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Förord

Under de senaste fem åren har flera av Riksantikvarieämbetets 
arkeologer då och då varit sysselsatta med utgrävningar av boplat
ser som alla är delar i vår äldsta västsvenska historia. Utgrävning
arna har genomförts som ett led i Vägverkets ombyggnad av 
riksväg 41 genom Veddige samhälle i södra delen av Viskadalen i 
Halland. På platserna undersöktes allt från stenåldersboplatser till 
gårdslämningar från romersk järnålder. I den här enkla skriften 
kan du ta del av några av resultaten.

Viktor Svedberg

VITTERHETSAKADEMIENS
BIBLIQiEK



Livsnerven

”Man kan inte två gånger stiga ner i samma flod” - När dyster
kvisten Herakleitos hemma i Efesos för 2500 år sedan tecknade 
ned sin berömda sats om världens ständiga förändring använde 
han för sin liknelse bilden av en flod. Allting ändrar sig alltid i 
vår värld men samtidigt håller sig förändringarna i tillvaron inom 
sina av naturen givna mått, precis så som är fallet med vattnet i en 
flod, menade han. Kring floden byter allting alltid form. Livet och 
omgivningarna förändras, men vattnets framfart förblir densamma.

Vad är då en flod, en sådan som flyter genom Veddige i norra 
Halland? Ja, en sådan fråga kan givetvis få flera svar, men att 
Viskan, precis som den vida Neva eller den heliga Ganges är ett 
vattendrag som genom sin existens i alla tider satt upp ramar för 
människors liv är klart. Kring floden kan människans förändrade 
livsvillkor — själva historien - också mätas. Inte minst genom att 
några av alla de som har livnärt sig vid floden lämnat avtryck i 
marken.

Som i andra floddalar kan också de flacka leråkrarna och klö- 
verblommande ängarna i södra Viskadalen liknas vid en kropp som 
alltid försörjts av traktens aorta - det strömmande vattnet i floden. 
Bygden kring Viskan är mycket gammal nu. Det livgivande vattnet 
har bytt lopp många gånger genom årtusendena och kroppens ärr 
är därför också många och djupa. Från att en gång ha flutit genom 
en nyfödd värld där isen ännu inte smält har kroppen åldrats till 
att bli en mycket gammal värld där järnvägar, riksvägar och bred
band drar fram likt ålderdomens åderbråck, allt för att livet ännu 
skall kunna upprätthållas.

Om floden kunde tala skulle den säkert berätta om de första 
besökarna den såg, en grupp säl- och valjägare som för 13 000 år 
sedan höll rast häruppe på en holme i en istäckt arkipelag långt 
bortom världens ände. Idag kallar vi jägarnas rastplats för Skat-
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Modell av en stenålders- 
hydda byggd av Glenn 
Johansson för Göteborgs 
stadsmuseum till utställ
ningen "Spåren talar. Väst
svensk förhistoria" 2002. 
Foto: Carl-Johan Skogh.

