spadar, penna och ritfilm försöker 
vi förstå vad det är för slags lämning vi gräver 
och vilken aktivitet som lämnat spåren. Anlägg
ningen dokumenteras och ritas ofta av i sektion 
från sidan när halva anläggningen grävts. Det 
enskilda sätts i samband med det övriga som 
också undersöks. Lämningarna tolkas för att vi 
ska förstå vad som hänt på just den platsen.

Efter fältarbetet vidtar inomhusarbetet då 
vi registrerar och analyserar det uppgrävda mate
rialet. Inte sällan tar vi också hjälp av personer 
med andra expertkunskaper; benen lämnas in 
till en benexpert, en osteolog, fragila fynd läm
nas in till en konservator, och keramiken kan 
studeras av keramikexperter.

Dateringsmetoder
Hur gammalt är det vi hittar? Vi försöker alltid 
tidsbestämma den aktuella fornlämningens an
vändningstid. Det sker oftast efter undersök
ningens slut, och vi har flera olika arkeologiska 
och naturvetenskapliga metoder till vår hjälp. 
Tillsammans ger oss dessa metoder de krono
logiska ramarna för vår tolkning av fornläm- 
ningen.

Stratigrafisk metod

Den stratigrafiska metoden ger oss kunskap om 
huruvida en anläggning eller ett lager är äldre 
eller yngre än ett annat på samma plats. De 
äldre lämningarna ligger i allmänhet under de 
yngre. Vi får därigenom ett antal olika lager med 
spår av mänsklig verksamhet på olika djup un
der den nuvarande markytan. I bästa fall, om 
lagerbildningarna är tydliga, kan det vara relativt 
enkelt att följa en stratigrafisk utveckling på 
platsen. I sämsta fall har de förhistoriska läm
ningarna utsatts för påverkan och förstörelse i 
senare tider, då kan lagren och anläggningarna 
vara omrörda.

Typologisk metod

Den typologiska metoden är en föremåls- och 
konstruktionsdatering. Ett föremålsfynd eller 
ett hus eller en grav kan ge en god upplysning 
om vilken tidsperiod de härrör ifrån. Föremålens 
och konstruktionernas utseende är vanligtvis 
mycket typiska för sin tid.

Hela den kronologiska indelningen av för
historien i sten-, brons- och järnålder bygger 
dessutom på hur föremål och deras råmaterial 
utvecklats över lång tid. För att datera föremål 
och konstruktioner studerar vi formspråk, till
verkningsteknik, dekorelement och typer. De 
delas in i olika typologier och vi kan grovt tids
bestämma dem.
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Fågelstaprojektets personal letar årderspår 
i Russingstorp. foto magnus rolöf, raä, uv.

Kol 14-metoden
För att få så snäva och exakta dateringar som 
möjligt använder vi oss väldigt ofta av naturve
tenskapliga metoder. Vanligast är kol 14-meto
den. Med den daterar vi träkol (från eldstäder 
och stolpar och annat som brunnit), ben, fröer 
och andra organiska ämnen. Alla levande orga
nismer tar upp en konstant mängd av den svagt 
radioaktiva kolisotopen 14C (kol 14). När en 
organism dör börjar istället en nedbrytning av 
kol 14-halten. Och genom att mäta en död or
ganisms resterande halt av kol 14 får man en 
datering på när organismen dog (till exempel 
när trädet fälldes). Kol 14-halten mäts i en 
partikelaccelerator och det krävs bara en pytte- 
liten mängd kol för att kunna erhålla en date
ring. Metoden är helt säker på prover som är 
upp till 30 000 år gamla (och kan till och med 
användas på prover som är upp till 50 000 år 
gamla). Man får en datering med noggrannhet 
på +/- 50 år. Innan man daterar träkol på detta 
sätt görs först en vedartsanalys där träslaget 
bestäms. Det kan vara viktigt att veta om husets 
stolpar var av exempelvis ek, eftersom detta 
träslag redan kan vara gammalt när det används, 
det vill säga kan ha en hög egenålder.

Dendrokronologisk metod

En annan naturvetenskaplig metod är den 
dendrokronologiska, som kan användas på icke 
bränt trä. Vid undersökningar av medeltida 
lämningar, där det ofta finns mycket trä bevarat, 
använder man dendrokronologi. Metoden går 
ut på att trädens årliga tillväxt bildar årsringar 
som i sin tur påverkas av varje års klimat. Ut
seendet och tjocklekarna på trädens ringar va
rierar därför och blir unika från år till år. Man 
har byggt upp årsringsserier genom att jämföra 
träd av samma art, i samma region. Man vet 
alltså hur årsringarna sett ut för olika arter av 
träd under olika årtusentals år bakåt i tiden. När 
man vill datera ett stycke bevarat trä kan man 
sedan jämföra årsringarna i den aktuella träbiten 
med ringarna i årsringsserien. Detta tillväga
gångssätt talar om exakt vilket år, till och med 
vilken årstid på året, som trädet höggs ned. I 
Sverige finns kompletta årsringsserier som går 
tillbaka ner till 400-500-talet e Kr (det vill säga 
järnålderns folkvandringstid).
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Fornfynd
- behålla eller lösa in?

I slutet av juli 2004 hittade lantbrukaren Lars 
Westberg ett vackert fornfynd i en åker invid den 
lilla byn Lårstad. Lars tog med sig fyndet till oss 
arkeologer som vid denna tidpunkt undersökte 
fornlämningen vid Landstorp. Fyndet visade sig 
vara en fager flintyxa från stenålderns neolitiska 
tid, ca 5000 år gammal. Exalterade började vi rita 
av och fotografera av yxan. Lars gav oss relevanta 
uppgifter om fyndplatsen, som senare skall ingå 
i det rikstäckande fornlämningsregistret.

Vad säger lagen om upphittade fornfynd? De 
allra flesta vet att både fornlämningar och kultur
minnen är skyddade enligt lag, men hur är det 
med prylarna? I Kulturminneslagen (KML) finns 
de bestämmelser som handlar om hanteringen 
av fornfynd, det vill säga föremål som inte har 
någon ägare, som antingen hittas "löst" eller i 
eller invid en fast fornlämning, som antas vara 
minst 100 år gamla.

Påträffar man ett lösfynd, ett föremål utan 
närhet till en fast fornlämning, tillfaller det faktiskt 
upphittaren själv. I vissa fall blir dock upphittaren 
skyldig att erbjuda hembud, det vill säga att före
slå staten att lösa in fyndet mot betalning. Detta 
gäller om föremålet helt eller delvis består av guld, 
silver, koppar, brons eller annan legering med 
koppar. Det gäller också om fyndet är deponerat, 
det vill säga om det består av två eller flera föremål 
som en gång blivit nedlagda tillsammans. Hittar 
man ett hembudspliktligt fornfynd, skall detta 
snarast anmälas till Riksantikvarieämbetet, läns
styrelsen, länsmuseet, polisen eller kustbevak
ningen (det sistnämnda om det gäller föremål från 
skeppsvrak). Annars kan man faktiskt dömas till 
böter eller till och med till fängelse i upp till sex 
månader.

FOTO RAÄ, UV ÖST.

Vid hembudsplikt bestämmer man ersätt
ningens storlek till upphittaren beroende av fyn
dets beskaffenhet. Om föremålet är av ädelmetall 
får man en ersättning som minst motsvarar me
tallvärdet efter vikt, uppräknat med en åttondel. 
Ibland utgåräven en särskild hittelön. Föremålen 
man har löst in tas sedan om hand av ett museum 
som åtar sig att vårda det.

Men - upphittaren får alltså behålla alla före
mål som inte faller inom hembudsplikten, till 
exempel stenyxor! Fast vi ser gärna att man ändå 
rapporterar fyndet till Riksantikvarieämbetet, 
länsstyrelsen eller till sitt lokala museum, så att vi 
kan registrera och dokumentera fyndet. Denna 
typ av uppgifter kan vara till stor hjälp inför fram
tida arkeologiska undersökningar och för forsk
ning. Spridningen av lösfynd berättar mycket om 
ett områdes historia, och enskilda föremål kan ge 
ledtrådarom boplatslägen, gravförekomster eller 
offerplatser. Efter vår registrering lämnas dessa 
fynd givetvis tillbaka till upphittaren.

Lars Westbergs fina flintyxa pryder nu sin plats 
på spiselkransen i köket för familjens beskådan 
varje dag ...

19



'Ullhamra
I05J4

'Stenstorp'

Västra Steni by församlimNorrsten
Högalund Sjökum

Gravfäfl' L/Hagalund 

Blanheberg 
lunnarsbörg..

Storgårdei

Sandkullen'
&*\Gravfälts

Västra Stenb'keppstai ' Sten
Obekyrkogird

ndstorp
Landstorpji

j)keppstaqsion
f Travträningsbana irepstai

'°3 L$rstad
KaTlsberg

Höghbacken

Appelby lorangv
egården

115,21

Fågelstads Iranberga«

I Solkullen /ibyhöga
■■ Södergård an

Hallingstorpiissletoro.-'

iSkaftesi

Stora Ölstorph
09.9 !—4

Skogslupd

Odekyrkogård
Kyrketorpet V

Russingstorp
L å i rSiu'o

Backäsand
Säterslund ÖvraGötalai Motorbana

^ J13.03WZ 
Russingstwp

•'Fivelstad,
Haremossen

°Ullstorp|Rosenhitr iLyckebackenNegraXGötala'Brotorp
Travträriingsbana

Trästad ”3
Heleneborg /gården A,

Hilltorp HagalundEketorj
Olstorp"

Grat/a/l
än< \
/ Risberga

/StavgårdHögberget

Angstorp

Varv ochlStyra för

I Sjöhäg
43 '---------- •••* "»Lydketorp

Ovan: Topografisk karta med undersökningarna markerade och namngivna.
T h: Karta över Östergötland, på den västra slättbygden syns området för Fågelstaprojektets 
undersökningar markerat. ILLUSTRATION LARS ÖSTLIN, RAÄ, UV ÖST.

20



SLÄTTBYGDSPROJEKTET OCH 
FÅGELSTAPROJEKTET

Motala Norrköping

Banverket skall bygga ut till en dubbelspårig 
järnväg med nya planskilda korsningar mellan 
Motala och Mjölby i västra Östergötland. Inför 
dessa byggnadsarbeten genomfördes arkeolo
giska undersökningar längs med sträckan. Detta 
stora övergripande arkeologiska linjeprojekt 
utfördes av Riksantikvarieämbetets arkeologiska 
uppdragsverksamhet i Linköping (UV Öst) och 
fick namnet Slättbygdsprojektet-västra Östergöt
land i ett långtidsperspektiv. Slättbygdsprojektet 
var i sin tur indelat i tre delprojekt: Motala-

projektet, som undersökte en stor äldre stenålders- 
boplats på Strandvägen inne i Motala, Skänninge- 
projektet, som undersökte medeltida stadsläm- 
ningar i Skänninges östra utkant och Fågelsta- 
projektet, vars undersökningar ligger till grund 
för den här boken.

Fågelstaprojektet innefattade fem olika un- 
dersökningslokaler inom en ca 4 kilometer lång 
sträcka längs med järnvägsspåret i Aska härad i 
trakterna kring Fågelsta. Järnvägen skär osen
timentalt rakt igenom landskapet utan hänsyn 
till topografi eller kultur. Undersökningsloka- 
lerna innehöll fornlämningar från samtliga för
historiska arkeologiska tidsperioder samt även 
medeltida och historiska lämningar. Fågelsta- 
projektets specifika tema har varit Slättbygdens 
människor-bebyggelseförändringar i ett långtids
perspektiv, och dess arkeologiska undersök
ningar pågick under åren 2003—2005. De fem 
undersökningslokalerna som omfattades av Få
gelstaproj ektet kan från norr till söder samman
fattas på följande vis:
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Flygbild över plankorsningen vid Landstorp. foto GÖRAN gruber, raä, uv öst.

Landstorp
Landstorp ligger i Västra Stenby socken, cirka 
två kilometer norr om Fågelsta samhälle. I när
heten av vårt undersökningsområde finns flera 
järnåldersgravfält, bland annat det stora Högra- 
backsgravfältet, vars olika typer av gravar visar 
att det använts under en mycket lång tid. Flera 
andra mindre gravfält och enstaka gravhögar 
ligger också i närheten. Nordväst om Landstorp 
ligger också den lilla byn Sten, som har anor från 
medeltiden. I denna by har två vikingatida skat
ter hittats, en silverskatt och en guldskatt. En 
bit österut från undersökningsområdet ligger 
Västra Stenby kyrka. På kyrkogården till kyrkan 
står en runsten rest, Kälvestenen. De ristade ru
norna på stenen är det äldsta kända dokumentet 
i Sverige som berättar om vikingar som farit på

vikingatåg österut. I kyrkans mur vid den västra 
dörrtröskeln finns delar av en tidigmedeltida 
gravkista inmurad, ett så kallat ”tidigkristet 
gravmonument”. Kyrkans tornkammare kallas 
”Sankta Britas kammare”, eftersom det sägs att 
den heliga Birgitta övernattade där under sin 
resa mellan Ulvåsa och Vadstena.

I Landstorp påträffade vi lämningar från 
flera olika tidsperioder. Bland annat fann vi 
resterna efter två boplatser från yngre stenålder 
med hyddor och hus. Där fanns också flera ugnar, 
härdar och kokgropar som kunde dateras till 
övergången mellan bronsålder och äldre järnål
der. Under yngre järnålder hade man börjat 
begrava sina döda i området, och invid gravarna 
hade man utövat religiösa ritualer.

22



Flygbild över plankorsningen vid Fågelstads by. FOTO GÖRAN GRUBER, RAÄ, UV ÖST.

Fågelstads by
En dryg kilometer söder om Landstorp, på en 
höj drygg norr om Fågelsta samhälle i Västra 
Stenby socken ligger Fågelstads by, vilken inte 
skall förväxlas med stationssamhället Fågelsta. 
Fågelstads by nämns ett par gånger i skriftliga 
källor från sent 1300-tal, dels som”Fughlustad- 
hum” och dels som ”Fughilstada”. Namnet kan 
antingen bygga på ett personnamn eller också 
betyda att det en gång fanns gott om skogs- och 
sjöfågel här. Byn låg vid en fornsjö som idag ut
gör Tranberga mosse, även den med fågelan
knytning i namnet.

Före de arkeologiska undersökningarna var 
mycket lite känt om Fågelstads by. Det finns 
dock en uppgift från mitten av 1600-talet om 
ett skattfynd i form av en stor kittel fylld med

silver som skall ha hittats i en kärrbrunn på 
någon av byns tomter. Att byn hade anor från 
medeltiden visste man, men våra undersök
ningar kunde påvisa en ännu äldre historia. Vi 
grävde nämligen ut rester av den medeltida byns 
förhistoriska föregångare. I den nordvästra ut
kanten av byn låg rester av en yngre järnålders- 
boplats med ett fyrstolpigt hantverkshus, härdar 
och stora, djupa förvaringsgropar som innehöll 
stora förvaringskärl. Boplatsen från yngre järn
ålder stärker de hypoteser man tidigare haft om 
att dessa ofta ligger på de platser som senare blir 
de reglerade medeltida byarna. Utöver boplatsen 
hittade vi också tidigmedeltida lämningar och 
en smedja från historisk tid.
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Flygbild över plankorsningen vid Hallingstorp, foto Göran gruber, raä, UV ÖST.

Hallingstorp
Endast 300 meter sydväst om Fågelstads bys 
södra gräns började undersökningsområdet i 
Hallingstorp. Hallingstorp kallas i olika källor 
också Fågelstatorp eller bara Torpet. Det var en 
frälseägd utjord och gården var liten. Vi under
sökte bland annat sluttningen till en höjdrygg 
som en gång i tiden rymt ett mycket stort järn- 
åldersgravfält. Gravfältet har sönderodlats i mo
dern tid, och höjden har också utsatts för omfat
tande grustäkt. De äldre uppgifterna om grav
fältet berättar för oss om domarringar, resta 
stenar och gravhögar på platsen. Delar av grav
fältet har också grävts ut arkeologiskt under 
årens gång, men idag syns av den forna grav

platsen endast en rest sten, tre högar och 11 
stensättningar. I undersökningsområdets närhet, 
främst nere i de låglänta områdena där det en 
gång i tiden stod vatten, har flera lösfynd av yxor 
och dolkar från sten- och bronsåldern hittats 
under årens lopp.

Vid utgrävningen av Hallingstorp under
sökte vi en stor boplats från äldre bronsålder, 
kanske föregångaren till den vid Fågelstads by. 
Den järnålderstida gården innefattade minst sex 
hus med olika funktioner, såväl långhus och 
fyrstolpshus som uthus. Utanför bostadshuset 
fanns ett inhägnat gårdstun och en bit bort från 
det ett vidsträckt aktivitetsområde med en stor 
mängd härdar, kokgropar och en brunn.
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Flygbild över plankorsningen vid Sund. FOTO GÖRAN GRUBER, RAÄ, UV ÖST.

Sund
Mitt inne i Fågelsta samhälle i Fivelstad socken 
låg vårt undersökningsområde: Sund. Sund var 
namnet på den medeltida by som låg på höjd- 
ryggen i området, och den omnämns för första 
gången i de skriftliga källorna år 1384. Ordet 
Sund betyder ”ställe där man simmar”, och 
höjden låg faktiskt under förhistorisk vid ett 
riktigt sund. Då omgavs höjden av en utlöpare 
till den fornsjö som idag utgör Tranberga mosse. 
Från Sunds ägor finns flera uppgifter från 
skilda tider om olika påträffade fornfynd, och 
dessutom har man påträffat ett par förhisto
riska gravar vid markarbeten i samhället. Till 
exempel stötte man på en gravhög med skelett
delar av en människa under grävningsarbetena 
för Fågelsta station vid Sunds Norrgård under 
1880-talet. Och på 1950-talet hittades ytterli

gare en skelettgrav nedgrävd invid ett större 
markfast stenblock när man skulle ta bort ett 
odlingsröse, alldeles invid det som senare blev 
vårt arkeologiska undersökningsområde.

Våra undersökningar vid Sund visade att 
platsen hade varit bebodd från och till under i 
princip hela förhistorien. Där fanns lämningar 
från den äldsta stenåldern och ett hus och en 
hydda från den yngre stenåldern. Under brons
åldern hade en kulthusliknande byggnad byggts 
här, och vid den forna våtmarken hade man 
anlagt ett stort brunnsområde med en plattform 
av sten att stå på i den sanka marken. Lämningar
na visade också att man hade vistats här under 
den äldre järnåldern för att vid förhistoriens slut, 
under vikingatid, etablera och bosätta sig på 
höjden. Den boplatsen skulle senare bli den 
medeltida byn.
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Ovan: Flygbild över plankorsningen vid Russingstorp. foto Göran GRUBER, RAÄ, uv ÖST. 

T h: Dokumentation i Hallingstorp. FOTO LISA K LARSSON, RAÄ, uv.

Russingstorp
Ungefär en kilometer söder om Sund och Få- 
gelsta samhälle låg vårt sydligaste undersök
ningsområde, Russingstorp i Fivelstad socken. 
Landskapet runt Russingstorp karaktäriseras av 
flackt böljande åkermarker som under forntiden 
utgjort vattensjuka sankmarker och fornsjöar. 
Kring de låglänta markpartierna finns väldrä- 
nerade höjdstråk där fornlämningarna ligger.

I en sänka alldeles norr om undersöknings
området har man hittat en vacker avsatsyxa av 
brons. Den hade offrats vid våtmarken till en 
för oss okänd gudom under äldre bronsålder. På 
gamla kartor kan man också se att gravar funnits 
i områdets närhet som idag är bortodlade helt.

I åkermarkerna runt undersökningsområdet har 
också många så kallade malstenslöpare hittats, 
dessa användes under stora delar av förhistorien 
till att mala säd med.

Aven vid våra utgrävningar av platsen hit
tade vi ett stort antal malstenslöpare. Troligen 
härrörde dessa från järnålderns första skede. Det 
var från denna tidsperiod som de flesta lämningar
na kunde dateras i Russingstorp. Där fanns 
stora odlingslager, ett hantverksområde med 
hyddor m m från denna tid. Men undersökningar
na visade också att man bott på platsen i ett 
mycket tidigare skede, eftersom vi hittade res
terna efter en yngre stenåldersboplats.
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FOTO ÖSTERGÖTLANDS LÄNSMUSEUM.

Arkeologi,
barn och Fågelsta skola

Marie Ohlsén, Östergötlands länsmuseum

Östergötlands länsmuseum hade som uppdrag i 
Fågelstaprojektet att besöka skolklasser och be
rätta om bygdens förhistoria och de arkeologiska 
undersökningarna som pågick strax intill skolan. 
Skolbarn i alla årskurser, från sexårsgrupp till nion
de klass, fick del av undervisningen i Fågelsta 
skola. Eftersom de arkeologiska undersökningar
na låg i anslutning till järnvägsspåret kunde bar
nen av säkerhetsskäl inte besöka arkeologerna på 
plats. Det kom att bli en intensiv höst med många 
lektionstimmar och tunga lyft av rekvisita, men 
vilken minnesvärd termin!

Tillsammans med museipedagogen Barbro 
Johansson utarbetades ett skolprogram som va
rade i en lektionstimma. Inför skolprojektet hade 
två pedagogiska lådor tagits fram, en förhistorisk 
och en medeltida, med dels originalföremål och 
dels högklassiga kopior. Första gången detta 
skulle iscensättas och testas på en skolklass, natur
ligtvis med en viss nervositet, upptäckte vi att 
Norrköpings Tidningar var inbjudna. Det blev 
mycket improvisation, felsägningar och rättelser, 
men med en lågstadieklass framför sig blev man 
snabbt förlåten. Det är det som är tjusningen med
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att förmedla arkeologi och vår förhistoria för barn; 
intresset formligen glöder i deras ögon.

Vår lektionstimma började med att vi presen
terade oss och undrade om någon visste vad en 
arkeolog gör. De flesta hade någon uppfattning 
om vad yrket innebär - i alla fall att man är sakle- 
tare precis som Pippi Långstrump. Lektionen 
fortsatte, vi pratade om forntiden och de under
sökningar som bedrevs intill deras skola. Det blev 
konkreta frågor om hur man ser lämningar i mar
ken, vad arkeologerna hittade, hur människorna 
levde, hur de gjorde upp eld m m. Barnen var fråg
visa och läraktiga. Många gånger ställde de oss mot 
väggen med kluriga och underfundiga frågor.

*

..............................

Efter frage- och diskus
sionsstunden delade vi in 
klassen i mindre grupper.
Varje grupp fick ett antal 
föremål som de skulle titta, 
känna, lukta och i vissa fall 
till och med smaka på. Un- 
derdenna stund, då barnen 
skulle lista ut vad föremålen använts till, vad de var 
tillverkade av och i vilken tidsperiod de hörde 
hemma, fick vi uppleva enorm idérikedom och 
många goda skratt. Bland de mest minnesvärda 
frågorna som ställdes var följande; Kan man döda 
ett djur med en stenyxa? Vad tänkte människorna 
under stenåldern på? Hur såg de ut? Kunde de 
prata? Konkreta frågor som krävde konkreta svar.

Efter gemensam genomgång av föremålen 
och de olika gruppernas tankar och idéer kring 
dem var det dags att prova tidstypiska kläder. 
Kopior av klädedräkter från järnålder och medel
tid hade sytts upp inför skolprojektet. Efter att en 
pojke och flicka ur klassen valts ut som manne
känger, fick de klä sig i dräkten från den tid som 
lektionstimman handlade om. De tyckte verkligen 
att det var kul att klä upp sig. Några stoltare barn 
än dem som spatserade runt bland sina kamrater 
och visade upp sig fick man leta efter.

Mot slutet av lektionstimman kunde de som 
ville få smaka på stenåldersmat - torkad fisk. Det 
var torkad gädda, och alla barn var inte speciellt 
förtjusta i smaken, medan andra tyckte det sma
kade som salta chips. En del undrade hur barnen 
under förhistorien kunde överleva på sådan mat. 
Efter den torkade gäddan var det inte många som 
klagade på skolmaten vid lunchbordet.

Det blev många oförglömliga möten under 
hösten mellan oss och barnen. Det finns nog ingen 
tacksammare grupp att föra samtal med om hur 
människorna levde sina liv förr i tiden. Om detta 

vittnar alla roliga och fina 
m, •' teckningar som sändes
* ™ till oss efter att vi avslutat

vår tidsresa medskolklas-
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Slättens åkrar visar tydliga spår 
av den moderna stenröjningen.
FOTO GÖRAN GRUBER, RAÄ, UV ÖST.



VÄSTRA SLÄTTBYGDEN 
- KULTURLANDSKAP I HISTORIA OCH MYT

Östergötland
Östergötland är ett landskap som karaktäriseras 
av stor variation. I de norra och södra delarna av 
landskapet utsträcker sig skogsbygderna. Längst 
i norr finns bergslag. I väster ligger Vättern, för
bindelsen med Västergötland. I öster avgränsas 
landskapet av Östersjön, länken till kontinenten. 
Östergötland har en historia av att via sina vat
tendrag, från Vättern till Bråviken, fungera som 
en kontaktyta. Under hela forntiden kan influen
ser från såväl väster som öster skönjas i Öster
götland. Den platta Östgötaslätten med sitt 
bördiga odlingslandskap breder ut sig i ett stråk 
tvärs genom hela de centrala delarna av land
skapet. Denna bok handlar om den västra slätt
bygdens förhistoria, ett område med en av de 
bästa förutsättningarna för odling i Sverige.

Östergötland är rikt på fornminnen, särskilt 
koncentrerat ligger de på östgötaslätten dit be
byggelsen i princip alltid verkar ha koncentre
rats. Tre områden i Östergötland har extra täta 
ansamlingar av fornlämningar; nämligen Vik

bolandet i öst, Roxenbygden i landskapets mitt
parti och just den västra slättbygden. Dessa tre 
områden anses ha haft mer centrala funktioner 
under förhistorien än övriga delar av landskapet. 
Vi vet också att Östergötland under medeltid har 
varit indelat i ett Östanstång och ett Västanstång 
som syftade på de två delarna av landskapet som 
ligger öster respektive väster om Stångån. Det 
är inte känt exakt hur gammal den indelningen 
är, men den kan åtminstone föras tillbaka till 
1300-talets början.

Västra Östergötlands slättbygd
Den västra slätten utgörs i dag som sagt av en 
utpräglad fullåkersbygd. Färdas man med bil 
längs Riksväg 50 söder ut från Motala kan man 
utan överdrift känna hur trakten vibrerar av 
kulturhistoria. Ett område som utmärker sig är 
det söder om sjön Tåkern och berget Omberg. 
Den mellanneolitiska pålbyggnaden vid Dags
mosse, de bronsålderstida hällristningarna vid 
Hästholmen och det medeltida cistercienser-
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1 bakgrunden syns Vättern till vänster och Omberg till höger. FOTO RAÄ, uv ÖST.
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klostret i Alvastra är bara några exempel på 
platser som lockat arkeologer under mer än ett 
sekel. Just mångfalden av lämningar från vitt 
skilda tidsperioder inom ett och samma om
råde är något som karaktäriserar fornlämnings- 
bilden.

Dagens slättlandskap har formats av ett in
tensivt och långvarit markutnyttjande. De böl
jande åkrarna vi ser idag skapades i mångt och 
mycket från mitten av 1800-talet och framåt. 
Kraftiga rationaliseringar inom den agrara när
ingen ledde till ett allt mer industrialiserat jord
bruk. Stora områden med grunda sjöar och våt
marker ansågs som oproduktiva ytor med hög
klassig åkerjord. Staten erbjöd ekonomisk ersätt
ning för utdikning och torrläggning av dessa. 
Ingreppen i naturen är tydliga kring Fågelsta. 
En landskapsbild försvann och ersattes av en 
annan. I dag är det svårt att föreställa sig hur 
landskapet i trakten såg ut, med sjöar, mossar 
vattendrag och biandskogspartier. Det intres
santa är att ortnamnen fortfarande i viss mån 
speglar detta forna och numera försvunna vat
ten- och skogslandskap.

