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Förord

rkeologi är de många människornas historia och de många berättelser
nas vetenskap. Arkeologi tar avstamp i gårdagens materiella kultur, i 
kunskap om hur våra föregångare byggde och bodde, om vackra saker 

och verktyg de höll i sin hand. I din hand håller du nu en bok med många 
berättelser i form av arkeologiska artiklar från Närke. Boken talar om ett Mitt
ens Rike för länge sedan, befolkat av individer som du och jag men avlade i en 
annan värld och fostrade till en annan världsbild. Den talar om bofasta och 
resande folk, om gränsöverskridande i de fyra väderstrecken och om landet 
som byggdes vid bergens fot. Boken är historien om Närke så som vi kan be
rätta den idag. Den är en angelägen arkeologisk syntes byggd på resultat och 
tankar från det senaste årtiondets många spännande undersökningar. Artikel
författarna är på olika sätt knutna till Riksantikvarieämbetets enhet för upp- 
dragsbaserad arkeologisk undersökningsverksamhet i Bergslagsregionen. Vår 
enhet, med det följdriktiga namnet UV Bergslagen, har säte i Örebro och ett 
arbetsfält som utom Närke även omfattar Västmanland, Värmland och Da
larna. Vi som arbetar på UV Bergslagen har det gemensamma målet att driva 
undersökningar och prospekteringar som resulterar i en ny och angelägen ar
keologisk kunskap.

Kunskap kan nyttiggöras på många olika sätt. Att skriva en bok är ett av dem. 
För boken ”Mittens Rike” är huvudsyftet att synliggöra de nya arkeologiska 
inriktningar som hamnar i fokus i Närke efter den senaste tidens undersökningar. 
Resultaten handlar mer om att ställa upp hypoteser och ställa nya frågor till 
materialet, mindre om den absoluta, sanna historien om Närke. Målet är istället 
att i regionen skapa förutsättningar för ett innovativt arkeologiskt samtalsklimat 
dit många är inbjudna. Vår historia angår oss alla. Bokens röda tråd, och kapitel
indelning, följer de tematiska linjer som drogs upp i ”Vetenskapligt program för
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UV Bergslagen 2000 till 2002”. Efter en kronologisk genomgång av de fyra 
traditionella perioderna stenålder, senneolitikum och bronsålder, äldre och yngre 
järnålder, medeltid och nyare tid angavs ett antal tematiska huvudlinjer som 
förenade de olika tidsavsnitten och ett vetenskapligt perspektiv på den kom
mande treårsperioden formulerades. Nu skriver vi år 2003 och tiden är inne för 
en utvärdering och fördjupning av det vetenskapliga programmet vilket också 
är bokens andra syfte.

Bokens fem kapitel är sammantagna en syntetiserande analys av Närke- 
arkeologi som hämtar sin inspiration från de forskningsteman, kursivt redovi
sade, vilka initierades i det vetenskapliga programmet. Inledningskapitlet ”Bo
fast - icke bofast”, sedentärt och mobilt, belyser den i våra dagar så aktuella 
problematiken kring uppbrott och hemlängtan. Tid och rum är nyckelbegrepp 
här, där vi får möta de första närkingarna vid Närkesundet men också stifta 
bekantskap med folket som hörde hemma i sin by. Kapitlet ”De komma från 
öst och väst...”, kulturella kontakter, tar upp en kärnfråga, lika aktuell i histo
rien som idag, om hur vi skapar vårt kulturarv när vi tar emot, omstöper och 
införlivar främmande tankar och ting. I centrum eller marginaliserad är frågan 
i fokus antingen vi betraktar dödsritualer eller materiell kultur. Följande kapi
tel ”Landet vi byggde”, bebyggelse, gravar, odling och politisk geografi, be
handlar vår kulturmiljö där minnesspåren överlagrar varandra och många 
nytänkta frågor ännu gör oss svaret skyldig. Det dolda och det manifesta kul
turlandskapet är ledorden här, där berättelsen böljar från stenåldersgravar via 
odlingsrösen, hus och Husbyar till Riseberga kloster. Kapitelrubriken ”Vad berget 
gav”, järnhantering och järnframställning, anger ett av de mest framträdande 
ämnena i Bergslagsregionen men inte bara här. Järnets betydelse är väl så cen
tral som odlingens i svensk historia om än långt mera förbisedd. Berättelserna 
här kretsar kring den tänkvärda historien om järn och människor. Avslutnings
kapitlet ”Bland torpare och inhysingar”, staden och människor, näringar och 
mentaliteter på landsbygden ägnas historisk arkeologi. I takt med att skrift
språket blir allmängods och ersätter det kollektiva minnet står arkeologen in
för utmaningen att rikta analysen mot sådant som inte framgår av det skrivna 
ordet.

Spännvidden i den här Närkeexposén är möjlig tack vare de arkeologer som 
deltagit vid utgrävningarna med hjärta och hjärna. Ett stort tack till Er alla, 
ingen nämnd och ingen glömd! Ett stort tack för goda samarbeten riktas även 
till samtliga uppdragsgivare vilka har möjliggjort boken!

Vi har gläntat på dörren, välkommen kära läsare - stig ut i Mittens Rike.

Lena Lindgren-Hertz 
Enhetschef
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Bofast - icke bofast är en fråga om mentalitet; känner 
man sig bofast så är man bofast. Alla människor identi
fierar sig med det landskap de lever i. Det är deras hem 
och där bor de. Där är de bofasta.

Bofasthet kan vara så mycket. Stenåldersmänniskan 
levde på nya platser hela tiden, men säg sig säkert inte 
som rotlös, jakten förde till nya platser, men på årlig 
basis återkom man till samma platser, de man visste 
gav god jakt eller där det fanns gott fiske. Ett svedjebruk 
som kräver omflyttningar för att marken sugs ut är 
inte mobilt, utan mycket fast vid en plats, även om 
man flyttar runt en del. Med tiden kom man alltid 
tillbaka till utgångspunkten. Bondgården med djur och 
växelbruk är sannerligen stabil och bonden nog så 
bofast, gården har legat på samma plats i tusen år. Men 
många i det samhället var i rörelse, flyttade från den 
ena platsen till den andra, tiggare, luffare, zige-nare, 
handelsresande. Listan kan göras lång. Märkligt nog 
verkar de första riktigt ”icke-bofasta” människorna 
framträda samtidigt som de första riktigt ”bofasta” 
människorna.



De första Närkingarna

av Jenny Holm

etta är den första av två artiklar om mesolitikum i Närke. De båda 
hänger intimt ihop eftersom de utgår från samma källmaterial. Sten- 
åldersboplatserna i Närke är inte så många. Denna första artikel är 

tänkt att redovisa källäget och om det duger som grund för en diskussion om 
bofasthet och rörlighet i regionen. Den andra artikeln kommer att gå in mer 
specifikt på senmesolitikum och regionens relationer till samtida kulturyttringar 
på västkusten och östkusten.

Från Närkesundet till Hjälmarens avsnörning
Idag ligger Närke mitt i landet. Under hela stenåldern låg det vid kusten. Ju 
längre tillbaka i tiden desto mera kust fanns det. Till att börja med hade land
skapet en syd- och en nordkust på ömse sidor om Närkesundet (Figur 1). Efter 
att landet höjt sig så att en landbrygga bildats tvärs över sundet hade Närke 
under en period både en västkust och en östkust, men allteftersom landhöjningen 
fortskred fick landskapet nöja sig med ostkusten. Denna kröp långsamt allt 
längre österut och lämnade landskapet samtidigt som Hjälmaren snördes av 
och stenåldern gick över i bronsålder. Detta tog flera tusen år, från 8 000 till 
2000 f Kr. Man kan säga att Närke började finnas till samtidigt med Yoldiahavet, 
växte under Ancylussjöns tid, blomstrade när Littorinahavet slog sina vågor 
mot stränderna och hamnade i bakvattnet när havskusten lämnat området. 
Samtidigt förändrades klimatet från karg tundra över tallskog till den hög
atlantiska ädellövskogen, för att sedan åter bli något svalare (Björck & Svens
son 1994, Robertsson 1994, Lindsten 2001).
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Figur 1 Kartan har skapats utifrån "Röda kartans" nivåkurvor, där olika kurvor valts för olika län. 
Situationen förelåg cirka 9500 BP (jämför Fredén 1988, figur 56). Inlandsisens läge vid den här 
tiden är mer osäker, fritt efter Sveriges Nationalatlas. Närke har markerats med grönt.

Vätterns strandlinje har liksom havskusten förändrats under tidens gång, från 
att ha varit en vik av Yoldiahavet till det vi ser idag. Till att börja med hade 
Vättern sitt utlopp i norr mellan sjöarna Skiren och Tibon (väster om Åsbro), 
men då landhöjningen är högre här än i söder tippar sjön långsamt. Vätterns 
vatten rinner sakta söderut och kommer så småningom att översvämma Jönkö
ping. Sjön fick sitt nuvarande utlopp genom Motala ström kring 6 500 f Kr 
(Nilsson 1968:76ff).

Förutsättningarna för ett gott liv har varierat och människans sätt att se på 
sin omvärld har förändrats i samspel med tiden. Landhöjningen var under sten
åldern så snabb att den måste ha varit möjlig att uppfatta för den enskilde 
individen, och synen på omgivningen varierade antagligen mellan människor 
som bodde i ett område med branta stränder och de som bodde i låglänta om
råden (Åkerlund 1996:139f). Landhöjningens effekter var olika uttalade i de 
olika landskapstyperna. Havskusten har under alla omständigheter varit av 
stor betydelse för de människor som bodde här, för hur de levde sina liv och för 
hur nya sätt att vara och se på omvärlden växte fram. Närkesundet ska ha varit 
öppet under cirka 500 år, och sällan helt tillfruset, och har effektivt hindrat
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Figur 2 Tre kartor med Närke och vikande strandlinje, 100 (a), 75 (b) och 50 (c) meter över havet.
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Figur 3 Kuphälla vid undersökningen 1998. Foto Riksantikvarieämbetet.

större landdjur att passera (Liljegren & Lagerås 1993:33f, Björck 1996:133 
och tabell 1). De allra första närkingarna kan alltså inte ha varit renjägare som 
följde renhjordarna norrut. Om människor vistades här så tidigt har de sanno
likt varit fiskare och havsjägare. Närke ligger till största delen öster om vatten- 
delaren, förutom i Nysunds socken som vätter mot Letälven och Skagern. Det 
betyder att östkusten, Ansylussjöns och Littorinahavets västra strand, varit det 
landskap som formade, och formades av, människorna här. De kulturyttringar 
som fanns längre österut kan ha haft större påverkan på de dåtida närkeborna 
än grannar i andra vädersträck.

Från en stor del av denna omfattande period har vi väldigt få, eller inga, 
kända boplatser och fynd. Det betyder inte att här inte funnits några människor, 
bara att vi ännu inte hittat deras boplatser. Ju längre fram i tiden vi kommer ju 
tätare blir det mellan de av oss kända lokalerna med spår från stenåldern.
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Mesolitiska boplatser i Närke
I det här avsnittet presenteras lokaler som enligt fornminnesregistret anses vara 
boplatser. Det medför vissa komplikationer. Bland annat så finns det i registret 
så kallade fyndplatser med många yxor. Det finns också platser med lika många, 
eller färre, yxor som tolkats som boplatser. Dateringen är i många fall oklar. 
Ibland finns föremål från boplatserna som kan datera dem, till exempel mikro- 
spån. Boplatser med bara kvarts har här ansetts vara mesolitiska då nivån över 
havet är tillräcklig för att platsen ska ha legat på torra land då det begav sig. 
Boplatser med bara yxfynd räknas här som mesolitiska om det enbart rör sig 
om äldre yxtyper, trindyxor och lihultsyxor. Medan boplatser med både trind- 
yxor och senare typer av stenyxor inte har tagits med. Med siktet inriktat på 
den andra artikeln om mesolitikum i denna volym har boplatserna preliminärt 
delats upp i boplatser med bara kvarts och boplatser med mikrospån. Detta är,
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som det ska visa sig, ingen självklar uppdelning men ger bra förutsättningar för 
att följa det fortsatta resonemanget.