mossen och vi finner den 60 meter över havets yta högt uppe på 
ett berg. Naturen har verkligen bytt ansikte. Floden skulle kanske 
viska till oss om hur den förändrades från en snötäckt isälv till 
en stor och bred havsvik under äldre stenåldern, hur den en gång 
ägde en alldeles egen skärgård och hur den kom att bli allt smalare 
allt eftersom tiden passerat. En lång period var den en fjord. Den 
skulle tala om hur den krumbuktat sig hit och dit i landskapet, 
att den skapat raviner och tagit emot vatten från mindre bäckar. 
Floden skulle berätta om hur jägare för ioooo år sedan uppförde 
bräckliga hyddor i strandkanten, om hur stridsyxkulturens män
niskor för 4500 år sedan offrat sina välpolerade och likt båtar 
formade yxor rakt ned i det svarta vattnet. Den skulle antagligen 
fälla en droppe över dem som i yngre stenålder lades till vila i små 
båtgravar i strandbrynet. Den skulle vänligt ta emot offren av både 
kostbara yxor och stora kärl med matvaror. På avstånd skulle den 
ropa till dem som under bronsåldern stretade med att bygga sina 
stora rösen på bergstopparna. Den skulle förnöjt återge allt om den 
möda som bönderna under 400-talet efter Kristus hade med att 
uppföra det över 40 meter långa huset i sanden på näset. Självklart 
skulle den upprört kommentera hur norrmännens kung Magnus
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Barfot i kamp med danskar och svenskar i slutet av iooo-talet 
skövlade och brände gårdarna i dalen, och hur den våndats när 
danskarnas invasionsarméer drog förbi under medeltiden. Den 
skulle också berätta om den stora staden som började byggas vid 
dess slut. Nog var den glad när Varberg-Borås-Herrljunga järnväg 
äntligen invigdes i oktober i nådens år 1880. Floden skulle också 
notera att landsvägen ännu låg där den legat så länge, men att allt 
fler färdades och färdades. Säkert var floden lättad över att inte 
längre själv behöva bära tyngden av all trafik. I det gröna slam
met på dess botten vilade redan allt från övervuxna förhistoriska 
ekstocksbåtar till ekor som den inte orkat bära. Broarna blev också 
fler och fler och floden fick ta emot kottar som torparbarn kastade 
ned i strömvirvlarna på sin väg till byskolan. Barkbåtar sjösattes 
och flaskpost sändes iväg. Kyrkobesökare, kor och traktorer for i 
som det verkade en aldrig sinande ström fram och tillbaka över 
dess vatten. Telefon- och elektricitetsstolpar trycktes som vaccina- 
tionsnålar ned i långa rader längs med vattnet. Någon grävde långa 
revor i kroppen för att lägga ned ledningar för allt från gas till 
Internet. Kanske undrade floden då och då vart säljägarna och alla 
barnen utan skor faktiskt tog vägen. För att inte tala om uroxarna 
som brukade äta av det skuggiga lövverket längs dess stränder.
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De arkeologiska undersökningarna

Redan ett enda ögonkast på kartan över Veddige visar att livet 
i denna trakt i alla tider varit avhängigt av närheten till floden. 
Bilden av fornlämningarnas utbredning visar detta. I äldre tider 
har människors liv levts i dalen och med ansiktet riktat mot floden. 
Det är här vi finner avtryck av bosättningar och gravar från olika 
perioder av såväl förhistorien och historien. Nu skall inte denna 
text behandla floden i sig, men det är nog ändå utifrån den vi bäst 
kan närma oss de arkeologiska resultaten av de undersökningar 
som gjorts i samband med att riksvägen nu byggts om genom och 
kring Veddige samhälle. I och med ombyggnaden av vägen fick 
vi arkeologer möjlighet att se ned i några små titthål som skild
rar olika delar av historien om livet vid floden i äldsta tid. På fem 
platser gjordes arkeologiska utgrävningar och nedan kan du ta del 
av vad vi fann och vad fynden berättar om tillvaron vid vattnet.

När man gör arkeologiska utgrävningar är det givetvis viktigt 
att dessa genomförs utifrån tydliga vetenskapliga mål. Annars kan 
man ju fråga sig varför man överhuvudtaget skall lägga ned pengar 
på att gräva i marken och analysera en mängd prover. Undersök
ningsresultaten är därför viktiga bitar i en dokumentation som 
syftar till att vi bättre skall förstå vårt landskap och människan i 
detta. Det handlar om allt från forskning kring vår miljö till hur 
sjukdomar utvecklats. I den meningen kan man säga att arkeologi 
är en vetenskap som använder det som fanns för mycket länge 
sedan till att ge oss svar på frågor som är viktiga att utreda i vår 
nutid. I samråd med länsstyrelsen utarbetades därför vetenskap
liga planer för de utgrävningar som skulle genomföras. Planerna 
kunde tas fram efter det att en mängd platser undersökts i begrän
sad utsträckning genom så kallade förundersökningar. Då gräver 
vi smala schakt i jorden på platser där man menar att det finns 
bevarade fornlämningar. I vanliga fall lyfts helt enkelt matjorden
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Härd/kokgrop

Vy över gravplatsen 
där en 10000 årgam 
mal hydda undersök 
tes (RAÄ 321). Foto: 
Glenn Johansson.- _• '■ * Gle
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av och därunder framträder allt från spår av eldhärdar till gropar 
och avtryck av stolpar som visar att det stått byggnader på plat
sen. Efter förundersökningarna togs beslut om vilka miljöer som 
var värda att gräva ut till sin helhet. På fem platser bedömdes det 
vetenskapliga värdet vara så stort att det var motiverat med större 
arkeologiska utgrävningar. Målsättningen var att belysa områdets 
absolut äldsta historia — stenåldern. Det som vi menade att man 
främst skulle kunde utreda utifrån undersökningarna kunde sam
manfattas i några frågor.