De radikala förändringarna som landskapet 
genomgått har också betytt att bortodlingen av 
synliga och icke synliga fornlämningar har varit 
omfattande. Det idag bevarade fornlämnings- 
materialet i västra Östergötland är endast en 
mindre del av de fornlämningar som en gång 
funnits här. I våra arkiv kan vi finna uppgifter 
om sedan länge överodlade och/eller förstörda 
fornlämningar. Det äldre kartmaterialet visar 
också på hur radikalt kulturlandskapet har 
förändrats. Vid 1600-talets mitt upptog äng och 
hagmark betydande arealer som idag utgörs av 
modern åker. Av alla de förhistoriska gravfält, 
boplatser och stengärdesgårdar etc. som till 
stora delar antas ha legat i just äng och hagmark 
återstår idag endast fragment. I den mån som 
spår av överodlade fornlämningar trots allt finns

kvar, så ligger dessa idag under matjord och 
plogdjup. Olika typer av fornfynd kan också 
plöjas upp i matjorden från underliggande 
fornlämningar, till exempel gravgåvor. Den 
västra slättbygdens storskaliga jordbruk är där
för också anledningen till att förhistorien är 
relativt arkeologiskt outforskad. Området har i 
mycket liten omfattning varit föremål för ar
keologiska undersökningar.

Vägar
Forntidens främsta kommunikationsleder var 
vattenvägarna. Vättern, vars namn är en urgam
mal beteckning för just ”vatten”, var länge en 
mycket betydande väg för både varutransporter 
och mänskliga kontakter. Östergötlands vikti
gaste kommunikationsled var annars vattenle
den Motala Ström som sammanband Vättern 
med Östersjön. Men det fanns även flera lands
vägar i den västra slättbygden. En viktig sådan 
var den som kom från Jönköping, Ödeshög, 
Aska och Hagebyhöga, förbi Sten och Sjö- 
kumla och vidare upp mot bergslagen. Utefter 
den radar de äldsta byarna upp sig med sina 
gravfält som ett pärlband och i senare tider även 
tingsplatserna och kyrkorna. I Sjökumla sam
manfaller vägen med en annan gammal väg, 
nämligen den som kom söderifrån från Skän- 
ninge upp mot Motala och Vättern. I en be
skrivning från 1600-talet kallas vägen ”Gröna 
rena”, det vill säga ”den gröna gräsremsan mellan 
åkrarna”.

Landvägarna såg ju inte riktigt ut som de 
gör idag. De mest välanvända vägarna blev till 
fördjupningar av alla hästhovar som trampade 
där. Vi kan se dem idag som ”hålvägar”. I och 
bredvid gravfältet i Grepstad söder om Sjökum
la finns fem parallella hålvägar. En av dessa går 
tydligt mot Tranberga mosse, som på forntiden 
och ända in på medeltiden var en framkomlig 
vattenväg.
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FOTO GÖRAN GRUBER, RAÄ, UV ÖST.

En annan uråldrig väg är föregångaren till 
dagens E4:an. Den så kallade ”Eriksgatan” som 
löpte tvärs igenom Östergötland i östvästlig 
riktning. Den härstammar från förhistorisk tid 
vilket också visas av den mängd fornlämningar 
som finns utmed vägen: runstenar, marknads
platser, kultplatser och tingsplatser. Möjligen 
tillkom vägen under romersk järnålder, då vi vet 
att ett större antal färdleder har kommit i bruk. 
Vägen har fått sitt namn, ”Eriksgatan”, efter det 
att den under medeltid kom att bli den väg som 
kungen valde att färdas på genom Götalandska
pen för att även där godkännas som regent. Vid 
bland annat Röks kyrka har fragment av vägen 
kunnat iakttagas.

Aska härad och socknar
De äldre större landsvägarna i Östergötland gick 
mestadels i nordsydlig riktning med undantaget 
av Eriksgatan som gick från väster till öster i 
landskapets mitt. Vägarnas sträckningar kan även 
skönjas i den så kallade häradsindelningen av 
landskapet. Häraderna är Götalands äldre terri
toriella indelning och deras ålder är omdisku
terad, men bör vara frän tidig medeltid eller 
vikingatid. Hur som helst vet vi att Östergötland 
under medeltiden var indelat i 18 härader, vart 
och ett med sitt eget fasta tingsställe. I blick
fånget för denna bok kommer Aska härad, ett 
härad mitt på den västra Östgötaslätten, att stå 
— även om utblickar över andra delar av västra 
Östergötland och hela landskapet ibland kom
mer att göras. Det var nämligen inom Aska härad 
som de fem arkeologiska undersökningarna i 
Fågelstaprojektet ägde rum.

Häradsnamnen kan indelas i primära och 
sekundära namn. De primära häradsnamnen är 
nybildade från häradstingsplatsens namn, me
dan de sekundära namnen betecknar naturligt 
avgränsade bygder. Aska härad är ett primärt 
häradsnamn. Detta visar att häradet tillkom 
genom en medveten handling från någon över
gripande maktstruktur, sannolikt redan under 
förhistorisk tid. Detta visar på en tidig övergri
pande organisation av landskapet. Intressant är 
också att denna typ av härader är särskilt före
kommande i just västra Östergötland.

Ordet Ask i häradsnamnet Aska härad kan 
antingen syfta på den gamla tings- och mötes
platsen i Asks by i Ask socken eller på Aska by 
i Hagebyhöga socken. Kanske fanns på någon 
av dessa platser också ett särskilt ståtligt och 
imponerande exemplar av ett askträd, som till 
och med skulle kunna ha hållits för heligt under 
förhistorien. Asken är inte vilket trädslag som 
helst, det har bland annat en framträdande roll 
i nordisk mytologi. Ask var namnet på skapelsens
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Godegård

Västra Ny

Kristberg

Motala

Ekebyborna

Västra Stenby

Hageby-

(Vadsten; FivelstadÖrberga

AllhelgonaOrlunda

Skänning« Aska härad idag 
Aska härad 1544Herresta«

Karta över dagens Aska härad (socknar markerade med grönt) samt över 1544 års Aska härad 
(socknar markerade med brunt), illustration lars östlin, raä, uv öst.
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första man, och ordet ask kunde också användas 
i betydelsen ”spjut”, ”krigare” och ”skepp” i den 
fornnordiska diktningen. Själva askträdet har 
näringsrika blad som lämpar sig väl för lövtäkt, 
dess ved är hård och seg och utgör ett utomor
dentligt råmaterial för redskap och verktyg. Ask 
är ett rätt vanligt namn på centrala bebyggelser 
i olika bygder, vilket understryker trädets bety
delse.

Aska härad omnämns i skrift för första 
gången 1293 som ”askaheredh”. Vi vet också att 
Aska härad under 1500-talet var indelat i fyra 
”fjärdingar” och att häradet på den tiden var 
betydligt större än vad det är idag och således 
också innehöll fler socknar än idag. Idag omfat

tar Aska härad socknarna Orlunda, Fivelstad, 
Hagebyhöga, Västra Stenby, Varv och Styra, 
Vinnerstad, Ask, Motala socken och Västra Ny. 
Men det gamla Aska härad innefattade (åtmins
tone till 1500-talet) även socknarna: Näs sja, 
Örberga, Strå, Herrestad, Hov, S:t Per, Klåstad, 
Bjälbo, Allhelgona, Ekebyborna, Kristberg och 
Godegård.

Ett härad omfattar alltså ett antal socknar. 
Ordet socken kommer av ”att sokna”, det vill 
säga att ”söka sig tillsammans”. Det man sökte 
sig till var kyrkorna, och de människor som 
sedan kom att dela en kyrka utgjorde en socken. 
Socknarna var alltså de kyrkliga primärenhe
terna. När sockengränserna drogs upp tog man



uppenbarligen ingen hänsyn till bygränserna. 
Flera byar i Aska härad kom att delas upp mel
lan olika socknar, till exempel Grepstad, Häs
selby, Borstad och Vinberga. Till och med hä- 
radsgränserna nonchalerades, det var snarare 
häradet som fick anpassa sig efter socknarna. 
Det verkar nästan som om någon utifrån ingri
pit och medvetet velat förändra det gamla sam
hällets gränser och institutioner. Kanske var det 
den tidiga kristna kyrkan i samarbete med de 
verkliga makthavarna, stormännen. Det verkar 
också ha varit så att det var i de gamla och bety
dande byarna som kyrkorna uppfördes. 1100- 
talskyrkorna i den västra slättbygden har kraf
tiga och befästningsliknande torn med torn

kammare och en öppning in mot kyrkorummet. 
Där kan man tänka sig att stormannen över en 
eller flera socknar satt och övervakade.

Slättens glömda sjöar
Som redan har nämnts bestod forntidens od
lingslandskap på den västra slättbygden av åkrar, 
ängar, hagar, skogar och mycket vatten och 
våtmarker. Det äldre kartmaterialet vittnar om 
vattenförekomsterna i de vanligen förekom
mande benämningarna ”syrängar” och ”mark 
utav intet värde”. Under 1800-talet försvann 
våtmarkerna och vattenspeglarna under omfat
tande utdikningar, torrläggningar och många 
sjösänkningar.

Så sent som in på 1800-talet var det mycket 
vanligare med vattenspeglar på slätten. 
Fotot är taget vid Sund i Fågelsta.
FOTO GÖRAN GRUBER, RAÄ, UV ÖST.



Vattenspegel på slätten. FOTO GÖRAN GRUBER, RAÄ, UV ÖST.

I dag kan man ana dessa våtmarker i de 
nakna fälten då de har en mörkare nyans av 
torv- och kärrjordar. De försvunna slättsjöarna 
måste ha satt sin prägel på de forntida bygdernas 
utformning och på bebyggelseutvecklingen ef
tersom vattenförbindelserna var oerhört bety
dande. De knöt samman bygder och människor 
på ett sätt som idag är svårt att föreställa sig.

I Västra Stenby socken nära undersöknings
områdena i Fågelstaprojektet finns två områden 
med torvlager som är återstoden efter två stora 
våtmarkskomplex som en gång har varit sjöar. 
Norr om Västra Stenby kyrka finns resterna av 
Käringesjön och söder om kyrkan stora Tran- 
berga mosse. Att dessa sjöar varit betydelse
fulla vittnar flera av by- och gårdsnamnen om, 
till exempel Orvad och Sjökumla (som betyder 
gravarna vid sjön). På åsarna som omger fem
sjöarna finns även mängder av fornlämningar.

Under 1800-talet omnämndes att ”En liten 
insjö, Kälfen kallad, har förr sträckt sig förbi 
Kälfstens kyrka... känd under namnet Tranber- 
ga-Måsse”. Och i 1700-talsbeskrivningar över 
Östergötland nämns att ”Nära kyrkan har en sjö 
warit, som nu är alldeles igenwäxt, men hetat 
Kjälfwen”. Där nämns också att kyrkans ur
sprungliga namn skall ha varit ICälvestad. Under 
1400-talet skrivs namnet ”kalffwesten” som 
ungefär betyder ”de i Sten, som bor vid Kalv”. 
Och under 1300-talet omtalas ”ett fiskeri aa 
Kaalff ”, det vill säga i sjön Kalv. Kanske var det 
så att de båda sjöarna från början utgjort en sjö 
som sedan uppdelats i två, det vill säga att sjön 
kalvat. Kanske därav också namnet.

I den västra delen av Aska härad fanns den 
medeltida stora ekskogen ”skipstadah skogh” 
(Skeppstad skog) som sträckte sig från Appelby 
till Hamra. Vid Skeppstad ligger också den
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nuvarande lilla Skeppstadsjön som är en vatten- 
fylld dödisgrop. Några skepp seglade förmodli
gen aldrig i Skeppstadsjön eftersom den inte 
någonsin varit så mycket större än vad den är 
idag. Namnet Skeppstad betyder istället san
nolikt ”skeppsvirkesplatsen” eller ”skeppsbygg
platsen”, alltså platsen där man hämtade virke 
till båtarna, det vill säga skogen. I dag utgör 
skogen bara en liten yta och den består nu av 
planterad tall och gran, men förr var skogen en 
lövskog med mycket ek.

Söder om Skeppstadsjön ligger Skeppsta- 
mossen och Appelbymossen. Borrprofiler av 
mossarna har visat att dessa utgjort sjöar åtmins
tone under den äldre stenåldern (det vill säga 
mesolitisk tid, före år 4000 f Kr).

Flera av ortnamnen i Aska härad visar som 
sagt också på det försvunna vattenlandskapet. 
Till exempel kan Varv syfta på någon krokfor- 
mad terrängföreteelse, kanske en å. Och Strå vid

Mölnaån är förmodligen besläktat med ordet 
”ström”. Alma som ligger vid Ulvåsabäcken har 
sannolikt inget med trädslaget att göra utan be
tyder sannolikt ”flyta, ”strömma” eller ”svämma 
över”. Styra vid Tranberga mosses utloppsbäck 
är besläktat med isländskans ord för tjur, stjórr, 
och kan syfta på att dagens lilla bäck en gång 
varit en stor och kraftig å. Bynamnet Sund i 
Fågelsta betydde ursprungligen ”ställe där man 
simmar” och förmodligen var Tranberga mosses 
fornsjö under förhistorien så lång att den 
sträckte förbi Sund och ner mot Russingstorp. 
Örvad syftar på ett grusigt vadställe. Vid Marstad 
väster om Skänninge har det också funnits en 
fornsjö. Mar betyder träskartad insjö och kom
mer ursprungligen från latinets mare, det vill 
säga ”hav”. Dagens Älgsjö strax öster om Marstad 
har också varit en stor fornsjö och namnet syftar 
inte på djuret älg utan snarare på ordet älv, en 
”stor och kraftig vattenströmning”.

Bilden visar de märkliga stenfundamenten som utgår från den centrala åsen i nuvarande Käringesjön.
FOTO SÖREN PETTERSSON.
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Sägner och folkminnen från Fågelstatrakten

Precis som fornlämningar och mycket annat som 
speglar vår historia är de muntliga berättelserna 
en del av vårt kulturarv. Från trakten kring Fågels- 
ta finns många historier, sägner och folkminnen. 
De handlar om mystiska personer vid hedniska 
gravplatser, om spökerier, om att undgå otur, sjuk

dom och ond bråd död, om traditioner med offer
källor, trollbjörkar och offertallar. De handlar ock
så om människor med magiska krafter, kvacksal
vare och kobotare. Några av dem var Träbene- 
Kalle i Klockrike, Hellberg i Ekebyborna och Adel 
på Lotten i Varv.
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Vy upp mot några av Högrabackens gravhögar.
FOTO GÖRAN GRUBER, RAÄ, UV ÖST.

Vid källan i Grepstad fanns en trollbjörk full av 
tandvärk och bölder. Den som fällde björken 
skulle bli dödssjuk. Många blev förvånade då 
Konrad Karlsson och hans bröder år 1911 sågade 
ner björken och var lika friska som vanligt efteråt. 
Ungdomarna brukade förr fira midsommar vid

källan. De dansade kring källan som försetts med 
lövruskor runtom. Källans vatten kunde också ha 
helande kraft, men bara under speciella nätter vid 
nymåne eller nedan, och bara om ingen såg på, 
och bara om man efteråt offrade ett mynt.

Naturläkaren herr Sjö som huserade i trakten 
hämtade ofta vatten från källan till sina brygder, 
på torsdagsnätter före soluppgången. När han en 
sådan natt var där fick han se källrået sitta upp
flugen på en gärdesgård. Och när hon sedan 
försvann över ängen fick han till sin fasa se hennes 
ihåliga rygg. Vid källan fanns också en lyftesten. 
På den prövade männen sina krafter, och man var 
en fullgod dräng först då man orkat lyfta upp den 
över knäna. Mittemot källan, på andra sidan vägen 
som går mellan Skänninge och Motala, finns ett 
gravfält där man inte skall färdas på natten om 
man inte vill råka mycket illa ut.

Och hemsökta forntida gravfält finns det gott 
om i trakten. Det kanske mest välkända ärjärnål- 
dersgravfältet Högrabacken. Där huserar Högra- 
backsgubben om nätterna. Han är oftast klädd i 
stormhatt och svart rock och gör sällskap med 
vägfarare genom att gå bredvid deras vagnar ända 
tills de kommit förbi backen. Man blir mycket sjuk 
av att tala med honom. Ingeborg Karlsson, som 
var barn vid sekelskiftet 1900, mötte honom en 
gång när hon kom åkande med sin far. Idag är 
gravfältet en inhägnad kohage, men när man 
fortfarande kunde åka över det höll många män
niskortyst på vägen över backen. Uppe på Högra
backen finns mycket riktigt en mycket gammal 
väg, en hålväg, som säkert bidragit till att hålla 
historien om gubben vid liv.

I närheten av Högrabacken, på en åker söder 
om byn Sten, finns en stor ensamliggande sten- 
bumling. Enligt sägnen skall stenen ha namngivit 
byn och den som rubbar den kommer att bringa 
olycka över hela bygden sägs det. Under årens 
lopp har många säkert haft lust att flytta på ste
nen, för under den ligger en begravd krigare och
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en guldkrona. En annan skatt fanns även i en av 
gravarna på ett gravfält strax väster om byn Norr
sten. En synsk gumma kunde se ett eldsken lysa 
ur gravhögen och om andra också ville se skenet 
fick de kika under gummans arm.

Den stora Askahögen är en knutpunkt som 
länge har varit en samlingsplats i Hagebyhöga 
socken. Sex olika vägar går ihop och möts just där. 
Bygdens ungdomar hade dans och fest där om 
lördagskvällarna och på söndagarna hölls det 
möten av det mer religiösa slaget vid högen. Som 
på så många andra mytomspunna platser firade 
man midsommar här. Man var tvungen att fira

ordentligt och definitivt uppföra midsommar
stång om man inte ville att djuren skulle drabbas 
av ordentlig olycka. Högen sades vara uppförd av 
"bullersten", ingen sten fick rubbas ur sitt läge för 
då skulle alla andra stenar också sättas i rörelse. 
Många är de midsommarfirare som menar att de 
känt högen röra sig, och skulle man av någon 
anledning vara i närheten av den på skärtorsda
gen kan man få se att högen vänder sig. En gång 
i tiden skulle en smed till att gräva sig en jordkäl
lare i högen. Mitt i arbetet trillade ett kranium med 
en skinande hjälm på skallen fram och smeden 
blev så rädd att han med stor hastighet grävde

FOTO LISA K LARSSON, RAÄ UV.
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ner det igen. Efter denna händelse sökte sig 
skattsökare till Askahögen. Mitt i en sådan plund
ring skrämdes skattsökarna bort av en svart höna 
som kom dragandes med ett hölass upp på hö
gen.

Vid Hornsgärdet bodde en man i en liten 
stuga, han livnärde sig på fiske och att säja hem
magjorda borstar. Han hade mycket fuffens för sig 
och blev åtalad och straffad ett flertal gånger. 
Dagen då gubben dog kommer man alltid att 
minnas i Västra Stenby. Då drabbades nämligen 
byn av ett jordskalv, så kraftigt att kastrullerna 
hoppade på spiselhällarna och kyrkan sprack mitt 
under predikan! Kyrkan fick sedan hållas ihop med 
järnkrampor för att inte falla sönder. De äldre i byn 
var säkra på att skalvet uppstått när Hin själv kom 
för att hämta den döde. Gubben brukade nämli
gen skryta om att han inte kunde dö om han inte 
blev ihjälslagen eller hämtad av Hin.

På sin vandring mellan Vadstena och Ulvåsa 
satte sig den heliga Birgitta för att vila strax intill 
Västra Stenby kyrka. Hon var törstig men alldeles 
för trött för att orka gå ner till ån för att dricka. 
Därför stack hon bara ned sitt finger i gräset och 
så sprang en källa fram. Så uppkom källan vid 
kyrkan som än idag är en kraftig upprinna med 
friskt vatten. Vattnet är inte bara friskt, det är he
lande också och under den katolska tiden bedrevs 
en hel del vidskepligheter här. Seden att offra ett 
mynt mot lycka förekom även i denna källa. Och 
kanske hjälpte också ett offer mot de spökerier 
som förekom vid källan. Man passade sig noga för 
att gå mellan källan och det närbelägna gravfältet, 
speciellt om natten. Vid källan växte en gammal 
knotig björk, och det sades att källan skulle sina 
om man högg ner den. Men nu är björken borta 
och källan rinner som vanligt även efter denna 
skändlighet.

I Skeppstadskogen rider ingen mindre än 
Odin omkring med sitt jaktlag. När han kommer 
är det första man hör klappret av hovar och hund-

Oden. ILLUSTRATION GABRIELLA KALMAR.

skall. Sedan ser man en halvnaken kvinna komma 
springande, jagad av två svarta hundar och två 
ryttare på svarta hästar. Efter en stund kommer de 
tillbaka med kvinnan släpandes mellan sig. Vid 
slutet av 1700- talet fick Jaen Torpare från Sörby- 
godset i Varv höra denna "hinjakta". Då kom en 
storvuxen man fram till honom och sa: "Heli och 
Säll. Har du sett någon hind?" Näej, men Hins jakt 
gick förbi här nyss", svarade Jaen Torpare. Mannen 
gav sig iväg, men kom sedan tillbaka släpandes 
på skogsrået som han nyss hade skjutit. Torpare 
fick god lön för upplysningen; så mycket säd att 
det räckte "te bå' brösä å såsä". Så sent som vid 
sekelskiftet 1900 hade tre personer bevittnat 
denna jakt. Först hade de hört den på håll och 
sedan hade de sett hundarna komma farande. 
Kedjan hundarna var fjättrade med gick rakt ge
nom träden...
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Östergötland för ca 9000 år sedan. Östersjön, eller rättare sagt 
Ancylussjön, var en sötvattensinsjö som formade östgötakusten 
till ett helt annat utseende än dagens kust. ILLUSTRATION DAG HAMMAR.

STENÅLDER 
9000-1700 f Kr

Människan tar plats 
- mesolitisk tid 9000-4000 f Kr
Efter det att den senaste inlandsisen började 
avsmälta och successivt drog sig norrut i takt 
med att klimatet blev allt Varmare, började 
också ett nytt land att träda fram. Till detta nya 
och från början karga land tog sig inte bara 
renflockar utan även människor, de första skan
dinaverna. Denna äldsta epok i människans 
svenska historia brukar kallas äldre stenålder, 
jägarstenåldern eller facktermer mesolitisk tid/ 
mesolitikum. För Östergötlands del varar pe
rioden från ca 9000 f Kr fram till 4000 f Kr.

När den flera kilometer tjocka inlandsisen 
drog sig tillbaka skedde också stora och drama
tiska förändringar i förhållandet mellan land 
och vatten. En landhöjning ägde rum då den 
kraftigt nedpressade jordskorpan började återta 
sin ursprungliga nivå. Samtidigt förändrade is- 
avsmältningen förutsättningarna för den forn
tida Östersjön som omväxlande hade sött res
pektive bräckt vatten och vars olika stadier bland

annat kakas Baltiska issjön, Yoldiahavet, Ancylus
sjön och Litorinahavet. Genom att rekonstruera 
de gamla strandlinjerna kan vi också återskapa 
det forntida landskapets former.

Det äldre stenålderslandskapet var mycket 
olikt det vi ser idag. Det var i mångt och mycket 
ett naturlandskap snarare än ett kulturlandskap. 
Den allra tidigaste tundravegetationen ersattes 
av utbredda täta skogar av tall och en mängd 
lövträd med kraftig undervegetation. Kronhjort, 
älg, vildsvin och uroxe rörde sig i landskapet, 
och mängder av kärr och småsjöar gjorde kli
matet fuktigare. Medeltemperaturen låg ett par 
grader över dagens, och framförallt mildare vint
rar gav goda ekologiska förutsättningar för 
välmående samlar- och jägarsamhällen. Inom 
Fågelstaprojektet har vi företagit miljöarkeolo
giska analyser med bland annat pollenunder
sökningar av två torvmarker (Fågelstakärret och 
Skeppstadsjön) som under förhistorisk tid ut
gjorde sjöar. Dessa diagram visar bland annat 
trädens invandring i området. För den mesoli-
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tiska tiden kunde vi konstatera invandring av 
hassel runt 8500 f Kr, al runt 7500 f Kr och lind 
runt 6500 f Kr.

De första människorna i Östergötland liv
närde sig av vad som fanns att hämta i skogen 
och vattnet, det vill säga fiske, jakt och växtin- 
samling. De mesolitiska människorna levde i 
relativt små grupper, ofta vid sjöarnas stränder 
och inlandets grunda mossar och vattendrag. 
Sådana etableringar gjorde det möjligt att via 
vattenvägarna effektivt nå olika naturresurser 
utan att flytta från huvudboplatsen, även om de 
större boplatserna kompletterades med mindre 
säsongs- eller jaktstationer. Vissa grupper hade 
ett betydligt mer rörligt boendemönster där man 
flyttade mellan olika ekologiska zoner. Vid den 
här tiden hade människan nämligen ännu inte 
börjat bruka jorden.

Stenåldern varade under en mycket lång tid 
av vår mänskliga utveckling. Men stenåldersbe- 
greppet innebär inte att dessa samhällen var 
primitiva. De skandinaviska stenåldersmännis
korna såg ut som du och jag och hade samma 
behov som vi. Under loppet av stenåldern bör
jade människorna inom olika geografiska om
råden också att utveckla egna typiska redskaps- 
former, som vi inom arkeologin definierar som 
olika ”kulturer”. Redskapen tillverkades av sten, 
ben, horn, trä och växtfibrer, även om det är 
stenverktygen som bäst bevarats till omvärlden. 
Med avancerade metoder och tekniker tillver
kades stenverktygen i främst flinta, kvarts och 
hårda bergarter.

Många människor förknippar stenåldern med 
flinta. I Östergötland förekommer emellertid 
inte flintan naturligt utan den var stenåldersöst- 
göten tvungen att ”importera”. Kanske bedrevs 
någon tidig form av byteshandel med flinta. 
Kanske var den en omtyckt gåva. Kvarts däremot 
bröts ur ådror som förekommer naturligt i den 
östgötska berggrunden. På senare år har dessa

kvartsbrott kommit att uppmärksammas och 
också att arkeologiskt undersökas.

I Fågelstaområdet har stenålderslämningar 
länge varit i stort sett okända. Det gäller i syn
nerhet de mesolitiska lämningarna. Men även 
om de fasta fornlämningarna från stenåldern i 
området är fa, så visar den stora förekomsten av 
lösfynd - och då framför allt stenyxorna - på att 
stenåldersmänniskorna befolkade trakten både 
flitigt och tidigt. I och med Slättbygdsprojektets 
delprojekt Motalaprojektet har faktiskt hela 
Östergötlands tidigaste historia fått skrivas om 
helt och hållet. En tidigare vit fläck på kartan 
har istället blivit en plats i fokus för den meso
litiska forskningen, som i och för sig sedan länge 
sett mesolitikum som en tidsperiod då Öster
götland intar en ställning som förmedlare av 
impulser och kontakter mellan Syd-, Väst- och 
Östsverige.

Som en del i Slättbygdsprojektet undersök
tes också delar av en mesolitisk boplats vid 
Södra Freberga, i Västra Stenby socken i Aska 
härad. Boplatsen hittades strax öster om det 
nuvarande Jerusalemsbadet, i en skogsbevuxen 
sydvästsluttning ca 100 meter från strandkanten. 
Under boplatsens livstid, för ca 7700 år sedan,

FOTO RAÄ, UV ÖST.
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Jerusalemsbadet, och platsen för den mesolitiska boplatsen vid Södra Freberga. foto GÖRAN GRUBER, RAÄ, UV ÖST.

då vattnet stod mycket högre än idag, var den 
strandbunden. Det är nog inte så många av 
dagens badgäster vid Jerusalemsbadet som tän
ker på de mesolitiska Frebergaborna som satt 
och arbetade med sin kvarts, rensade sin fisk, 
ordnade med sin härd och grejade med sina 
kanoter medan barnen plaskade omkring i Fre- 
bergaviken. Vid undersökningarna på platsen 
hittades förutom gropar och stolphål även fynd 
av kvarts, flinta och andra bergarter. Fynden 
visade på alla nivåer av redskapsbearbetning. 
Från ett tidigt tillverkningsstadium med kvarts - 
noduler, det vill säga stora kvartsklumpar ur

vilka man slår fram mer hanterliga bitar att 
arbeta med. Via färdiga redskap som en flint
skrapa som man kan ha använt vid exempelvis 
skinnberedning, en glattsten som kan ha använts 
vid putsning eller malning samt ett par yxor, 
fram till riktigt små flintavslag som tyder på ett 
mycket fint slutarbete, kanske att man slagit till 
eggen på ett gammalt och nött redskap. Efter
som vi endast tog upp ett fåtal schakt på platsen 
kunde vi inte avgöra om stolphålen utgjorde 
delar av ett hus eller en hydda. Det blir därför 
svårt att veta om man bodde mer permanent på 
platsen eller ej. Mängden fynd och deras olika
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Undersökning av de mesolitiska lämningarna vid Sund. FOTO RAÄ, UV ÖST.

karaktär tyder dock på att platsen utnyttjats 
ganska intensivt, vilket förmodligen har inne
burit en mer fast tillvaro.