Kuphälla, i Götlunda socken, är den kvartsboplats som är bäst undersökt. 
Koncentrationer av slagen kvarts ligger mellan klapperstensvallar nära berget 
Kuphälla. Med utgångspunkt från höjden över havet, 70 meter, diskuterades 
inledningsvis en datering av boplatsen till mellanmesolitikum. Denna skulle då 
ha varit belägen på en liten ö ganska långt ut i skärgården och utnyttjats för 
jaktexpeditioner (Edenmo 1997). När sen luminicensdateringarna från några 
av skärvstensansamlingarna visade att platsen varit använd under senmesoliti- 
kum, vid 5 200 och vid 4 000 f Kr, fick situationen omvärderas. Kuphällaboplat- 
sen låg fortfarande på en ö, men en mycket större sådan som inte hade ett lika 
utpräglat ytterskärsläge. Boplatsen låg på öns västra sida där stranden sluttade 
brant, varför det fortfarande under senmesolitikum var nära till stranden. Den 
fanns på andra sidan av en läande klapperstensvall, 300 meter bort. Mycket av 
kvartsen vid Kuphälla har slagits från rundade stenar plockade i standvallarna. 
En av orsakerna till att man valde att stanna till på Kuphällaön kan ha varit 
just den lättillgängliga kvartsen (Graner 8c Luthander 2003).

Nu är kvarts ett material som är tillgängligt på de flesta platser och inte 
minst i Käglan, det höjdparti som en gång utgjorde den arkipelag där Kuphällaön 
låg, har man utnyttjat detta. Slagen kvarts finns spridd över stora områden, 
utan att det går att avgränsa några specifika lokaler där man bott eller bearbe
tat kvartsen. Det finns också många exempel på att man brutit kvarts, både ur 
fast häll och ur block, och tagit tillvara mindre kvartsstenar, under en stor del 
av stenåldern och kanske också senare (Holm 8c Runesson 2002; Flinkfäldt 
1996).

Alldeles i närheten av Kuphälla ligger en boplats som liksom denna i huvud
sak utnyttjat rundade kvartsstenar som råmaterial. Den har kallats för Torp- 
stångsboplatsen. Många kvartsstenar har sönderdelats här och det faktum att 
avslag med rundnötta ytor låg väl samlade på platsen gör det möjligt att pussla 
samman avslagen till de ursprungliga stenarna. Till skillnad från Kuphällalokalen 
fanns här endast några få skärvstenar, men de ackompanjerades av ett par små 
bitar bränd flinta. Torpstångslokalen är inte daterad. Den ligger vid kanten av 
en liten mosse som mycket väl kan ha utgjort strandlinjen, 70 meter över havet, 
när boplatsen utnyttjades (Anttila 8c Holm manus).

På västra sidan av Kuphällaberget har en boplats som ligger på en nivå 
kring 50 meter över havet lokaliserats. Lokalen är inte daterad och endast en 
mindre mängd slagen kvarts har påträffats. Platsen ligger där den annars branta 
sluttningen uppvisar en svagt markerad terrass och förhöjda fosfatvärden har 
uppmätts väster om den (Dock 8c Elgh 1996). Detta skulle kunna vara landnings
platsen där kuphällaborna steg iland vid sina besök på ön.
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Ytterligare en boplats på Kuphällaön har berörts av arkeologisk undersökningar 
nämligen vid Ökna där en stor grund vik med en sydvänd strand legat ovanför 
det som idag är Högsjön. Där har hittats en flintkärna och lite skifferavfall i 
åkermarken (Luthander & Grundberg 1995:14).

Runt Kuphällaön, längs en tänkt strandlinje, som överensstämde med den 
preliminära datering av boplatsen, har flera platser med slagen kvarts identifie
rats (Graner & Luthander 2003). Om dessa är samtida med Kuphällalokalen, 
eller med den strandlinje de påträffades på, eller har en helt annan datering 
måste dessvärre förbli en öppen fråga. Landhöjningen gör i varje fall att de inte 
kan vara äldre än 5 500 f Kr.

Liknande situationer finns på andra håll i Närke. Som exempel kan nämnas 
Gropbron i Viby socken. Här fanns en mindre mängd slagen kvarts på en lokal 
som annars omfattade röjningsrösen och spår av odling från historisk tid. Höjden 
över havet, 90 meter, gör att kvartsen kan ha en äldsta datering till 6 200 f Kr, 
men det är lika troligt att det rör sig om ett senare besök av tillfällig karaktär 
(Kihlstedt manus).

Kuphällalokalen kan också jämföras med de sörmländska boplatserna Stads- 
skogen vid Strängnäs och Odlaren vid Eskilstuna. Stadsskogen har 14C-daterats 
till mellan 4 400 och 4 100 f Kr. Boplatsen låg på 45 meter över havet och har 
en gång legat innerst i en väl skyddad vik på västsidan av en ö. Vid Stadsskogen 
har man, liksom vid Kuphälla, utnyttjat rundnötta kvartsstenar som råmaterial 
vid redskapstillverkningen. Lokalen föreslås vara en jaktstation för marin fångst 
eller en rastplats innan man fortsatte längre ut mot en grupp små öar och skär 
i norr (Drotz 1995:15).

Odlaren har 14C-dateringar från 6 000 till 4 200 f Kr. Boplatsen låg på 60 
meter över havet, mitt på en ö då Littorinahavets strand låg på cirka 50 meter 
över nuvarande havsnivå. Här fanns tre avgränsade kvartskoncentrationer, varav 
två måste ses som slagplatser och en som ett kvartsbrott. ”Odlaren förefaller 
vara spåren efter enstaka besök och utgör en liten del i ett större mönster av 
resursutnyttjande där en riktad aktivitet utgjort huvuddelen av verksamheten, 
reduktion av kvarts.” (Neander 2000:19).

Bland övriga kvartsboplatser i Närke finns främst sådana som är kända 
efter inventering för fornminnesregistrets räkning och genom riktade special
inventeringar.

Fyra boplatser med mikrospån och mikrospåntillverkning har undersökts: 
Vallby, Skävi, Skumparberget och Lysinge.

Ett par av boplatserna vid Vallby i Kils socken undersöktes på 1970-talet. 
Den plats som främst berörs i den här sammanställingen är RAÄ 20, som också 
gått under benämningen ”Ängen”. Boplatsen ligger på 45 till 55 meter över 
havet och uppskattades omfatta ett 50x150 meter stort område. Här fanns
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Figur 4 Boplats vid Blackstahyttan, RAÄ 180 i Kils socken. Boplatsen ligger i bortre delen av den 
gröna åkerytan och i åkern ovanför den. Där har man vid fornminnesinventeringen hittat slagen 
kvarts och en bit bränd flinta. Till höger (öster) om boplatsen höjer sig terrängen markant. Till 
vänster (väster) om boplatsen finns en bäckravin och bortom den en brant sluttning upp mot över 
200 meters höjd över havet. Själva boplatsen ligger på cirka 80 meter över havet och visst är det 
frestande att se den som kustbunden i en sandig vik vid den annars klippiga och branta Kilsbergs- 
kanten. Ytterligare en boplats, RAÄ 181, ligger på 95 meters höjd lite längre upp i samma dalgång. 
Vid Klockhammar en bit norrut ligger tre boplatser på samma sätt på olika nivåer efter varandra i 
en ganska trång dalgång. Man kan lätt föreställa sig att de avlöst varandra då de följt en vikande 
strandlinje. Foto från söder, Jenny Holm.

slagen kvarts, kvartsit, flinta och porfyr. Förhöjda fosfatvärden sammanföll 
med den yta där den mesta flintan påträffades (Spång 1975). Stig Welinder 
nämner hälleflinta och kritflinta och att det fanns handtagskärnor på Vallbybo
platsen (Welinder 1977), medan rapporten inte är så detaljerad (Johansson 1997). 
Senare källor anger att även kambrisk flinta ska ha förekommit (Kindgren 
1991:58 ).

Av boplatsen vid Skävi i Viby socken fanns inte så mycket kvar. Ett par mindre 
ytor fyndförande lager under den plöjda matjorden var allt som återstod. Fynd 
och lager har dessutom antagits ha förflyttat sig något ner för sluttningen varför
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rumsliga analyser och fyndspridning blir meningslösa. Det finns visserligen skill
nader i fyndsammansättningen mellan de båda ytorna som vagt avspeglar en 
rumslig fördelning som en gång funnits. Läget på boplatsen och fyndmaterialet 
i sig kan ändå säga en del om platsen. Boplatsen låg på drygt 60 meter över 
havet vid Vibysjöns södra strand (se figur 7 i Åsa Westins artikel om Stomskil i 
denna volym). Då fyndmaterialet daterar boplatsen till senmesolitikum har den 
legat mer än en mil från närmsta havsvik. Vid Skävi fanns slagen kvarts och 
mikrospån av flinta och kvartsit. Flintan är både sydskandinavisk kritflinta och 
kambrisk flinta från Kinnekulle. Det rör sig om ett fåtal mikrospån i flinta och 
de har sannolikt kommit till platsen som färdiga redskap. Mikrospån av kvart
sit däremot har tillverkats på platsen. Av den ljust rosavita kvartsiten finns 
avslag från arbetets början, uppfriskningsavslag från fronten av en handtags- 
kärna, och slutligen den uttjänta handtagskärnan. Däremot är de färdiga mikro- 
spånen få i detta material. De har tagits med till en annan plats. Mikrospånen i 
flinta återfanns i den norra fyndkoncentrationen och tillverkningsresterna efter 
mikrospån i kvartsit fanns i den södra (Bergold & Holm 1999:13-18, 70ff).

Boplatsen vid Skumpar berget, i Glanshammars socken, bestod av ett kvarts
brott och en stenröjd aktivitetsyta. Platsen låg på 58 meter över havet och har 
strandlinjedaterats till sent mesolitikum. På den stenröjda aktivitetsytan fanns 
slagen kvarts och hälleflinta, med flera urskiljbara föremålskategorier: mikro
spån och mikrospånkärnor, skrapor, knivar, tvärpilar och en stickel. Mikro
spån och mikrospånkärnor fanns i både kvarts och hälleflinta. Mikrospån- 
kärnorna i hälleflinta är handtagskärnor medan mikrospånkärnorna i kvarts 
har varierande form. Två slagplatser kunde separeras, en med både kvarts och 
hälleflinta och en med bara kvarts. Anläggningar bestod av små koncentratio
ner med skärvsten. Drygt 10 meter fån den stenröjda ytan fanns ett kvartsbrott 
i åder i fast berg. På hällen intill brottet fanns städgropar där kvartsen bearbe
tats bipolärt (Apel m fl manus:45ff). En del av de mesolitiska föremålen, mikro
spån och mikrospånkärnor, fanns inom den yta som huvudsakligen innehöll 
tidigneolitiska lämningar (Apel m fl manus:157).

Vid Lysinge i Lillkyrka socken har två mesolitiska boplatser undersökts. 
Båda låg på cirka 55 meter över havet vid vad som varit den inre delen av en vik 
på en av öarna i Käglanskärgården. På Lysinge I fanns flera anläggningar, ett 
par slagplatser där kvarts, porfyr och kambrisk flinta bearbetats, samt två möjliga 
hyddkonstruktioner. På Lysinge II fanns ett mindre antal anläggningar längs en 
strandvall och en slagplats där kvarts, kvartsit, kambrisk flinta, hälleflinta, porfyr 
och skiffer bearbetats. Här fanns också ett kvartsbrott. Lysinge I är 14C-daterad 
till ca 5 200 f Kr (Artursson manus).

Bland övriga boplatser med mikrospån märks en lokal i södra utkanten av 
Örebro, Näbben, som upptäckts av den självlärde Hjalmar Andersson. Här har
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föremål ytplockats i en stenig åker och bland delvis neolitiska fynd finns också 
mikrospån i flinta, hälleflinta och kvartsit. Bland annat finns en större handtags- 
kärna av hälleflinta som knappt har hunnit komma till användning utan legat 
på lut till nästa gång man ämnade sig till platsen.

Mikrospån i tät svart bergart finns på några av de boplatser som Carl Erik 
Kilsberger tagit fram på Villingsbergs skjutfält i Kilsbergen. De här lokalerna 
ligger alla väl över högsta kustlinjen och med en senmesolitisk datering har det 
i allra högsta grad rört sig om inlandsboplatser.

Utöver dessa platser har enstaka mikrospån hittats bland annat på boplatserna 
Mogetorp i Axbergs socken och på två platser vid Klockhammar i Kils socken, 
på Lövstaboplatsen i Kumla socken och vid Sågebol i Viby socken. Dessutom 
är Kuphällaboplatsen en luring, där fanns en liten blyg mikrospånkärna av 
rökkvarts bland all den andra kvartsen.

Kommentar till källäget
Att man bara skrapat på ytan i Närkes boplatsbestånd visar de specialinven
teringar som gjorts, dels av Carl-Erik Kilsberger på Villingsbergs skjutfält, dels 
av Ann Luthander i landskapets sydöstra del. Här har ett flertal nya boplatser 
kommit i dagen och de inventerade områdena ger sannolikt en bild av vad som 
egentligen har funnits i hela landskapet.