- 7 -



• Hur har naturlandskapet kring Viskans nuvarande lopp föränd
rats över tid? Var har strandlinjen varit under olika epoker?

• Hur har boplatserna organiserats under den äldre stenåldern? 
Hur har näringsfånget sett ut i skärgården som då fanns? Finns 
spår av byggnader bevarade från perioden?

• Hur har boplatserna använts under yngre stenålder? Hur ser 
spåren av byggnaderna från perioden ut?

• Vilken ålder och form har gravar och bebyggelse från senare 
epoker?

Redan när vi började våra utgrävningar våren 2008 hade vi mycket 
förkunskaper om miljön invid Viskan. Aldre arkeologiska under
sökningar kring Veddige har bidragit med mycket information om 
bebyggelsens karaktär under olika tidsåldrar. I samhället har det 
under de senaste 15 åren gjorts flera arkeologiska undersökningar 
som visat på bevarade spår av 
en organiserad gårdsbebyg
gelse från främst äldre järnål- e * *

dern. På en av illustrationerna 
i det här häftet kan du se 
exempel på hur avtryck av så •
kallade långhus som under
sökts i området kring kyrkan t

tett sig. Fynd av keramik har 
visat att bebyggelsen främst * .
kan knytas till senare delen e *
av bronsåldern och till äldre 
järnåldern. Bara ett stenkast 
från kyrkan undersöktes till 
exempel sommaren 2003 ett
välbevarat avtryck av en gård Avtryck av en
r o - ... o1 , järnåldersgårdfran romersk jarnalder. vid kyrkan i

i Veddige.

* •.
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I samband med undersökningarna för riksväg 41 år 2008 fann vi 
tydliga spår av en stor gårdsbyggnad från romersk järnålder. Den 
hade legat längst ner vid Viskan på en uppskjutande kulle.

Vi har också redan nämnt den senpaleolitiska fyndplatsen 
Skatmossen. Alltså visste vi att människan varit här redan innan 
inlandsisen smält bort från dalen. Mycket skickliga amatörarkeo
loger som de båda Veddigebröderna Bengt och Göran Bengtsson, 
har med sitt stora intresse för stenåldern i hembygden bidragit 
med en mängd kunskaper som beskriver var stenålderns boplatser 
låg, vilka olika tidsperioder de tillhörde och hur livet levdes i dessa 
miljöer. De har också samlat in ett mycket stort antal fornsaker, 
som visar på de olika näringsfång som bedrivits i miljöerna. I arkiv 
finns dessutom uppgifter som beskriver äldre fynd, och bilder 
som visar ting som hittats i och invid floden i Veddige. Foton på 
kostbara yxor som i mellanneolitisk tid offrades i Drans vatten 
finns i Statens Historiska Museums arkiv. Yxorna fann man när 
sjön skulle sänkas under 1800-talet, men mer om det kan du läsa 
på sidan 18.

På kartan i broschyrens början kan du se var de olika platserna 
låg som undersöktes 2008. RAA-numren är de beteckningar som 
fornlämningarna har i Riksantikvarieämbetets rikstäckande regis
ter. Men låt oss nu försöka återbesöka de fem miljöerna.
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Vid den äldsta stranden

Tillsammans med delar av Skåne är området kring nuvarande 
Varberg och södra Viskadalen de områden som tidigast blev isfria 
efter den senaste istiden. Men islossningen skedde flera tusen år 
efter det att jägargruppen slagit sig ned på den holme i ishavet som 
idag är berget där fyndplatsen Skatmossen ligger. I mesolitisk tid, 
under äldre stenålder för bortåt ro ooo år sedan var havets nivå 
ungefär 10-12 meter högre än den är idag i den södra Viskadalen. 
Klimatet var inte så annorlunda än idag. Kring den breda floden 
växte hassel- och björkskogar och längre upp i landskapet fanns 
tall. Nere vid floden levde många av de djurarter som ännu är de 
typiska men vid sidan av älgar, rådjur, vildsvin och kronhjort så 
strövade också björn, varg och den sedan länge utrotade uroxen. 
Det marina livet i denna stora havsvik var givetvis mycket rikt och 
sammantaget fanns här en miljö som verkligen drog till sig män
niskan. Från mesolitisk tid och framåt var därför den smala havs
viken och flodens dalgångsområden ett mycket attraktivt område 
för stenålderns jägare, fiskare och samlare. Nästan som pärlor i 
ett band återfinns den äldsta tidens boplatser längs ömse sidor av 
floden.
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Skatmossen, en fyndplats från äldre stenålder, låg för ungefär 13 000 år sedan på en ö intill en 
havsvik som idag har krympt till en smal flod, Viskan. Det gröna i kartan motsvarar äldre stenål
derns landytor och det blå vattnet. Vår tids kustlinje, tätorter, floden Viskan och platserna för de 
nu aktuella stenåldersboplatserna intill Veddige är också markerade.