Främst under utgrävningarna i Sund, men 
även i Russingstorp hittade vi lämningar som 
samstämmigt kunde dateras till slutet av tidig- 
mesolitisk tid. Lämningarna hade anlagts runt 
7000 f Kr och utgjordes av gropar som alla låg 
kring den forna våtmarken. Västra östgötaslätten 
hade under mesolitisk tid karaktären av ett vat
tenrikt inland med otaliga sankmarker, mossar, 
bäckar, insjöar, vattendrag och våtmarker runt 
om i lövskogen. Det är alldeles uppenbart att 
det var vattenvägarna som öppnade upp möjlig
heterna för den mesolitiska människan att liv
nära sig överhuvudtaget, att nå Fornvättern och 
i förlängningen det som i dag utgör Västergöt
land, att via flera olika vattenvägar nå ut till

Ancylussjön, den dåvarande fasen i Östersjöns 
historia. De marina resurserna var med all san
nolikhet de allra viktigaste, bland annat sjöfågel, 
fisk och säl. En viktig näring var också jakten. 
På menyn stod kronhjort, rådjur och vildsvin, 
och vi vet från många andra utgrävningar att 
hasselnötter utgjorde en stor del av kosten. Vad 
groparna i Sund vid det forna vattenbrynet re
presenterar är svårt att exakt säga idag. Områ
dets dåliga bevaringsförhållanden hade tyvärr 
påverkat de flertusenåriga lämningarna så att 
groparnas fyllningar bestod av grådaskig jord. 
Kanske förvarades mat där eller kanske använ
des de för avfall. Möjligen har de utgjort kok
gropar. Det är inte osannolikt att våra mesolitis
ka gropar utgör resterna efter en mer tillfällig 
rastplats eller en säsongbetonad vistelseplats.
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Stenåldersboplatsen vid Strandvägeni i Motala

Ett av de tre delprojekten inom Slättbygdsprojek- 
tet var Motalaprojektet som pågick under åren 
2000-2003. När Riksantikvarieämbetet först bör
jade undersöka platsen för den nya järnvägsbron 
vid en strand vid Motala ströms inlopp från Vät
tern, fanns främst misstankar om att det eventuellt 
skulle kunna finnas bevarade historiska bebyggel
selämningar i området. Kanske de rent av skulle 
visa sig vara medeltida. Men djupt ned i de smala 
förundersökningsschakten började jorden blan
das med allt fler bearbetade kvarts- och flintföre
mål samt välbevarade djurben. När fyndet av det 
första mikrospånet gjordes (en form av pilspets 
som användes för ca 6000 år sedan) förstod man 
att man hittat något helt annat; en riktigt gammal 
stenåldersboplats! Allt eftersom utgrävningen 
fortskred klarnade bilden mer och mer; detta var 
en stenåldersboplats av aldrig skådat slag i Öster

götland. Aldrig tidigare hade en östgötsk meso- 
litisk stenåldersboplats uppvisat en så bred bild 
av livet för 8000 år sedan och aldrig tidigare hade 
så välbevarade fynd från tiden påträffats.

Bland annat visade resultaten också att den 
äldre stenålderns människor varit mer bofasta än 
man tidigare hade trott. Ett ca 10x4 meter stort 
långhus, som förmodligen har utgjort en huvud
bostad, påträffades. Utanför denna fanns ett 
område för matlagning, vilket fiskrester, skrapor, 
bennålar m m vittnarom.På boplatsen fanns även 
ett område med förvaringsgropar, ett område 
med både hela, sönderslagna och påbörjade 
stenyxor samt ett område för eldning vilket ett så 
kallat skärvstensflak visade. Ytterligare ett hus 
påträffades längst ut på udden. Detta var ett 
mindre hus och till skillnad från bostadshuset 
runt. Det innehöll dessutom stora mängder fynd. 
Ett stort antal knackstenar, yxor, yxavslag, slipste
nar och restprodukter i olika råmaterial tyder på 
att huset fungerat som verkstad. Bild från undersökningen av Strandvägeni. foto raä, UV ÖST.
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Inga gravar hittades inom undersökningsom
rådet i Motala, men med all sannolikhet begravde 
man sina döda i närheten någonstans. Det man 
dock fann, vid boplatsens vattenbryn, var bitar av 
en människas skalltak. Den osteologiska analysen 
(benbestämningen) visade att benet kom från 
bakhuvudet på en man som dog någon gång när 
han var mellan 20 och 40 år. Sannolikt utgör ned
läggandet av skallfragmentet en del i en religiös 
ritual. Området i och närmast vattnet kan ha haft 
en speciell innebörd i dessa människors uppfatt- 
ningsvärld. Och faktum är att just denna typ av 
skalltaksfynd är vanligt på skånska stenåldersbo- 
platserfrån motsvarande tid.

Vid strandkanten hade inte bara riter utförts, 
det visade sig också att de allra första Motala- 
borna hade kastat mycket boplatsavfall i vattnet. 
Det kunde röra sig om rester efter redskapstill- 
verkning i sten, organiskt material som hasselnöt
skal, bearbetade ben- och hornbitar samt matav
fall. En annan aktivitet som strandzonen kunde 
påvisa var något så ovanligt som två mesolitiska 
fiskestationer för ljusterfiske. Dessa bestod av 
utlagda rader av stenblock som man kunde stå 
stabilt på utan risk för att sjukna ner i dyn eller 
skrämma fiskar, medan man gjorde sig redo att 
spetsa fiskarna. Runt dessa stenblock påträffades

nämligen något helt unikt, mängder av mesoli
tiska ljuster/harpunspetsar av ben. Av en slump 
hade de hamnat där. Nedkörda i bottensedimen
ten och avbrutna visade de samtliga på ögon
blicksbilder från misslyckade fisken med trasiga 
redskap som följd. Av en slump hade de bevarats 
där i det syrefria vattnet i tusentals år, så välbeva- 
rade att det såg ut som de brutits av förra veckan 
eller alldeles nyss och inte för 7000 år sedan. An
talet harpuner som hittades på platsen uppgick 
till 51 stycken, den största ansamlingen på en och 
samma plats i Norden.

För arkeologerna av idag var alltså förutsätt
ningarna vid Strandvägen mycket goda. Bevarings- 
förhållandena både i vattnet och för ovanlighe
tens skull även på land var synnerligen goda vilket 
har lett till helt oväntade fynd av organiska mate
rial. För stenåldersmänniskorna hade platsen ock
så utomordentliga förutsättningar, speciellt de 
ekologiska vilket så tydligt syns i form av variations
rikedomen hos fynden av ben från bytesdjuren. 
Bland andra abborre eller gös, gädda, säl, bäver, 
utter, hjort, nöt, vildsvin, hund, höna, ekorre och 
mus eller sork. Platsen var en plats att stanna vid. 
Eller kanske utgå ifrån. Vattnet bidrog till snabb 
förflyttning som till Litorinahavet 35 km österut 
där salarna fanns. Och så tillbaka hem igen.

Fynd från grävninen på Strandvägen 1; harpun, mikrospån och skalltaksben från människa, foto raä, uv öst.
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De allra första bönderna 
- neolitisk tid 4000-1700 f Kr
Det hade säkerligen gjorts vissa försök att både 
odla säd och tämja vilt redan under den äldre 
stenåldern, men det är omkring år 4000 f Kr 
som en av de mest omvälvande förändringarna 
i människans historia påbörjas på allvar, nämli
gen införandet av jordbruket och tamdjurshåll- 
ningen. Den nya tidsperioden kallar vi idag 
yngre stenålder, bondestenålder eller neoliti
kuin/ neolitisk tid. Ordet neolitisk betyder ”ny 
sten”. Den så kallade neolitiseringen förändrade 
stenålderssamhällena i grunden och gjorde dem 
bland annat mer permanenta. Kulturförändringar- 
na blev många, det kan vi bland annat se i för
ändrade redskapsformer då man började slipa 
sina flintyxor, framställningen av mer avance
rade och fler typer av lerkärl, uppförandet av 
monumentala gravar och upprättandet av reli
giösa samlingsplatser. Både hur och varför jord
bruket infördes är en lång och komplex historia, 
och frågorna är oklara och omstridda även av

de lärde. Troligt är att det parallellt med de 
första bönderna även fanns grupper som fort
satte sina rörliga liv under lång tid, som kanske 
till och med hade utbyten med bönderna.

Den neolitiska tiden delas i sin tur in i tidig- 
neolitisk tid (4000-3300 f Kr), mellanneolitisk 
tid (3300-2300 f Kr) och senneolitisktid (2300- 
1700 f Kr). Hela den neolitiska tiden klassifice
ras de olika redskapsformerna i olika ”kulturer” 
(livsstilar), som i stora drag tidsmässigt följer på 
varandra.

Tidigneolitisk tid 4000-3300 fKr

Även under början av neolitisk tid utmärktes de 
centrala delarna av Östergötland av en havsvik. 
Östra Östergötland var fortfarande till stor del 
en skärgård. Vid övergången till neolitisk tid 
blev klimatet också lite kallare och torrare, och 
almen började kraftigt minska i de vidsträckta 
ekblandskogarna. Detta visar sig också i de 
pollendiagram från Fågelstakärret och Skepp- 
stadsjön som upprättats inom Fågelstaprojektet.
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Ovan: Neolitiskt hus från Ekehagens forntidsby.
FOTO PER NILSSON, UV ÖST.

T h: Hus med en takbärande stolprad sett från 
kortsidan. Det är oftast endast det som återstår 
av huset under markytan som bevaras till 
eftervärlden, dessutom brukar själva stolpen 
vara förmultnad eller uppdragen.
ILLUSTRATION LISA K LARSSON.

Dessa visar att det så kallade ”almfallet” inträf
fade runt 3700-3400 f Kr i trakterna kring 
Fågelsta. Almfallet kallas den nivån i ett pollen
diagram som visar en minskning av framförallt 
alm, men även av ek och lind. Detta inträffar i 
hela Nordvästeuropa, inklusive Sydskandina- 
vien, runt denna tid. Anledningen till ned
gången av dessa pollen anses ha berott på en 
kombination av fysiska och biologiska faktorer, 
men säkerligen var människans inverkan inte 
helt betydelselös. Även de direkta spåren efter 
de tidigneolitiska människorna i Fågelstatrakten 
kan man avläsa i pollenanalyserna eftersom det

Takbärande
mittstolpe i väggi vägg

Markyta Markyta

Stolphål Stolphål
Stenskoning

är vid denna tid som pollen från växter som trivs 
på kväverika avfallsplatser, längs med vägar, i 
skogsgläntor och efter röjningseldar börjar före
komma.

De första bönderna levde inte isolerade på 
sina gårdar utan man stod i ständig kontakt med 
grannar, vänner och släktingar. Genom dessa mö
ten fördes kunskap och impulser vidare mellan
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de små lokala samhällena. I åkerbruket odlades 
korn och tamdjuren bestod av nötkreatur, får, 
getter och svin, även om fångstnäringarna fort
farande var av minst lika stor betydelse som 
jordbruket. Människorna var organiserade i släkt- 
skapsbaserade stammar där ätten och hushållet 
var mycket betydelsefulla. Denna tidigaste bon
dekultur kallas Trattbägarkulturen och den har 
fått sitt namn efter formen på dåtidens vanliga 
keramikkärl. Flera undersökningar har visat att 
trattbägarsamhällena var kollektivistiska och 
starkt ritualiserade. Kulten kring de döda och 
fruktbarhetsriter spelade en framträdande roll 
som inte minst utövades vid de så kallade mega
litgravarna (mega = stor, lithos = sten). Dessa var 
kollektivgravar for olika släktgrupper och utan
för dessa hölls festmåltider där man offrade för 
att blidka de dödas andar. Av Sveriges ca 455 
kända megalitgravar, där flertalet befinner sig i 
Falbygden i Västergötland, finns så vitt vi vet 
bara en i Östergötland. Den ligger i den västra 
slättbygden strax söder om Aska härad, närmare 
bestämt i Alvastra vid Ombergs sydspets. Den 
är också den enda kända megalitgraven på det 
östsvenska fastlandet norr om Skåne.

Östergötlands första bönder bodde både i 
kustområdet och i inlandet. I Aska härad består 
det arkeologiska källmaterialet från tiden främst 
av lösfynd. Liksom under den äldsta stenåldern 
utgörs även den yngre stenålderns lösfynd oftast 
av stenyxor. Mängden spetsnackiga, tunnackiga 
flintyxor och mångkantiga stridsyxor visar att 
de äldsta östgötabönderna intensivt har brukat 
landskapets västra jordbruksmarker. Eftersom 
den stora mängden lösfynd från neolitisk tid i 
landskapsdelen visar att dessa tidigaste bönder 
vistats över stora arealer i västra Östergötland, 
har man länge velat lokalisera också de äldsta 
neolitiska boplatserna. Frågan har varit om sprid
ningen av lösfynden betyder att boplatserna 
varit stora till ytorna eller om det har funnits ett

En rad av sådana här stolphål visade platsen för det 
tidigneoiitiska huset i Landstorp. foto RAÄ, UV ÖST.

flertal ensamgårdar med människor som rört sig 
inom ett avgränsat territorium.

Under utgrävningarna i Landstorp påträf
fades ett bostadshus som vi kunde 14C-datera 
till tidigneolitikum. Kvar av huset återstod den 
takbärande stolpraden som bestod av nio stolp
hål. Vi kunde konstatera att flera av stolparna 
var stenskodda, det vill säga hade stabiliserats 
och kilats fast i sina nedgrävningar med hjälp 
av stenar. I ett av stolphålen hittade vi en knack
sten som använts vid redskapstillverkning av 
stenverktyg. Huset hade varit ovanligt långt för 
tidsperioden, kanske upp till 15 meter. Vanligt 
för perioden är annars att husen var ca 10x5 
meter stora. Tyvärr kunde Landstorpshuset 
bredd inte avgöras eftersom spåren efter vägg
stolparna inte bevarats. Förmodligen har huset 
varit av en så kallad mesulakonstruktion, vilket 
var vanligt för perioden. Det vill säga ett två- 
skeppigt hus, som alltså är indelat i två ”skepp” 
genom en takbärande mittstolpsrad och där 
väggarna haft en svagt elliptisk form. Huset i 
Landstorp skulle kunna tolkas som en ensam
gård, men det är även möjligt att kärnan i bo
sättningen kan ha legat något högre i terrängen. 
Läget för den tidigneoiitiska boplatsen i Lands- 
torp var gynnsamt, på en väldränerad sandjord
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i anslutning till ett bäckflöde och ett näraliggan
de våtmarksområde, ett mad, som man också 
kan se på de äldsta kartorna över området. Att 
boplatsen ansluter till vattensjuka områden har 
på senare tid visat sig vara karaktäristiskt för en 
viss typ av neolitiska boplatser där valet av bo
platslägen möjligen kan höra samman med en 
intensiv boskapsskötsel som i hög grad utnytt
jade låglänta och vattensjuka marker.

Intressant i sammanhanget är även ett fynd 
av en stenyxa bara 500 meter sydväst om under
sökningsområdet i Landstorp. Landskapsbilden 
i området domineras nämligen av en markant 
höjdrygg, den så kallade Högrabacken. På Hög
rabacken ligger det ett omfattande järnålders- 
gravfält, och i direkt anslutning till detta gravfält 
har det vid uppodlandet av en beteshage påträf
fats en grönstensyxa av tidigneolitisk karaktär, 
lerkrukor och ben. Tyvärr tillvaratogs emellertid 
bara yxan. Spännande är att dessa fynd med stor 
sannolikhet utgjorde en neolitisk begravning på 
platsen, vilket i så fall dels betyder att den järn- 
ålderstida begravningsplatsen hade en 3000 år 
äldre föregångare. Och inte nog med det - det

ligger även nära till hands att anta att detta ock
så var begravningsplatsen för Landstorps sten- 
åldersbönders, det vill säga för de människor 
som bodde i Landstorpshuset.

Också i både Sund och Russingstorp hittade 
vi rester efter tidigneolitiska, mänskliga aktivi
teter. I Sund fanns rester efter byggnader, härdar 
och annat, dessa anläggningar låg väl samlade 
på den ena sidan om den forna våtmarken (de 
mesolitiska anläggningarna låg på den andra 
sidan). Byggnadsresterna bestod av stolphål. Vi 
kunde inte få ihop någon känd husform i myll
ret av alla olika typer av anläggningar, men att 
det har stått åtminstone en byggnad på platsen 
var helt klart. De tidigneolitiska anläggningar
na som undersöktes i Russingstorp var också av 
varierande slag: rester efter byggnader, gropar 
som kan ha använts till förvaring med mera. Det 
är inte helt osannolikt att Sunds och Russings
torp tidigneolitiska lämningar var resterna efter 
tillfälliga eller återkommande uppehållsplatser. 
Det vill säga helt enkelt bra rastplatser, för bo- 
skapsskötande bönder eller för insamlande och 
jagande individer.

Undersökning av de tidigneolitiska lämningarna i Sund. FOTO USA K LARSSON, RAÄ, UV.
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Yxor

Yxan är ett redskap som vi idag har lätt att rela
tera till och som vi förknippar med trädfällning 
och olika typer av träarbeten. Men yxan är kanske 
också det föremål som är mest förknippat med 
stenåldern. Under stenåldern var stenyxan ett 
oumbärligt verktyg, ett multiredskap. Den använ
des som huggmejsel, städ, hacka, skrapa och kil, 
för trädfällning och inte minst i ett flertal offer- och 
kultsammanhang.

Varför påträffas då så många stenåldersyxor 
här och var på Östgötaslätten? Yxan måste ha 

varit oumbärlig vid anläggandet av en boplats. 
Sådana dyrbara ting tillskrevs givetvis därmed 
också stora symbolvärden. På platser för forntida 
kärr och våtmarker påträffas offer av värdefulla 
och oskadade flintyxor, och i resterna av eldstäder 
kan vi likaså hitta eldsprängda fragment av yxor. 
I samtalet med gudarna, genom eld och vatten, 
snålade man minsann inte med resurserna. Offer
yxorna är ofta anmärkningsvärt stora och i perfekt 
skick. Under i stort sett hela stenåldern fick även 
de döda ofta med sig olika yxtyper som gravgåvor. 
Vad yxorna symboliserade i gravkulten skilde sig 
åt under olika tider. Äldre gravlagda yxor var stora, 

smäckra och vapenliknande, medan de yngre

FOTO MAGNUS ROLÖF, RAÄ, UV.

gravyxorna var små arbetsyxor. I båda fallen sym
boliserade de säkerligen både ägarens sociala och 
ekonomiska status samt det arbete som utförts 
med yxorna. Ungefär hälften av alla lösfunna 
stenåldersyxor från Östergötlands västra slätt
bygd är skafthålsyxor, en yxtyp som brukades 
under yngre stenålder, senneolitikum.

Anledningen till att små och trasiga yxor ofta 
påträffas på stenåldersboplatser är att man ut
nyttjade de värdefulla yxorna maximalt tills sten
materialet i yxkroppen var helt förbrukat. Och när 
väl yxan hade gått sönder var det inte heller helt 
ovanligt att den knackades eller slipades om till 
en mindre yxa. Yxorna tillverkades i olika bergar
ter, exempelvis flinta, grönsten, diabas eller porfyr 
som man hade plockat upp vid strandkanter eller 
ur moränbackar, där man lätt kunde finna lagom 
rundade stenar. Yxorna bultades sedan fram med 
hjälp av stenar i andra, hårdare bergarter, för att 
sedan slipas vassa och släta mot slipstenar.

Yxskaften tillverkades av organiska material, 
ben, horn eller trä, och under den äldre stenåldern 
var det i skaften som fästningshålet satt. Skaft
hålsyxor, där fästningshålet sitter i själva yxhuvu
det, förekommer som sagt inte förrän under yngre 
stenålder. Det karaktäristiska skafthålet kunde 
enkelt borras upp i den relativt mjuka grönstenen 
med hjälp av ett rörben från t ex svin. Som rest
produkt av skafthålsborrningen efterlämnades 
vinkorksliknande borrtappar. Dessa är också rela
tivt vanliga fynd på boplatser.

Det är emellertid slående hur yxor, även från 
en och samma tid, kan variera i form och storlek. 
Variationsrikedomen kan indikera att stenyxan 
varit en högst personlig ägodel för stenålders
människan.
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Alvastra pålbyggnad i dag. foto goran gruber, raä, uv öst.

Mellanneolitisk tid 3300-2300 fKr

Tåkernbygden, alldeles söder om Aska härad, är 
särskilt rik på stenålderslämningar. Mest känd 
är Alvastra pålbyggnad i Dags mosse, som har 
undersökts i flera omgångar.

Pålbyggnaden härrör från början av mellan
neolitisk tid, då en plattform vilande på träpålar 
uppfördes ute i den forna källmyren i en flack 
dalgång mellan Omberg och Stora Broby. Vid 
utgrävningarna av byggnaden har man hittat 
omkring 30 000 fynd som vittnar om en kult
plats där man haft fester och fruktbarhetsriter
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Fynd från Alvastra pälbyggnad. Överst till vänster en stridsyxa med tillhörande yxskaft.
Ovanför yxskaftet till höger syns uppifrån och ned; en bärnstenspärla i form av en miniatyrstridsyxa, 
halsband med pärlor av tänder, en eldslagningssten med tillhörande fnöskesvamp och svavelkisboll 
samt bennålar. Nedanför yxskaftet från vänster till höger ses; redskap av hjothorn, grönstensyxa, 
tjocknackig flintyxa samt mejslar av hjorthorn. FOTO från raä, kulturmiljöbild, okänd fotograf.
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och där man offrat mat, djur, redskap, smycken 
och troligen också människor. Allt för att säkra 
reproduktionen och förnyelsen av den sociala 
gruppen, djuren och den odlingsbara jorden.

Intressant är också att pålbyggnaden uppfors 
och brukas under en brytningstid mellan två 
kulturer, i övergången från trattbägarkultur till 
gropkeramisk kultur (vilket i tiden motsvarar 
övergången från tidigneolitikum till mellanneo- 
litikum). Vid denna brytpunkt slutar man ock
så att uppföra de stora tidigneolitiska gravarna, 
megalitgravarna. Övergången till den gropke- 
ramiska kulturen har en genomgripande effekt 
på samhället och verkar spegla en ideologisk 
förändring. Det verkar som om den gropkera- 
miska kulturen tar fart efter påverkan av kon
takter österifrån, kanske för att gropkerami
kerna till stor del bosatte sig vid kusterna. Bo
sättnings- och försörjningsmässigt påminner 
faktiskt det gropkeramiska samhället en del om 
det efterföljande senmesolitiska. I Alvastra pål- 
byggnad verkar man vid den här tiden ha utfört 
riter där man förstörde trattbägarkulturens sym
bolföremål, alltså en symbolisk förstörelse av den 
gamla ideologin. Denna tolkning är dock ett stort 
och omtvistat forskningsfält.

Under den yngre delen av mellanneolitikum 
uppkommer ytterligare en kultursfär, stridsyxe- 
kulturen. Stridsyxekulturens människor bosatte 
sig ofta i inlandet men hade relationer med grop
keramikerna. Stridsyxekulturen är känd för sina 
båtformiga (strids)yxor samt för sitt gravskick. 
De döda begravs nu nedgrävda under flat mark, 
ofta liggande på sidan i sovställning och med 
ansiktet åt öster. Gravarna kunde vara marke
rade med en klumpsten eller en träkonstruktion. 
Många gånger har den döde fått med sig ”strids

yxor” som gravgåvor. I en del fall hör också små 
kopparbleck till den dödes utstyrsel. Kopparen 
med dess ekonomiska värde kan ha bidragit till 
att samhället blev mer individualiserat och hier
arkiskt i och med övergången till stridsyxetid. 
Säkerligen var det bara det ledande skiktet som 
hade råd med kopparföremål. Gravskicket såg 
liknande ut över hela det nuvarande Europa, 
och de nordiska stenåldersbönderna stod med 
all säkerhet i kontakt med samhällen på konti
nenten. För Östergötlands del är den mest kän
da stridsyxegraven den familjegrav som påträf
fades vid Bergsvägen i Linköping. Graven har 
faktiskt ett av Sveriges äldsta metallfynd. I gra
ven hade en man, en kvinna och ett spädbarn 
begravts tillsammans med stora mängder rika 
gravgåvor; två kopparspiraler, en stridsyxa, en 
flintyxa, en flintmejsel, en bergärtsyxa, två flint- 
spån, två lerkärl, två benringar, två benprylar, två 
bennålar, två hornredskap, en bärnstenspärla och 
klumpar av brunt färgämne samt ben av bäver 
och får eller get.

Bland lösfynden i Aska härad finns flera yxor 
som är karaktäristiska för stridsyxekulturen, och 
några av dem kommer också förmodligen från 
förstörda gravar. Den brytningstid som mellan
neolitikum på flera sätt innebar gör sig också 
påmind på undersökningslokalerna i Fågelsta- 
trakten. Eller rättare sagt gör sig perioden inte 
påmind. Det är mycket intressant att på alla tre 
platser där vi hittade tidigneolitiska lämningar 
- Landstorp, Sund och Russingstorp - hittade 
vi också senneolitiska lämningar, men inga mel- 
lanneolitiska. Detta visar på ett tydligt brott i 
bruket av platserna under just mellanneolitisk 
tid och på att något händer i människornas livs
stil.
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Rekonstruktion av stenåldershydda, Ekehagens forntidsby, 
Västergötland. FOTO MAGNUS ROLÖF, raä, uv.

De böjda rännornas gåta

På Östergötlands äldsta gårdar hittar vi rester av 
hus och härdar men även mer svårförklarliga an
läggningar-de böjda rännorna. Dessa rännor var 
ett okänt fenomen inom arkeologin ännu vid mit
ten av 1990-talet. Inom Fågelstaprojektet har vi på 
tre olika undersökningsplatser hittat fem böjda 
rännor från sten- och bronsålder.

Under bondestenåldern levde människor på 
relativt små gårdar. De första östgötaböndernas 
bostadshus, långhusen, var ofta belägna på en 
mindre höjd i landskapet. I och med att de arkeo
logiska undersökningarna blivit mer storskaliga 
har vi under senare år kunnat upptäcka en nyforn- 
lämningstyp på gårdarna - de böjda, närmast 
hästskoformade, rännorna. Dessa ligger ofta ett 
tiotal meter bort från bostadshusen. Rännorna 
kan innehålla stolphål och ha härdar eller sten
samlingar i ändarna. Ofta är de inte större än 2,5- 
3,5 meter i diameter.

På de platser där rännorna först uppmärksam
mades hittades inga huslämningar. Ibland påträf
fades emellertid två eller fler böjda rännor bredvid 
varandra. Man tolkade dessa rännor som rester 
efter väggkonstruktioner till hyddor och tänkte 
sig att dessa hyddor utgjorde boende vid tillfäl
liga och säsongsbundna jaktstationer eller insam-

lingsplatser. En annan hypotes är att hyddorna har 
med den nya husdjurshållningen att göra. Att hyd
dor eventuellt uppfördes på samlingsplatser så 
att man kunde övervaka betesdriften.

Hyddornas ringa storlek har gett upphov till 
mycket diskussion och det har ifrågasatts att de 
verkligen var dimensionerade för att duga som 
varaktiga bostäder. På de nyundersökta platserna, 
där hyddorna uppträder tillsammans med lång
husen, kan man tänka sig att konstruktionerna 
utgjort förrådsbyggnader, vindskydd eller möjli
gen tillfälliga "stalldelar"att binda upp djuren vid.