Boplatserna vid Kilsbergssjöarna på Villingsbergs skjutfält har förutsättningar 
att vara bland de äldsta i Närke. De ligger alla mer än 200 meter över nuva
rande havsyta och har varit inlandsboplatser. De flesta representeras endast av 
kvarts. En eller ett par har även mikrospån i flintlika material, bland annat i en 
svart tät bergart (Kilsberger 1994:123ff).

Boplatserna i Lännäs socken har också till största delen lokaliserats med 
hjälp av kvartsfynd, men här finns också kvartsit och något enstaka avslag av 
hälleflinta. Lokalerna ligger mellan 70 och 100 meter över havet. Några av 
boplatserna anses kunna vara större basboplatser (Åkerlund m fl 2002:léff).

De flesta undersökta boplatserna har grävts ut i samband med nybygge av 
vägar och järnvägar. Det ger visserligen ett slags snitt genom landskapet där 
boplatser i olika terräng har berörts, från det småkuperade åkerlandskapet vid 
Vretstorp till skogsklädda bergshöjder i Käglan, men de nutida kommunikations- 
stråken kan inte spegla stenålderns bosättningsmönster på ett rättvist sätt. Vi 
får undersöka vissa typer av boplatser och lokaler, men måste ta hjälp av bland 
annat de ovan nämnda inventeringarna för att förstå i vilket sammanhang de 
ska sättas in.

Hittills är det bara boplatser från mesolitikums sista del som är undersökta. 
De äldsta boplatserna har ännu så länge endast gett sig tillkänna genom några
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14C-dateringar. Vid utredningsgrävning i Askersunds socken väster om Vättern 
framkom en härd som daterats till cirka 7 500 BP. Platsen ligger på 100 meter 
över havet mellan en strandvall och en förkastningsbrant (Pettersson 1997). 
Vid utredningen för ny dragning av El 8 väster om Vintrosa har två anlägg
ningar vid Korsgatan daterats till 8 000-8 200 BP. Platsen ligger i en svag väst- 
vänd sluttning på 95 meters höjd över havet (Pettersson, manus).

Sagt om nomader och bofasta
Här finns inte utrymme att utreda alla möjliga varianter av rörlighet och bo
fasthet (äkta nomadism, semisedentärt, transhumans, sedentärt och allt vad det 
kallats). Istället presenteras några försök att sätta in kända boplatser med jägar- 
samlar ekonomi i olika bosättningsmönster.

Lars Forsberg har utifrån studier av boplatser från ett tidsavsnitt som mot
svarar bronsålder och äldsta järnålder vid Lule och Ume älvdalar kommit fram 
till ett mönster av årstidbundna förflyttningar. Under vinter, vår och försom
mar bodde man på basläger i skogsområdet, där man fiskade och jagade älg, 
ren och bäver. Man gjorde tillfälliga avstickare till jaktstationer och bearbetnings- 
platser. Under sensommar och höst flyttade man upp till andra basläger i för- 
fjällsområdet, där man främst jagade ren och samlade råmaterial till sin redskap- 
stillverkning. Mellan de båda basboplatserna fanns transitboplatser. Större bo
platser där en större grupp kunde samlas, till exempel i samband med laxfiske, 
kan ha funnits (Forsberg 1988:95f).

Fredrik Hallgren har studerat de Gästrikländska boplatsernas fördelning i 
landskapet och utläst förändrade strategier från mesolitikum till mellanneoliti- 
kum. En av hans utgångspunkter är Gambles begrepp lokalgrupper och maxi- 
band där 20-70 personer bildar en försörjningsenhet med eget territorium och 
där 15-20 lokalgrupper med eget språk tillsammans bildar ett maxiband (Hall
gren 1993:17; se även Gamble 198é:50f).

För det mesolitiska avsnittet ser Hallgren boplatser i tre olika miljöer; insjö, 
åmynning och skärgård. Han anser att årstidsanpassade flyttningar mellan de 
tre miljötyperna är mest troligt. På vårvintern bodde man i skärgården och 
ägnade sig åt ”pelagiskt”(havs)fiske och jakt på vikaresäl. Hela lokalgruppen 
levde då tillsammans. Möjligen gjorde man tillfälliga avstickare för storviltjakt 
på fastlandet. Vår och försommar splittras gruppen upp i mindre enheter för 
att kunna ta tillvara olika, geografiskt spridda, resurser. Under högsommaren 
levde man vid insjöarna, men uppsplittrade på mindre grupper för att täcka av 
så stort område som möjligt för insamling av vegetabilier. Under hösten fanns 
rika tillgångar i alla de tre miljöerna varför det är troligt med en fortsatt uppdel
ning i mindre grupper som under senvåren. Under senhösten samlas lokalgruppen

BOFAST - ICKE BOFAST 25



åter ute i skärgården. Hallgren föreslår utifrån det faktum att yxor saknas vid 
sjöarna att det kan tänkas att den grupp i samhället som ägde yxor vara någon 
annanstans. Kanske upprätthöll de långdistanskontakter (Hallgren 1993:5Iff).

För de boplatser som dateras till tidigneolitikum, men som inventariemässigt 
hör till mesolitikum, ser Hallgren ett annat bosättningsmönster med en större 
basboplats centralt belägen från vilken specialiserade expeditioner utgick. Möj
ligen flyttade man till insjölägen under sommaren för att bättre utnyttja insam- 
lingsmöjligheterna där. (Hallgren 1993:66ff) Två lokalgrupper med basboplat
ser rymdes nu inom samma område som det tidigare funnits en kringflyttande 
lokalgrupp (Hallgren 1993:69).

Under mellanneolitikum, den gropkeramiska kulturen, anser Hallgren att 
man återgått till årstidsbundna förflyttningar med boplatser vid åmynningar 
och ute i skärgården; under vårvinter i skärgården - under vår och försommar 
vid åmynning - kring midsommartid sillfiske i skärgården - under högsommar 
vid åmynning - under sensommar sillfiske i skärgården - under hösten vid åmyn
ning - under senhöst och vinter i skärgården. Möjligen utnyttjades boplatserna 
på öarna i Dalälven någon period under hösten kanske tillsammans med andra 
grupper (Hallgren 1993:76ff).

Agneta Åkerlund menar att de marina resurserna var tillräckligt stabila året 
runt för att ett scenario med någorlunda stationära huvudboplatser i kombina
tion med varierade speciallokaler är mer troligt än ett kontinuerligt kringflyt
tande (Åkerlund 1996:128f). Istället för årstidsbundna flyttningar för att an
passa sig till tillgången på förnödenheter hade gruppen ett flexibelt system för 
att kunna utnyttja olika resurser. Åkerlund beskriver de stora gropkeramiska 
boplatserna vid Bråviken som samlingsboplatser med det speciella syftet att 
jaga säl på de mindre skären i söder, ett företag som krävde kollektiva insatser 
(Åkerlund 1996:132). Landskapets topografi kan ha påverkat människans sätt 
att leva så att i ett skarpskuret landskap, som vid Bråviken, krävdes kollektiva 
insatser medan i ett flackt landskap, som i Uppland, passade ett individuellt 
handlande (Åkerlund 1996:133, 139).

Kollektiva arbetsinsatser kräver starkare social organisation än individu
ella. Social kontroll och förutsättningar i omgivningen kan tillsammans ha mot
verkat snabba kulturella förändringar och anpassning till andra levnadssätt. 
Man kände till andra sätt att leva men valde sitt eget sätt (Åkerlund 1996:139).

Landskapet kan ha påverkat de bosättningsmönster vi ser på fler sätt. Peri
odvis kan landhöjningen ha varit så markant att människorna tvingats välja 
om de skulle flytta eller stanna kvar. Människorna vande sig vid ett föränder
ligt landskap och att hela tiden söka nya fiskeplatser när de gamla blivit otjänliga 
(Åkerlund 1996:139f).
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Bengt Nordqvist har studerat sandarnaboplatser vid Götaälvmynningen. Han 
föreslår att man haft i huvudsak stationära boplatser i den inre skärgården med 
mindre jakt- och insamlingslokaler på fastlandet och i den yttre skärgården 
(Nordqvist 1998:142ff ). Han påtalar hur möjligheten att lagra mat påverkar 
bosättningens varaktighet (Nordqvist 1998:139).

Man har också diskuterat i vilken omfattning man rört sig inom ett fast 
territorium. Exempel där fyndspridningen tolkats avspegla ett territorium är 
Hans Kindgrens sammanställning av senmesolitiska artefakter av kambrisk flinta 
i Västergötland (Kindgren 1991) och i viss mån Ragnhild Sjurseikes studie av 
jaspis i Hedmark i Norge och Jämtland, Härjedalen och Dalarna i Sverige (Sjur- 
seike 1994). Den kambriska flintan har sin huvudsakliga spridning i ett cirka 
5 000 km2 stort område, medan jaspisen finns spridd över närmare 70 000 km2. 
Detta kan jämföras med Hallgrens förslag till mesolitiskt bosättingsmönster 
där årsvandringarna täcker cirka 2 000 km2.

I nästan alla redogörelser för stenåldern i olika regioner nämner man att 
föremål av för området främmande råmaterial visar på att ett omfattande kon
taktnät har funnits. Människor har rest, träffats och tagit med sig souvenirer. 
Dessa, ofta mycket långväga, förflyttningar av föremål ska på något sätt ses 
tillsamman med eventuella årstidbundna förflyttningar på hemmaplan. Det större 
mönster av människliga möten som ses i enstaka fynd av mikrospån i kambrisk 
flinta i Stockholmsskärgården långt från den kambriska flintans kärnområde i 
Västergötland tas upp igen i nästa artikel om mesolitikum.

Om Närkes nomader
Det är nästan bara små boplatser som undersökts. Flera av de här lokalerna, 
både de med bara kvarts och de som också har mikrospån av flintliknande mate
rial, har tolkats som mer eller mindre tillfälliga jaktstationer i kombination med 
råmaterialutvinning (Drotz 1995, Apel m fl manus, Artursson m fl manus, Graner 
&c Luthander 2003). Detta får en att undra var de stora boplatserna finns. Vallby 
kan ha varit en sådan med förhållandevis mycket artefakter av flintliknande 
material, men inte så överväldigande mycket kvarts, och boplatsen beräknas 
täcka en yta på upp emot 10 000 m2. Eventuella samlingsboplatser kan ha legat 
utanför Närke. Den stora boplatsen vid Möckeln i Värmland (Holm 2002) kan 
ha varit en sådan som också användes av dem som annars bodde i det som idag 
är Närke. Kanske fanns det i Närke jaktmarker som hörde till flera olika territorier, 
eller så krävde inte samhällsstrukturen större gemensamma samlingsplatser. Re
sultaten från de undersökta boplatserna skulle ju kunna tolkas så att man flyt
tade efter resurserna och mer sällan kom tillbaka för att bo på samma plats igen.
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Landskapet Närke är antagligen för litet, strax över 4 000 km2, för att man på 
ett relevant sätt ska kunna diskutera olika territorier. Råmaterialen ger inte, så 
som den kambriska flintan i Västergötland, någon enhetlig bild. De råmaterial 
som använts vid sidan om kvartsen varierar: kvartsit, hälleflinta, kambrisk flinta 
och kritflinta förekommer. Möjligen finns en övervikt för hälleflintan som finns 
tillgänglig i västra Västmanland.

Dessutom måste här ha hunnit finnas flera olika bosättningsmönster under 
mesolitikum. I Närkes början var vattnet det bärande elementet. Kusten och 
havets resurser anses ha större möjlighet att kunna bära en bofast befolkning 
(jämför Åkerlund 1996 och Nordqvist 1998). Kanske var man inledningsvis 
mer bofast än vad man senare blev då kusten vandrade österöver och man fick 
anledning att variera sitt levnadssätt och ta med inlandet som en del av sin 
värld.

28 BOFAST - ICKE BOFAST



Avslöjande avtryck
Tidigneolitiska boplatsstrukturer söder om Örebro

:
i ii... ■ S(

av Ebba Knabe

nder den regniga sommaren år 2000 och den soliga sommaren 2002 
gjordes arkeologiska utgrävningar vid Bäcklunda gård i Törsjö socken 
som berörde två fornlämningar, vilka i det följande benämns Bäcklunda 

50 och 52 efter respektive fornlämningsnummer (Graner & Johannessen 2003; 
Knabe 2003a). På platsen påträffades huslämningar med dateringar från sten
ålder fram till historisk tid. Följande artikel inriktar sig på de äldsta tidigneo
litiska (TNI) huslämningarna och vilken typ av bosättning de representerar. 
Fyndmaterialet från platsen är sparsamt och det vi har som underlag för stu
dien är endast de avtryck i marken som bosättningarna lämnat. Husmaterial 
och byggnader från neolitikum har varit underrepresenterade även om senare 
tids utgrävningar bidragit till att förändra den bilden. Tack vare att undersök
ningarna vid Bäcklunda har omfattat så stor yta har vi här lämningar som man 
normalt inte hade hittat annars, nämligen rännor med spår efter störar och 
stolphål placerade upp mot 100 meter från själva boplatsen. Dessa täcker till
sammans med husen en yta på 10 000 m2.