Jägarna

Den helt övervägande mängden fynd från de äldsta jägarboplat- 
serna består av bearbetad flinta som formats till olika typer av 
redskap. Samma typ av stenverktyg förekommer i stort sett på 
alla boplatserna längs med floden, och man kan utifrån platsernas 
spridning få en mycket god bild av människans rörelser i denna 
äldsta tid. Från en av boplatserna finns en kol 14-datering som visar 
att den användes för ungefär ro 000 år sedan, det vill säga hela 
8 000 år före Kristi födelse. Dessa äldsta boplatser är små till ytan. 
Fynden av stenredskap påträffas i allmänhet över ytor som bara är 
50 till 100 kvadratmeter stora. Fynden på varje plats kan däremot 
uppgå till bortåt 500 till 1000 stycken, och det mesta materialet 
kommer från själva tillverkningen av redskap. Gemensamt för alla 
fyndplatserna kring Viskan är att flintan alltid är väl bearbetad 
och mycket utnyttjad. Förklaringen är att det inte funnits mycket 
naturlig flinta att ta tillvara häruppe vid floden. Jägarna har därför 
varit noga med att använda det dyrbara råmaterialet så långt som 
möjligt. Det har också varit tungt att bära med sig för mycket red
skapsmaterial. I sin jakt och i sitt fiske behövde man kunna röra sig 
snabbt genom strandskogens täta snår. Något annat som är typiskt 
för de äldsta jägarnas boplatser vid Viskan är att det där hittas 
många mikroliter, små spetsar i flinta som var speciellt karaktäris
tiska för den komplicerade jakten på uroxe.

Boplatserna skall mer ses som tillfälliga uppehållsmiljöer än 
som spår av permanent bosättning. Vi arkeologer kallar ofta sådana 
här platser för jaktstationer — miljöer där man uppehållit sig en tid 
för att jaga och fiska på ett vis som kan liknas vid en nutida läger
plats i vildmarken. Hit har jägarna anlänt längs med floden i sina 
små båtar. De har rest sina hyddor under träden, övernattat, berett 
sina måltider och arbetat med sina jaktvapen.
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Yxor, en knacksten, en spånkärna och 
flintspån från en av jägarboplatserna 
(RAÄ 128b). Foto: Lena Troedson.



Folksamlingar vid bäckfåran

På en av platserna framträdde på typiskt vis att landskapet invid 
floden dragit till sig människans intresse av olika anledningar 
under olika perioder. Där det en gång runnit en strid bäck ned mot 
Viskan undersöktes direkt under matjorden ett stort antal sotiga 
och med sten fyllda rester av eldhärdar. Eldstäderna hörde till den 
äldsta delen av järnåldern, och var därmed bara dryga 2 000 år 
gamla. Invid bäcken hade man arbetat med sina sysslor och byggt 
ett litet i marken nedsänkt hus — ett så kallat grophus. Vad man 
direkt sysslat med kan vi inte säkert säga, men verksamheten hade 
resulterat i ett avfall som bland annat bestod av många kera
mikskärvor. Ungefär 1,5 meter under marknivån, under naturligt 
avsatta marklager av sand och lera fanns återigen spår av de äldsta 
jägarna. De hade också uppehållit sig här vid bäckfåran, men då 
i en miljö som var helt annorlunda än järnåldersmänniskans. Där 
järnåldersmänniskorna odlade sina grödor satt istället de äldsta 
jägarna på sina jaktpass.