Man har även tänkt sig att hyddorna uppförts 
som platser för religions- eller kultutövning, då 
detta är aktiviteter som inte nödvändigtvis behö
ver efterlämna några materiella spår. Man stöder 
sig då på att dessa stenåldersplatser är näst intill 
fyndtomma; de innehåller ytterst få redskap, verk

tyg eller vardagsföremål. Men de böjda rännorna 
måste inte hellervara lämningar efter en byggnad. 
Kanske är de lämningar efter en process, en pro
duktionsplats där man hanterat något organiskt 
material som för länge sedan förmultnat bort.

Tolkningen av fenomenet böjda rännor med 
stolphål i är fortfarande omstridd och rännornas 
funktion är trots allt okänd.
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Senneolitisk tid 2300-1700 f Kr
Under senneolitisk tid framträder nya kultur
former som har starka beröringspunkter med 
den kommande bronsåldern. I Östergötland 
innebar övergången till senneolitikum en mar
kant expansion av bebyggelsen och förmodligen 
också en gryende befolkningsökning. Det finns 
många tecken på att bosättning nu sker i om
råden som tidigare varit i det närmaste obe
bodda, till exempel togs outnyttjade skogsom
råden i bruk och ett nytt och öppnare kultur
landskap växte fram. Detta sätter spår i pol
lendiagrammen där man kan iaktta en ännu 
större förekomst av sådana växter som förekom
mer i ett öppet beteslandskap med hagmarker. 
Under perioden formas en mer enhetlig livsstil, 
där jordbruk och boskapsskötsel får en fastare 
karaktär. Bostadshusen blir dessutom längre.

Bland de kända och synliga senneolitiska 
fornlämningarna dominerar dock gravmateria
let över boplatsmaterialet. Även om gravfor
merna är varierande, så är den så kallade häll- 
kistan den vanligaste gravformen vid den här 
tiden. Man har sett de monumentala hällkistor- 
nas form som en brytning med den tidigare 
mellanneolitiska kulturen och dess levnadssätt, 
idéer och föreställningar. En ofta framförd tolk
ning är att hällkistorna speglar en ny ideologi 
som bygger på elitens kontroll över de kollek
tiva ritualerna. Gravskicket skulle då markera 
en ny samhällsordning med arbetsspecialisering 
och fastare sociala regler.

De senneolitiska fynden är koncentrerade 
till jordbruksbygderna, inte minst till västra 
Östergötland. Lösfynden är nu betydligt fler än 
från tidigare perioder. De består ofta av enkla 
skafthålsyxor, flintdolkar, flintskäror och pilspet
sar. Ett ökat handelsutbyte med Nord- och 
Mellaneuropa medförde att fler exklusiva brons
föremål letar sig upp till Norden. Nordbornas 
möte med det exotiska materialet drev det nor

diska flinthantverket till dess höjdpunkt. Gjut
sömmar och liknande ’Bronsdetaljer” knackades 
in i flintan i ivern att imitera de importerade 
föremålen. Samhället fick en alltmer rangordnad 
uppbyggnad, där framträdande personer visade 
sin ledarstatus genom stora gravmonument och 
just praktföremål. Kontrollen och hanteringen 
av statusföremålen blev alltså ett viktigt led i 
utvecklingen av en ny samhällsordning. Och det 
är över huvud taget svårt att dra någon skarp 
kulturell gräns för övergången mellan den 
yngsta stenåldern och den äldsta bronsåldern.

Den ganska stora frånvaron av boplatser 
från senneolitikum och äldsta bronsålder har 
uppmärksammats på flera håll. Att hitta och 
undersöka dessa har setts som en viktig uppgift, 
speciellt med tanke på periodens speciella lös
fynd och gravarna i form av hällkistor (och för 
bronsålderns del högar). Fyra av lokalerna inom 
Fågelstaprojektet hade emellertid boplatsläm
ningar daterade till senneolitisk tid eller äldsta 
bronsålder, nämligen Landstorp, Hallingstorp, 
Sund och Russingstorp. Just från denna period 
hade vi en för undersökningslokalerna sett 
ganska stor mängd fynd: bland annat keramik
kärl samt skrapor, kärnor och pilspetsar och 
knackstenar av flinta, kvarts och andra bergarter. 
Dessutom har det förekommit ett stort antal 
lösfyndsyxor och dolkar i direkt anslutning till 
undersökningarna.

På undersökningslokalerna förekom, förut
om spridda boplatslämningar från perioden, även 
ett flertal hyddor och hus. I Landstorp bestod 
lämningarna efter den senneolitiska boplatsen av 
stolphål, kokgropar och andra gropar samt av två 
hästskoformade hyddor som bland annat inne
höll bitar av keramikkärl. Hyddorna var ca 3x4,5 
meter stora och bestod av böjda väggrännor och 
mittrännor som utlöpare från väggrännorna. Den 
ena hyddan hade sju stycken relativt kraftiga och 
stenskodda stolphål i sin väggränna. Denna typ
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Senneolitisk hydda i Sund dokumenteras, foto raä, uv öst.
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Planbild över stolphålshyddan i Sund.
ILLUSTRATION LARS ÖSTLIN, RAÄ, UV ÖST.

av hyddor är inte helt ovanliga i sten- och brons- 
ålderssammanhang, och deras funktioner har 
längre diskuterats. De kan ha utgjort mindre 
bostäder, ekonomibyggnader, mindre jaktstatio
ner, rastplatser för betesdrift eller brukats för 
kult eller andra speciella aktiviteter.

Även i Sund fanns en hydda från senneolitisk 
tid. Denna bestod av stolphål anlagda i hästsko- 
form och mätte sju meter i diameter. På platsen 
undersökte vi också ett tio meter långt senneo- 
litiskt tvåskeppigt hus. Det låg, som så ofta i 
dessa sammanhang, i öst-västlig riktning. Invid 
byggnaderna hittades flintskrapor och så kall- 
lade plattformskärnor i kvarts. Lite intressant 
är att hyddan och långhuset hade placerats på 
var sin sida om den forna våtmarken. Vid sen
neolitisk tid hade man alltså tydligen skaffat sig 
en fastare boplatsetablering i Sund.

Också i Hallingstorp har en boplatsfas från 
övergången mellan senneolitikum/äldre brons
ålder konstateras, även om denna - åtminstone 
inte till fullo - blev föremål för våra slutunder
sökningar, då vägsträckan inte skulle beröra just 
dessa delar av området. Vad vi kan säga är att

det norr om vårt undersökningsområde fanns 
(och, eftersom det inte grävdes ut, alltså fortfa
rande finns) ett skärvstensrikt kulturlager från 
perioden i fråga. I närheten har man även gjort 
fynd av enkla skafthålsyxor, en tjocknackig 
grönstensyxa samt en flintdolk. Möjligen kan 
ett hus som vi faktiskt undersökte, hus 4, också 
föras till denna boplatsfas. Det huset är visser
ligen inte daterat, men dess konstruktion — två
skeppigt av mesulatyp och 12x6 meter stort - 
talar för en tidig datering av huset. Dessutom 
låg det i områdets norra delar, det vill säga 
ganska nära kulturlagret och måste vara äldre 
än järnålder, eftersom det hade överlagrats av 
järnålderstida lämningar. Det är inte helt osan
nolikt att den senneolitiska boplatsen i Hallings- 
torp var ganska stor. Tvärtom finns det en hel 
del som talar för det.

I Russingstorp grävde vi ut en senneolitisk 
aktivitetsyta snarare än en ren boplatsyta. Tro
ligen hade vi hamnat på gårdsplanen någonstans 
en liten bit bort från husen. Där hittades hur 
som helst avfallsgropar och härdgropar. I dessa 
hade man deponerat eller slängt föremål och 
avfall, mest ben och flintavslag. I botten av ett 
litet kulturlager hittade vi även en tidstypisk pil
spets i flinta, en så kallad pilspets med urnupen 
bas. I stort visar bilden av samtliga undersökta 
senneolitiska lämningar i Fågelstaprojektet att 
bebyggelsen även här expanderar och får en fas
tare karaktär. Undersökningarna stärker också 
bilden av den kulturella kontinuitet som finns i 
övergången mellan sten- och bronsålder. Denna 
fas i undersökningslokalernas bebyggelsehisto
ria sträcker sig dateringsmässigt över period
gränsen. Visserligen har man satt ett slutskede 
på stenåldern till år 1700 f Kr, då allt fler brons
föremål sakta men säkert började cirkulera i 
Skandinavien. Men det betyder inte att stenyxor
nas tid i och med det var förbi. Inte heller var 
gravläggande i hällkistor förbi.
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Hällkistor

Den sena stenålderns bönder på den västra Öst- 
götaslätten påverkade landskapet aktivt. Männis
korna hade tagit slättlandskapet i besittning. Med 
familjegravar synliga på höjdryggarna, och ibland 
med vidunderlig utsikt över Vättern i väster, mani
festerade ätterna sina territorier. De stora grav
monumenten, hällkistorna, är det som tydligast 
märks av den sista stenåldersperioden i dagens 
landskap. Av Östergötlands drygt sextio hällkistor 
återfinns de allra flesta på den västra slättbygden. 
Gravarna visar många likheter med hällkistorna i 
Västergötland, och kontakterna över Vättern var 
säkerligen utbredda. Tre koncentrationer av häll
kistor utmärker sig i fornlämningsbilden, och 
samtliga ligger i områdena närmast Vättern, näm
ligen Roglösa, Västra Ny och Hagebyhöga.

Östergötlands hällkistor påträffas som sagt 
oftast på kullar och höjder i landskapet. En del är 
emellertid också belägna i vad som är låglänt 
åkermark - i dag. Östgötaslättens odlingsland
skap, som för oss ter sig väldigt platt, var under 
denna period kanske inte dramatiskt men betyd
ligt mer varierat. Hällkistorna uppfördes av tvär- 
ställda flata stenblock, delvis nedgrävda, som man 
placerade i form av en rektangulär "kista". Ovanpå 
denna lades också ett oftast tak av flata stenhällar 
samt också någon form av överbyggnad för att 
markera graven i landskapet, till exempel småsten 
för att bilda ett röse ellerjord för att bilda en hög. 
Själva stenkistan, som oftast var placerad i nord- 
sydlig riktning, var indelad i flera rum. Antalet rum 
i kistorna varierar och det gör även antalet män
niskor som begravdes i varje kista. Många av gra
varna brukades under en betydande tidsperiod 
och upp emot trettio individer, sannolikt familje
medlemmar, kan ligga begravda i en och samma 
kista. Hällkistorna påträffas i sin tur ofta i grupper 
om ca 2-6 stycken, där varje grupp eventuellt 
fungerade som gravplats för ätten.

Hällkistornas gravform har tolkats som en 
brytning med den tidigare mellanneolitiska kul
turen. De blev markörer för en ny samhällsordning 
med arbetsspecialisering och fasta sociala regler. 
Hällkistorna gav uttryck åt en ny ideologi, som 
byggde på elitens kontroll över de gemensamma 
ritualerna. De var platser för religiösa ceremonier, 
monument över ättens ställning samt en minnes- 
plats över dess döda. Gravarna gav legitimitet 
också åt kommande generationer av bönder, vilka 
gärna återanvände dem även sedan seder och 
ritualer förändrats. Hällkistorna kan liknas vid bo
stadshusen; de levandes långhus hade så att säga 
sin motsvarighet i de dödas gravhus.

I direkt anslutning till Hagebyhöga kyrka i 
Aska härad, ett par kilometer från Fågelsta, finns 
en hällkista delvis bevarad. Den har ursprungligen 
ingått i en grupp om fyra kistor. Hagebyhögakis- 
tan är ett typexempel på en östgötsk hällkista. 
Den upptäcktes vid borttagandet av ett röse vid 
jordbruksarbete. När graven sedan undersöktes i 
mitten av 1800-talet påträffades ett 4x1,3 meter 
taklöst rum med ett 4 decimeter tjockt benlager 
med lämningar efter 30 personer. En av de döda 
påträffades i sittande ställning vid ena kortsidan 
av kistan; de övriga benen låg utspridda utan 
synbar ordning. Graven användes med all san
nolikhet under en mycket lång tid, och den sit
tande personen var troligen den sista som fick sin 
vila i gravmonumentet.

Liksom hällkistsbegravningar i stort var Ha- 
gebyhögakistan rik på gravgåvor. I den påträffa
des en flintdolk (kulturens viktigaste statusföre
mål) men också pilspetsar och spjutspetsar i flinta, 
en skafthålsyxa, ett bryne, samt en bennål. Den 
kände arkeologen Oscar Montelius beskrev gra
ven såhär ".. i hvilken graf låg ett stort antal skelett 
jemte en vacker stenhammare och flere fornsaker 
af sten och ben".
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BRONSALDER 
1700-500 f Kr

Bronsåldern omfattar tiden mellan 1700 f Kr och 
500 f Kr. Perioden brukar delas in i sex stycken 
underperioder (I-VI) som varar omkring 200 
år vardera. De tre första underperioderna räknas 
till den äldre bronsåldern (1700 f Kr-1100 f Kr) 
och de tre senare till den yngre bronsåldern 
(1100 f Kr-500 f Kr).

Den östgötska bronsålderskulturen har vad 
gäller fornlämningstyper mycket gemensamt 
med främst Danmark och Skåne. Denna syd- 
skandinaviska bronsålderskultur har flera ka
raktäristiska drag, bland annat traditionen att 
bygga gravhögar. Vissa delar av Östergötland 
verkar ha varit mer tättbefolkade och betydelse
fulla än andra under bronsåldern. Forskningen 
har sedan länge uppmärksammat att de centrala 
delarna av landskapet utmärker sig med ett stort 
antal fornlämningar som härrör redan från den
na tid. Särskilt rika på fornlämningar är den 
västra slättbygden, Linköpingstrakten samt om
rådet i och kring Norrköping. Den västra slätt
bygden verkar ha haft en alldeles speciell sär

ställning under den tidiga bronsåldern, vilket vi 
bland annat kan se genom den stora mängden 
bronsåldershögar och den rikliga mängden 
bronsföremål som är upphittade här.

Under slutet av yngre stenålder och början 
av äldre bronsålder började, som redan nämnts, 
ett jordbrukssamhälle med allt tydligare social 
indelning växa fram. Boskapsskötseln och jord
bruket var nu förmodligen på sina håll så ef
fektivt att inte alla behövde delta direkt i pro
duktionen av mat och andra livsnödvändigheter, 
utan mer välbeställda grupper i samhället kunde 
börja ägna sig även åt annat — som till exempel 
att odla kontakterna ut i världen genom gåvout- 
byte och handel. Den västra slättbygdens tidiga 
särställning i landskapet kan ha berott på att de 
bördiga jordarna genererat ett välstånd baserat 
på ett välorganiserat jordbruk och en större över- 
skottsproduktion här. Överskottet från jordbru
ket var även förutsättningen för det varuutbyte 
och den lyximport från kontinenten som påbör
jades.
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De importerade föremålen gav upphov till 
inflytande och social makt för enstaka individer 
och familjer. Dessa visade sin höga status utåt 
med hjälp av exotiska bronser och monumen
tala gravar. Stormannaklasserna byggdes upp 
genom allianser mellan inflytelserika släkter, och 
ett ledande skikt uppstod som besatt både poli
tisk, ideologisk och rituell makt.

Den vanligaste teorin om hur bronsålders- 
samhället var uppbyggt är att det rörde sig om 
en form av hövdingadömen. Det är svårt att 
uttala sig om hur stora de politiska enheterna 
var rent geografiskt under bronsåldern i Öster
götland. Kanske utgjorde flera mer eller mindre 
oberoende enheter en större centralbygd. Hur 
som helst tyder mycket som sagt på att landska
pets västra delar tidigt dominerade. Inte minst 
visas detta av att merparten av alla prestigeföre
mål är upphittade i Västra Östergötland, medan 
de mer vardagliga redskapen har en jämnare 
spridning över landskapet. Under yngre brons
ålder verkar dock den östra centralbygden ha 
fått en dominerande ställning i landskapet vilket 
visas genom de stora hällristningskomplexen vid 
Himmelstalund samt genom mycket stora bo
platser som den undersökta Pryssgårdsboplatsen 
i Norrköping.

Metall, import och offer
Sannolikt var det alltså ett stort välstånd som 
låg bakom den nu allt mer ökande importen av 
föremål av brons och guld till Norden under 
bronsålder. De ledande personerna i samhället 
hade tid för både specialiserade verksamheter 
och för ett varuutbyte på mer marknadsmässiga 
grunder. Brons består av en legering mellan kop
par och tenn som får en hög hållfasthet och ett 
bra korrosionsmotstånd, vilket gör metallen 
lämplig att till exempel gjuta vapen av. Prestige
varorna skiftade händer både genom långväga 
handel och lokalt gåvoutbyte. De sällsynta före

målen var givetvis betydelsefulla, eftersom det 
inte var möjligt för vem som helst att äga sådana 
saker. De signalerade status, ekonomisk styrka, 
anseende och social ställning. Fynden lämnar 
därför information om sociala och ekonomiska 
förhållanden i samhället, om religion och kult- 
bruk, handel och hantverk och om internatio
nella kontakter.

Strax söder om Aska härad, i Heda socken 
söder om Tåkern, har ett av Sveriges i särklass 
mest intressanta och omskrivna bronsåldersfynd 
gjorts. Det var när man tog upp dyjord år 1879 
vid Norrö som ett så kallat krumsvärd från 
äldre bronsålder påträffades. Krumsvärden är 
böjda, eneggade svärd med klinga och handtag 
i ett stycke. I detta fall bestod svärdet av tennfat
tig brons. Länge var Norrösvärdet det enda 
kända krumsvärdet av brons i hela Europa, men 
idag känner vi till fem liknande svärd, samtliga 
från Skåne eller Danmark. Man har tolkat krum
svärden främst som statussymboler för samhäl
lets elit snarare än som praktiska stridsvapen. 
Krumsvärden tillverkades sannolikt i Norden, 
och en teori är att deras förebild är svärd som 
Hettiterna tillverkade. Hettiterna hade under 
äldre bronsålder ett imperium i Anatolien (nu
varande Turkiet) och traditionellt anses de ha 
varit först med konsten att utvinna och bearbeta 
järn. De skandinaviska bronsföremålen var över
lag till utseendet påverkade av kontinentala före
bilder, om än med en tydlig nordisk särprägel.

En av anledningarna till att så många exo
tiska prestigeföremål från bronsåldern (inklu
sive Norrösvärdet) finns bevarade är att de blev 
nedlagda som offergåvor till någon gudom. Ofta 
rörde det sig om verkliga statusföremål som cere
moniyxor, kittlar, miniatyrvagnar, sköldar, lurar, 
spannar och guldskålar. Olika offerritualer var 
en viktig del av bronsålderns religiösa liv, och 
det var vanligt under hela bronsåldern att man 
offrade föremål. Offret var ett sätt att blidka
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gudarna, men för den som lät utföra ceremonin 
var det också ett sätt att öka sitt anseende och 
inflytande eller försvara sin ställning. Platserna 
man valde ut för dessa offer var igenväxande 
sjöar, sanka våtmarker och vattendrag. Föremå
len återfanns till stor del under slutet av 1800- 
talet och början av 1900-talet, då de flesta ut-

dikningarna och sjösänkningarna ägde rum, inte 
minst i västra Östergötland. På samma ställen i 
landskapet där vi hittar lösfynden återfinner vi 
också svaga spår efter den äldre bronsåldersbe- 
byggelsen. Vid en av platserna inom Fågelsta- 
projektet, Russingstorp, har en offrad bronsyxa 
hittats.

Håleggad bronsyxa från 
Södra Freberga.
EFTER MONTELIUS 1905.

Bronsfynd från västra Östergötland. Krumsvärdet från Norrö ses längst Fingerring av brons från Fivelsta. 

till vänster, efter montelius i 905. efter montelius 1905.



Offer vid Russingstorp

Vid en sänka intill undersökningsområdet i Rus
singstorp har man under bronsåldern offrat till 
gudarna. Det upptäckte den dåvarande markä
garen till gården Rusthållet då han år 1960 under 
plöjningen av ett gärde kikade ner i plogfåran 
bakom traktorn. Det glimmade till där. I fåran låg 
ett egendomligt fynd, en yxa av brons. Det visade 
sig vara en så kallad avsatsyxa. En föremålstyp 
som kunde dateras 3500 år tillbaka i tiden, till 
äldre bronsålder. Den lilla sänkan i åkermarken 
var under bronsåldern en våtmark. Vid våtmarken 
hade man stått och under ceremonier sänkt ned 
den prestigefyllda yxan i sjön. Ett offer i en sedan 
länge försvunnen sjö till en för oss okänd gudom 
- i hopp om att blidka denna, i hopp om kom
mande välstånd ... Och samtidigt en signal, en 
maktdemonstration, riktad till människorna i om
givningen.

Bronsyxan från Russingstorp bär spår av an
vändning. Den var förmodligen alltså inte tillver
kad för att offras, utan verkar ha varit ett funktio
nellt föremål som till slut skänkts bort till gudarna. 
Det kan för oss idag tyckas märkligt att offra före
mål som man använt i det vardagliga livet. Men 
bronsåldersmänniskorna skilde inte på religion 
och vardagsliv på det sätt som vi gör idag. Funk
tionella verksamheter och rituella bruk var inte 
strängt uppdelade. Det vi skulle kalla övertro var 
för dem en naturlig del av livet i en värld där man 
var helt beroende av jordens fruktsamhet för att 
kunna överleva. En yxa som använts i det dagliga 
livet hade förmodligen också ett mycket starkt 
symbolvärde. Dessutom var den religiösa kulten 
och den världsliga makten antagligen till stor del 
oskiljbara fenomen.

Offerfynden från äldre bronsålder utgörs av 
en mängd olika sorters föremål, men vanligast är 
vapen och yxor. Från mitten av bronsåldern änd
rar sedan dessa fynd karaktär. Nu är det framför

allt smycken, ofta kvinnosmycken som arm- och 
halsringar, som offras. En teori är attfruktbarhets- 
inslaget i religionen blir allt viktigare under den 
här tiden och att man nu vände sig till en fruktbar- 
hetsgudinna med sina offer.

En intressant parallell i detta sammanhang är 
fynden av danska offer i torvmossar från bronsål
dern. Där har man offrat människor, halsringar, 
vagnsdelar och djur som idag är påfallande väl- 
bevarade. Man har kunnat se att dessa så kallade 
mosslik varit hårt arbetande människor under sin 
livstid. En teori är att detta är spår efter Nerthus- 
kulten. Enligt romaren Tacitus (56-117 e Kr) dyr
kades gudinnan Nerthus, moder jord, av germans
ka stammar i norr. Hon besöker ofta jorden och 
ingriper i människornas öden. Från en helig lund 
färdas hon i en vagn dragen av kor och, ledsagad 
av sin präst, besöker hon platser smyckade till 
högtid och fest. Detta har tolkats som att hon i sin 
procession genom bygderna tillförsäkrade män
niskorna god årsväxt. När hon tröttnat på um
gänget med de dödliga, fördes hon tillbaka till 
helgedomen av sin präst. Men först tvättades 
både gudinnan och vagnen av hennes slavar i en 
sjö. Efter detta uppslukades slavarna av sjön och 
fick då erfara det som bara de till döden vidga fick 
se...

Bronsyxan från Russingtorp. FOTO GÖRAN BILLESON.
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Bronsåldershög i Heda socken som brukar kallas Disevi kulle.
FOTO RAÄ, KULTURMILJÖBILD. FOTOGRAFERAD AV BERIT WALLENBERG PÅ 1920-TALET.

Höga och flata gravar
Även om de senneolitiska gravsederna till viss 
del fortsatte ända in i bronsåldern påbörjas nu 
också ett nytt gravskick parallellt med det 
gamla. I det nutida odlingslandskapet ger sig 
framförallt den äldre bronsåldern tillkänna på 
ett markant sätt genom stora gravhögar eller 
gravrösen. På vissa platser ligger dessa gravar 
som pärlband utmed naturliga höjdryggar i 
landskapen. I Östergötland, liksom i Halland, 
Skåne och Danmark, uppfördes främst stora 
gravhögar, i andra områden anlades istället 
gravrösen, fria från jord. Det är bland annat den 
höga frekvensen av gravhögar i västra Östergöt
land i trakten kring Tåkern som visar att områ
det varit dominerande och av central betydelse 
under tidig bronsålder.

Till uppförandet av en storhög fodrades en 
mycket stor arbetsinsats. Den döde gravlades 
som regel obränd, och som inre, mindre grav
överbyggnad fick denne ett stenröse. Ovanpå 
stenröset fylldes sedan mängder med grästorv 
på. Högarna kan variera i storlek från 10 till 50 
meter i diameter och från 1 till 8 meter i höjd. 
Eftersom högfyllnaden till så stor del bestod av 
grästorv, förstördes enormt stora arealer brukbar 
mark i och med uppbyggnaden av en gravhög. 
Det var därför inte en gravform för var man 
eller kvinna i samhället, utan ett privilegium for 
samhällets elit.

Eftersom gravhögarna ofta uppfördes i det 
som idag utgör fullåkersbygd har många högar 
odlats bort och sönder under årens lopp. Vad 
gäller dessa har de i bästa fall efterlämnat något
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Bronsåldershögen vid Jussberg. FOTO PER NILSSON, RAÄ, UV ÖST.





Bronsåldershögen vid Tjugby. foto per Nilsson, raä, uv öst.
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av sitt tidigare innehåll i form av fynd. Det är 
därför som många av de bronsålderstida lösfyn
den som görs idag är (före detta) gravgåvor. De 
fall där föremål har hittats i själva högarna stär
ker de bilden av att de gravlagda tillhört bygdens 
aristokrati; ofta rör det sig nämligen om presti
geföremål. Och även om de allra flesta bronsål
dershögarna uppfördes under den äldre brons
åldern (1700 f Kr-1100 f Kr), så visar fynd att 
högarna återanvänts som gravplatser även under 
yngre bronsålder.

Det är över lag ganska få bronsåldershögar 
som blivit föremål för arkeologiska undersök
ningar. Detta gäller även för västra Östergötland. 
De flesta fynd från bronsåldershögar som har 
påträffats i västra Östergötland framkom i sam
band med grustäkter och liknande under sent 
1800- och tidigt 1900-tal. Men i Väversunda 
socken väster om Tåkern undersöktes på 1920- 
talet ett ”större jordblandat röse” vid Lundtorp 
av arkeolog Arthur Norden. Denna gravhög 
hade haft en diameter på ca 25 meter och en 
höjd av 1,5 meter. De påträffade fynden bestod 
av två människoskelett, en fibula (det vill säga 
ett spänne till en klädedräkt) och en kniv. Före
målen kunde dateras till mitten av äldre brons
ålder (1500-1300 f Kr). Och vid Hagebyhöga 
Västergård i Aska härad undersöktes år 1914 en 
gravhög som ursprungligen varit ca 16 meter i 
diameter. På grund av de kraftiga skadorna gick 
det dock inte att avgöra högens forna höjd. Vid 
undersökningen framkom skelettdelar, en rak
kniv med ett stiliserat hästhuvud samt en kniv. 
Även från Heda socken söder om Tåkern finns 
uppgifter om minst två undersökta bronsålders
högar. Vid Tjugby Brunnsgård finns en ännu 
bevarad hög, som dock delundersöktes i sam
band med en grustäkt 1870. Högen har varit ca 
25 meter i diameter och innehöll en stenkista 
med människoben, en bronsdolk, en dubbel- 
knapp av brons med guldbeläggning samt en

bronsnål. Föremålen har daterats till början av 
yngre bronsålder (1100-900 f Kr). Vid Jussberg 
finns en riktigt stor storhög som arkeolog Birger 
Nerman på 1930-talet uppskattade till ca 40 
meter i diameter. Högen har aldrig undersökts 
av fackmän, däremot har den plundrats av skatt
jägare, och från dessa rovgrävningar finns upp
gifter om att högen har innehållit en hällkista 
med ben samt ”värjor med fästen och knappar 
af brons”. Vid Utterstad i Appuna socken all
deles söder om Aska härad hittades i samband 
med att en källare skulle byggas år 1869 en sten
kista och en del föremål i en gravhög. Det finns 
få och motsägelsefulla uppgifter kring de fyn
den. Till exempel föreligger olika uppgifter om 
hur många skelett som fanns i kistan, mellan fem 
och tolv sägs det. Men åtminstone skall högen 
ha innehållit ett svärd, en kniv av brons och en 
rakkniv med stiliserat hästhuvud. Föremålen har 
daterats till slutet av äldre bronsålder (1300- 
1100 f Kr).