Det omdiskuterade neolitikum
Det är under neolitikum som de första spåren av bondekulturen dyker upp. 
Denna kultur brukar kallas trattbägarkultur och namnet kommer från dess 
karakteristiska trattformade keramikkärl. Kulturen har sin utbredning från norra
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Tyskland, Danmark, södra Norge och i Sverige upp till och med Mälardalen. I 
tid sträcker sig denna tidiga bondekultur över hela tidigneolitikum samt första 
hälften av mellanneolitikum, vilket närmare bestämt är mellan 3900 och 2800 
f Kr.

Den allmänna bilden av denna tid visar ett gynnsamt klimat med lövskogen 
som den förhärskande vegetationstypen. Med trattbägarkulturen började män
niskan bruka jorden i så kallat svedjebruk. För att fälla träd och röja ny mark 
användes kraftiga yxor av bergart eller flinta. En naturlig följd av svedjebruket 
var att jordarna sögs ut snabbt och att man fortlöpande var tvungen att ta upp 
ny mark. Jordbruket blev med nödvändighet rörligt. När marken vid en tidi
gare boplats återhämtat sig kunde marken svedjas på nytt. Pollendiagram från 
Danmark har visat att det förekommit viloperioder på 100 till 200 år mellan 
svedj orna (Darnell & Ericsson 2000:31). Även om åkerbruk och boskapssköt
sel fick en allt större betydelse för ekonomin var jakt och fiske fortfarande 
betydelsefulla inslag under tidigneolitikum. Åkerbruk och boskapsskötsel på
verkar landskapet och därmed började man redan under neolitikum forma det 
kulturlandskap vi har idag.

Den så kallade neolitiseringsprocessen - det vill säga övergången från jägar/ 
samlarsamhälle till ett samhälle med en ekonomi som bygger på boskapsskötsel 
och åkerbruk - har diskuterats livligt. Debatten rörde sig tidigare kring om det 
nya ekonomiska systemet med egen livsmedelsproduktion som åkerbruk och 
boskapsskötsel nått vårt nordliga land med invandrare (Troels-Smith 1953) el
ler att en inre utveckling av det senmesolitiska samhället skett under ett mer 
eller mindre starkt inflytande från redan neolitiserade grupper (Becker 1947). 
Från och med 1970-talet har framför allt den förra modellen haft flest anhäng
are men det finns modeller där man kombinerar båda alternativen (Hallgren 
1996; Artursson m fl 2003). En mer omdiskuterad teori bygger på att icke 
neolitiserade grupper levt parallellt med neolitiserade grupper utan att ha på
verkats. Under senare tid har diskussionen präglats av tankar kring kontinuitet 
från den mesolitiska jägar- och samlarkulturen till den neolitiska trattbägar
kulturen, och att själva neolitiseringsförloppet har varit mångfacetterat (Lars
son, M 1997:88f)

Sammanfattningsvis kan man säga att diskussionerna under de senaste de
cennierna har gått från ett ekonomiskt perspektiv under 70-talet, över fram
hävandet av kontakter och tillgänglighetsbehov under 80-talet till en holistisk 
syn under 90-talet, då man lagt vikten vid sociala och ideologiska faktorer och 
att den mesolitiska kulturen måste ha varit mottaglig för hela den neolitiska 
ideologin (Holm 1999:9).
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Tidigneolitikum i Närke
Förenklat kan man säga att Närke idag fördelar sig på två vitt skilda natur
typer, som genom historien inneburit en uppdelning av områdets näringsfång 
och kulturella utveckling. Det är å ena sidan den stora uppodlade slätten i det 
centrala Närke och å andra sidan de omgivande urbergsplatåerna med sina 
mineralforekomster och vidsträckta skogsområden.

Under bondestenåldern, cirka 3900 till 1700 f Kr, övergick det varma, atlan
tiska klimatet till subborealt klimat med mer markerade skillnader mellan som
mar och vinter. Sommartemperaturen var dock högre än idag. På de bördiga 
markerna dominerade ädellövskogen som etablerat sig under mesolitikum, 
medan magrare jordar sannolikt var bevuxna med tall och björk. Efterhand 
som jordbruket infördes kom skogsbeståndet att minska. Tidigare skogsbevuxna 
marker togs i anspråk för odling och som en följd därav kom ljuskrävande 
gräsarter och örter att trivas och breda ut sig i det öppnare landskapet (Anders
son, L 1992:37).

I Skandinavien finns de äldsta dateringarna av odling i söder från omkring 
4200 f Kr och det är högst sannolikt att jordbruksnäringen nådde Närke under 
samma tid (Andersson, L 1989:41; Artursson m fl 1997:83). Pollendiagram 
från Vibysjön i Närke antyder svaga förhöjningar av pollen som indikerar mänsk
lig inverkan av miljön under tidigneolitikum (Karlsson 8c Risberg 1997).

Bergslagsregionen har setts som en gränstrakt där trattbägarkulturens nord
gräns gick genom Närke. I sydväst i Tiveden fanns under neolitikum en gräns 
med gånggriftsområden i Västergötland och en trattbägarkultur i öster utan 
några kända gravmonument (Holm 1999:9).

Tunnackiga yxor ses som en indikation på bondeekonomi och det är en 
markant skillnad i antal tunnackiga yxor norr och söder om denna gräns, som 
även var en gräns för ädellövsskogens utbredning vid övergången mellan äldre 
och yngre stenålder (Welinder 1998:61). Dessa yxor tros ha varit bruksredskap 
förknippade med odlingsverksamhet, men de fanns också i överdimensione
rade former som inte kan ha varit praktiskt användbara och har haft en mer 
symbolisk funktion.

En annan karakteristisk yxa är den mångkantiga stridsyxa som tillverkades 
efter förebild av kontinentens kopparyxor. Denna anses ha haft en annan funk
tion. Den bör ha fungerat, som namnet antyder, som ett statusföremål och speglar 
att samhället också så smått börjat utvecklas mot ett mindre jämlikt samhälle. 
Även keramiken är en teknisk nyhet och som sådan hänger den samman med 
behovet av förrådskärl inom den mer bofasta bondenäringen.

Undersökta stenåldersboplatser i Närke är få. I början av seklet gjordes de 
så kallade lanskapsundersökningarna där Sune Lindqvist behandlade lämningar
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från bland annat stenåldern i Närke. Hans sammanställning av Närkes sten- 
och bronsålder byggde till stor del på lösfynd (Lindqvist 1912). Enstaka under
sökningar har genomförts under 1900-talets första hälft, som bland annat be
rörde de tidigneolitiska boplatserna vid Hjulberga och Säbylund (Holm 1999:11).

Kartan visar på de platser som blivit arkeologiskt undersökta, men en del 
platser är endast kända genom fyndmaterial (Figur 1). Knappt en mil norr om 
Örebro, på Karlslundsåsens östsluttning, har man kunnat konstatera en koncen
tration av stenåldersbosättningar tillhörande trattbägarkulturen. Dessa boplatser 
utgör en av den tidiga bondekulturens nordligaste utposter i Skandinavien. Bo
platsen Vallby 1 i Kils socken upptäcktes redan 1920, men undersöktes först på 
1970-talet. Vallby 2 och Röcklinge 1 är endast kända genom ytfynd. I Ekers 
socken undersöktes boplatsen Hjulberga 1 första gången på 1930-talet men denna 
har, liksom Hjulberga 2, även blivit undersökt på 1970-talet. Föremålsfynden 
har främst bestått av yxor och redskap av flinta, rödsten, porfyrit, kvarts och 
andra stenarter. Man har också funnit skärvor av olika typer av keramikkärl 
samt brända lerklumpar, kanske från lerklinade husväggar. Förutom ben av hus
djur, har man också påträffat ben från mård och abborre, vilket visar att man 
fortsatte ägna sig åt såväl jakt som fiske. Boplatsernas lokalisering till Lito- 
rinavikens omedelbara närhet tyder också på detta. Pollendiagram som tagits 
fram i boplatsernas närhet visar att där vuxit skog med lind, ek och alm med 
inslag av björk, tall och hassel. Med all sannolikhet utnyttjades den omkringlig
gande skogen för lövtäkt till vinterfoder åt djuren. Fynd av hasselnötsskal vittnar 
om att människorna även utnyttjade skogens vegetabiliska resurser. Dessvärre 
har man, bortsett från den brända lerkliningen, inte hittat några spår av hus
konstruktioner eller liknande på Karlslundsåsen (Andersson 1989).

I Norra Mos i Kumla har en mindre utgrävning och fosfatkartering genom
förts vid en bosättning daterad till tidigneolitikum. Dessutom har Mossbymossen 
i Kumla visat sig innehålla sädespollen från omkring 3500 f Kr.

Med den nya ekonomin följde också en ny religion och nya begravnings
seder. I Närke finns det spår varken efter dösar eller gånggrifter. Kanske är 
lösfynden av stenyxor som ofta betecknas som depåfynd tecken på markgravar 
utan synlig markering ovan jord.

Under slutet av 1990-talet genomfördes ett flertal undersökningar som be
rörde tidigneolitikum. Undersökningar har gjorts vid Mosås, Säbylund, Lövsta, 
Smedstorp och vid Mariedamm och Högby (Holm 1999:8ff; Graner m fl 2001:5ff). 
Inte vid någon av dessa platser har man påträffat huslämningar. Däremot påträf
fades huslämningar vid platserna Tjugestastorp, Skumparberget och Frotorp som 
grävdes under mitten av 1990-talet. Dessa tolkades som tidigneolitiska hus. Un
der år 2000 grävdes tidigneolitiska boplatslämningar vid Bäcklunda.
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Presentation av Bäcklundaboplatserna
Söder om Örebro breder slätten ut sig. Det är lätt att få för sig att det knappt 
finns några höjdskillnader alls, men här och där sticker det upp små förhöjningar 
i åkermarken. Dessa små förhöjningar har en gång i tiden varit mer uttalade 
innan man började med maskinellt jordbruk som jämnat till landskapet. Söder 
om Örebro och strax norr om Mosås, i Bäcklunda, låg ett par stenåldersplatser 
på just sådana små förhöjningar. Väster om platsen löper Örebroåsen i nord- 
sydlig sträckning. Under år 2000 och 2002 undersöktes dessa platser inför
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exploatering. Det var inte i första hand stenålderslämningar som förväntades i 
området, utan lämningar från bronsålder och järnålder. Platsen visade sig inne
hålla en helt annan lämning. Bronsåldern var ytterst dåligt representerad - endast 
några keramikskärvor - men i övrigt fanns spår efter många perioder på plat
sen. Tidig- och senneolitikum, möjligen också mellanneolitikum, en äldre järn- 
åldersboplats samt hus och agrara lämningar från medeltid och historisk tid.

Fyra hus har daterats till tidigneolitikum och de var belägna cirka 40 meter 
över havet. Boplatsens datering grundar sig dels på tre 14C-dateringar, dels på 
fyndet av nackpartiet till en tunnackig yxa. Medan yxan ger en mer allmän 
datering till tidigneolitisk tid (4000-3200 f Kr) ger de kalibrerade 14C-dateringa- 
rna en mer noggrann datering till tiden mellan 3640 och 3520 f Kr.

Till bosättningarna hör också ett antal märkliga rännor med färgning efter 
stolpar och störhål. Dessa sträckte sig längs vad som kan antas vara den tidens 
strandlinje och förefaller ha fungerat som en slags gränsmarkering. Platsen låg 
skyddad längst in i en större vik som täckte det område som idag utgörs av 
slätten söder om Örebro. Därifrån kom man sedan ut i Litorinahavet som då 
var betydligt större än dagens Östersjö.

Två bosättningsfaser har identifierats med vardera ett stolphus, en hydda 
och en kokgrop. Ett femtiotal meter från bebyggelsen låg rännorna som också 
tolkas tillhöra bosättningarna.

Husen och hyddorna

Piusen i Bäcklunda uppvisade likheter men även olikheter med andra tidigneo- 
litiska hus. Fyllningen i anläggningarna som ingick i huskonstruktionerna var 
mycket urlakad och med undantag för hus C kunde inget kol plockas för 14C- 
analays och därmed dateras. Därför är vi hänvisade till typologiska jämförel
ser. I det följande jämförs huslämningarna först och främst med lämningar som 
grävts i Närke, men även med lämningar i från Östergötland som också anses 
relevanta för tolkningen.