Detalj ur teck
ning av Anders -e 
Andersson. ^
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Hyddan

Av de boplatser från stenål
dern som undersöktes framstår 
en som mer intressant än de 
övriga. Här fann vi inte bara 
mängder av redskap i flinta och 
avfall från själva tillverkningen.
Spår av hyddor och organiskt 
material som ben och trä finns 
sällan kvar på dessa io ooo år 
gamla boplatser. Miljöer där sådana 
material påträffas är därför mycket värdefulla för forsk
ningen som sysslar med människans och hennes livsmiljös 
utveckling. På en av platserna fann vi just tydliga spår av 
en hyddkonstruktion från äldsta stenålder. Hyddan har i 
princip legat i strandkanten och här fick vi alltså möjlighet 
att mer noggrant studera jägarnas miljö. Spåren av hyddan bestod 
av en flack och grund grop i marken - det vill säga av ett i marken 
nedgrävt golv. Byggnaden har varit rund till oval i sin form och 
de yttre måtten har varit ungefär tre gånger fyra meter. ”Inne” i 
hyddan fanns spår av en eldstad och av de stolpar som burit upp 
tältkonstruktionens tak och väggar. Att jakten varit central för 
dem som en gång bott i hyddan illustrerades bland annat av de 
40 pilspetsar som påträffades på golvet. Under arbetet med hyd
dan hittades också något som är mycket ovanligt vid utgrävningar 
av dessa äldsta miljöer. Alldeles utanför hyddans ingång fanns en 
liten grop. I den låg ett par nävar med brända djurben tillsammans 
med en mängd små flintavslag och ett större naturligt flintstycke. 
Gropen, med sitt märkliga innehåll, visade sig efter koli4-analys 
tillhöra samma tidsperiod som hyddan.

I hyddbottnen till 
den 10 000 år gam
la hyddan hittades 
stora mängder 
flinta (RAÄ321). 
Plan, skala 1:200.
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Den offrade maten

På en av undersökningsplatserna fann vi att de som levt vid floden 
hade offrat i det strömmande vattnet. Någon gång i den äldsta bon
destenåldern hade man låtit sätta ned två större krukor med matvaror 
i floden för att på så vis försöka försäkra sig om fortsatt välstånd i 
sitt liv i dalen. Invid de två krukorna hade man också kört ned några 
kraftiga störar av trä i flodbottnen. Att man offrat i vattnet är inte 
unikt. Offer i vatten är så vanliga genom förhistorien att arkeologer 
talar om en vattenkult. Berömd är offermossen Käringsjön i södra 
Halland där en jordbrukande befolkning i äldre järnåldern byggt 
bryggor ut i mossen för att därifrån kunna sänka ned gåvor till 
gudarna. Vattnet är i många världsföreställningar det element som 
innesluter och omger den fysiska världen. Hela människans värld, 
liksom hon själv, blir i religiösa myter världen över skapad ur vattnet.
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Människorna som i början 
av den yngre stenåldern 
levde vid Viskan var i den 
meningen inget undantag.

De båda krukorna låg 
halvannan meter ned i 
marken under lager av sand 
och gyttja som bildats när 
Viskans vattennivå var 
betydligt högre och platsen 
därför stått under vatten.
Båda kärlen var ornerade 
med snördekor. Vi arkeologer kallar sådana krukor för trattbägare. 
Båda krukorna har daterats genom kol 14-analyser. I den mindre 
fanns fastkletat på insidan vad vi kallar ”matskorpa”. Det är sådana 
förbrända matrester vi kunnat datera. I den större krukan fann vi 
förkolnade frön av kubbvete och detta är mycket, mycket intres
sant. De båda krukorna hade med sitt innehåll offrats ned i vattnet 
för hela 6 000 år sedan. Varför är då dateringen av det lilla fröet så 
intressant? Jo, dateringen till åren kring år 4 000 före Kristi födelse 
innebär att vi kan belägga veteodling så långt norrut som i Viska
dalen vid denna tidiga tidpunkt. Jämförbara dateringar av tidigt 
jordbruk finner vi annars betydligt längre söderut i Europa. Och 
det är givetvis spännande att vi nu kan visa att det odlats invid 
floden för hela 6 000 år sedan. Sådan information ger oss en tydlig 
vägledning om hur kunskap om jordbruk spritts.