Framrensad gravurna från en flatmarksgrav.
FOTO RAÄ, UV ÖST.
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Gravhögarnas storlek, byggnadsmaterial och 
innehåll talar alltså om för oss att de var sam- 
hällselitens gravanläggningar. Det visar sig dess
utom att männen är dubbelt så många som 
kvinnorna bland de gravlagda i högarna; barn 
saknas nästan helt. Man har tolkat högarna som 
ett uttryck för en ideologi som är både hierarkisk 
och individualistisk. Men så småningom utveck
las parallellt med denna en ny konkurrerande 
ideologi som ställer kollektivet framför det in
dividuella och som kommer till uttryck i brand
gravskicket och flatmarksgravarna. Under brons
ålderns yngre del tar den nya ideologin över och 
blir helt förhärskande.

Brandgravskicket, det vill säga att bränna 
sina döda, infördes gradvis. Från och med yngre 
bronsålder (1100-500 f Kr) var detta sätt att 
hantera de döda det förhärskande gravskicket. 
De avlidna kremerades på gravbål i det fria, och 
brandgravarna bestod av en urna med brända 
ben som man grävde ned i marken. Möjligen 
markerades dessa också ovan jord, även om vi 
idag inte återfinner några spår efter sådana mar
keringar. Kanske var de tillverkade av organiska 
material som sedan länge förmultnat. Många 
människor begravdes på en och samma plats och 
flera"flatmarksgravfält" från yngre bronsålder 
har undersökts i Östergötland. Intressant i sam
manhanget är att i västra Östergötland har vi 
(ännu) inte hittat ett enda flatmarksgravfält.

Förmodligen importerades bruket med kre
mering och urnor söderifrån, genom kontakt 
med områden vid nuvarande polska Östersjö
kusten. Bakom förändringarna fanns nya sätt 
att se på livet, döden och de högre makterna Att 
kremeringstraditionen införs kan höra samman 
med soldyrkan, införandet av en fruktbarhets- 
kult samt tron på själens frigörelse från kroppen 
vid döden. Samtidigt minskar antalet gravgåvor 
och deras rikedom i gravarna. Skillnader i såväl 
kön och ålder som sociala status tonas ner.

Skeppsfigurfrån Hästholmen.
FOTO PER NILSSON, RAÄ, UV ÖST.

Hällristningar
Bronsåldern kännetecknas till stor del av sina 
hällristningar. Egentligen är beteckningen ”rist
ning” felaktig eftersom dessa figurer, det vill säga 
bilder eller tecken, inte har ristats utan antingen 
knackats, huggits eller slipats in i berghällar, 
stora block eller stenar. Därför börjar alltfler 
fackmän använda sig av benämningen ”hällbil
der” istället. Av alla hällristningar är de så kall- 
lade skålgroparna allra vanligast. Dessa runda 
fördjupningar har faktiskt en längre tradition 
än de övriga figurristningarna. Sedvänjan att 
knacka skålgropar går sannolikt tillbaka ända 
till yngre stenålder och lever kvar ännu i äldre 
järnålder. Förutom skålgroparna är skeppet den 
mest frekvent förekommande figuren i Östergöt
land liksom i övriga delar av Sydskandinavien. 
Annars föreställer de traditionella och bronsål- 
derstida hällristningarna ofta hjulkors, fotsulor, 
cirklar, djur, människor och vapen. Olika så kal
lade scener förekommer också, såsom vagns- 
scener och plöjningsscener.

Många undrar hur man har kunnat datera 
hällristningarna. Det har man gjort genom att 
studera bilderna av föremål, exempelvis vapen 
och verktyg (ofta svärd och yxor), för att sedan 
jämföra dem med verkliga föremål i metall som 
redan är daterade. På så sätt vet vi att hällrist
ningarna tillverkades främst under bronsåldern.
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Hällristningarna var centralt belägna i om
råden med en relativt stor befolkning. Det van
ligaste var att man valde större vattenanknutna, 
synliga och flata berghällar för ristningarna, 
gärna nära en strand eller invid en våtmark. Det 
finns tre särskilt stora hällristningsområden i 
Sverige; ett i Bohuslän, ett i Uppland och ett i 
Norrköping. I Östergötland finns dessutom två 
lite mindre ristningsområden; ett i Linköpings- 
trakten och ett vid Hästholmen på den västra 
slättbygden. Faktum är att Östergötland är ett av 
Sveriges hällristningsrikaste landskap. I västra 
Östergötland finns fem lokaler med bildrist
ningar (inklusive Hästholmen); samtliga är be
lägna nära Vättern strax söder om Aska härad.

Det har gjorts och görs fortfarande många 
försök att tolka hällristningarna. Bilderna visar 
att man har haft både komplexa föreställningar 
och en rik religiös symbolik. Många av hällrist
ningarna tyder på att fruktbarhetskult och sol
dyrkan var viktiga inslag i bronsålderns religion.

I många jordbrukskulturer är det vanligt att 
solen betraktas som livets källa, och hällrist
ningarnas runda gropar, cirklar och hjulkors har 
tolkats som solsymboler. Soldyrkan är en reli
giös ritual, som ofta förekommer tillsammans 
med fruktbarhetskult - exempelvis i den sam
tida egyptiska kulturen. Hällristningarnas figu
rer visar hur man har velat besvärja och för
stärka fruktsamheten i naturen samt hos djur 
och människor. Till exempel finns bilder som 
visar brukandet av jorden, kreaturshjordar, sam
lagsscener tolkade som ett slags ”heligt bröllop 
och mansfigurer med kraftigt markerade kön, 
fallosar. Hällristningarna visar också att vatten 
och färden över vatten var betydelsefulla. Dels 
var ju själva ristningarna placerade vid vatten, 
dels tyder mängden avbildade skepp på att skep
pet verkar ha fått en religiös innebörd. Möjligen 
utgör de en motsvarighet till de egyptiska skepps- 
bilderna, som visar det skepp i vilket solguden 
färdas över himlavalvet.

Skeppsfigurer från Hästholmen. FOTO PER NILSSON, RAÄ, UV ÖST.



Den stora hällristningshällen vid Hästholmen ligger nära Vätterns strand. 
Hällen är övertäckt delar av året som skydd mot vittring.
FOTO PER NILSSON, RAÄ, UV ÖST.





Hällristningarna är södra Sveriges första 
verkliga monumentalkonst. De kan, liksom hö
garna och lyxföremålen, kopplas samman med 
de stormän och hövdingar som kontrollerade 
produktion, varuutbyte och kulten i samhället. 
Hällristningsområdena har med all sannolikhet 
fungerat som viktiga religiösa centra och som 
samlingsplatser. Som redan påpekats var inte de 
funktionella verksamheterna och det rituella 
bruket åtskilda i bronsålderns samhälle, utan 
den religiösa kulten och den världsliga makten 
var till stor del företeelser som inte gick att 
skilja åt. Eftersom samhällsuppbyggnaden var 
beroende av att skapa och upprätthålla lång
väga allianser och kontakter, kan man förstå 
skeppens betydelse. Det var ett nödvändigt 
transportmedel för den sociala elitens varuut
byten och handel och därmed även för att stär
ka och legitimera dess makt.

Att hällristningarna i västra Östergötland 
är koncentrerade till Västra Tollstads socken 
strax söder om socknarna i Aska härad tyder 
därför på att det där fanns ett socialt och religi
öst centrum under bronsåldern. Den stora rist- 
ningsytan vid Hästholmen låg vid ett skyddat 
hamnläge av strategisk betydelse för vattenburna 
transporter över Vättern och snabba kommuni
kationer med omvärlden. Hästholmens ristning 
upptäcktes år 1873 av arkeolog C F Norden
skjold. Ristningen omfattar ca 150 registrerade 
figurer med skepp, yxor, hästar, andra djur, en 
vagn, en ränna, ovala fördjupningar, en björntass 
och skålgropar. Några skepp är försedda med så 
kallade bemanningsstreck och bildscener. Det 
största skeppet är 1,6 meter långt.

Boplatser, kulthus och hövdingagårdar
Förmodligen var ett antal ”vanliga” bebyggelse
områden under bronsåldern knutna till en cent
ral hövdingagård. Antagligen fanns även en 
central kultplats inom denna enhet. Länge var

Östergötlands bronsåldersboplatser mycket 
dåligt kända, men tack vare den senare tidens 
omfattande arkeologiska undersökningar har vi 
fått betydligt bättre kunskap om dem. Stora 
boplatser har framkommit vid bland annat 
Tallboda, Västra Bökestad, kvarteret Glasrutan 
och Paragrafen nära Linköping samt vid Pryss- 
gården i Norrköping och vid Vistad i Väderstads 
socken.

Under loppet av bronsåldern sker föränd
ringar inom både boskapsskötseln och jordbru
ket. I äldre bronsålder lokaliserade man boplat
serna till de lätta sandjordarna, vilka gav bete åt 
djuren, och i skogsområdena fanns möjlighet 
till lövfodertäkt. Men under yngre bronsålder 
sker en förflyttning av bebyggelsen till områden 
med tyngre lerjordar. Detta blev möjligt genom 
olika förändringar i jordbruket, bland annat in
förandet av årdret - en föregångare till plogen.

Byggnadsutvecklingen under bronsåldern 
innebar en markant förändring av husens konst
ruktion. Stenålderns hus, som byggdes tvåskep- 
piga, med en rad takbärande stolpar som delar 
upp husets inre i två så kallade skepp, ersätts nu 
av det treskeppiga huset, med två inre takbä
rande stolprader. Den treskeppiga huskonstruk
tionen skulle bli långlivad och den användes 
ända fram till den yngre järnåldern. Under äld
re bronsålder visar en del av dessa, ofta stora, 
hus tecken på rumsindelningar. Rummen för
svinner under yngre bronsålder då husen även 
tenderar att bli mindre. Detta berodde troligtvis 
på att mindre förrådshus och andra uthus blir 
allt vanligare på boplatserna och att dessa övertar 
funktionerna från förrådsrummen i långhusen.

På boplatserna från yngre bronsålder upp
träder ibland också mindre, rektangulära eller 
runda hus. Denna typ av hus har påträffats i 
olika delar av Östergötland, både på boplatser 
och på gravfält. Husen är ofta tomma på ”van
liga ” boplatsfynd och kan ha ovanliga konst-
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Rekonstruktion av ett bronsåldershus. foto per Nilsson, raä, uv öst.

ruktioner; de kan exempelvis sakna ingång, en 
vägg eller tak. Husen kan antingen vara upp- 
byggda av vallar av sten och jord eller också av 
stolpar. Hustypen verkar inte vara bunden till 
en enda funktion, men när husen legat på grav- 
fält kan de ha haft funktionen som kulthus eller 
dödshus i gravkulten kring de döda förfäderna. 
Möjligen kan dessa hus ha använts för den dö
des sista vila innan han begravdes. Ett av de mer 
omtalade kulthusen från bronsålder är Håga- 
kyrkan vid Hågahögen i Uppland. Och bland 
de mest väldokumenterade kulthusen i Öster
götland har vi huset på Ringebygravfältet i 
Kvillinge socken, huset på Klingagravfältet i 
Borgs socken samt det vid kvarteret Glasrutan 
i Linköpings stad. Under Fågelstaprojektets 
undersökningar i Sund, påträffades en liknande 
byggnad som daterades till yngre bronsålder (se 
nedan).

Bronsålder i Fågelstatrakten
De arkeologiska undersökningsresultaten från 
lokalerna inom Fågelstaprojektet stärker bilden 
av den kulturella kontinuitet som i övergången 
mellan sten- och bronsålder som vi redan nämnt. 
Det sker ingen dramatisk förändring i livsstil 
vid precis den tiden. Fyra av platserna hade, som 
vi redan nämnt, ett flertal fornlämningar som 
kunde dateras just till denna period. Pollenun
dersökningarna från Skeppstadsjön och Fågel- 
stakärret, som genomfördes inom Fågelstapro
jektet, visar tydliga tecken på bete och öpp
nande av marker samt odling av sädeslag från 
ca 1800 f Kr, det vill säga från början av äldre 
bronsålder. Dessutom sker en kraftig ökning av 
gräs och kvävegynnande växer som indikerar 
bosättningar i Fågelstaområdet från denna tid. 
I Russingstorp hittade vi både härdar och ett 
odlingslager från äldre bronsålder som visar att
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Sunds brunnar under utgrävning, foto LISA K LARSSON, RAÄ, UV.

odlingsaktiviteterna på denna plats påbörjas vid 
samma tid. I odlingslagret fanns här och var 
krossade brända ben. Det verkar som om dessa 
medvetet hade spritts ut i åkern - kanske av 
rituella skäl eller möjligen för att tillföra åkern 
kalk. I Russingstorp bedrevs under äldre brons
ålder inte endast odling, utan där har också ri
tuella handlingar utförts, vilket fyndet av en 
bronsyxa upplyser oss om. Och invid undersök
ningsområdet i Landstorp (på en ås som egent
ligen är en fortsättning av det stora järnålders- 
gravfältet Högrabacken) finns på den högsta

punkten ett så kallat kummel som sägs vara en 
grav från äldre bronsåldern.

Det som också blev tydligt just på under
sökningsområdena inom Fågelstaprojektet var 
att man till största delen upphört att befinna sig 
på dessa platser under den mellersta bronsåldern 
for att sedan återvända dit under yngre brons
ålder eller äldsta järnålder. Bara Sund och Rus
singstorp hade anläggningar som kunde dateras 
till mellersta bronsåldern, och i båda fallen 
rörde det sig om hyddor. I Russingstorp bestod 
hyddlämningen av två parallella väggrännor och
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inre takbärande stolpar. Inne i hyddan fanns 
förrådsgropar längs med väggarna, och utanför 
omgärdades hyddan av härdar och andra gropar. 
Sunds hydda från mellersta bronsålder var en 
hästskoformad hydda konstruerad av en böjd 
väggränna med stolphål. Hyddlämningen inne
höll lite keramik. De båda hyddorna var sanno
likt resterna efter någorlunda temporära natt
kvarter, kanske ingående i betesverksamheter i 
respektive område. Vi vet att betessystemet var 
välorganiserat och att utegångsdriften med her
dar har varit utbredd åtminstone sedan yngre 
bronsålder. Det finns exempel på uppehållsplat- 
ser som har haft speciella betydelser där man till 
och med anlagt en eller några stycken gravar.

Under yngre bronsålder ökade de öppna be
tesmarkerna ytterligare i västra Östergötland, 
liksom i Götaland i stort. Östgötaslätten avsko- 
gades omkring 700-600 f Kr. Och inte bara i 
västra Östergötland, utan runt om i hela Norden, 
flyttar bebyggelsen till sådana områden som 
tidigare varit marginella. På Fågelstaprojektets 
undersökningsplatser ökar aktiviteterna tydligt 
under tidsperioden yngre bronsålder och äldsta 
järnålder, som också är det kanske mest expan
siva förhistoriska skedet vad gäller bebyggelse
historia. Det tillkommer en mängd nya boplat
ser under denna tid. I Hallingstorp etableras nu 
en stor, närmast bylik boplats. Vi återkommer 
till den i kapitlet om den äldre järnåldern.

I Sund grävde vi ut ganska speciella läm
ningar från den yngre bronsåldern. Dels rörde 
det sig om ett hus som kan ha varit till för kult. 
Med sin rektangulära form, den lilla storleken 
på 3x4 meter samt med en konstruktion be
stående av tre uppbyggda väggar och en stor 
öppning, så stämmer den överens med andra 
husfynd i landskapet som tolkats som kultbygg- 
nader. Direkt utanför den stora öppningen var 
ytan påfallande tom på andra anläggningar, men 
en bit därifrån låg kokgropar, gropar och rännor

väl samlade. Denna aktivitetsyta på ”gårdspla
nen” verkade avsiktligt ha förlagts en liten bit 
bort från byggnaden. Mycket intressant i sam
manhanget är att 20 meter från byggnaden, i 
områdets mest låglänta område intill den forna 
våtmarken, hittades 13 brunnar - eller hand
gjorda källor, om man så vill. De saknade flätverk 
eller annan beklädnad och var mellan 1 och 3,5 
meter stora, och man kunde se att vissa var åter
använda. Intill alla dessa brunnar fanns en stor 
stenpackning med skärviga stenar som åtmins
tone bland annat fungerat för att ge stadga åt 
den vattensjuka marken. Över stenpackningen 
var förmodligen ett tak uppbyggt, eftersom den 
delvis kantades av stolphål. Detta våtmarks
område kan ha varit viktigt utifrån en religiös 
aspekt. I stenpackningen påträffades nämligen 
keramikbitar, kanske offrade till en gudom. I 
detta sammanhang blir även det eventuella kult- 
huset ett stenkast bort intressant.

Keramikbitar från stenpackningen vid 
brunnarna i Sund. FOTO GÖRAN GRUBER, RAÄ, UV ÖST.
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Stensträng från Hagalund i västra Östergötland.
FOTO LISA K LARSSON, RAÄ, UV.



ÄLDRE JÄRNÅLDER 
500 f Kr-400 e Kr

Den äldre järnåldern är en nästan tusen år lång 
period av vår historia som sträcker sig från 500 
f Kr fram till 400 e Kr. Perioden är i sin tur 
indelad i förromersk tid (500 f Kr—Kr f) och i 
romersk tid (Kr f-400 e Kr). Övergången från 
bronsålder till järnålder är flytande. Det skandi
naviska samhället omvandlades successivt under 
perioden. Redan i slutet av bronsåldern hade 
järnproduktionen kommit igång i Östergötland. 
Järnet blev med tiden en viktig bruksmetall som 
medförde flera tekniska framsteg, inte minst in
om jordbruket. Råvaran, myrmalmen, var relativt 
lättillgänglig och metallhantverket spreds. Sam
tidigt var järnet ganska svårt att bearbeta, därför 
uppstod ett behov av specialister på järnhantering. 
Varje bygd såg säkert ett värde i att själva kunna 
framställa järn från egna marker. Järnsmederna 
blev därför en helt ny yrkeskategori.

Jordbruk, stensträngssystem 
och boplatser
Mot övergången till äldsta järnålder fick också 
odlingen sitt definitiva genombrott. Allt större 
markområden böljade nu röjas på sten och i 
slättlandsbygden sker en intensifiering av jord
bruket. Granen gör sitt första inträde i Sverige, 
så också i Aska härad. Den äldre järnålderns åk
rar var små, låg nära gårdarna och brukades i 
ensäde (åkrarna såddes på våren och skördades 
på hösten utan att få ligga i träda). Pollendia
grammen från Fågelstakärret och Skeppstadsjön 
visar att det under förromersk tid odlades både 
korn, vete och råg i trakten. Råg är det sädesslag 
som kom senast till landet. Djurhållningen var 
också viktig. Troligen utgjorde den tyngdpunk
ten i jordbruket.

Den äldre järnålderns människor bodde i 
både småbyar och på ensamgårdar. Bönderna i 
slättbygdens södra delar började även samordna 
sina arbetsinsatser genom att bygga stora system 
av stengärdesgårdar, så kallade stensträngssystem.
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Rekonstruktion av en gårdsgrupp där ett par hushåll samverkar och utgör en självförsörjande enhet.
FOTO PER NILSSON, RAÄ, UV ÖST.

Stensträngarna är en karaktäristisk fornläm- 
ningstyp i Östergötland, och man kan se dem 
än idag som låga stenrader i landskapet. Välbe- 
varade kvadratkilometerstora stensträngssystem 
finns i socknarna Väderstad, Rinna och Ekeby. 
Stensträngarna användes för flera ändamål. Med 
hjälp av dem kunde man dels stänga inne djuren 
i betesfållor, dels hindra boskapen från att kom
ma in på inägomarken (åker och äng) genom 
dubbla rader av stensträngar som bildade fäga
tor. Stensträngarnas indelning av marken i inägor 
och utmark är faktiskt den första indelningen 
av detta slag som vi känner till i Sverige.

I Södra Freberga, som undersöktes som en 
del av det stora Slättbygdsprojektet, påträffades 
en stensträng som visade sig vara en del av en 
lång odbngshistoria. Stensträngen låg i öst-väst- 
lig riktning ovanpå ett äldre odflngslager som

fortsatte ut på ömse sidor om strängen. Detta 
faktum kan tyda på att odlingsmarken delats upp 
vid något tillfälle. Stensträngen var uppbyggd 
av större stenar som i vissa fall hade flat botten. 
Under de större stenarna fanns mindre kilstenar 
som hade haft syftet att stödja upp de större ste
narna. Vad man vidare kunde konstatera var att 
bönder slängt upp odlingssten mot stensträngen 
vid ytterligare ett senare tillfälle för att röja upp 
ny odlingsmark. Stensträngen var alltså i funk
tion mellan dessa två faser av odling. En dater
ing av stensträngen skulle därmed inte bara ge 
en datering av den, utan också relativa dateringar 
åt ytterligare två odlingsfaser.

Det har diskuterats huruvida stensträngarna 
uppfördes för att markera gränser som byggde på 
en redan mycket gammal tradition eller om de 
utgjorde ett nytt inslag i en etablerad bygd där
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Modern stengärdesgård. Kanske var det ungefär såhär järnålderns stensträngar också såg ut.
FOTO LISA K LARSSON, RAÄ, UV.

de kom att påverka markutnyttjanden och ägar
förhållanden. Något som nyligen har kunnat 
urskiljas är att det under äldre järnålder i västra 
Östergötland fanns olika lokala boplatshierar
kier, det vill säga olikstora gårdar med skilda 
betydelser för varandra. Det verkar som om de 
mer ordinära boplatserna på flera håll har stått 
i beroendeförhållande till mer högstatusbeto- 
nade boplatser. Det som kännetecknar högsta
tusboplatserna är att de ofta har en lång konti
nuitet från slutet av bronsålder fram till den 
äldre järnålderns slut. De har ett långt och stort 
bostadshus samt ett flertal andra hus, och de har 
även stora gårdstun med olika områden för 
olika slags aktiviteter. Ofta finns ett stort härds- 
område för vardagsmatlagning, och det kan även 
finnas ett område för specialiserat hantverk med 
enklare byggnader samt ibland ett område för

specialiserad matlagning. I närheten brukar ock
så ett rituellt område finnas.

På en av undersökningsplatserna i Fågelsta- 
projektet, nämligen i Hallingstorp, grävde vi ut 
en sådan stor boplats. Hallingstorpsboplatsen 
etablerades redan under yngsta bronsålder och

Stensträngen i Södra Freberga under utgrävning.
FOTO ALF ERICSSON, RAÄ, UV ÖST.
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Ett av Hallingstorpsboplatsens långhus, där vi satt stolpar i de utgrävda stolphålen. FOTO RAÄ, UV ÖST.

nyttjades sedan under hela den äldre järnåldern. 
Boplatsen var närmast bylik med minst fem 
olika hus. Ett av husen utgjorde det 17 meter 
långa bostadshuset och utanför detta fanns ett 
stort gårdstun som i söder omgärdades av en 
stolphålshägnad. Vid husets västra gavel låg en 
mindre förrådsbyggnad i vinkel som också del
vis ramade in gårdstunet. På gårdsplanen fanns 
härdar, gropar och fynd av järntenar samt mal- 
stenslöpare och malstensunderliggare, som an
vänts för att mala säd på platsen. Ungefär 50 
meter sydväst om gårdstunet låg boplatsens 
stora aktivitets- och madagningsområde. Om
rådet innehöll en stor mängd härdar, sotiga gro
par, en brunn och fynd av remsöljor, keramik,

eldslagningsflinta, malstenslöpare, malstensun
derliggare samt brända och obrända ben. I ak
tivitetsområdets östra del verkar någon form av 
specialhantverk ägt rum. Där låg två fyrstolpshus 
som förmodligen utgjort verkstadsbyggnader. I 
dessa delar av aktivitetsområdet förekom även 
mycket keramik i härdarna och groparna. Söder 
om aktivitetsområdet låg dessutom ytterligare 
ett långhus, ca 14 meter långt. Det rituella om
rådet i närheten utgjordes av ett stort gravfält i 
direkt anslutning till boplatsytan (se nedan).

Vad gäller de övriga undersökningsplatserna 
i Fågelstaprojektet har den äldre järnåldern 
lämnat spår på nästan alla platser. I Landstorp 
påträffades lämningar efter en boplats med här
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dar, kokgropar och forvaringsgropar. Lite spe
ciellt för denna var att vi också hittade fyra 
ugnar som kunde dateras till perioden. Ugnarna 
låg ganska utspridda och utgjordes av nyckel- 
hålsformade schaktugnar med raserade kupoler 
och tillhörande arbetsgropar. Tyvärr är ugnarnas 
funktioner okända, inga fynd kunde avslöja 
deras användningsområden.

I Russingstorp var det de forromerska bo
platslämningarna som hade lämnat tydligast spår 
på platsen. Bland annat grävde vi ut fyra olika 
odlingslager från perioden. Lagren uppvisade 
flera faser av odling under hela den forromerska 
tiden. Vi kunde se också att man hade varierat

Brunnen på aktivitetsområdet i Hallingstorp.
FOTO RAÄ, UV ÖST.

Det södra långhuset i Hallingstorp FOTO RAÄ, UT ÖST.
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mellan att odla och att bo eller vistas på denna 
yta. Det blev tydligt eftersom många av anlägg
ningarna (stolphål och härdar med mera) var 
nedgrävda i och genom odlingslagren. På plat
sen fanns även en hydda som kunde tidfästas 
till den yngsta delen av förromersk tid. Hyddan 
hade varit rund och uppbyggd av tio stolpar i en 
ring med en ingång i sydväst. Den var ganska stor 
för att vara hydda, med en vistelseyta på 25 m2. 
Mitt inne i hyddan fanns en stor härd, och utan
för hyddans öppning låg mindre härdar, kok
gropar och en brunn. Lämningarna har tolkats 
som ett aktivitetsområde för vardagssysslor al
ternativt ett hantverksområde där hyddan funge
rat som arbetsbod eller verkstadshus. Det fak
tum att många av de förromerska anläggningar
na i Russingstorp förekom i och under odlings
lagren och att dessa var välbevarade betyder att 
det moderna jordbruket inte förstört dem. Det 
antyder samtidigt hur stor del av fornlämningar- 
na som faktiskt förstörs om de inte ligger skyd
dade på detta sätt, inbäddade i äldre lager, och 
hur fornlämningarna på slätten skulle ha kunnat 
se ut om de inte skadats. Hur som helst - vid 
tiden för Kristi födelse, i övergången mot ro
merskjärnålder, flyttar människorna ifrån Russ- 
ingstorpsboplatsen.

På undersökningsområdet vid Fågelstads by 
etableras i det sista slutskedet av den äldre järn
åldern en boplats som sedan växer sig större 
under yngre järnålder, men den återkommer vi 
till i nästa kapitel.

Ovan: Profilgrävning genom odlingslagren 
i Russingstorp. Nedan: Odlingslager i Russingstorp 
undersöks. Här kan man se hur äldre årderspår 
framträder i marken. FOTO MAGNUS ROLÖF, RAÄ, uv.



En av Högrabackens höggravar, foto Göran gruber, raä, uv öst.

Människor under våra fötter - gravarna
De bäst bevarade fornlämningarna från järnål
dern är gravarna. Järnåldersgravfälten är ett av 
våra vanligaste fornminnen. Den äldre järnål
dern är dessutom den tidsperiod som har flest 
daterade gravar i hela Östergötland. Eftersom 
de bevarade gravfälten är synliga ovan mark och 
eftersom gravfälten låg i anslutning till bebyg
gelsen, utgår arkeologer ofta från gravar även 
när de söker efter tänkbara boplatslägen, inte 
minst på den fullt uppodlade slätten. Järnålders
gravfälten varierar kraftigt i både utseende, stor
lek och ålder. En del är små, andra stora; en del 
har använts under hela järnåldern, medan andra 
bara under en kort period. Många av den äldre 
järnålderns gravfält överges dock vid järnålderns 
mitt, det vill säga vid den äldre järnålderns slut.