Det ena stolphuset, hus H, var cirka 8 meter långt och 3 meter brett och 
bestod av åtta stolphål och en gavelränna i väster. Det andra huset, hus I, be
stod av nio stolphål och var 8 meter långt och 4,5 meter brett. Båda husen hade 
en svagt elliptisk form där den sydliga väggen var något konvex och den nord
liga något rakare. I båda husen fanns också en härd centralt vid den norra hus
väggen. Anläggningarna var oerhört grunda och fyllningen var mycket ljus.

Plusen hör typologiskt ihop med tidigneolitiska hus med mesulakonstruktion, 
det vill säga hus med en mittbärande enradig stolpkonstruktion, trots att de själva 
saknar denna. Hustypen identifierades första gången 1985 i Mossby i Skåne. Den 
har sedan dess påträffats både i Sverige, Danmark, Irland och England (Eklund 
& Larsson 2002:52). Bäcklundas närmaste paralleller har påträffats i Frotorp, 
Skumparberget och Tjugestatorp, alla belägna i Närke.
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I Närke har det alltså tidigare dokumenterats hus med mesulakonstruktion på 
tre platser. I Frotorp, en tidigneolitisk boplats som är 14C-daterad till cirka 3900- 
3400 f Kr, fanns en konstruktion som bestod av en cirka 4x3,5 meter stor u- 
formad ränna med en öppning i nordväst. I och innanför rännan fanns flera 
stolphål. Dessutom löpte en rad av stolphål från rännan och västerut. En tolk
ning av anläggningen är att den utgjort en mesulakonstruktion med en total 
längd av cirka 10 meter (Eriksson m fl 1994; Biwall m fl 1997:285f). Husläm
ningen i Frotorp ter sig ganska olik Mossbyhuset men har i grunden samma 
konstruktion. Förutom att huset speglar variationsrikedomen i hur husen är 
utformade med en mittbärande stolpkonstruktion visar det på likheter med den 
alternativa tolkningen av Bäcklundas hus D (se nedan). Vid Tjugestatorp har 
det varit svårare att fastställa huskonstruktionernas utseende. Konstruktionen 
har tre alternativa tolkningar av vilka två verkar mer sannolika än den tredje. 
En av tolkningarna ger en konstruktion som är 10 meter lång och 6 meter bred 
med två takbärande stolpar. Den andra tolkningen ger ett längre hus med en 
längd på nästan 15 meter och en bredd på 6 meter men fortfarande med två 
takbärande stolpar (Artursson m fl 1997:21ff). Huset vid Skumparberget är 
mycket likt Mossbyhuset. Huset har en längd på 12,5 meter och en bredd på 6 
meter och tre takbärande stolpar (Apel m fl 1997:37f). Här bör även en kon
struktion som grävdes i Skogsmossen i Västmanland, nämnas. Konstruktionen 
var mycket svårfångad men vid jämförelser med huset i Skumpar berget kunde 
en mesulakonstruktion fångas upp som var mycket lik nämnda hus (Hallgren 
m fl 1997:81).

De bästa parallellerna finns utanför Närke och då särskilt i Östergötland. 
Ett mesulahus påträffades nyligen vid en grävning i Bleckenstad i Östergötland 
(Eklund & Larsson 2002). Huset hade en bärande konstruktion bestående av 
14 stolpar. Inne i huset fanns en härd och en mörkfägning, den senare kan 
eventuellt ha utgjort ett kulturlager eller resterna av ett golv. Huset hade en 
rektangulär, svagt elliptisk form med en längd på 10 meter och en bredd på 5 
meter. Både väggar och gavlar var något konvexa. Två stolpar bildade den 
takbärande konstruktionen och de övriga tolv stolphålen väggarna. Husets härd 
var daterad genom en 14C-datering till övergången mellan TNI och TNII. Kultur
lagret är daterat genom keramik med tvärsnoddsornering och en l4C-datering 
till TN II. En ränna under kulturlagret har daterats till TN I (Eklund &Larsson 
2002:42ff). Tillsammantaget antyder dateringarna en bosättning runt 3700- 
3600 f Kr.

Ett hus i Brunneby i Östergötland har särskilda likheter med husen i Bäck- 
lunda. Liksom Bäcklundas hus H, och den alternativa tolkningen av hus D, har 
det en västlig gavelränna. Huset i Brunneby bestod av två centralt placerade 
takbärande stolpar och vägglinjen bildades av tolv stolpar, varav två utgjorde 
den östra gaveln. Den västra gaveln avslutas med en ränna i vilken svaga spår av
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Figur 2 Ett urval av de i texten nämnda mesulahusen: a och b) hus H och I från Bäcklunda i Närke; 
c) Frotorp i Närke; d) Brunneby i Östergötland; e) Bleckenstad i Östergötland; f) Mossby i Skåne. 
Digitalisering delvis efter Eklund & Larsson 2002.

stolphål kunde urskiljas. Tillsammans med gavelrännan bildar stolphålen ett 9,5x4 
meter stort rektangulärt rum med rundade hörn. Huset är daterat till tidigneo- 
litikum genom en tvärsnoddsornerad keramikskärva (Larsson, M 1994:23).

Det som framför allt skiljer hus H och hus I från de ovan beskrivna hus
lämningarna är att de saknar synlig mesulakonstruktion. Det är möjligt att det 
har funnits takbärande stolpar men att de inte varit nedgrävda lika djupt som 
väggstolparna. Konstruktionen har dock goda egenskaper att förbli stående även 
utan en inre tak bärande konstruktion.
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Figur 2 speglar tydligt att det är stor va
riationsrikedom när det gäller det tidig- 
neolitiska husets utformning. Storleken 
på huset varierar. Det kan vara mellan 3 
och 6 meter brett och 8 och 18 meter 
långt. I flera fall verkar byggnaderna ha 
olika gavlar. Den västra har ofta utgjorts 
av en gavelränna, den östra kan ha fung
erat som ingång.

Det har visat sig under senare år att 
stolpburna hus ofta förekommer tillsam
mans med hästskoformade hus eller 
hyddlämningar. Kombinationen hydda - 
hus uppträder på allt fler boplatser och 
det verkar som att det är ett särskilt tidig- 
neolitiskt fenomen (Eklund & Larsson 
2002; Artursson m fl 2003).

Denna hustyp har varit ett okänd i 
Närke fram till 1990-talet då de större 
exploateringsgrävningarna ändrade på 
detta. En liknande situation rådde i Östergötland fram till år 1995 då fornläm- 
ningstypen identifierades för första gången i Hulje utanför Mjölby (Carlsson 
mfl 1996:20ff). Samtliga hyddlämningar har ett antal överensstämmande drag 
vad gäller konstruktionen men kan variera i storlek.

I Bäcklunda har två huslämningar tolkats som hyddor. Den ena konstruk
tionen, hus C, bestod av ett 3x3 meter stort hästskoformat dike med en öpp
ning åt sydost. Diket var ett par decimeter djupt. Hus D kan tolkas på två sätt. 
Antingen är det rester av en byggnad som bestått av en gavelränna och en 
mittbärande takkonstruktion eller så är det rester av en mindre konstruktion 
liknande hus C.

Liknande hyddor med rännor har hittats på ett flertal platser men det som 
är slående är att de i flertalet fall har påträffats tillsammans med stolphus.

Även om husen i Bäcklunda skiljer sig från andra tidigneolitiska huslämningar 
i det att de inte har en mesulakonstruktion, så är likheterna påtagliga och till
sammans med 14C-dateringen är de säkert placerade i tidigneolitikum. Olikhe
terna speglar den variationsrikedom i utformningen av husen som rådde under 
tidigneolitikum.

Till boplatslämningarna hör också två kokgropar som var mycket lika var
andra till form och utförande. Den ena var belägen strax nordväst om hus C 
och är 14C-daterad till tidigneolitikum och den andra är belägen strax söder om