VITTERHETSAKADEMIENS
BIBUŁEK



Stridsyxorna i Dran

Ett annat mycket speciellt offerfynd som vi också vill nämna 
gjordes i samband med de omfattande sänkningarna av Veselången 
under åren 1861 och 1862. Intill ett gammalt vadställe på nordsidan 
av Dran fann man under grävningar i sjöbotten ett stort offer, som 
förankrats i sjöbotten vid en rad pålar. Bland de många föremålen 
fanns strids- och båtyxor från yngre stenålder. Som du kan se på 
bilden är detta föremål som framställts på det mest tålmodiga och 
konstfärdiga vis. Troligen har yxorna burits som tecken på att äga
ren åtnjöt både prestige och vikt i stenålderssamhället. Båtyxorna 
är annars framförallt föremål som man finner i gravar från perio
den. Fyndet, som 1869 överlämnades av sjöingenjören Lundgren 
till antikvitetsintendenten 
Nils Gabriel Djurklou och 
så småningom fann sin 
väg till Statens Historiska 
Museum går jag dock inte 
närmare in på här. Men 
det är intressant att de 
yngsta nedlagda yxorna på 
platsen är från vikingatid.
Det verkar alltså som om 
vi här står inför en offer
plats som brukats kontinu
erligt i tusentals år.

Offrade stridsyxor 
från Dran. Foto: 
SHM, Stockholm.
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De döda i båtarna

I en av de undersökta miljöerna grävdes också några gravar som 
hör till stenåldern. Alldeles invid vad som då var Viskans strand
kant hade man låtit gravlägga sina döda i några små av stenar 
likt båtar formade monument. De båda gravarna låg placerade i 
ostnordostlig till västsydvästlig respektive nordvästlig till sydöst
lig längdriktning. De var 2,75 respektive 2,10 meter långa samt 1,8 
och 1,5 meter breda. De omgavs i båda fallen av sju till åtta större 
stenar som ibland ställts på kant. I några fall hade mindre stenar 
kilats fast mellan de större. Centralt i båda anläggningarna fanns 
en större sten. I den ena av gravarna var mittstenen tydligt ställd 
på kant.
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I en av gravarna hade knytnävstora och av eld påverkade stenar 
lagts i ett lager av ljust grå sättsand, men någon eld hade aldrig 
förekommit i monumentet. I det andra monumentet hade istället 
ett lager småsten spritts över hela ytan inom monumentet under 
den heltäckande inre stenpackningen.

I anläggningarna påträffades mycket fragmentariska spår av 
inre gravkonstruktioner. Dessa avtecknade sig som rektangulärt 
formade och till storlek identiska lerlager. De var utbredda över en 
1,5 meter lång och o,8 meter bred yta. Vid genomgrävning visade 
sig gravgömmorna vara endast 8 cm djupa och under dess svagt 
trågformade bottnar vidtog steril sand. I båda fallen var ned- 
grävningarna för gravarna omgivna av en 5 centimeter bred och i 
förhållande till leran och den omgivande sanden mörkare färgning, 
vilket innebär att gravarna omgivits av någon form av ramar, san
nolikt av trä. Några fynd gjordes inte i gravarna och alla skelett
rester var borta. Genom jämförelser med andra miljöer och grav
platser vill vi mena att gravarna med stor sannolikhet hör till yngre 
stenålder. Formen på gravskicket antyder dessutom att de som 
vilar i gravarna tillhört den grupp av människor som vi arkeologer 
kallar för stridsyxkulturen - det vill säga de människor som offrade 
sina kostbara yxor ned i Dran. Det enda föremålet som låg i en 
av gravarna var ett litet pyramidformat och polerat vitskimrande 
kvartsstycke.
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Gården från romersk järnålder

Under århundradena efter Kristi födelse skedde stora förändringar 
i människans sätt att organisera sig - så också i det halländska 
landskapet. Under romersk järnålder kom bebyggelsen att bli mer 
fastlåst vid olika platser i landskapet. Man lät bygga nya gravplat
ser på andra platser och man byggde gravar som hade andra former 
och var mer synliga. Man reste stenar, byggde domarringar och 
stora stensättningar och lät placera sina gravplatser alldeles nära 
sina gårdar. En sådan gravplats finns bevarad nere vid floden. Två 
stora stensätt ningar ligger kvar som en påminnelse om att det här 
låg en gård för 1700 år sedan.
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Skälen till att man lät bygga sin gård på ett sandigt näs alldeles 
nere vid floden for så länge sedan var säkert flera. Gården låg intill 
allfarleden. Här kunde man kontrollera sin omgivning och alltid 
nås av nyheter från världen. En annan anledning var att marken 
nere vid floden bestod av morän och sand. Jorden hade god drä- 
neringsförmåga och det var därför lätt att både odla och hålla sin 
bostadsmiljö torr.