I Aska härad finns ett antal - i flera fall 
mycket stora — järnåldersgravfalt, och mest frek
vent förekommer gravfalten i häradets nordöstra

delar. Intressant är att de ofta förekommer i an
slutning till eller i närheten av sockengränserna. 
Gravar från järnåldern fanns i närheten av alla 
de fem undersökningsplatserna i Fågelstapro- 
jektet. Det största gravfältet låg i anslutning till 
området vid Landstorp, nämligen Högrabacken 
i Västra Stenby socken. Högrabackens gravfält 
kallades tidigare Stenboarhögarne, som betyder 
”deras gravar som bodde i Sten”. Gravfältet be
står av 72 synliga gravöverbyggnader, men med 
all säkerhet rymmer gravfältet många fler gravar. 
Det är inte ovanligt att järnåldersgravfälten 
”växer” till minst det dubbla när man gräver ut 
dem; dels framkommer ofta många nya gravöver
byggnader, dels innehåller dessa i sin tur kanske 
flera begravningar. Vad gäller Högrabacksgrav- 
fältet så vet vi också från 1700-talskartan att där 
funnits en mängd resta stenar som numera är 
försvunna. Gravarna på Högrabacken består av 
stensättningar, högar och treuddar, och den har
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förmodligen varit i bruk under både den äldre 
och den yngre järnåldern. Den stora höjdryggen 
och de talrika gravarna har gjort att Högra
backen blivit sägenomspunnen. I närheten till 
undersökningsområdet i Landstorp, runt den 
gamla medeltida byn Sten, finns dessutom yt
terligare tre gravfält.

På en höj drygg som sträcker sig mellan un
dersökningsområdena vid Fågelstads by och 
Hallingstorp ligger ännu ett stort gravfalt från 
framförallt äldre järnålder med några enstaka 
yngre järnåldersgravar. Den sydvästra delen av 
gravfältet ligger praktiskt taget i direkt kontakt 
med undersökningsområdet Hallingstorp. De 
gravar som är synliga idag utgörs av elva runda 
stensättningar, tre högar och en rest sten med 
en iögonfallande placering högst upp på krönet. 
Gravfältet har ursprungligen varit ännu mer 
omfattande, för dels har höjden utsatts för grus
takt och dels har det moderna jordbruket för
stört stora delar av det. Uppgifter från mitten av 
1800-talet ger vid handen att fler gravkonstruk
tioner då var synliga; domarringar, stensättningar 
och resta stenar. Delar av detta gravfält har un
dersökts arkeologiskt. På 1920-talet grävdes en 
skelettgrav ut där, och på 1970-talet grävdes en 
stensättning ut i samband med ombyggnationen 
av landsvägen i öster.

Vid undersökningsområdet Sund, nära Sunds 
Södergårds ägor, bland de nuvarande villorna 
på Askagatan, har det funnits en järnåldersgrav. 
Det var i samband med att man skulle ta bort 
ett odlingsröse sommaren 1954 som graven upp
täcktes. Under röset, intill ett stort stenblock, 
fann man delar av ett skelett och stenar som bil-

Överst t v: Vy från Högrabacken ned mot 
undersökningsplatsen i Landstorp och i fjärran 
syns Västra Stenby kyrka. Nederst t v: Högar på 
Hallingstorpsgravfältet. T h: Hallingstorpsgrav- 
fältets resta sten. foto Göran gruber, raä, uv öst.

dade en kista. Graven härrörde förmodligen från 
äldsta järnålder och var en så kallad blockgrav. 
Även vid Russingstorp har det funnits gravar. 
De är synliga på 1700-talets kartor som runda 
och kvadratiska markeringar strax öster om un
dersökningsområdet. Tyvärr går de inte att ur
skilja idag, eftersom odlingen jämnat dessa med 
marken.

Tack vare att såväl gravfälten som de enskil
da gravarna utformades på olika sätt under olika 
tidsperioder, kan man ungefärligen tidfästa dem 
enbart genom att studera deras former och ut
seende. Gravskickens förändringar över tid speg
lar också förändringar av samhället i stort, något 
som vi kan se då vi gräver ut gravarna. Att grä
va ut en grav innebär inte bara (bokstavligt talat) 
ett personligt möte med förhistoriens männis
kor; det ger oss även ständigt nya glimtar av det 
forntida samhällets tankesätt.

Gravmaterialen används i forskning som rör 
större samhällsfrågor, exempelvis religiösa sys
tem, trosföreställningar, sociala och hierarkiska 
strukturer, befolkningsstatistik och bebyggelse
utveckling, samtidigt som de bidrar till kunskap 
om personliga klädedräkter, vardagsföremål och 
hantverk.
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Ritningar på kulhalsringar från Östergötland. ILLUSTRATION TV; RICHARD holmgren (arcdoc), 

T H; EVA CRAFOORD (RAÄ).

I början av den äldre järnåldern fortsätter 
flatmarksgravskicket från bronsåldern, men pa
rallellt med detta börjar gravarna också marke
ras ovan jord med flacka, runda och tätt packade 
stensättningar. Andra gravöverbyggnader som 
är utmärkande för perioden är höga, avlånga 
resta stenar eller stora klumpstenar. Gravarna, 
inte minst stensättningarna, från den här tiden 
kan innehålla ben från flera individer; flera olika 
människor fick dela samma gravöverbyggnad. 
Man kan se en förändring av behandlingen av 
den döde i det att man inte längre rengör eller 
rensar de brända benen från bålresterna i lika 
hög grad som tidigare, utan nu ofta låter sot och 
kol följa med i gravgömman. Man börjar också 
att sprida ut benen i gravgömman.

I början av den äldsta järnåldern är gravarna 
mycket fattiga på gravgåvor. Bara enstaka gravar 
har rikare gravgods. Den förromerska tidens mest 
statusbetonade gravföremål är den så kallade 
keltiska kulhalsringen, en smyckeform med ur
sprung i keltiska kulturgrupper på kontinenten.

På flera ställen i Europa finns liknande hals
ringar avbildade på gudinnor, gudar, krigare, 
prinsar och prinsessor. I Sverige påträffas de i 
gravar daterade till tiden från 150 f Kr fram till 
Kristi födelse. Halsringarna förekommer främst 
i Östergötland, Västergötland och Halland, men 
överlag är kulhalsringar inte särskilt vanliga; i 
Östergötland förekommer totalt 9 stycken. Tre 
stycken har hittats i västra Östergötland - i Sjö- 
gestad, i Mjölby samt i Strå socken i det gamla 
Aska härad. Både kulhalsringarnas sällsynthet 
och det faktum att gravar med kulhalsringar ut
märker sig som ovanligt rika även på andra 
föremål talar för att kulhalsringarna var status- 
laddade objekt och att deras ägare var betydan
de personer. Att gudar ofta avbildas med så
dana halsringar tyder på att bärarna av dem inte 
bara besatt politisk utan även religiös makt. För
modligen var den religiösa funktionen högt 
ansedd och ett uttryck för status.

Vid tiden för Kristi födelse, då den ”romers
ka” tiden tar vid, dominerar stensättningarna, som
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nu är mycket vällagda med olikstora stenar. 
Gravarna är runda, kvadratiska eller trekantiga, 
ofta stora och uppförs på framträdande platser 
i terrängen. Vissa människor begravs vid denna 
tid obrända i så kallade skelettgravar. Skelett
gravarna är dock ovanliga på gravfälten, så en
dast en minoritet av befolkningen förärades en 
skelettbegravning. Under början av romersk tid 
(Kristi födelse-200 e Kr) blir vissa redskap och 
verktyg, bland annat skäran, vanliga bland grav
gåvorna. Skarorna användes som skörderedskap 
vid sädesodling, men de brukar också förknippas 
med fruktbarhetskult. Till de vanligare grav
gåvorna hör också läderhantverksredskap så
som prylar, synålar och så kallade krumknivar. 
Dessa ligger ofta i kombination med varandra 
och ibland i en och samma ask. Redskapen har

använts vid framställningen av skinn- och läder
produkter och vittnar om läderhantverkarnas 
sysslor och höga ställning. I dessa gravar ligger 
intressant nog oftast kvinnor begravda, så för
modligen var läderhantverk ett kvinnoarbete. 
Dessa kvinnors höga ställning i samhället berod
de på att de producerade ett betydelsefullt över
skott av skinn- läder- och pälsvaror, som i egen
skap av handelsvaror - inte minst för export till 
kontinenten - var viktiga för stormannagårdamas 
underhåll.

En annan mycket speciell typ av grav som 
utvecklas under romersk järnålder (Kristi födel- 
se-400 e Kr) är vapengravarna. Som namnet 
antyder innehåller de vapen; ibland förekommer 
enstaka vapen och ibland (men mer sällan) en 
komplett vapenuppsättning. Vapengravarna är,

Läderhantverksredskap från Östergötland, krumknivar, prylar och synålar. FOTO GÖRAN BILLESON.
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Ovan och på motstående sida: Föremål från vapengravar i Varvs socken, efter montelius i 905.
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jämfört med Sverige i stort, relativt många i 
Östergötland. De speglar ett mycket speciellt 
skede i landskapets utveckling. Dessa gravar och 
en del andra faktorer visar att det under äldre 
järnålder i Östergötland etableras en ny typ av 
militär maktstruktur, där lokala krigare har 
tjänstgjort hos de ledande släkterna. Ett skifte 
verkar ha ägt rum i status från religiösa till mili
tära funktioner. Västra delarna Östergötland 
uppvisar de flesta vapengravarna i landskapet, 
och i många fall är det frågan om mycket rika 
fynd. I området kring Fågelsta, speciellt väster 
om samhället, finns en koncentration av grav
typen. En av de rikaste vapengravarna - land
skapets kanske mest kända - ligger i Aska härad, 
nämligen Östervarvsgraven i Varvs socken. Den 
är inte bara speciell för att den innehåller en 
komplett vapenutrustning utan också för att den 
innehåller romerska importföremål. Ytterligare 
två vapengravar med kompletta vapenutrust
ningar ligger i västra Östergötland, nämligen 
Granby i S:t Pers socken, alldeles väster om Aska 
härad, och S parringe i Västerlösa socken, strax 
öster om Aska härad. Mängden vapengravar i 
just västra Östergötland visar att området haft 
militär betydelse. Västra Östergötlands terräng 
gör området ganska svårt att försvara. Möjligen 
valde man istället att sammansluta krigare till 
en samlad överhet som försvarat området mot

yttre fiender. Att vapeninnehav och krigarstatus 
blir viktiga symboler under perioden råder det 
inget tvivel om, fite osäkrare är hur pass stora 
de områden har varit som ledande släkter har 
reglerat och kontrollerat.

Under romersk tid, med tyngdpunkten runt 
periodens slutskede runt 400 e Kr, blir även de 
övriga gravarna allt mer skiktade vad gäller 
gravgåvor. I vissa gravar förekommer nu lyxföre
mål såsom romerska importföremål, guldföre
mål och andra statusobjekt. Dessa fynd vittnar 
om kontakter och handel med kontinenten och 
om att de nordiska människorna får allt större 
tillgång till exotiska ting, exempelvis importerat 
glas. I dessa importgravar gravlades stormän 
som var klart influerade av romarrikets kultur 
och stilideal. Sannolikt exporterades läder- och 
skinnprodukter i utbyte mot de värdefulla ro
merska föremålen. Förbindelserna och relatio
nerna med kontinenten och romarriket var för
modligen såväl direkta som indirekta. Det är 
inte alls osannolikt att en del skandinaviska män 
i ungdomen kan ha tjänstgjort i den romerska 
armén och sedan återvänt hem med guld och 
exotiska föremål och inte minst nya värderingar 
och en ny livsstil. Både krigarstatusen som kom
mer till uttryck i vapengravarna och föremålen 
i importgravarna kan tala för detta.
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Dryckeshornet från Östervarvsgraven. foto STATENS historiska museum.
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Vapen och långväga föremål i Östervarvsgraven

I Varvs socken, på det som sägs vara den västra 
Östgötaslättens högsta höjd, cirka 5 kilometer 
öster om Fågelsta, begravdes på 200-talet e Kr en 
förnäm krigare och storman som hade kontakter 
långt utanför Östergötland. Det gravfält han be
gravdes på var synligt på långt håll i bygden, och 
hans grav utgjordes av en stensättning med en 
stor hög byggd ovanpå. Mannen hade levt i en 
trakt med fördelaktigt läge, ett av centralområ
dena i västra Östergötland under järnåldern, och 
hans grav blev den allra mest anmärkningsvärda 
i bygden.

Graven är vad vi kallar en vapengrav. Denna 
gravtyp uppkom under romersk tid (Kristi födelse- 
400 e Kr) i södra Sverige. Detta specifika exemplar 
innehöll de mest uppseendeväckande fynd. Gra
ven och andra delar av gravfältet undersöktes år 
1890 av arkeolog Hjalmar Stolpe. Då han kom till 
platsen var graven något skadad sedan hovsla- 
gare Jansson - enligt honom själv varsamt (mind
re varsamt enligt andra) - hade tagit upp fynden 
i samband med att han grävde grunden för en 
stuga. Stolpe fick rädda vad som räddas kunde.

I stormannens grav fanns en komplett vapen
uppsättning, något som är mycket ovanligt. Va
pengravarna innehåller oftast bara något enstaka 
föremål från krigarnas utrustningar. I graven hade 
nedlagts flera sköldar, vilket sköldbucklor och 
sköldhandtag vittnade om. Dessutom fanns man
nens tveeggade järnsvärd där liksom två av hans 
spjut och flera järnknivar. Men denne krigare hade 
inte bara vapen med sig i graven utan även en 
benkam och några praktföremål, bland annat ett 
unikt dryckeshorn. Hornet är av glas, cirka 35 cen
timeter långt, och har dekorerats med en vin- 
ranka av azurblå och mjölkvita glastrådar flätade 
runt kanten. Glasbägaren hade importerats från

galliskt-romerskt område, söder om "limes", grän
sen till Romarriket. I graven låg även en förgylld 
och ornerad bronsfibula (det vill säga ett spänne) 
med silvernål och dekorerad skiva. Fibulan tillhör 
en typ som kallas rosettfibulor och kan dateras till 
200-250 e Kr. Fibulan har sina närmsta motsvarig
heter i den så kallade Wielbarkkulturen vid Weich- 
selmynningen på den polska Östersjökusten. 

Enligt traditionen är det i detta område som goter
na först dyker upp. Romaren Jordanes, som skrev 
på 500-talet, menar att detta folk utvandrade från 
Skandinavien. Och de senaste årens arkeologiska 
utgrävningar har gång på gång avslöjat slående 
likheter i gravskick och gravfynd mellan Östergöt
land och den polska Östersjökusten.

Fynden i Östervarvsgraven visar på den grav- 
lade krigarens status; han varen person med insyn 
i och kontroll över olika kontaktnät. Dessa och 
andra östgötska praktföremål kan ha varit en del 
av ett komplicerat varuutbyte och ha vindlat sig 
fram på provinsialromerska handelsvägar för att 
sedan, via någon centraleuropeiskflod eller genom 
Danmark, slutligen ha transporterats vidare längs 
östersjökusten och in i Östergötland. I motsatt 
riktning har hudar och pälsar fraktats. Den som 
hade den yttersta kontrollen över en del av detta 
komplicerade varuutbyte under 
en viss tid fann kanske sin 
sista vila i graven 
i Östervarv.

Bronsbeslag från Östervarv, 
troligen föreställandes 
asaguden Loke.
FOTO ATA.
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Ombergs västra väggar mot söder.
FOTO RAÄ, KULTURMILJÖBILD. FOTOGRAF BENGT A LUNDBERG.



YNGRE JÄRNÅLDER 
400-1050 e Kr

Den yngre järnåldern tar sin början 400 e Kr 
och avslutas ca 1050 e Kr. Slutdatumet för den 
skandinaviska järnåldern, och därmed även för 
medeltidens början, har man tvistat om. Över
gången från järnålder till medeltid sätts i sam
band med kristnandet av Skandinavien, vilken 
skedde gradvis. Någon skarp kulturell gräns mel
lan yngre järnålder och medeltid går därför inte 
att dra. En vanlig uppfattning är dock att de 
skandinaviska stenkyrkorna bör föras till medel
tiden, och dessa har dendrokronologiskt (det vill 
säga med hjälp av årsringar i bevarat virke) date
rats till omkring 1100 e Kr. Den yngre järnål
dern är indelad i tre tidsperioder; folkvandrings- 
tid (400 e Kr-600 e Kr), vendeltid (600 e Kr -800 
e Kr) och den kanske mest kända, vikingatiden 
(800 e Kr-1050 e kr).

Föränderlighetens tid
Folkvandringstiden (400 e Kr-600 e Kr) är en 
tid då det sker stora samhällsförändringar i 
Skandinavien. Dessa förändringar påbörjades

redan under den äldre järnålderns romerska tid, 
vilket kan skönjas genom bland annat vapengra
varna och importgravarna. Säkerligen spelade 
de stormiga händelserna på kontinenten under 
200-, 300- och 400-talen en stor roll även för 
vad som sker här uppe i norr i övergången mel
lan den äldre och den yngre järnåldern. I det 
romerska riket skedde en betydande germani- 
sering av den romerska krigsmakten. Fler och fler 
områden började nu kontrolleras av germanska 
stammar. Som redan nämnts kan även nordbor 
ha värvats till de romerska legionerna. Samtidigt 
etablerade sig kristendomen allt starkare i det 
romerska imperiet, som dessutom under tids
perioden uppdelades i två riken - Västrom och 
Ostrom (eller Bysans). Västrom började sedan 
stegvis att upplösas för att under 400-talet ”falla”. 
Under dessa århundraden sker också de så kall- 
lade folkvandringarna över den europeiska kon
tinenten, vilka gett den skandinaviska tidspe
rioden dess namn. Folkvandringarna handlade 
emellertid inte om att hela folkslag flyttade från
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ett ställe till ett annat utan snarast om komplice
rade befolkningsförändringar och en uppbland
ning mellan olika kulturer.

Allt detta påverkade givetvis även nordbor
na, som uppenbarligen hade olika sorters förbin
delser med, och var starkt influerade av, kultu
rerna på kontinenten. Eftersom de nordbor som 
kommit i kontakt med de romerska trupperna 
även kommit i kontakt med latinet och skrift
språket, är det inte helt omöjligt att dessa män 
fört med sig kunskaperna om skriften till Skan
dinavien. Det finns en hel del som talar för att 
runskriften har det latinska alfabetet som före
bild. Under folkvandringstiden sker dessutom 
vissa genomgripande och omdanande föränd
ringar av det nordiska språket. Före folkvand- 
ringstid förekom inga främmande ord i vare sig 
ortnamn eller inskrifter. Men efter dess inför
livas flera både keltiska och latinska ord i det 
urnordiska språket, främst termer som rör mi
litärliv och handel. Mötet med den romerska 
religionen innebar även religiösa och ideolo

giska förändringar i den skandinaviska kulten. 
Kanske var det under folkvandringstid som asa
tron i sin slutgiltiga tappning blev förhärskande 
i Norden.

Möjligen var det också så att oroligheterna 
på kontinenten försvårade våra handelsförbindel
ser och orsakade nedgångar i vår export, vilket 
kan ha lett till samhällsekonomiska problem 
med inre stridigheter och maktkamper till följd. 
Skandinaviska män som återvände hem från 
kontinenten kan också ha försökt genomdriva 
förändringar och velat skapa nya maktstrukturer. 
Bland annat visar försvarsvallen Götavirke i 
östra Östergötland på ett planerat försvar av de 
centrala delarna av landskapet. Kanske hänger 
också uppförandet av de så kallade fornbor- 
garna under denna tid samman med en oro i 
landet. Östergötland är ett av de fornborgsri- 
kaste landskapen i Sverige med över 130 borgar. 
Man tror att olika fornborgar har använts i 
olika syften och att deras syfte avgjort deras 
placering i terrängen och i landskapet. Borgar

Hjässaborgen på Omberg, foto raä, kulturmiljöbild. fotograf jan norrman.
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med militära funktioner fungerade som bevak- 
ningsborgar, fbrsvarsborgar, tillflyktborgar och 
samlingspunkter för krigsmakten. Borgar med 
politiska funktioner fungerade som storgårdar 
för samhällets elit och som maktcentra i både 
praktisk och symbolisk mening med kultiska 
och handelsmässiga funktioner.

Flera fornborgar finns på Omberg söder om 
Aska härad: Hjässaborgen ligger på bergets 
högsta punkt, norr om den ligger Borggården, 
och den nordligaste av dem är den så kallade 
”Drottning Ommas borg”. Åtminstone de två 
förstnämnda anses uppförda av en lokal härs
kare i Alvastra som en strategisk del i ombild
ningen av en byliknande samhällsstruktur. Den
ne lokala härskare hade säkerligen en ledande 
ställning även i den omgivande bygden och al
lianser med andra härskare i Östergötland. 
Också inom Aska härad har det uppförts forn
borgar, det vittnar ortnamnen om. Det har visat 
sig att det ortnamn som innehåller ordet ”sten” 
ofta vittnar om en fornborg i trakten. För Aska 
härad var tydligen den västra sidan av Kalvens 
sjösystem mot Vättern ett strategiskt utsatt om
råde som behövde bevakas; här grupperar sig 
namnen Kälvesten, Sten och Norrsten.

De omfattande samhällsförändringarna un
der den skandinaviska folkvandringstiden syns 
också tydligt som ändringar i bebyggelsen och 
i sättet att nyttja marken när äldre järnålder 
övergår i yngre. Stensträngssystemen har nu 
upplösts, och ett generellt drag för hela Öster
götland är att både gårdarna och gravfälten ofta 
omlokaliseras. Man lämnar alltså de gamla be- 
byggelselägena, och många av gravfalten tas ur 
bruk. Istället etablerar man sig på nya platser 
som kom att bebos ända in i medeltid och histo
risk tid. Detta förklarar till viss del varför så få 
boplatser från yngre järnålder har undersökts; 
de ligger helt enkelt under de historiska bytom
terna.

Yngre järnåldersboplatser
Även Fågelstaområdet följde samma mönster av 
omlokalisering av bebyggelsen i början av yngre 
järnålder. På undersökningsområdet invid den 
medeltida Fågelstads by etableras under tidig 
folkvandringstid (runt år 400 e Kr) en ny bo
plats. Intressant i sammanhanget är den stora 
äldre järnåldersboplatsen som vi hittade och un
dersökte i Hallingstorp, endast några hundra 
meter söder om Fågelstads by (se ovan). Denna 
Hallingstorpsboplats överges till synes abrupt i 
slutet av den äldre järnåldern, efter att ha varit 
i bruk under lång tid. Det är troligt att valet av 
ny plats att bo på för dessa människor istället 
föll på platsen för Fågelstads by, som ligger i ett 
bättre läge, högre i terrängen på en liten ås.

Den förhistoriska boplatsen vid Fågelstads 
by upprättas som sagt under övergången till 
folkvandringstiden och nyttjas sedan under hela 
den yngre järnåldern, det vill säga även under 
vendeltid och vikingatid, och ända in i medeltid. 
Boplatsen är en föregångare till det som senare 
under medeltiden blev byn Fågelstad, som om
nämns under 1300-talet i skriftliga källor. Inom 
Fågelstaprojektet undersökte vi endast delar av 
utkanten av byn och alltså troligen även bara 
utkanten av den järnålderstida boplatsen. På 
platsen fanns ett folkvandringstida och vendel- 
tida fyrstolpshus med tillhörande eldstad som 
förmodligen fungerat som ett förrådshus eller 
hantverkshus. På boplatsytan fanns också flera 
andra härdar från yngre järnålder som innehöll 
keramik samt malstenar och malstensunderlig- 
gare, som har använts vid malning av spannmål. 
Men mest utmärkande för denna del av järnål
dersboplatsen var ett stort antal mycket stora 
och djupa gropar från vendel- och vikingatid. 
Groparna verkade ha fungerat som förvarings- 
gropar som sedan hade fyllts igen etappvis. De 
innehöll keramik, brända och obrända ben samt 
en del bearbetad sten. I en av groparna stod ett
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Framrensade stolphål från fyrstolpshuset i Fågelstads by. FOTO RAÄ, UV ÖST.
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En av de stora förvaringsgroparna i Fågelstads by.
FOTO RAÅ, UV Ö5T.

helt stort bevarat keramikkärl av den typ som 
är den klart dominerande under just vendeltiden. 
Det förefaller därför som om man hade valt 
utkanten av boplatsen till förvaring och förråd.

Det var inte bara vid Fågelstads by som vi 
kunde konstatera att de yngre järnåldersboplat- 
serna sedan övergår till medeltida byar. Även vid 
den medeltida Sunds bytomt hittade vi resterna 
efter byns järnålderstida föregångare, nämligen 
lämningarna efter ett vendel- och vikingatida 
hus. Liksom vid Fågelstads by hade man också 
i Sund under yngre järnålder valt ett nytt läge, 
på den högsta punkten i terrängen. Huset var 
bara delvis bevarat, och det som återstod var 
raderna av de takbärande stolparna. Groparna 
som stolparna hade stått i var djupt nedgrävda 
i marken och kilade med stenar för att göra 
konstruktionen stabil.

I vendeltid och början av vikingatid har 
alltså en ny bebyggelsestruktur på nya platser 
uppstått. Gårdarna kunde ligga ensamma eller 
i byar, men i tätt bebyggda stora jordbruksom
råden som Östergötlands västra slättbygd verkar 
byarna ha varit vanligast. Den allra största delen 
av befolkningen var bönder, som levde på sina 
gårdar och följde djurens och odlingsmarkernas 
årscykler med plöjning, sådd, skörd och betes

Stolphål från Sunds yngre järnåldershus.
FOTO RAÄ, UV ÖST.

drift till och från olika marker. Gårdarnas utseen
de och byggnadssätt kunde variera liksom an
talet hus. Men vanligast var ett lite större bo
ningshus som omgavs av några mindre.

Överklassens livsmiljöer såg emellertid helt 
annorlunda ut: under yngre järnålder utgjordes 
de av de så kallade stormannagårdarna. Dessa 
praktfulla och storskaliga gårdar låg placerade på 
höjder som syntes vida omkring i jordbruksbyg
derna. Man skulle på långt håll se och känna 
den makt som eliten hade över människorna. 
De inflytelserika släkterna som hade inrättat de 
pampiga gårdarna hade också knutit till sig 
underlydande mindre gårdar, och de höll sig 
även med både husfolk och trälar. Centralt på 
stormannagården fanns en så kallad hall, en stor 
festsal där ceremonier och gästabud hölls. Stor
mannagårdarna användes nämligen som sam
lingsplatser för olika ändamål. Även den of
fentliga religiösa kulten och de återkommande 
offren utfördes nu på stormannagårdarna. Där 
bedrevs också handel och varuutbyten. Hantver
kare och smeder reste dit för att producera dyr
bara föremål. På stormannagården fanns, för
utom hallen och bostadshus, specialiserade om
råden avsatta för hantverk. Där framställdes 
glasföremål, olika typer av smidesarbeten samt
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ben- och hornhantverk. Konsthantverket stod 
på högsta nivå under yngre järnålder. En möns
terstil, den så kallade djurornamentiken, hade 
utvecklats som ofta visar välkända bilder från 
den förkristna religionens mytologiska värld. 
Oden är en relativt vanligen avbildad gud. Han 
var den mäktigaste guden och dyrkades av över
klassen. Och så som Odens sal Valhall beskrivs 
verkar stormannagårdarnas aristokratiska salar 
också ha sett ut.

Gravar och kult
Gravfalten som anläggs under början av yngre 
järnålder används ofta ända fram till kristendo
mens och därmed också medeltidens inträde. 
Aven om den yngre järnålderns gravar under
sökts i mindre omfattning än den äldre järnål
derns, har vi trots allt kunnat konstatera att man 
nu har en ny individrelaterad dödsuppfattning. 
Gravgåvorna från folkvandringstid och framåt 
består ofta av personliga tillhörigheter såsom

smycken, kammar och klädesdetaljer förutom 
mycket statusfyllda import- och guldföremål. 
Trots oroligheterna i landet, som går att skönja 
genom bland annat fornborgarna, går vapen- 
gravseden ur bruk under folkvandrings tid. Detta 
tyder på att den gamla krigareliten inte längre 
har samma behov av eller möjlighet att hävda 
sig och tala maktspråk. Det kan ju också vara ett 
uttryck för det nya religiösa tankesättet. Detta 
märks också genom att många nya gravfält 
uppkommer på nya platser och på att gravöver- 
byggnaderna nu ser annorlunda ut. Gravarna 
kan utgöras av mindre vällagda stensättningar, 
och i Östergötland finns även exempel på att 
hela gravfalt utgörs av en enda sammanhängan
de stenpackning där flera gravgömmor placerats.