I Ränna 
~~~] Stolphål 
■ Härd

Figur 3 Ett urval av de i texten nämnda 
tidigneolitiska hyddorna: a och b) hus d 
och c i Bäcklunda i Närke; c) Bleckenstad 
i Östergötland; d) en av hyddorna i Brun- 
neby. Digiatilisering delvis efter Eklund & 
Larsson 2002.
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Figur 4 Per Falkenström gräver ut en av kokgroparna. Foto: Leif Karlenby.

hus I. Båda anläggningarna var cirka 3 meter långa och innehöll så gott som 
ingenting förutom lite kol och en handfull skärvsten.

I utkanten av boplatsen fanns ett antal märkliga rännor. De flesta låg som på 
rad i utkanten av boplatsen. De var relativt djupa, upp mot en halvmeter, och 
långsmala i formen där längden var upp till 6 meter. Bredden var genomgående 
1 meter. I rännorna fanns färgningar efter stolpar och störar. Med hjälp av 14C- 
dateringar har de kunnat föras till den tidigneolitiska boplatsen.

Om man skulle föreställa sig hur detta såg ut, då det stod stolpar i rännorna 
kan det ha varit som en gles palissad eller hägnad. Tolkningen av rännorna är 
osäker men förmodligen har de fungerat som någon slags avgränsning av bop
latsen. De har inneslutit ett uppskattat ”rum” på 10.000 m2. De kan ha fung
erat som en signal till andra i området att platsen var bebodd eller så marke
rade de en rituell religiös plats. Som tidigare nämnts är det ovanligt att man 
banar av så stora ytor när man undersöker stenåldersboplatser, även om det
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blir allt vanligare. I detta fall så var det tack vare att lämningar från andra 
tidsperioder fyllde ut utrymmet mellan boplatsen och rännorna att undersök
ningen kom att täcka en så stor yta.

Bosättningen har delats in i två faser, vardera bestående av ett hus, en hydda 
och en kokgrop. 14C-dateringarna från boplatsen ger en datering till tiden mel
lan 3640 och 3520 f Kr, det vill säga en period på 120 år. Hus H och D kan inte 
ha existerat samtidigt av stratigrafiska skäl och utifrån detta kan man dra den 
slutsatsen att man utnyttjat platsen åtminstone vid två tillfällen. Det kan hända 
att man bott här under längre tid och att varje fas innebar en årligen återkom
mande bosättning, men att man under något tillfälle ansett det nödvändigt att 
anlägga ett nytt hus, en ny hydda, en ny kokgrop. Det är också möjligt att 
boplatserna representerar en kortare tids bosättning, ett slags engångsbosätt- 
ningar (Karlenby 2001:2). Frågan är om man verkligen lagt sig vinn om att 
bygga så stabila byggnader och den omfattande konstruktionen med rännorna 
för endast ett tillfälle.

Då 14C-dateringarna antyder en dryg 100-årsperiod för bosättningen kan 
det vara intressant att ta en titt på dess läge i förhållande till landhöjningen. 
Man kan där se att förutsättningarna för en längre bosättningsperiod inte hel
ler varit så goda. Vid en vattennivå på 40 meter över havet ligger en stor del av 
de små öarna vid boplatserna Bäcklunda 50 och Bäcklunda 52 under vatten, 
men redan när vattennivån når 38 meter över havet har stranden dragit sig 
tillbaka flera hundra meter och själva förutsättningen för boplatsen har för
svunnit. Rimligen bör bosättningen legat här när vattnet låg mellan 39,5 och 
38,5 meter över havet. Detta motsvarar enligt gängse landhöjningskronologi 
kring tiden runt 3600 f Kr.

Besök på Bäcklundaboplatserna
Vad har man gjort på en boplats som den i Bäcklunda? Har den varit perma
nent bebodd eller har bosättningen varit säsongsbetonad? Vad betyder de märk
liga rännorna? Detta är några av de mer framträdande frågorna man kan ställa 
sig när man står inför resultaten från Bäcklunda.

Vid Bäcklundaboplatserna har man valt att placera ett stolphus tillsammans 
med en mindre byggnad och en kokgrop som ligger relativt nära byggnaderna. 
Tillsammans har husen funnits på platsen i runt 120 år. Mellan husen var det 
tomt på anläggningar och det verkar som om man medvetet hållit denna yta fri 
från större konstruktioner eller att man här ägnat sig åt aktiviteter som inte satt 
varaktiga spår. Ungefär ett 50-tal meter söder och norr om bosättningarna låg 
ett antal rännor med spår efter stör- och stolphål.
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Figur 5 Fynd från Bäcklunda, a) kvartsavslag, b) nackpartiet av en tunnackig yxa och 
c) två tunnackiga yxor från den närliggande boplatsen vid Bondsätter. Foto a) Ebba 
Knabe, foto b) och c) Leif Karlenby.
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Figur 6 Digitalt framställd vy över Bäcklundaboplatsen vid 
en havsnivå på 39 meter över havet. Lägg märke till hur väl 
rännorna följer den gamla havsnivån. Digital karta fram
ställd av Andreas Nilsson.

Figur 7 Mer konventionellt framställd vy över samma bild, med rekonstruerad bebyggelse och 
stolpar i rännorna. Akvarell av Leif Karlenby.

Rännorna har omgärdat boplatserna och avgränsat den yttre världen från 
boplatsens hemma. Det är stora luckor i stolpraden, men kanske har vi bara 
träffat på de delar där stolparna satts ner tillräckligt djupt. Den kan ursprung
ligen bestått av en obruten rad av stolpar men också av en bruten linje med 
gruppvis ställda stolpar. Inhägnaden kan ha haft större betydelse mentalt och 
socialt än rent fysiskt. En möjlighet är att den fungerat som en identifiering av 
gruppen innanför mot främmande utanför (Karlenby & Knabe 2001).
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Eftersom undersökningarna vid Bäcklunda inte har erbjudit något fyndmate
rial som kan ligga till grund för någon djupare analys av boplatsernas karaktär 
och struktur är det till hjälp att se på andra tidigneolitiska platser.

Under 1990-talet har ett antal stora exploateringsgrävningar tillsammans 
med en allt intensivare metoddiskussion ändrat bilden av bebyggelsen på de 
tidigneolitiska boplatserna. Från uppfattningen att boplatser endast sträckt sig 
över en mindre yta har man nu upptäckt att de täcker stora arealer med kon
struktioner i form av hyddor, hus och anläggningar med ekonomifunktioner 
eller i vissa fall med rituell användning. Områden med härdar, kokgropar och 
avfallsgropar kan tolkas som ytor för matlagning, slagplatser för olika typer av 
stenbearbetning och så vidare. Analyser av de relativt stora fyndmaterialen, 
som normalt påträffas på boplatserna, har gett intressanta spridningsmönster, 
vilka har möjliggjort tolkningar av vilka aktiviteter som förekommit på boplat
sen och hur de placerats i förhållande till boningsytorna (Artursson m fl 2003; 
Apel m fl 1995, 1997; Artursson m fl 1997).

Vid de tidigare omnämnda boplatserna Tjugestatorp, Skumparberget och 
Skogsmossen i Närke respektive Västmanland har man kunnat urskilja flera 
olika strukturer uppdelade på boningsyta, rituell yta samt aktivitetsytor kopp
lade till olika göromål. Ritens närvaro fanns i döds- eller kulthus och i Skogs
mossen i en offermosse. Den rituella närvaron kan även ses i de olika aktivitets- 
ytorna i form av olika ”produktionssteg”, till exempel en plats för yxslagning 
och en plats för slipning av den slagna yxan. Slipstenen kan även ha använts 
som maisten och att boningsytan således kom att binda samman de funktio
nella och rituella strukturerna. Utanför husen fanns många gånger mycket fynd, 
inomhus fanns däremot en till synes ”rensopad” yta med ansamlingar av fynd 
just utanför husen (Hallgren m fl 1997; Apel m fl 1997).

Skumparberget, Tjugestatorp och Skogsmossen har samtliga tolkats som 
inlandsboplatser där en mindre grupp av människor har bedrivit svedje- och 
trädgårdsjordbruk samt hållit husdjur. Dessa platser har utgjort basen i sam
hällsstrukturen, från vilka man gjort kortare eller längre expeditioner för att 
utnyttja olika naturresurser när de varit som mest gynnsamma. Däremot skiljer 
sig Tjugestatorp från de övriga genom att boplatsen saknar fyndmaterial såsom 
löpare, malstenar och avfall från yxtillverkning, vilka var rikligt förekommande 
på de andra boplatserna. I likhet med Bäcklunda påträffades endast ett fynd, en 
spetsnackig yxa. Om detta beror på kronologiska, funktionella eller källkri
tiska aspekter är frågor som står öppna.

Liknande fyndmönster finner vi även i Fågelbacken i Västmanland. Denna 
boplats har precis som Bäcklundaboplatserna varit kustnära. Platsen har tol
kats som en centralplats för ett mindre omland, kanske för ett antal inlands
boplatser (Apel m fl 1997:120). På platsen har tre D-formade hyddor urskiljts
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vars gavelpartier uppvisar likheter med det tidigare omnämnda Mossbyhuset. 
Vid Fågelbacken har man hittat brända människoben och en mindre del vilda 
djurarter. Därutöver fann man också flinta och fragment av slipade bergarts- 
yxor samt keramik. Man har också hittat en byggnad som tolkats som kult- 
eller dödshus där man påträffade ett fragment av en tunnackig bergartsyxa 
(Apel m fl 1995:48ff). Liksom vid de tidigare platserna antyder boplatsens struk
tur att det funnits olika funktionella och rituella områden och att de inte varit 
strikt åtskilda. Vid de funktionella delarna av boplatsen fanns det en mindre 
andel keramik som var mer fragmenterad, vilket inte enbart kan förklaras med 
att den är söndertrampad.

Boplatserna i Bäcklunda uppvisar likheter med platser tolkades som inlands- 
boplatser och har fungerat som någon form av bas i det neolitiska samhället. Här 
har man bedrivit mindre odlingsverksamhet och hållit husdjur. Insamling samt 
fiske och jakt har dock fortfarande spelat stor roll och tillfälliga säsongs
bosättningar vid naturresurser som för tillfället gav riklig ”skörd” har alltjämt 
existerat. Dessa platser har fungerat som en slags satellitstationer till det mer 
sedentära boendet. Vid dessa platser har man uppfört hyddor av mer tillfällig 
karaktär. Lokalerna kan också ses som kortvariga nedslag vid ett extensivt rör
ligt åkerbrukssystem, eller som tillfälliga boplatser vid boskapsskötsel (Anna Berg
gren, manus). Bäcklunda ligger dock inte i inlandet eller på lätt sandjord som var 
näringsrik och speciellt lämpad för odling under denna tid och det specifika läget 
på en ö talar för att boplatsen framför allt varit inriktad på annan näring.

I regel arbetar arkeologer mycket med fyndmaterialet och särkilt har 
stenåldersforskningen varit koncentrerad kring fyndmaterial. Detta hänger sam
man med att lämningarna ofta är försvunna eller väldigt otydliga. Men på se
nare år har ett flertal fyndtomma neolitiska boplatser kommit i dagen i sam
band med exploateringsgrävningar och funderingar kring om det kanske finns 
en underliggande mening bakom detta. Tom Carlsson och Andreas Hennius 
har i en artikel diskuterat fyndtomheten utifrån aktiviteter som är gender- 
relaterade. I etnografiska exempel har man sett att byggnader har använts till 
specifika aktiviteter som till exempel barnafödande, menstruation och bröllop 
(Carlsson & Hennius 1998). Anna Berggren (i manus) har i en studie av neoliti
ska boplatser i Östergötland sett att i stort sett alla tidigneolitiska platser i 
området karakteriseras av små, praktiskt taget fyndtomma lokaler med hyddor 
med rännor och att även de lokaler som tolkas som mer permanenta, till exem
pel Brunneby, framstår som avsiktligt städade. Berggren har, liksom Carlsson 
& Hennius, funderat kring fyndtomheten som en medveten handling. De plat
ser som Berggren studerat ligger i en mellanzon mellan slätt och skogsmark och 
betyder förmodligen att man utnyttjat flera olika biotoper. Hyddorna har legat 
vid våtmarker (Abbetorp, Bäckaskog och Hulje) och har tolkats som satelit- 
boplatser till ett mer sedentärt boende som representeras av lokaler som Brunneby 
(Berggren, manus).
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Från Bäcklunda har vi som tidigare nämnts inget fyndmaterial att utgå ifrån 
och kanske beror detta just på att platsen använts till aktiviteter som inte läm
nat något beständigt material. Om man tolkar platsen som en lokal där man 
bedrivit säsongmässigt fiske eller fågeljakt och insamling bör man tänka på att 
det material som dessa aktiviteter lämnar efter sig är förgängligt. Bevarande
förhållandena för ben i Bäcklunda var direkt usla. Är boplatserna dessutom 
medvetet städade framstår inte fyndtomheten så märklig längre. Däremot visar 
makroprover från hus C på spår av hasselnötskal, svinmålla och björk. Svin- 
målla är en kustnära växt som kräver ett relativt öppet landskap och växer 
gärna vid tångbankar. Som lösfynd finns ett fåtal kvartsavslag och skrapor som 
kan vara rester av aktiviteter i samband med till exempel fågeljakt. Det mest 
framträdande lösfyndet från platsen är nackpartiet av en tunnackig yxa och det 
bör nämnas att fyndplatsen var i en svacka som under tidigneolitikum legat 
under vatten. Kanske är den offrad. Här bör också det fyndmaterial som privat
forskaren Hjalmar Andersson ytplockat vid Bondsätter nämnas. Bondsätter är 
beläget knappt en kilometer öster om Bäcklunda 52 och cirka 600 meter från 
Bäcklunda 50. Liksom dessa platser är Bondsätter beläget på en svag förhöj
ning som vid en havsnivå på cirka 39 meter bildade en ö i en bukt som öppnade 
sig mot dåtidens Östersjö. Här fann han en spetsnackig och en tunnackig yxa 
samt ett flertal knackstenar och avslag i både kvarts och bergart. Kanske det 
låg en liknande bosättning här som i Bäcklunda men man kan då fråga sig 
varför det är ett så förhållandevis rikt fyndmaterial vid Bondsätter.

Platsens långgrundhet antyder att det har varit ypperligt läge för jakt på sjöfå