Av gården återstod flera hundra spår av stolpar som ingått i 
husen, rester av eldhärdar och gropar som fyllts med avfall. Fynden 
var däremot ganska få, men i anslutning till det stora gårdshu
set fann vi rester av sönderslagna keramikkärl som gör att vi kan 
datera huset. Själva gårdshuset har varit mycket stort. Byggnaden 
var hela 40 meter lång och 10 meter bred och omgiven av flera 
mindre ekonomibyggnader. På för den tiden typiskt vis har grav
platsen legat nära bebyggelsen. Människorna i romersk järnålder 
levde i en fast förvissning om att det var viktigt att behandla sina 
förfader med respekt - de till och med dyrkade sina förfäder. Det 
var också viktigt att markera att gården vid floden hade en historia. 
Inget kunde då fungera bättre än att peka på sina förfäders vilo
rum.

Gården låg inte på något vis ensam i området. Som vi redan 
nämnt fanns flera gårdar i området kring den nuvarande kyrkan 
i Veddige. Flera av husen som dokumenterats där har tillhört 
samma epok. Så det var nog gott om folk i ”Veddige” redan då för 
bortåt 1800 år sedan.
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Slutord

Som alltid visade undersökningarna intill floden endast fragment 
från en värld som redan för länge sedan höljts i det förflutna. De 
arkeologiska spåren av de liv som en gång levts är ibland så väl 
dolda att själva naturen genom överlagringar och förändringar av 
strandlinjer gömt undan historien. Märkena efter de äldsta jägarna 
finns ofta under djupa och naturliga översandningar som blivit till 
när havet stigit och sjunkit. De offrade krukorna med mat låg hela 
1,5 meter ned i marken och det var naturen själv som täckt över 
dem.

Nu när vi avslutat de arkeologiska utgrävningarna som gjor
des i samband med Vägverkets ombyggnad av riksväg 41 genom 
Veddige kan vi se att dessa gett väsentlig ny information om hur 
naturlandskapet en gång formats invid Viskan. En stor nyhet är att

Teckning av Anders Andersson.
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vi forstår att man odlat i dalen redan för 6000 år sedan. Det ger 
oss en god inblick i dalgångens hela miljöhistoria. Sådan kunskap 
kan vi använda för att förstå utvecklingen i bygden bättre. Vi har 
också fått en bild av hur människan en gång etablerat sig i flodens 
omgivning. Från att för första gången för 13 000 år sedan ha besökt 
en holme i ett arktiskt landskap invid den senaste nedisningens 
rand har människan mer och mer tagit landskapet i besittning.
Den enda åskådaren till detta förlopp, floden själv, kan genom sin 
egen utveckling lämna värdefulla upplysningar. Vi kan ta del av 
en berättelse där urox- och björnjägare för 10000 år sedan strövat 
längs dess vindlingar. Vi kan se var de övernattat och hur de ordnat 
sina nattläger. Vi finner deras verktyg. Vi får ta del av hur den 
yngre stenålderns invånare gravlagt sina döda så nära den livgi
vande floden som möjligt. Naturligtvis hade de också som symbol 
för den sista resan använt sig av båtens form. De har offrat sina 
värdefulla yxor rakt ned i vattnet. Längre upp vid kyrkan finner vi 
avtryck av bronsålderns stora bosättningar. Under järnåldern fin
ner vi att det funnits flera gårdar i miljön. En av dessa var en gård 
med en ”mangårdsbyggnad” som var hela 400 kvadratmeter stor. 
Inte långt från huset hade de döda begravts i några stora runda 
monument. Bönderna stretade och så småningom byggdes kyrkor. 
Gårdar ödelädes och människor drog i strid. Allt har floden sett 
och svalt ned i sitt förflutna. Av kunskapen kan vi skapa oss en 
större förståelse av människans livsvillkor och på så vis faktiskt 
också förstå något mer om de tankar och behov som bor i oss 
nutidsmänniskor. Någonstans inom oss strövar det i högt strand
gräs fortfarande omkring en björnjägare. På så vis lär vi oss genom 
spåren av det förflutna något om oss själva och hur vi i framtiden 
måste respektera både flodens och miljöns rättigheter. Nu kan 
vi färdas på en helt ny väg. En väg som någon gång i framtiden 
kommer att spara ett liv och bidra till ytterligare förnöjsamhet i 
bygden. Floden gläder sig säkert mycket åt detta.
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