Överst t h: Gravar på gravfältet Lunds backe 
i Vallerstad socken. Underst t h: Resta stenar 
på gravfältet Lunds backe i Vallerstad socken.
FOTO LISA K LARSSON, RAÄ, UV.

Skeppssättning i västra Östergötland. FOTO CHRISTINA HELANDER, RAÄ, UV ÖST.
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Gravfälten från den här tiden syns som puckliga backar i dag. foto lisa k LARSSON, raä, uv.

På folkvandringstida gravfält förekommer även 
så kallade domarringar, som består av resta stora 
stenar i en ring. Under den nästföljande vendel
tiden utökas gravfälten ofta med sten- och jord- 
fyllda högar, trekantiga stensättningar som kallas 
treuddar och resta stora stenar. Vendeltiden är 
också känd för sina rikt utrustade storhögar och 
båtgravar: Tidsperioden har fått sitt namn just 
efter de synnerligen praktfulla exemplen i Ven
del norr om Uppsala.

Aven i Aska härad förekommer folkvand
ringstida och vendeltida gravar med exklusiva 
föremål. I en hög på samma gravfalt som den 
rika Ostervarvsgraven i Varvs socken (se ovan) 
har ett fragment av ett smycke i en speciell emal
jeringsteknik som heter cloisonne påträffats. 
Cloisonnéarbetets höga kvalitet har jämförts 
med guldsmedsarbeten från de rika och kända 
högarna vid Uppsala. Smyckeresterna bestod av

ett bottenbleck med tunna kantställda sidoväg
gar av guld och en kvarsittande almandin (ett 
slags röd granat) samt nio trådfragment av spun
net guld. Från samma gravfält finns även ett 
flertal andra mycket fina föremål daterade till 
främst vendeltid; ett bronsbeslag med djuror- 
namentik, ett glaskärl i grönt glas med på
smälta trådar, spelbrickor, en bentärning, pärlor 
och en miniatyrpilspets. I Vallerstads socken 
direkt söder om Varv har dessutom 27 hoplän
kade spiralringar av guld från folkvandringstid 
påträffats. Från Ostervarv och även dess omnejd 
finns alltså exceptionellt rika gravfynd från både 
äldre och yngre järnålder. Denna kontinuitet av 
rikedom tyder på att en mäktig släkt haft mak
ten i området redan under romersk tid och att 
den under yngre järnålder säkerligen har utveck
lats till en stormannasläkt med ännu större makt 
över människorna där.
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Två yngre j ärnåldersgravar, om än långt ifrån 
så rika, undersöktes inom Fågelstaprojektet i 
Landstorp. Läget för dessa gravar var intressant 
med tanke på det stora Högrabacksgravfältet 
från järnålder som låg bara 500 meter bort från 
Landstorps undersökningsområde, och vars höjd- 
rygg dominerar landskapsbilden där. Dessutom 
finns flera andra mindre järnåldersgravfält i när
heten. Några boplatslämningar från yngre järn
ålder framkom inte i Landstorp utan endast 
gravarna, vilket visar att platsen nu endast an
vändes av människor till att gravlägga sina döda. 
Gravarna hade ursprungligen varit högar som 
senare plogskadats av modern odlingsverksam- 
het. Det är mycket möjligt att fler gravar en gång 
anlagts där men att de helt och hållet har odlats 
bort. Själva gravöverbyggnaderna var nämligen 
i praktiken bortodlade, och det som återstod var 
enbart begravningarna, gravgömmorna. Det vi
sade sig att de gravlagda individerna var vuxna. 
Man hade kremerat dem under hög temperatur, 
och samtidigt hade man offrat djur i bålet. Både 
häst, ko och hund har kunnat identifieras bland 
de brända benen. En del gravgåvor hade också 
samtidigt nedlagts till deras liv efter detta, bland 
annat keramikkärl, en synål och en järnsyl. Grav

skicket man hade använt sig av var ett så kallat 
brandlager, där man helt enkelt strött ut alla ben, 
askan och kolet efter gravbålet som ett lager i 
botten av högen. Genom kol 14-metoden kunde 
gravarna dateras till vendeltid och vikingatid.

Varför dessa individer inte begravts på något 
av de andra gravfalten i närheten av Landstorp 
utan i stället i ett plant och låglänt läge är svårt 
att svara på. En annan ovanlig företeelse på 
platsen var att det i anslutning till Landstorps- 
gravarna fanns ett antal mycket stora och djupa 
stolphål. Stolparna i dessa hade varit kraftiga 
- det kunde man se på storleken, djupet och på 
det faktum att man med stora stenar hade sten- 
skott stolphålen för att stabilisera stolparna 
ordentligt. Stolparna hade inte varit placerade 
så att de kan ha utgjort någon byggnad. Sna
rare var de placerade två och två. En tanke är 
att stolparna har rests i samband med ceremo
nier och riter invid gravarna, närmast att likna 
vid”totempålar”. De förhistoriska religionernas 
tyngdpunkt låg ju mycket i de praktiska hand
lingarna. Olika riter, kultutövningar och cere
monier var vanliga vid bland annat begrav
ningar, som tillfallen for människorna att kom
municera med gudar och andra makter.

Två av stolphålen som låg i anslutning till Landstorpsgravarna. foto raä, uvöST.
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Domarring i Grepstad. foto Göran gruber, raa, uv öst.

Det har grävts ut flera andra platser med 
lämningar efter olika ritualer, offer och kult- 
handlingar. En plats som under vikingatid ver
kar ha haft en mycket speciell religiös funktion 
i Östergötland är kulthuset i Borg nära Norr
köping. Inne i det lilla huset fanns ett altare och 
utanför en stensatt gårdsplan där man grävde ut 
98 amulettringar och 75 kilo djurben. Dessa 
fynd måste ha varit offer till gudarna från ota
liga ceremonier, kanske främst utförda av folket 
på den stora gården intill, men möjligen också 
av människor i bygden vid speciella tillfällen.

Under vikingatid fortsätter man att begrava 
på ungefär samma sätt som under vendeltiden, 
ofta i högar eller i stensättningar. De döda be
gravdes fortfarande i de flesta fall med sina per
sonliga tillhörigheter. Gravgåvorna är också ofta

desamma med några undantag; till exempel kun
de lite mer välbärgade människor under vikinga
tid få vapen (ofta svärd) och religionsanknutna 
föremål som torshammare med sig i gravarna. 
Under hela den yngre järnåldern har de döda 
begravts kremerade, men under slutet av vikinga
tiden får kremeringen alltmer ge efter för jord
fästningar, det vill säga skelettbegravningar. 
Detta visar hur kristendomen så smått börjar 
göra sig gällande på gravfälten. Skelettgravarnas 
gravskick är i början dock inte helt kristet, utan 
snarare påverkat av den kristna kulten. Man har 
dessutom upptäckt att det vanligtvis var kvinnor 
i hög social ställning som tidigt begravdes på 
detta kristna sätt. Vid 1000-talets mitt upphör 
man emellertid abrupt att begrava på de flesta 
av de förhistoriska gravfälten. Kristendomen
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hade fått sitt genomslag, och hädanefter skulle 
medeltidens människor begrava sina döda på de 
kristna begravningsplatserna, nämligen kyrko
gårdarna.

Östergötlands mest kända vikingatida grav 
påträffades i just Aska härad. Det är en hög med 
en brandbegravning vid Aska Frälsegård i Ha- 
gebyhöga socken. Graven undersöktes på 1920- 
talet och är en kvinnograv som genom sina prakt
fulla och ovanliga gravgåvor intar en särställning 
bland svenska vikingatida gravar.

Askakvinnan, som levde på 900-talet, hade 
kremerats med hela sin utmstning. Hon hade 
uppenbarligen förts till sin grav efter fyrspann, 
eftersom fyra hästar och deras hästmunderingar 
hittades tillsammans med kvinnan. I hennes grav 
låg också ett numera mycket välkänt hängsmycke 
av silver. Hängsmycket föreställer en kvinnofigur

Ritning av 
hängsmycket 
med den 
havande Freja.
FOTO ATA.

i elegant och 
mycket detal

jerad dräkt med 
stort ryggknapps- 

spänne i halsen och en prakt
hjälm i form av en rovfågel. Figuren håller om 
sin runda mage. Det har genom åren diskuterats 
flitigt vem hängsmycket föreställer. De flesta 
anser idag att det är en avbild av gudinnan Freja 
som havande. Freja hade i den nordiska mytolo
gin en speciell funktion i samband med barna
födande. Smycket utgör genom sin detaljrike
dom en av de mest intressanta människofram-
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T h: Silverberlocker från Askagraven. FOTO ATA.



ställningarna som är kända från yngre järnålder. 
I graven hade kvinnan också med sig ytterli
gare tre fint arbetade silverhängsmycken, fem 
berlocker av silver, två ovala spännbucklor, ett 
treflikigt spänne, tre ringar, pärlor, köksutrust
ning, mat, bitar av arabiska mynt, graverade ben
skivor, järnnitar som kan ha tillhört en båt och 
en orientalisk bronskanna.

Vikingatida skatter
Ädelmetallsfynd från vikingatid i Östergötland 
är som tätast förekommande i den västra slätt
bygden. Dessa fynd kommer inte främst från 
gravarna som man kanske skulle kunna tro, utan 
från de vikingatida skatterna. Det har framförts 
flera teorier om varför dessa skatter grävdes ner. 
Ofta ligger skatterna vid stora stenblock eller i 
våtmarker. Det kan ha varit så att ägarna till 
dessa dyrbarheter velat försäkra sig om en 
existens i livet efter döden - man talar om så 
kallade ”Valhallsskatter”. I en gåvoekonomi 
som den under vikingatid, där man knöt 
människor till sig genom att ge av sitt 
överskott, är denna tanke rimlig; ge
nom att ge till gudarna förväntade 
man sig något tillbaka. En annan 
tanke är att dessa skatter skall ses 
som gömmor eller ”bankfack” 
där människor i orostider grävt 
ned sitt kapital men av någon 
anledning sedan inte kunnat 
gräva upp det igen. Vissa har 
också velat se skatterna som 
nedgrävda krigsbyten. Och på 
senare tid har hypotesen om att 
skatterna utgör hemgifter, brud
priser eller alliansgåvor lanserats.

Hängsmycke i form av ett manshuvud 
från Askagraven. FOTO ata.

Bakgrundsbild foto lisa k Larsson, raä, uv.

Detta på grund av att skatterna ofta kan knytas 
till boplatser. Den som mottog gåvan bör i så 
fall ha varit av en familj med hög ställning i 
samhället och med vidsträckta förbindelser utåt. 
Hur som helst borde platserna där skatterna 
deponerades ha haft en lokal särställning.

De vikingatida skattfynden i Östergötland 
utgörs oftast av silverskatter, och vanligen inne
håller de mynt och smycken. Guld var en relativt 
ovanlig metall. Inte långt från Fågelstaprojektets 
undersökningsområde vid Landstorp i Västra 
Stenby socken, vid den nu rivna Stens kyrka, 
har inte mindre än två vikingatida skatter hittats. 
De låg endast 300 meter ifrån varandra och ut
gjordes av en guldskatt och en silverskatt. Guld
skatten bestod av fyra guldarmringar och silver

skatten av drygt tjugo silverarmringar, två 
torshammare i silver, delar av hals
ringar, ringar, tyska och arabiska sil
vermynt, en mängd silvertenar samt 
kedjor. Bland andra vikingatida skatter 

från den västra slättbygden märks den 
kända Erikstorpsskatten i Odes- 

hög (en av Sveriges rikaste sil
ver- och guldskatter), Väder- 

stadskatten, Mjölbyskatten, 
Bobergskatten samt den 
numera försvunna Älve- 
stadsskatten. Det är såle
des anmärkningsvärt tätt 
med vikingatida ädelme- 
tallfynd och skatter på den 

västra slättbygden. Dess
utom återfinns tre av Ös
tergötlands fyra guldfynd 
här.
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Skattjakten i Sten

Västra Stenby socken vårföre 1812 uppdelad i två 
socknar: Stens socken och Kälvstens socken. I 
Stens socken, byn Sten, inte långt från Fågelsta- 
projektets undersökningsområde vid Landstorp, 
låg en tidigmedeltida, romansk kyrka. Det som 
återstår av kyrkan i dag är en överväxt ruinkulle, 
rester av kyrkogårdsmuren och en lutande grav
sten. Under medeltid byggde man i allmänhet 
kyrkorna i byar som tidigare haft en central ställ
ning i bygden, och det stämmer bra med Sten. 
Det visar bland annat flera magnifika gravfält men 
inte minst de stora vikingatida guld- och silver
skatter som man funnit där.

Vid nyåret! 893-94 grävde statdrängen Karl 
Wilhelm Johansson på en plats där några logar 
brunnit ned på lantbrukaren Karl Anderssons ägor 
vid Stens rusthåll. Till Karl Wilhelms förvåning 
hittade han då fyra glänsande armringar av guld 
- en vikingatida guldskatt! En av ringarna var slät 
och trind, två av dem var tvesnoddade och den 
tredje tresnoddad och lite skadad. Ringarna väg
de mellan 60 och 70 gram vardera, och enligt upp
gifter var guldet "af vacker färg" och "af 95,2-97 % 
halt". Karl Wilhelm inlöste sedan fyndet till Statens 
Historiska Museum.

Bara några månader senare, på våren 1894, 
grävde muraren Ernst Gustafsson en grundlägg
ning till en ny ladugård vid Stens Prästgård inte 
alls långt ifrån guldfynden. Han påträffade då 
ytterligare en vikingatida skatt, denna gång en 
stor silverskatt. Silverskatten bestod av en tors- 
hammare, nio armband, elva armringar, två ringar, 
en pärla, en halsring, ett flertal snoddar och tenar, 
ändplattor och tyska mynt. Tillsammans vägde 
skatten nästan 1500 gram, och vid inlösning av 
den fick Ernst 125 riksdaler.

Även veterinär dr F Nordeman hade tur. När 
han i december 1894 och under januari 1895 fort
satte grävningarna inför den nya ladugården hit

tade han de kvarvarande delarna av Prästgårdens 
silverskatt. Skatten utökades då med ytterligare 
en torshammare, armringar, ringar, tenar samt 
tyska och arabiska mynt. Dr Nordeman fick fem 
kronor för resterna av skatten.

De stora ädelmetallskatterna härrör från vi
kingatiden, som också kallats för "Nordens silver
ålder". I Sverige har över 1 100 skatter från vik
ingatid påträffats, de flesta från Gotland. Guldet 
och silvret måste importeras från främmande 
länder och kom i form av mynt och smycken eller 
i metallstycken. Mynten användes ofta som bytes
vara efter vikt och klipptes sönder i lämpliga 
storlekar. Vikingarnas mångkunniga metallsme
der arbetade med skilda tekniker och i olika ma
terial. I tidens kraftfulla formspråk skapade de 
elitens makt- och statussymboler. Skatterna är ett 
prov på de välbärgades rikedom och indikerar var 
deras gårdar legat, men deras ägare kom aldrig 
tillbaka för att gräva upp dem. Skattfynden säger 
oss inte bara mycket om hantverkskunnande, 
konstnärliga uttrycksformer och religiös kult; de 
är även viktiga pusselbitar vad gäller dåtida socia
la maktförhållanden och ekonomiska strukturer.

Föremål från skatterna i Sten. Torshammare av 
silver. De breda armringarna av silver och den 
smala av guld. efter montelius isos.
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Detaljbild av Rökstenen under konservering, foto raä, kulturmiljöbild. fotograf bengt a Lundberg.

Runor på stenar och kistor
I slutet av 700-talet anföll och plundrade en skan
dinavisk flotta klostret i Lindisfarne på Eng
lands östkust. Denna räd avlöstes av flera lik
nande plundringståg, kolonisationer och långa 
handelsresor av nordbor åt både öster och väster. 
Det är dessa resor som vi brukar kalla vikinga
tågen. Vikingatiden var en expansiv period i 
norra Europa, och utvecklingen av skeppsbyg- 
garkonsten var en av de bidragande orsakerna 
till att vikingatågen kunde genomföras. Vikingar- 
nas liv fascinerar den moderna människan, och 
särskilt intressant verkar vikingarnas resor vara. 
Själva ordet ”viking” återfinns på några runstenar 
men var från början inte beteckningen på någon 
folkgrupp. Möjligen kommer ordet från att de 
vikingatida skeppen kunde gå iland i grunda

vikar, eller så betydde det helt enkelt ”pirat”, 
”plundrare” eller ”handelsman”. Den största delen 
av befolkningen under vikingatid var emellertid 
inte ”vikingar” utan bönder som levde sitt still
samma liv på gården.

Traditionen med vikingatågen upprätthölls 
främst inom samhällets högre skikt. Självklart 
var de ett sätt att vinna förmögenheter, men de 
gav också ökad social prestige. Dessa utlandsfa- 
rare utgjorde, åtminstone under sen vikingatid, 
med all sannolikhet en speciell social grupp med 
ett säreget levnadssätt och ett krigarideal. De 
allra flesta runstenarna anses också ha rests av 
det övre samhällsskiktet. Runstenarna är min
nesstenar, och mycket ofta är de resta efter de 
utlandsfarare som dog i fjärran länder och aldrig 
återvände hem. Dessa minnesmärken över av-
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Bjälbostenen. foto goran gruber, raA, uv öst.

lidna släktingar och närstående bekostades av de 
efterlevande, och att låta resa en runsten krävde 
vissa ekonomiska förutsättningar. Aven om kvin
nor kunde låta resa runstenar över sina söner och 
män, var det ändå vanligast att det var stormän
nen och de manliga självägande bönderna som 
uppförde runstenarna.

De allra äldsta runstenarna uppfördes redan 
på 100-talet, men det var först på 900-talet som 
de började bli vanliga. Förutom minnestexter i 
form av runor kan runstenarna även ha bild
framställningar som visar episoder ur den my
tiska sagovärlden. Det är genom att studera de 
olika stilarna i denna ornamentik och de olika 
typerna av runtecken som runstenarna kan da
teras. Budskapen som höggs in på runstenarna 
var ämnade för framtiden, och i det syftet lycka

Rökstenens östra sida. foto raä, kulturmiljöbild.

FOTOGRAF BENGT A LUNDBERG.

des man verkligen för många av monumenten 
står än idag. Språket på dem är skandinaviska 
och går att förstå trots att det är tusen år gam
malt. Runstenarna berättar om de vikingatida 
människorna, om vad de hette, om vart de reste, 
hur de färdades, vad de kallade ljärran platser 
och om det pågående religionsskiftet från forn
nordisk religion till kristendom.

Man reste runstenarna vid vägar, vattendrag, 
gravfält och tingsplatser. De var alltså kopplade 
till de vikingatida vägnäten och till viktiga 
platser längs dessa. Något senare, vid kristendo
mens införande, byggdes ofta kyrkorna vid dessa 
betydelsefulla platser. Därför har många av run
stenarna idag en anknytning till kyrkorna, och 
inte sällan användes runstenar som byggmate
rial vid uppförandet av kyrkorna.
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Det finns ungefär 250 stycken runstenar i 
Östergötland. De flesta är resta på den västra 
slättbygden, men på Vikbolandet finns också 
många runstenar. Strax söder om Aska härad i 
Heda socken står inte bara Sveriges utan också 
världens mest kända runsten nämligen Rökste
nen. Det är en ganska tidig sten som restes i 
början av 800-talet av Värin, far till den döde 
sonen Vämod. Rökstenen har vikingatidens 
längsta runinskrift som också innehåller Sveri
ges äldsta kända dikt:

Då rådde Tjodrik 
den djärve, 
sjökrigarnas hövding, 
över Reidhavets strand.
Nu sitter han rustad 
på sin gotiska häst 
med sköld över axeln, 
den främste av märingar.

Kälvestenen. foto Göran gruber, raä, uv öst.

Dikten handlar om Teoderik den store som 
levde på 400-talet, alltså flera hundra år innan 
Rökstenen restes. Teoderik grundade ettostgo- 
tiskt rike i nuvarande Italien år 493, och hans 
bedrifter var kända över hela den germanska 
världen och skildrades i sagor och sägner - up
penbarligen mycket lång tid efter sin död.

En lika gammal runsten och med samma 
typer av runor som Rökstenen står inte alls långt 
ifrån Fågelstaprojektets undersökningsområde 
i Landstorp. Det är den så kallade Kälvestenen 
från 800-talet vid Västra Stenby kyrka. Det spe
ciella med denna runsten är att den är det äldsta 
dokument vi har i Sverige på vikingar och vik
ingatåg som farit österut. Detta var en resa som 
kom att följas av många andra liknande. Kälve
stenen är rest av Stygg, far till Öjvind som stu
pade någonstans under resan. På detta doku
ment, liksom på de flesta andra runstenar, finns 
ingen notering om var eller varför färden slu
tade så olyckligt. Texten på stenen lyder:

Stygg gjorde dessa minnesmärken efter
Öjvind, sin son. Han föll österut med Ejvisl.
Viking ristade och Grimulv.

G rimulv och Öjvind var vanliga namn under 
vikingatiden och vitt spridda, men att på en 
runsten från 800-talet finna personnamnet 
Viking är tidigt. Namnet finns på ytterligare ett 
tiotal runinskrifter, men alla är betydligt yngre 
än ristningen på Kälvestenen. Namnet Ejvisl 
finns också med på den kända Sparlösastenen i 
Västergötland. Både Kälvestenen och Sparlösa
stenen är ristade vid ungefär samma tid, och det 
gemensamma namnskicket visar att det fanns 
kulturförbindelser mellan områdena.

Kälvestenen var känd redan på 1600-talet 
då den satt inmurad i syllmuren till Kälvestens 
kyrkas sakristia. I början på 1800-talet, då Käl
vestens och Stens socknar slogs samman, revs
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Rekonstruktion av ett tidigkristet gravmonument från Vreta Kloster. FOTO CECILIA ljung.
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den gamla kyrkan och en ny byggdes på samma 
plats. Även då användes Kälvestenen som bygg
nadsmaterial i den nya kyrkans vägg. Är 1938 
tog man ut runstenen ur väggen och reste upp 
den vid sin nuvarande plats vid kyrkogårdens 
entré. Vid detta tillfälle upptäckte man ytterli
gare runor på stenen. Var Kälvestenen ursprung
ligen stått är okänt, men med all sannolikhet 
har det varit alldeles i närheten. Detta tror man 
dels eftersom stenen var inmurad redan i den 
gamla kyrkan, dels eftersom platsen är typisk 
for runstenar. Den ligger på en liten förhöjning 
i landskapet precis bredvid en mycket gammal 
färdled (som än idag utgör landsvägen). Flera

järnåldersgravar och en domarring har en gång 
funnits på platsen, vilket stenens inskrift ”dessa 
minnesmärken” kan syfta på. Kälvestenen har 
väl då ingått bland dessa fornminnen. Det finns 
också en tradition med en mycket gammal of
ferkälla (Sankta Britas) alldeles i närheten.

En annan typ av runristat och ornerat mo
nument är de så kallade ”Eskilstunakistorna” 
eller som de numera brukar benämnas ”de tidig- 
kristna gravmonumenten”. Dessa är till skillnad 
från runstenarna inristade gravkistor som ofta 
uppfördes vid de första kristna kyrkorna som 
gravvårdar. I Östergötland finns någonstans 
mellan 150 och 200 tidigkristna gravmonument,



och även dessa är speciellt vanliga i västra Öster
götland. I Hovs socken, som ingick i det äldsta 
Aska härad, har man vid kyrkan funnit inte 
mindre än 40 tidigkristna gravmonument (över 
100 fragment), vilket är det enskilt största fynd
materialet av monumenten.

Även om de tidigkristna gravmonumenten 
började uppföras senare än runstenarna, före
kommer det inte något brott mellan dessa tra
ditioner. Ornamentiken visar tvärtemot på en 
tid av samexistens. På Östergötlands västra slätt
bygd ligger det fler runstenar söder om Tåkern 
och fler tidigkristna monument norr om sjön. 
Det har också visat sig att 1100-talets ägojordar 
var mindre och tätare på slättens södra del och 
större och färre i norr. Det verkar därför som att 
de få och stora jordägarna i norr inte reste run
stenar på samma sätt som bönderna med mind
re ägor i söder. De rikare och större jordägarna 
anlade istället de tidigkristna gravmonumenten 
på de tidiga kristna begravningsplatserna, kyr
kogårdarna.

Det har också visat sig att både de äldsta 
runstenarna och de äldsta tidigkristna gravmo
numenten uppfördes i västra Östergötland och 
de yngsta i östra Östergötland. Detta visar 
återigen på den västra slättens tidiga centrala 
betydelse. Denna tidsmässiga spridning visar 
möjligen dessutom att det centrala fokuset i 
landskapet med tiden flyttades österut.

Tidigkristna gravmonument funna vid Hovs kyrka.
FOTO CECILIA LJUNG.
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Som en port in till medeltiden; dörren till Bjälbo kyrka.
FOTO RAÄ, KULTURMILJÖBILD. FOTOGRAF BENGT A LUNDBERG.

MEDELTID 
1050-1530 eKr

[

Medeltiden tar sin början runt 1050 e Kr. Som 
tidigare nämnts har man tvistat kring hur man 
skall sätta ett slutdatum på järnåldern och där
med hela den förhistoriska perioden, tillika ett 
startdatum på vår första historiska tidsepok, 
medeltiden. Uppdelningen i arkeologiska perio
der är gjord i efterhand och är tänkt att tjäna ett 
syfte för dagens arkeologer. Gränserna mellan 
dem är konventionella och i verkligheten änd
rade sig människors levnads- och tänkesätt för
stås gradvis. Slutdatumet för medeltiden brukar 
dock sättas vid 1530 e Kr (då Gustav Vasa 
bryter med katolska kyrkan). Medeltidsarkeo- 
login skiljer sig lite från den förhistoriska arkeo
login, bland annat genom att man som komple
ment till de fysiska arkeologiska lämningarna 
också kan studera ett historiskt, skriftligt käll
material som är av mycket större omfattning än 
järnålderns ruinskrifter.

Under övergången från järnålder till medeltid 
förändras så småningom människornas världs
uppfattning och samhällsstruktur. Från att ha

varit hednisk och månggudabaserad blir världs
uppfattningen kristen med en enda gud; samhäl
let omvandlas från en lös struktur med många 
små sammanfogade kungadömen till territoriella 
herravälden under en enda kung. Även om den 
kristna tron hade varit känd sedan länge, var det 
inte förrän under 1000-talet som kristendomen 
skulle börja vinna terräng i Skandinavien, om 
än gradvis och olika snabbt i olika områden.

Nya grav- och kultplatser, 
kyrkorna och kyrkogårdarna
Den nya religionen verkar ha varit särskilt att
raktiv för kvinnor i samhällets övre skikt. De 
verkar också ha varit viktiga för kristendomens 
spridning. Flera av de tidigaste gravarna som 
uppvisar kristna influenser på gravfälten har 
nämligen visat sig vara just kvinnogravar. De 
kristna influenserna visar sig bland annat genom 
att man övergick från ett kremeringsgravskick 
till jordfästningar (skelettgravar). Med tiden 
överges också de äldre, förhistoriska gravfälten
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helt och hållet, och de gamla offerplatserna och 
kulthusen revs. Till den nya kulten, kristendo
men, byggdes istället kyrkor, på vars kyrkogårdar 
man nu begravde sina döda. Medan det under 
järnåldern ofta funnits ett gravfält för varje gård 
eller by, fick man under medeltiden en gravplats 
per kyrkosocken. Alla skulle ingå i den stora 
kristna gemenskapen vid kyrkan.