gel, kanske svan, som är en välbekant fågel i Närke. Svan förekommer vid en 
mesolitisk, säsongsbetonad boplats vid Aggersund i norra Danmark, där ben
material från flyttfågeln sångsvanen (Cygnus cygnus) dominerade (Rowley-Conwy 
1984:76). Om boplatserna endast varit bebodda under en del av året är det troli
gast att den var det under senvinter och vår, den tid då fåglarna förflyttade sig. 
Kokgroparna som var ovanligt långa, över två meter och en halv meter breda och 
tillika djup, torde ha en specialiserad funktion med anknytning till den säsongs
bundna jakten eller fisket. Man kan ha bott i stolphuset medan den mindre hyd
dan fungerat som något slags förråd med anknytning till jakten. Mellan huset 
och hyddan fanns en mindre yta som helt saknade anläggningar. Denna yta har 
man möjligen utnyttjat för aktiviteter som inte avsatt några djupare spår i mar
ken. Det man arbetade med här har för länge sedan förmultnat och annat, icke 
förgängligt material, ligger spritt över boplatsytan. Låg kalkhalt i jorden har inne
burit att allt ben snabbt har brutits ned. Till strukturen hör också de märkliga 
rännorna med spår av stolpar och störar. De har tolkats som en inhägnad av 
boplatserna men kan också haft en mer direkt anknytning till fågeljakt ”där man 
stått på pass” eller spänt upp nät för att fånga flyktande fåglar.

Om Bäcklunda tolkas som en säsongmässigt utnyttjad boplats kan ytterligare 
en funktion tillföras, nämligen som samlingsplats för grupper av människor som
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är sammanlänkande genom släktskapsband. Boplatsen ter sig kanske liten och 
har sannolikt hyst en familj på 8 till 10 personer. Tillsammans med bosättninga
rna på de andra öarna kan större grupper ha samlats i området. Enligt ett reso
nemang som Jenny Holm för kan en så kallad maxi- eller språkgrupp vara 
mellan 300 och 1400 personer (Holm i denna volym). I sådana fall kanske den 
lilla gruppen med öar skulle kunna ha fungerat som mötesplats för en sådan 
grupp. Tiden på året är också rätt tid för den typen av samlingar (Hallgren 
1995:17). Michel Guinard har gjort en studie av kustnära respektive inlands- 
boplatser och sett att skillnader dem emellan existerar utöver de ekonomiska. 
På kustboplatser (Fågelbacken) har kollektiva riter utförts, där de kvarvarande 
synliga resterna bestod av pålanläggningar och gravar där ben från olika indi
vider blandats. Vid inlandsboplatser (Skogsmossen och Skumparberget) finns 
inte döden lika närvarande. Tanken är att vid inlandsboplatser har riter troli
gen koncentrerat sig till den enskilda gården. Kustboplatserna kännetecknas av 
kollektiva arbeten och riter. Inlandsboplatserna är knutna till andra gårdar ge
nom släktskapsband. Kustboplatserna blir de naturliga samlingsplatserna för 
grupper som är sammanlänkande genom släktskapsband. Det är alltså en skill
nad i det kollektiva och det individuella (Guinard 1998). Bäcklunda skulle i så 
fall kunna utgöra en säsongsmässigt utnyttjad boplats för den kollektiva gemen
skapen i det neolitiska samhället.

I Bäcklunda har alltså en struktur med ett stolphus och en mindre huskonst
ruktion avlösts av en nästan likadan uppsättning. Kanske talar husens dimen
sioner mot att man använt dem endast under vissa delar av året. Men det kan 
också spegla att man följer den byggnadstradition som man har kunskap om 
och även om platsen endast har utgjort en säsongmässigt använd plats så har 
man byggt husen sådana man känt dem. Det kan också spegla att de säsongs
mässigt utnyttjade boplatserna var bebodda under återkommande längre pe
rioder under året. Under tidigneolitikum sker en förändring i boplatsernas 
lokalisering i landskapet, från att ha legat vid kusterna eller vid vattendrag 
ligger boplatserna istället vid de bördiga lätta sandjordarna. Detta hör ihop 
med övergången från en ekonomi baserad på jakt och insamling till ett närings- 
producerande jordbruk och boskapsskötsel. Liknande förändringar har även 
inneburit förändringar i byggnadsskicket och det nya inslaget av de stolpburna 
mesulahusen ses som en följd av den mer stationära boendeformen. Typen visar 
på kulturella kontakter med södra Skandinavien, men främst är parallellerna 
till Östergötland tydliga. Läget för Bäcklundaboplatserna på en liten ö i en 
havsvik gör att man misstänker att det rör sig om jakt/fiske och insamlings- 
lokaler, även om det inte kan uteslutas att man odlat eller haft husdjur. Om 
denna tolkning stämmer innebär det att man använt samma byggnadsstruktur 
både på basboplatser och på säsongsboplatser.
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Vattenoffer
Nya rön kring hassleskatten

av Bo Annuswer

en nionde maj 1936 var lantbrukaren Axel Nilsson på Söderberga i 
Glanshammars socken sysselsatt med att rensa ris och annat skräp som 
vårfloden dragit med sig i Äverstaån. Ungefär 500 meter norr om 

Söderberga hittade han en bronskittel i västra kanten av ån. Den verkade inne
hålla flera föremål och ”Av dessa lösgjorde och framtog Nilsson ett i U-form böjt 
bronssvärd, vars fäste, upptill försett med en stor knopp, ej motstod påfrestnin
gen utan sönderföll i två delar.” (enligt Waldéns rapport den 15 maj 1936; i 
ÖLM:s arkiv)

Nilsson var en insiktsfull person som förstod att han träffat på ett fornfynd 
och tog därför omedelbart kontakt med Bertil Waldén på Örebro länsmuseum. 
Waldén hade lite svårt att tro på det han hörde när Nilsson berättade om sitt 
fynd; ”en så och så stor kittel, två mindre hinkar, åtminstone ett svärd till" 
(Waldén citerar Nilsson i gravningsrapporten). Redan tidigare under våren hade 
två småpojkar sett kitteln när de fiskade i ån, men de trodde att det rörde sig 
om en behållare till en kasserad separator och undersökte inte fyndet närmare.

När Waldén kom ut till platsen på kvällen den 11 maj visade sig kitteln med 
innehåll ligga kvar orörd på den plats där den påträffades (Figur 1). Våren 
1936 var vattenståndet ovanligt högt och den framdragande vårfloden hade 
arbetat sig in i åkanten och blottat kitteln nästan till hälften. Waldén kunde 
med egna ögon se att Nilsson inte på något sätt hade överdrivit.

En omedelbar undersökning var nödvändig och det fort. Från Stockholm 
tillkallades Karl-Alfred Gustawsson och Gillis Olsson, från Västerås kom
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Figur 1 Hassleskatten under utgrävning en majdag 1936. Foto av Claes Claesson i Örebro läns 
museums arkiv.

landsantikvarien Sven Drakenberg och vaktmästaren Nils Nygren. Tillsammans 
med Waldén och kandidaten Claes Claesson deltog de i undersökningen av 
fyndet. Claesson fungerade som gruppens fotograf och det är han som har tagit 
gruppbilden på herrarna under en rast i arbetet (Figur 2).

Platsen för fyndet undersöktes den tolfte maj 1936 mellan klockan två på 
eftermiddagen och tio på kvällen. Man kunde då se att kitteln delvis blivit ska
dad och rubbad ur sitt läge vid en täckdikning cirka tio år tidigare. Sannolikt 
hade kärlet också skadats då man rensade och rätade upp åsträckningen åren 
1884 och 1885. Ån hade tidigare slingrat sig fram men gick nu som ett rakt 
dike genom dalgången.

De föremål som låg överst i kitteln lyftes ur vid undersökningstillfället, yt
terligare ett svärd, två spannar, samt en bronsplatta. När akademiens 
konserveringsanstalt senare undersökte de jordmassor som lämnats på botten, 
påträffades ytterligare elva bronsplattor.
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Figur 2 Den arkeologiska bemanningen 1936. Stående ses landsantikvarien i Västmanlands län 
Sven Drakenberg, sittande från vänster ser vi landsantikvarien i Örebro län Bertil Waldén, Gillis 
Olsson och Karl-Alfred Gustawsson från Riksantikvarieämbetet, samt vaktmästaren vid Västman
lands museum Nils Nygren. Bilden är tagen av kandidaten Claes Claesson och flera av hans bilder 
från undersökningen finns i Örebro länsmuseums arkiv. Foto Örebro läns museum.
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Vad bronskitteln innehöll
Fyndet omfattade en stor bronskittel som i sin tur innehöll två Hallstattsvärd, 
varav ett med en svärdsknopp av brons, två hinkliknande kärl med horisontell 
vulstornering, så kallade ciste a cordoni, det vill säga dragspelsformade kärl, 
samt tolv cirkelrunda bronsplattor med mittbuckla och kantbeslag av järn (Fi
gur 3).

Kitteln är förmodligen tillverkad någonstans i området kring Svarta havet 
och har via etruskerna förmedlats norrut. Den är 34 centimeter hög och har en 
största vidd på 64 centimeter. Märken efter två beslag visar att den en gång 
varit försedd med någon form av handtag. Den vanligaste formen av handtag 
på den här typen av kittlar är s-formade och pryds av lejon- eller griphuvuden 
i änden. Typen förekommer, förutom i Grekland och Etrurien, om inte allmänt 
så ändå ofta nog, i Mellan- och Kontinentaleuropa. Dess funktion har varit 
rituell, det vill säga att den har använts som offerkärl vid religiösa ceremonier.

Hallstattsvärden är vanliga över hela Europa och är förhållandevis allmänna 
också i Sverige. Själva namnet anger enbart att de tillhör en typ som först hitta
des i Hallstatt och som därmed fått ortens namn. Namnet anger också en date
ring till yngre bronsålder. De två svärden från Hassle har säkerligen tillverkats 
någonstans på kontinenten.

Kärlen av typen ciste a cordoni förekommer i två geografisk tydligt åtskilda, 
men ändå närliggande, områden. Det ena är inom den etruskiska kulturen och 
det andra utanför dess nordgräns i det östra Alpområdet. Hasslekärlen hör till 
den sistnämnda gruppen. De har använts till vätskor eller drycker och antagli
gen också i kultbruk och vid religiösa riter.

De tolv bronsplattorna har inga paralleller någonstans i Europa. På senare 
tid har det lagts fram en idé om att de är inhemsk produktion (Hjärthner-Holdar 
1993:149). Detta för att deras formspråk liknar andra produkter som man vet 
är tillverkade i Norden. Det är också anmärkningsvärt att man har kombinerat 
brons och järn i samma föremål.

Frågan om handelsvägarna över Alperna har stor betydelse för bedömningen 
av hasslefyndet. Kittelns kombination med en så ovanlig form som spannarna 
tyder på att föremålen vandrat den långa vägen upp mot Norden tillsammans. 
Med utgångspunkt från de politiska händelserna i Medelhavsområdet räknas 
Rhönevägen under ett tidigare skede som viktig för grekisk och etruskisk han
del. Den etruskiska handeln inriktades senare mot norr och över Alperna.

Tillsammantaget visar de olika fynden på en datering till bronsålderns pe
riod VI. Enligt Berta Stjernqvist som skrivit om fyndet vid flera tillfällen, kan 
skatten inte vara nedlagt efter 600 f Kr (Stjernqvist 1962, 1967). En datering 
till 600-talet f Kr är alltså trolig.
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Figur 3 Hassleskatten. Foto Historiska museet.
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Längs Äverstaåns dalgång
Sedan Axel Nilsson först anmälde sitt fynd har mycket möda lagts ned på att 
beskriva och förklara föremålen medan fyndplatsen och anledningen till att de 
påträffades just där inte närmare berörts.

Glanshammar är en av Närkes fornlämningsrikaste socknar med en mängd 
ovan mark synliga lämningar. Fynden från socknen spänner över hela förhisto
rien genom medeltid och in i historisk tid. Sedan år 2001 driver UV Bergslagen 
ett forskningsprojekt kring Äverstaåns dalgång tillsammans med Glanshammars 
hembygdsförening Sockenmagasinet och Örebro länsmuseum. Längs dalgången 
och Äverstaan, som från norr till söder rinner genom socknen för att mynna ut 
i Hjälmaren, finns förutom fyndplatsen för hassleskatten flera högintressanta 
förhistoriska platser (Figur 4).

Drygt en och en halv kilometer söder om Hassle ligger Äversta. Här lades 
ett vapenoffer ner i närheten av eller kanske i ån under romersk järnålder, nå
gon gång kring vår tideräknings början. Det påträffades och plockades fram 
under 1880-talet och tidigt 1900-tal i samband med dikning av ån. Fortsätter vi 
ytterligare två kilometer nedströms passerar ån Storsicke som har rikliga lös
fynd av sten och bronsyxor. Här har sannolikt en större boplats legat under 
bronsåldern. Drygt en kilometer söder om Storsicke ligger Husby. Här genom
fördes en arkeologisk undersökning i samband med att en ny motorväg bygg
des i mitten av 1990-talet. Undersökningen visade på en plats, en husby, med en 
central roll i den mellansvenska samhällsbyggnaden under järnålder och tidig 
medeltid (se vidare Lindkvist i denna volym).

Vad gäller runstenar och runristningar är Glanshammars socken Närkes ri
kaste. Här finns tio mestadels fragmentariska ristningar och samtliga i anslut
ning till Äverstaåns dalgång. Åtta finns vid Glanshammars kyrka, en vid Apel- 
boda och en vid Äversta. Sven B F Jansson skriver i Närkes Runskrifter: Det är 
uppenbart, att Glanshammars socken under forntiden har varit ett centrum för 
bygderna norr om Hjälmaren. Inom socknen finns några av Närkes ståtligaste 
fornminnesområden: Skävesundsgravfälten på åsen ett par kilometer söder om 
kyrkan, den stora skeppssättningen - Närkes största - på ett höggravfält 200 
meter norr om kyrkan. Från Äversta och Hassle, ej långt norr om kyrkan här
rör två av vårt lands mest berömda offerfynd. Hassleskatten har betecknats 
som Sveriges märkligaste depåfynd från bronsåldern (Jansson 1975:72).

Platsernas lägen längs Äverstaån tyder på att vattendraget en gång haft en 