Från den ganska utdragna övergångstiden 
mellan just yngre järnålder och medeltid, mellan 
hedniskt och kristet, finns en märklig gravplats 
på Ombergs sydsluttningar vid Alvastra söder 
om Aska härad i västra Östergötland. Platsen 
undersöktes i början på 1900-talet, och man 
påträffade då ett stort antal skelettgravar där de 
gravlagda hade placerats på ett kristet sätt, det

vill säga med huvudet åt väster. De äldsta av 
dessa gravar kunde dateras till år 1000. På plat
sen hittades även resterna efter en kryptkyrka 
(den så kallade Sverkersgården) från 1100-talet, 
och begravningarna i dess närhet hade fortsatt 
till tidigt 1200-tal. Gravarna låg så tätt att det 
genom åren uppskattningsvis kan ha gravlagts 
ca 4000 personer på platsen. Gravplatsen har 
tolkats som en så kallad ”storkyrkogård”, med 
ett stort geografiskt upptagningsområde till 
skillnad från de senare sockenkyrkogårdarna. 
Sannolikt har det vid denna tid i detta område 
här funnits en stormannagård. Förmodligen kun
de kristnandet genomföras i organiserad form 
tack vare att olika stormannagrupper fått domi
nans över större och större territorier.

Kryptkyrkan, "Sverkersgården", i Alvastra, bilden ärtagen på 1920-talet.
FOTO RAÄ, KULTURMILJÖBILD. FOTOGRAF BERIT WALLENBERG.
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De äldsta kyrkorna i Östergötland uppfördes 
som gårdskyrkor av stormän från välbeställda 
släkter. Man skulle kunna likna dem vid, och se 
dem som en sorts fortsättning på, den yngre 
järnålderns stormannagårdar där också kultiska 
ceremonier hölls. De tidigaste kyrkornas stora 
fortliknande torn visar på stormännens makt. I 
tornen finns tornkammare med spår efter kapell, 
altarnischer, gravrum och portaler till läktare. 
Tornen var reserverade för ägarna; stormannen 
och hans familj. Vissa tornkyrkor utformades 
också säkert för de kringresande kungarnas for
mella och ceremoniella framträdanden.

Under den allra första kristna tiden fanns 
endast kyrkor av trä. Inte många av dessa är 
funna eller undersökta, men de tidigkristna grav-

Tidigkristna skelettgravar i Alvastra.
FOTO RAÄ, KULTURMIUÖBILD. FOTOGRAF BERIT WALLENBERG.

monumenten indikerat ofta platserna för dem. 
Så var även fallet i Klosterstad (Klåstad under 
medeltid) utanför Vadstena i västra Östergöt
land. Arkeologer var egentligen på platsen för 
att undersöka en rundkyrka från 1200-talet, då 
de ca 7 meter från ett tidigkristet gravmonu
ment påträffade Östergötlands äldsta daterade 
kyrka, nämligen en stavkyrka av trä från 1000- 
talets första hälft som hade varit rundkyrkans 
föregångare. Stavkyrkan hade bestått av ett lång
hus samt ett fyrkantigt torn och hade varit 
uppbyggd av kraftiga stolpar och emellan dessa 
langsgående spontade plankor. Unikt för denna 
plats var inte bara resterna efter träkyrkan utan 
också att det tidigkristna gravmonumentet kun
de visa hur dessa hade placerats i förhållande 
till träkyrkorna. Den gravlagda i monumentet 
var en kvinna i 20-25 års åldern, och med all 
sannolikhet tillhörde hon den släkt som lät byg
ga Klåstads allra äldsta kyrka.

Från och med 1100-talet började man att 
bygga kyrkor av sten. Att mura i sten var en ny 
teknik som inhyrda byggmästare från kontinen
ten introducerade. Flera av Östergötlands sten
kyrkor tillhör de äldsta bevarade byggnaderna i 
Sverige. De äldsta stenkyrkorna var byggda i så 
kallad romansk stil, och de byggdes fram till 
1200-talets mitt. Arkitekturen i dessa tidiga 
kyrkor på slätten talade ett tydligt symbolspråk 
till befolkningen: stora, höga stenbyggnader på 
markanta höjder i landskapet som visade bygg
herrarnas starka kristna gudstro men även deras 
höga ställning i samhället. Dessa romanska sten
kyrkor kan ofta dendrokronologiskt dateras med 
hjälp av originaldelar av takstolsvirket av trä.

I Aska härad finns ett flertal mycket gamla 
romanska stenkyrkor. En av dessa är den stora 
romanska kyrkan i Hagebyhöga. Den är dend- 
rodaterad till år 1120.1 kyrkan hade stormannen 
i Hagebyhöga, ägaren till kyrkan, sin privata 
plats i tornets två understa våningar. Där hade
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Utgrävning av rundkyrkan i Klåstad. FOTO RAÄ, UV ÖST.



Ovan: Stens ödekyrkogård.
FOTO GÖRAN GRUBER, RAÄ, UV ÖST.

T h: Stens kyrka avbildad på 1600-talet.
EFTER BRENNER.
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ett privat kapell med en altarnisch åt denne 
inretts. Från tornets andra våning finns en dörr 
som ledde ut till en läktare i långhuset. På den
na läktare, ovanfor den övriga befolkningen, har 
ägarens familj suttit under gudstjänsterna. En 
annan välbevarad romansk kyrka i Aska härad 
är den i Ask. Asks kyrka är uppförd på en liten 
höjd alldeles invid ett järnåldersgravfält med en 
vacker domarring som går att beskåda än i dag. 
Kyrktornet har en ovanlig placering, det är näm
ligen uppfört i kyrkans östra del. I Sverige finns 
bara 15 så kallade östtornskyrkor, och man vet 
fortfarande inte vilken betydelse det hade att 
placera tornen på detta vis.

Aven i direkt anslutning till ett av Fågelsta- 
projektets undersökningsområden, nämligen det 
vid Landstorp, har det funnits mycket gamla 
romanska kyrkor. Det var Stens kyrka och Käl- 
vstens kyrka, som låg väster respektive öster om 
undersökningsområdet. Kyrkorna var båda tro
ligen byggda på 1100-talet. Men när dessa två 
socknar slogs ihop till Västra Stenby socken år 
1812, revs de båda kyrkorna. Det enda som i 
dag vittnar om att en kyrka någonsin stått i Sten 
är den ödekyrkogård som numera består av någ
ra enstaka gravstenar. Den nya socknens kyrka,

Den igenmurade öppningen i Britas kammare.
FOTO GÖRAN GRUBER, RAÄ, UV ÖST.

Västra Stenby kyrka, byggdes på platsen för 
Kälvstens gamla kyrka. Intressant är att man 
faktiskt behöll den gamla romanska kyrkans 
torn vid nybygget. Detta talar for att även den 
nya kyrkan byggdes av en mäktig man och 
kanske för att en sägen om just detta torn hölls 

i levande minne på 1800-talet. Det sägs 
nämligen att den heliga Birgitta skall ha 

övernattat i tornet till Kälvstens kyrka, 
när hon färdades mellan Ulvåsa och 

Vadstena. Tornet kallas därför for 
Britas kammare. Vid detta till-

CImik-X tit ijtsh ci - $/<•'

132



fälle skall den heliga Birgitta även ha låtit kallan 
i närheten springa upp genom att bara stoppa 
ned ett finger i marken. Hur det nu än är med 
den saken kan man i tornet lägga märke till den 
tidigmedeltida tornkammaren, avsedd för äga
ren, och en igenmurad öppning in till kyrkans 
långhus och en läktare.

I det som var det äldsta Aska härad finns 
också några romanska kyrkor värda att nämna. 
Herrestad kyrka är dendrodaterad till någon 
gång mellan 1107 och 1117, vilket betyder att 
kyrkan är en av Sveriges äldsta bevarade bygg
nader. Dessutom tror man att kyrkans taknock 
har återanvänts från en ännu äldre kyrka på



platsen. Taknocken passar nämligen inte för 
takstolens högben. Flera tidigkristna gravmo
nument i närheten av Herrestad kyrka stödjer 
också teorin om att en ännu äldre kyrka en gång 
legat där. Vad som också är speciellt med kyrkan 
är att flera medeltida inventarier från den finns 
bibehållna, bland annat en av Östergötlands tre 
bevarade biskopsstolar från 1100-talet.

Även i Örberga, som tillhörde det äldre Aska 
härad, finns en mycket gammal romansk kyrka. 
Dess tornvirke har daterats till 1116 eller 1117. 
Förmodligen har det också här funnits en äldre 
kyrka med tanke på de tidigkristna gravmonu
menten i närheten. Förutom åldern är Örberga 
kyrka också unik för sitt speciella torn. Tornet 
flankeras av två halvrunda trapptorn på utsidan.

Bara en annan sådan kyrka finns i Sverige, när
mare bestämt i Husaby i Västergötland. I bot
tenvåningen i Örberga kyrkas torn har två pat- 
ronatsgravar undersökts.

Kungamakten, staden och byn
Kyrkorna uppfördes alltså som manifestationer 
för den världsliga maktens utövare. För de mäk
tiga människorna innebar kristnandet stora för
delar. Det fanns ett mycket nära samband mellan 
kungamakt och den kyrkliga organisationens 
framväxt. En kristen kung var en helt annan slags 
härskare än de vikingatida stormännen, även om 
kungasläkterna förmodligen härstammade från 
den maktelit som utkristalliserades redan under 
folkvandringstid. Flera mäktiga släkter kämpade

Bjäibo kyrka. FOTO GÖRAN GRUBER, RAÄ, UV ÖST.
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om kungamakten under övergången till medel
tid. Främst fanns dessa släkter i Östergötland, 
Mälardalen och Västergötland. Det dröjde dock 
ganska länge innan en och samma kung fick 
kontroll över något större område.

I Västra Östergötland utkristalliserade sig 
tre tidiga kungasläkter; den stenkilska ätten, den 
sverkerska ätten och folkungaätten. Folkungaät- 
ten hade ursprungligen sin sätesgård i Bjälbo en 
halv mil väster om Skänninge i västra Östergöt
land. Redan under 1000-talet fanns en storgård 
med en kyrka i Bjälbo, det visar tidigkristna 
gravmonument och runstenar. Det är emellertid 
Birger Jarl, som levde under 1200-talet, som 
räknas som stamfar till folkungaättens kungliga 
gren. Hans far, Magnus Minnesköld, omnämns 
som ”herre till Bjälbo”. Folkungaätten och Birger 
Jarl spelade viktiga roller i bildandet av Sverige. 
I modern medeltidsforskning menar man nu
mera att ett korrektare namn på denna ätt borde 
vara ”Bjälboätten”.

Den stenkilska ätten och den sverkerska 
ätten var folkungaättens föregångare och delak
tiga redan i kristnandeprocessen under 1000- 
talet och 1100-talet. Den sverskerska ätten har 
fatt sitt namn efter 1100-talskungen Sverker den 
äldre. Man tror att denna ätt kan ha varit en 
förening mellan två äldre stormannasläkter, en 
från de mellersta delarna av Östergötland och 
en från den västra slättbygden. Kanske var det 
så att två av de mäktigaste bland flera konkur
rerande släkter bildade en svåröverträffad allians 
och maktkonstellation som förenade Östergöt
lands olika äldre centralbygder.

Det verkar hur som helst som om de centrala 
och viktiga platser som framträder under med
eltiden också var centralområden under slutet 
av järnåldern. De ledande funktionerna koncent
reras till vissa områden vars betydelse sedan 
kommer att bestå i form av kungsgårdar, reli
giösa centra och städer. De flesta medeltida

Alvastra kloster. Klosterkyrkans södra 
sidoskepp mot öster. FOTO RAÄ, KULTURMILJÖBILD. 

FOTOGRAF BENGT A LUNDBERG.

städer anlades under 1100- och 1200-talen eller 
senare. Endast en handfull städer i Sverige an
lades under 1000-talet. Städerna skilde sig från 
byarna bland annat genom att de inringades av 
murar eller vallgravar. Där fanns mötesplatser, 
som exempelvis marknader och religiösa fester, 
och städerna hade särskilda lagar och egna sigill. 
I städerna uppförde kungamakten och kyrkan 
viktiga institutioner som konvent, hospital och 
mynthus.Trots att bara en bråkdel av den medel
tida befolkningen bodde i städer, så levde fler 
människor i en stad än i en by. I städerna fanns 
också människor med professioner såsom hant
verkare, handelsmän, präster, munkar och nun
nor.
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» Alvastra klosterruin. Resterna efter det katolska klostret som grundades år 1143.
FOTO RAÄ, KULTURMILJÖBILD FOTOGRAF BENGT A LUNDBERG.
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Rester efter S:ta Ingrids konvent i Skänninge. FOTO GÖRAN billeson.

I Skänninge i västra Östergötland växte en 
av landskapets tre enda tidigmedeltida städer 
fram (den andra är Söderköping). Och det är 
kanske inte så konstigt; vid Skänninge möttes 
flera av de viktiga landsvägar som knöt ihop det 
stora slättområdet i västra Östergötland. Det 
goda läget bidrog till att platsen blev en viktig 
knutpunkt. De äldsta kristna begravningsplat
serna i Skänninge har kunnat dateras till 1000- 
talet, och under 1100-talet fanns två romanska 
kyrkor på ömse sidor om Skenaån vilket också 
är ett tecken på den dåtida ortens centrala karak
tär. Under tidigt 1200-tal uppförs flera kyrkliga 
institutioner i Skänninge. Flera viktiga poli
tiska och kyrkliga möten hålls där. Det mest 
kända av dessa möten är ”Skeninge möte” som 
hölls år 1248. Det var ett kyrkomöte som inför
livade Sverige ytterligare i kristenheten och som

drog upp riktlinjerna för rikets relation till den 
katolska kyrkan i tre hundra år framöver. I och 
med detta möte får den svenska kyrkan en fastare 
organisation, och celibatet infördes för svenska 
präster.

Under de senaste åren har det skett omfattan
de arkeologiska undersökningar i Skänninge, 
inte minst inom Slättbygdsprojektets delprojekt 
Skänningeprojektet. Det har visat sig att innan 
staden byggdes fanns där tre stora gårdar. En av 
dessa anlades så tidigt som under slutet av vi
kingatiden. Dessa stora gårdar skiljer sig från de 
flesta andra samtida gårdar genom att fynd av 
mynt, vikter och bronsgjuteri visar att det där 
bedrivits handel och specialiserat hantverk. Un
der 1200-talet byggs staden ut på en av de tre 
gårdarna. De andra två doneras till varsitt domi- 
nikankonvent. De arkeologiska undersökningar
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na har också visat att Skänninge var en stad där 
olika funktioner och sociala grupper fanns på 
skilda platser i staden. Bortsett från de centralt 
placerade stads- och sockenkyrkorna låg de kyrk
liga institutionerna, (till exempel konventen, 
hospitalet och helgeandsgården) i stadens ytter
områden. Centralt i staden har man hittat sten
hus som sannolikt har utgjort handelsmännens 
magasinsbyggnader. I stadens östra del låg flera 
av hantverkarnas verkstäder.

En annan medeltida stad i västra Östergöt
land är Vadstena. Birgittakulten är bakgrunden 
till stadens uppkomst, och den fick stadsprivile- 
gier år 1400. Det kan emellertid vara lite komp
licerat att exakt fastställa vilka orter som skall 
definieras som medeltida städer. På senare år har 
medeltidsforskarna även börjat fora in orter som

saknar skriftliga stadsbelägg i sina urbaniser
ingsdiskussioner, delvis på grund av att det skrift
liga källmaterialet bara är fragmentariskt bevarat. 
Två andra orter i västra Östergötland som har 
lyfts upp är Hästholmen och Motala. Till exem
pel vet vi att Motala var en betydande kvarnort 
under medeltiden. Hästholmen nämns som köp
stad runt år 1300, då staden också hade ett eget 
stadssigill som visar ett skepp med segel. Man 
vet ganska Ute om medeltidsstaden Hästholmen. 
Möjligen minskade stadens betydelse då Vad
stena anlades.

Men de flesta östgötarna under medeltiden 
levde, som sagt, på landsbygden i byar eller på 
enskilda gårdar och livnärde sig på jordbruk och 
boskapsskötsel. Under tidig medeltid skedde 
ytterligare en gång i historien en odlings- och

Så här kan bebyggelsen ha sett ut 
i stadsdelen Sanden, Vadstena i slutet 

på 1400-talet och i början på 1500-talet.
REKONSTRUKTIONEN ÄR GJORD UTIFRÅN RESULTATEN 

AV DE ARKEOLOGISKA UNDERSÖKNINGARNA UNDER 

1990-TALET OCH ÄR UTFÖRD AV LÖNEGÅRD & CO.
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bebyggelseexpansion. I vissa områden var till
växten så omfattande att befolkningen tredubb
lades. Orsakerna till expansionen var säkerligen 
flera. Till exempel fick vissa områden erbjudan
den om skattefrihet, vilket bidrog till nyodling. 
Dessutom introducerades nya arbetsmetoder och 
redskap som effektiviserade arbetet. En annan 
anledning tror man var att träldomen började 
avskaffas. Fler och fler trälar frigavs och bildade 
nya egna hushåll.

De medeltida byarna var av varierande stor
lek med olika antal gårdar och byggnader. Nu 
förändrades även byggnadstekniken. Den mång- 
tusenåriga traditionen med de treskeppiga husen 
övergavs faktiskt redan under sen vikingatid.

Från och med denna period var de stolpburna 
husen enskeppiga, och husen började också upp
föras på stensyllar. De medeltida byggnaderna 
var generellt mindre än järnåldershusen. Dess
utom var det ännu vanligare att medeltidshusen 
hade en bestämd funktion och alltså var ex
empelvis bostadshus, smedja eller kokhus och 
inget annat. Inom byarna fanns gränser för de 
enskilda gårdarnas tomter, deras åkrar och deras 
ängar. Vissa av byarna hade också särskilda 
funktioner, de kunde till exempel fungera som 
sockencentrum med en kyrka, som samlings
plats för häradstinget eller som kvarnbyar, då 
vattenkraften började utnyttjas under tidigme
deltid.

Fågelstads by idag, sedd från söder, foto lisa k Larsson, raä, uv.
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Smedjan i Fågelstads by under utgrävning. FOTO RAÄ, UV ÖST.

Inom Fågelstaprojektet undersökte vi två 
medeltida bytomter, Fågelstad och Sund, som 
båda har sina äldsta skriftliga belägg från mitten 
av 1300-talet, men som visade sig vara betydligt 
äldre än så.

Byn Fågelstad ligger än idag på en liten ås i 
landskapet och omnämndes år 1345 som Fughlu- 
stadhum i samband med att Vi åttingdels mark 
skänks till domkyrkan i Linköping. Ungefär 30 
år senare, år 1373 nämns byn återigen, men nu 
som Fughilstada. Det har föreslagits att bynam
net bygger på ett personnamn, men det kan 
också syfta på att det en gång i tiden fanns gott

om skogs- eller sjöfågel på platsen. Ortnamn 
med -stad som efterled brukar man generellt 
säga kan härledas till järnåldern, en datering 
som stärks av våra undersökningar på platsen. 
Det var tydligt att man vid de stora omlokali
seringarna av bebyggelsen i mitten av järnåldern 
(ca 500 e Kr) började etablera en boplats i Få
gelstad som sedan under medeltid bildade byn. 
Vid Fågelstads by undersökte vi, förutom läm
ningarna från den yngre järnåldersboplatsen, 
även tidigmedeltida gropar i utkanten av byn 
samt en smedja från historisk tid.
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Sunds gamla bytomt omnämns för första 
gången 1384. Namnet på byn kommer sig för
modligen just av att den låg på en höjdrygg som 
utgjort ett sund. I dag är Sunds by en del av 
Fågelsta samhälle. När vi undersökte platsen 
påträffade vi resterna efter ett hus på den högsta 
punkten i terrängen. Läget för huset blev intres
sant eftersom det låg inom den historiska kän
da bytomten Sund. Huset fick en datering till 
vendeltid (ca 600 e Kr) vilket tyder på att det 
även här under yngre järnålder etablerades en 
boplats som senare blev den medeltida byn. Ett 
stycke bort hittades även ett förhistoriskt bo
platslager. Undersökningen visade också att det 
på platsen fanns rester av ett tidigmodernt skede,

det vill säga 1600-1800-tal. Det representerades 
av ett odlingslager, ett möjligt stenfundament 
till en byggnad och ett par stora, nyckelhålsfor- 
made ugnar.

En viktig fråga inom arkeologin har varit när 
och hur de historiskt kända bytomterna etab
lerades. Medeltidens byar har ofta inte lämnat 
några spår efter sig ovan mark eftersom byarna 
fortfarande drivs som jordbruk än idag. Det är 
också därför man sällan får chansen att under
söka bytomter arkeologiskt. I de fall man har 
undersökt dem har det visat sig att människor 
hade anlagt bebyggelse inom bytomtsläget redan 
under yngre järnålder. Aven undersökningarna 
inom Fågelstaprojektet gav samma resultat.
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En medeltida myntskatt i Styra

De flesta svenska ädelmetallskatter härrör från 
vikingatiden, men även under medeltiden försök
te människor spara och skydda sina dyrbarheter 
genom att gräva ner dem på något lämpligt 
ställe. Det var dock inte alltid som skatterna häm
tades upp av sina ägare igen. De tidigmedeltida 
skattfynden i Östergötland ärframförallt koncent
rerade till slättbygdens västra del. Den näst största 
medeltida skatten i Sverige kommer från Styra, 
strax öster om Fågelsta samhälle.

År 1789, i slutet av maj, skulle bonden Peter 

Dahl gräva ner ett självdött får intill ett jordfast 
stenblock på sin åker nära Styra kyrka. Invid 
blocket hittade han en av Sveriges största mynt
skatter. Skatten bestod av inte mindre än 25 000 
svenska och gotländska 1200-talsmynt! Mynten

var präglade under åren 1250-1275 e Kr och de 
var troligen lagda i jorden i en trälåda som vid 
upptäckten 500 år senare hade förmultnat. Efter 
det att Peter hittat skatten kom den tyvärr till 
största delen att skingras. En del av mynten såldes 
till myntsamlare och en del till guldsmeder. Det 
som fanns kvar av skatten var 5300 mynt som 
sedan löstes in till staten för 109 riksdaler och 12 
skilling. Skatten var inte bara sällsynt stor, Sveriges 
näst största, utan även numismatiskt viktig. Dels 
innehåller den nästan bara svenska mynt, dels 
härrör den från den svenska myntningens första 
århundraden. Som en liten rolig kuriosa kan näm
nas att ett av mynten i skatten kan vara en sam
tida falskmyntning. Silverhalten i detta mynt är 
nämligen extremt låg.
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Det sägs att skatten ursprungligen varit ännu 
större och att bara en del av den har återfunnits. 
Enligt en annan sägen som lever kvar i trakten 
finns det fortfarande mynt kvar i jorden runt fynd
platsen. Därför får man bara så säd i denna åker 
och inte exempelvis potatis som kräver djupare 
plöjning. Det finns också en anteckning om att 
man hittade en annan skatt i Fågelstads by långt 
innan Styraskatten hittades. Det påstås att man i 
en kärrbrunn på Fågelstads skattegård år 1649 
funnit en stor kittel. Enligt ryktet skulle den "legat 
välvd i jorden med mycket silver fordom gömt 
och inlagt".

Ytterligare två större myntskatter från medel
tiden är funna i närheten av Fågelsta. I Petersberg 
norr om Skänninge har drygt 4000 mynt i en 
malmgryta hittats i en åker. Det yngsta myntet i 
denna skatt är från 1380-1387 e Kr. Och vid Lag- 
mansberga upptäcktes drygt 2000 mynt i ett horn 
tillsammans med tyg och en flintdolk. Det yngsta 
myntet från Lagmansbergaskatten dateras till 
1275-1280 e Kr.

Under de år som mynten som hamnade i 
Styraskatten präglades (det vill säga 1200-talets 
andra hälft) regerade kung Valdemar av folk- 
ungaätten över Sverige. Kung Valdemar var Birger 
Jarls son, och under hans regeringstid ökade 
myntningen kraftigt i hela riket. Detta kan sättas 
i samband med de samtida reformerna av stats
förvaltningen; man införde stående skatter och 
borglän, vilket ledde till ett ökat behöv av mynt. 
Under perioden ökade också handeln i landet, 
vilket innebar en stor cirkulation på mynten. Kung 
Valdemars "Götalandsmynt" är förhållandevis 
vanliga - huvudsakligen på grund av den enorma 
Styraskatten. De flesta bevarade svenska mynten 
från denna tid, både i museer och i privata sam
lingar, kommer förmodligen från detta enda fynd, 
även om Götalandsmynten också förekommer 
rikligt i andra skattfynd och som lösfynd från ex
empelvis medeltida kyrkor.

Vad gäller de svenska myntens historia kan 
nämnas att den allra första inhemska myntningen 
inleddes i Sigtuna under Olof Skötkonungs och 
hans son Anund Jakobs regeringstid, ca 955-1035 
e Kr. Men efter denna första myntningsepok 
följde en myntlös tid på nära hundra år. Under 
denna tid klarade man sig med det silver man 
redan hade importerat, och kanske användes även 
andra ting som betalningsmedel. Runt mitten av 
1100-talet började åter mynt att tillverkas i Sve
rige. Under medeltiden var nästan alla mynt in
hemska och fungerade som mynt med nominellt 
värde. Man använde alltså mynt efter det värde 
som präglats på dem och inte efter vikt som tidi
gare varit vanligt. Under järnåldern hade alla mynt 
(då endast utländska) kunnat användas som vär
demätare utan begränsning av tid och rum, men 
nu blev mynten gångbara endast inom vissa geo
grafiska områden och bara under en viss tid. Där
efter fick de växlas in mot en ny mynttyp, till ex
empel till kursen "tre gamla mot två nya". Regler
ingen medförde att det inte längre blev intressant 
att bevara en förmögenhet i mynt, eftersom den 
skulle komma att minska i värde över tid. Detta 
system avskaffades i början av 1360-talet. Den 
svenska myntningen var också i stort sett begrän
sad till en enda valör, penningen, fram till år 1365 
då örtugen infördes.
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Riksantikvarieämbetet
Arkeologiska uppdragsverksamheten, UV

Den arkeologiska uppdragsverksamheten (UV) på Riksantikvarieämbetet 
är indelad i fyra regioner runt om i landet: UV Syd, UV Väst, UV Öst och 
UV Mitt. UV arbetar enligt Kulturminneslagen (KML) och utför arkeo
logiska utredningar, förundersökningar, särskilda arkeologiska undersök
ningar. Vi tar också fram kulturhistoriska underlag för samhällsplanering, 
till exempel förstudier till miljökonsekvensbeskrivningar och kommunal 
planering. Förutom arkeologer finns olika specialister inom UV. De ägnar 
sig bland annat åt geoarkeologi, vedartsanalys, osteologi, arkeobotanik, 
analys av äldre kartor och metodutveckling, digital dokumentation och 
arkeologisk prospektering. UV arbetar på uppdrag av länsstyrelsen inför 
olika typer av markexploateringar som skall utföras av statliga verk, kom
muner, företag och enskilda personer.

Resultaten från de arkeologiska undersökningarna skall bland annat 
bidra till ökad kunskap om arkeologi och historiska förhållanden, samt 
även komma till användning i forskning och utbildning. De skall dess
utom komma allmänheten till del. Allt arkeologiskt arbete sammanställs 
och redovisas i rapporter, artiklar och böcker.

Mer information finns att hämta på vår hemsida; www.arkeologiuv.se 
där kan du även hämta hem PDF-filer av våra rapporter, samt beställa 
böcker. Det finns också intressanta inlägg om våra pågående projekt.

UV Öst har under de senaste åren satsat på en populärvetenskaplig 
bokutgivning, nedan följer några exempel.

• En väg med historia - Forntidens östgötar i nytt ljus, 1992.

• Kring Stång - En kulturhistorisk utvärdering byggd på 
lantmäteriakteroch historiska kartöverlägg, 1994.

• Skenet från det förflutna - Arkeologi och myter i en 
bronsåldersbygd, 1995.

• ÖstgötaFynd - Från stenålder till stormaktstid, 2001.

• Arkeologi i Svartådalen - Människor och landskap längs 
en gammal kommunikationsled, 2002.

• ÖstgötaPlatser - En resa genom tid och rum, 2003.

• Mötesplats Motala - De första 8000 åren, 2004.

• Ett bredare fält - Arkeologi och kulturhistoria vid 
Linköpings flygplats, 2005.

• Arkeologi i Östergötland, nr 1 - Periodisk tidskrift 
i samarbete med Östergötlands länsmuseum, 2010.
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