viktig funktion i landskapet. På ån har båtar farit och kanske så sent som på 
1600-talet har den använts för transporter upp till i höjd med Hassle. Den 
ringlande ån har säkert varierat både i omfång och djup över årstider och ge
nom seklers gång. Den i dag rätade och dikade ån tillkom som ett resultat av 
sänkningen av Hjälmaren.
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Figur 4 Utdrag ur Gabriel Toringhs "Lantcarta aff Glandshams härad" från 1688 
med nämnda platser längs Äverstaån markerade med svarta cirklar.
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Kommunikationer är en förutsättning för handel. Här har man, via ån, kunnat 
förse omvärlden med varor som gett rika bronser tillbaka, som kanske varit 
bakgrunden till det rika vapenfyndet och som även inneburit att den framväx
ande kungamakten varit intresserad av att bevaka och behärska området. Det 
pågående forskningsprojektet avser att öka kunskapen om varför bygden så 
uppenbart haft stor betydelse under långa tider. En orsak kan stå att finna i 
järnet. I Bergslagsområdet har järn framställts tidigt. Käglan, det skogsklädda 
höj dområdet norr om Glanshammar, rymmer flera sådana platser. Kanske kan 
handeln med järn, redan från bronsåldern och framåt, vara en bidragande or
sak till att människor under gångna tider manifesterat sin närvaro genom offer
gåvor och olika monument.

Pollenprover och metalldetektorer
Ett led i att förstå en trakts utveckling är studier av den lokala vegetations
historien. Projektet har därför inletts med en pollenanalys (Karlsson, S. 2002). 
Pollenundersökningen genomfördes i ett försumpat område nära Äverstaån och 
strax norr om platsen för Hasslefyndet. Lagerföljden sträcker sig närmare 6000 
år bakåt i tiden. Då utgjorde Hassleområdet en havsvik till Litorinahavet som 
sträckte sig in mot Orebrotrakten österifrån. Denna vik avsnördes för cirka 
5000 år sedan och bildade en insjö som med tiden kom att grundas upp allt mer. 
Skogsvegetationen dominerades i de högre partierna av björk och tallskog med 
ett tydligt inslag av ek. Det finns ett särskilt tydligt inflytande av ädellövträd i 
de äldre lagren, speciellt alm och lind. Längs stränder och uppgrundande ler- 
marker har alen brett ut sig. Alsumpskogarna hade sin största utbredning mel
lan 2000 och 150 f Kr och drog sig därefter successivt tillbaka vartefter marken 
torkat upp och människans inverkan ökat från omkring 500 f Kr. Vid ungefär 
samma tid invandrar granen.

Tillfälliga röjningsfaser har spårats på flera nivåer i sedimenten. Den äldsta 
röjningen inträffade under senneolitikum runt 2000 f Kr. Ytterligare röjnings
faser kan förläggas till bronsålder och förromersk järnålder. Permanent bosätt

ning avspeglas genom pollenfloran från strax före vår tideräk
nings början och framåt, alltså från förromersk järnålder till 
nutid.

Inför provundersökningen vid Hassle genomfördes också en 
avsökning med metalldetektorer, både en vanlig och en djupgå
ende detektor, på båda sidor om ån i höjd med fyndplatsen. Den 
djupgående detektorn gav inga klara utslag. Med hjälp av den 
grundgående detektora plockades en hel del järnföremål fram, då

Figur 5 Blysigill från Hassle. 
Teckning Leif Karlenby.
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främst spikar och nitar, både smidda och tråddragna, i olika utförande. Samtliga 
ytliga spikar kommer sannolikt från skräp som slängts ut på åkern i senare tid.

Ett par metallfynd förtjänar dock ett särskilt omnämnande. På den västra 
sidan av ån, mitt i det kulturlager som finns där, påträffades en halv brons- 
fingerring bestående av två smala tenar av brons tvinnade kring varandra. På 
andra sidan ån, på en plan förmodad aktivitets- eller boplatsyta, fanns en bly
plomb med en krans av stiliserade falkar längs kanten. Plomben kommer möj
ligen från en av Hansans gamla städer och kan tidsmässigt placeras i tidigt 
1600-tal (Figur 5).

Platsen för Hasslefyndet
Hasslefyndet låg i en del av dalgången som närmast kan beskrivas som en amfi
teater (Figur 6). Föremålen är nedlagda i botten av dalgången, själva arenan. 
Åskådarplatserna ligger på de omgivande höjderna där gårdarna Sörberga, Berga, 
Hassle, Skogsberg och Hagaby i dag kringsluter och blickar ner mot offerplatsen. 
Vid Berga och Hassle finns gravfält som visar på en kontinuitet från järnåldern. 
Stensättningarna vid Skogsberg kan vara äldre, kanske från bronsåldern.

Strax väster om fyndplatsen ligger ett impediment. Den nu slytäckta höjden 
har tidigare röjts, odlats och nyttjats som hagmark. På impedimentets östra 
sluttning ligger Närkes enda kända stenblock med skålgropar (Figur 7). Små 
runda urholkningar i blocket som, långt fram i historisk tid, har använts för 
offer. Skålgropslokaler är kända sedan bronsåldern så blocket kan vara sam
tida med det nedlagda fyndet. Nära blocket finns också minst en, möjligen tre, 
stensättningar, sannolikt från järnåldern. I närområdet finns dessutom, på båda 
sidor om fyndplatsen vid ån, lämningar efter boplatser eller andra ytor där 
människan verkat i förhistorisk tid.

Omedelbart norr om platsen korsas ån av en äldre väg, ”gamla kyrkvägen”. 
Sedan dikningen leder en enkel plankbro på stadiga fundament av huggna sten
block över ån. Vägen och bron ligger vid den enda lämpliga platsen för en 
passage över vattnet i närområdet då en naturlig mindre höjd sträcker sig ned 
mot ån från impedimentet i väster. Även på östra sidan finns en svag förhöj
ning. Före dikningen kan en enklare brokonstruktion eller ett vad lett över 
vattnet. Platsen för passagen över ån kan vara mycket gammal även om vägens 
sträckning kan ha ändrats genom seklerna. Vägen och dess föregångare kan ha 
funnits här redan under järnåldern, kanske tidigare. Det är möjligt att denna 
naturliga övergång av ån varit en orsak till lämningarna vid Hassle. En 
avsmalnande å med ett vad har inte möjliggjort transporter med båt från Hjälma
ren längre upp än hit. Stränderna på båda sidor om ån kan ha fungerat som
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Figur 6 Undersökning pågår vid den gamla strandlinjen sommaren 2002. Platsen för hassleskatten 
ligger strax till höger om den lilla busken längs med den dikade ån. Vy från öster. Foto av Leif 
Karlenby.

Figur 7 Block med skålgropar på impedimentet väster om Flassleskatten. Foto av Leif Karlenby.
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omlastningsplatser för mindre farkoster uppströms eller för fortsatta land- 
transporter.

Genomförda provundersökningar på västra sidan om ån, i omedelbar an
slutning till fyndplatsen, har bidragit till att en bild av platsen börjat växa fram. 
Den i dag smala och dikade ån har en gång varit betydligt bredare. Fyndet som 
påträffades vid nutidens åkant har en gång placerats mitt i en på platsen upp till 
femtio meter bred vattenspegel. Vid dess västra strand har aktiviteter pågått 
under kanske mer än 1200 år.

Vad jorden döljer
I maj år 2001 sattes åter spaden i jorden vid Hassle. Tillsammans med ett tret
tiotal medlemmar i Sockenmagasinet, ortsbor och tillresta inleddes sökandet 
efter platsens dolda lämningar. Intresset var så stort att ytterligare en helg av
sattes i oktober samma år. Provundersökningen fortsatte vid två tillfällen under 
år 2002, en vecka i augusti där bland annat gymnasieelever från Örebro med 
kulturhistorisk inriktning på programmet deltog och slutligen en helg i oktober. 
Vid de fyra tillfällena kom mer än 100 person att delta i eller besöka platsen för 
undersökningen. De två årens provundersökningar har gett en bild av platsen 
vid hasslefyndet och ett underlag för fortsatta riktade insatser i området.

Inom en minst 50 meter lång nordsydlig yta längs med ån och med en bredd 
upp mot 40 meter finns ett upp till en halv meter tjockt så kallat kulturlager, det 
vill säga avlagringar som bildats i samband med mänskliga aktiviteter. Det be
står av sotig jord och eldsprängda stenar tillsammans med rikliga förekomster 
av djurben, sannolikt slaktavfall. Mängden tänder är relativt stor. På en bit 
obränt ben finns spår av bearbetning vilket kan tyda på att det rör sig om avfall 
från hantverk. Den stora merparten av benmaterialet låg en bit ner i kulturla
gren, från cirka en decimeters djup och nedåt, och mängden var störst där lag
ren var som tjockast. Bland benen fanns även måltidsrester i form av otaliga, 
oftast mycket små, brända ben.

Inom kulturlagret ligger även spridda anläggningar på olika nivåer. Centralt 
finns ett skärvstensflak, närmast ovalt och med en uppskattad längd av 20 
meter längs ån och en bredd upp mot 14 meter. Det sträcker sig ner till cirka 15 
centimeters djup och innehåller svart sotig kulturjord med mycket skärvsten, 
upp till 60 kilo per kvadratmeter i de centrala delarna. Från området har också 
åtskilligt med skärviga stenar plockats och lagts upp i ett röse i samband med 
brukande av jorden. Inom kulturlagret finns också flera från en halv till en och 
en halv meter stora eldstäder på olika nivåer. Förutom kol och sot innehåller de 
stora mängder eldsprängda stenar och fragmentariska rester av brända ben.

BOFAST - ICKE BOFAST 57



I kulturlagrets norra del påträffades fyra stolphål, synlig först en liten bit ner i 
lagret. De kan möjligen höra till ett och samma hus. Här krävs ytterligare un
dersökningar för att avgöra deras funktion.

Bland övriga fynd inom kulturlagret finns rätt oansenliga mängder bränd 
lera, små bitar av keramik, en eldslagningsflinta, två hästbroddar och några 
spikar eller nitar.

Keramiken är genomgående av samma sort men så fragmentarisk att det är 
svårt att dra några större slutsatser om den. Godset är rödbrunt med fin mag- 
ring av bergart, det vill säga typisk järnålderskeramik. En bit är värd att upp
märksamma då den avviker från övriga. Det rör sig om en starkt vittrad bit 
rödgods med två vågräta linjer under en böljande våglinje, skarpt inskuret i den 
oglaserade utsidan. På mynningen finns små rester av en brungul glasyr. Denna 
typ av keramik - med denna typ av dekor - förekommer under 1500-talet, men 
kan även finnas i 1600-talsmiljöer. Kärlet har förmodligen varit en gryta. Skär
van kom fram precis i toppen av kulturlagret och kan alltså lika gärna komma 
från ploglagret.

Broddarna föregick hästskon och de två påträffade kan preliminärt dateras 
till vendeltid in i vikingatid, det vill säga någon gång under 700-talet in i tidigt 
800-tal. Merparten av spikarna påträffades ytligt i kulturlagret och är sanno
likt från historisk tid. Några spikliknande eller snarast nitliknande föremål på
träffades en bit ner i kulturlagret, i höjd med broddarna, vilket kan betyda att 
de är samtida med dem.

I det dåtida vattenbrynet har marken stabiliserats med grenar och rötter 
från tall, en och gran. Ett träprov härifrån har daterats från 660 till 810 e Kr. På 
risbädden har sedan eldsprängd sten lagts ut. Anledningen till denna åtgärd 
kan ha varit att underlätta lastning och lossning av båtar eller att bara ge ett 
enklare tillträde till vattenytan. Den postglaciala leran som ån ringlar fram 
över måste ha varit dyig, speciellt vid upprepade passager ut i vattnet. Till skill
nad från den sotiga stenen i kulturlagret har stenpackningen vid stranden sköljts 
ren från sot och kol av åns vatten. Ute i den gamla åbottnen fanns också ris och 
mindre träbitar bevarade. Detta område, från det äldre vattenbrynet och öster 
ut mot nuvarande åsträckning, är betydligt fuktigare än högre upp i backen. 
Här återställer också vattenrika vårfloder periodvis helt eller delvis den ur
sprungliga åns vattenspegel.

Inom ett mindre område från strandkant och ut i den äldre vattensamlingen 
finns kraftigare stenar och stenskodda stolphål som kan tolkats som ett funda
mentet till en brygga eller plattform ute i ån. Strax utanför denna konstruktion 
har en gång ben tillsammans med delar av två vendeltida vävtyngder depone
rats i vattnet.
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Det fanns även anläggningar väster om kulturlagret, något högre upp från strand
linjen, som härdar och vad som kan tolkas som rester av ett delvis bortplöjt 
kulturlager. I anslutning till detta kulturlager påträffades lämningarna efter fyra 
kraftiga stenskodda stolphål som kan ha burit upp takstolparna till ett hus. 
Genom 14C-datering har kol ur ett av stolphålen dateras till folkvandringstid, 
420 till 540 e Kr. Väster om detta hus finns en terrasserad yta som kan inne
hålla lämningarna efter ytterligare ett hus. I sådant fall möjligen en hallbyggnad 
från samma tidsperiod och in i vendeltid då hus från denna tid ofta byggdes på 
terrasser. Det kan alltså ha funnits en mindre gård på platsen, samtida med 
fynden av hästbroddar och vävtyngder.

Preliminär tolkning och datering av Hassle
Områdets äldsta vattenoffer, hassleskatten, är daterat till 600-talet f Kr och är 
sannolikt även nedlagt då. Även skålgroparna kan ha sitt ursprung från denna tid. 
Kulturlagret, och då dess övre skikt, dateras till Vendeltid genom två broddar. Den 
möjliga husterrassen väster om kulturlagret kan vara samtida. Under denna tid har 
även vävtyngder hamnat i vattnet utanför bryggan. Vävtyngderna tillsammans 
med benrester kan ses som ytterligare ett vattenoffer. Vattenbrynet har för
stärkts av ris och skörbränd sten under vendeltid fram i vikingatid. Slutligen 
finns dateringar till 1500- och 1600-tal i form av en skärva från en lergryta 
väster om ån och en blyplomb öster om ån. Möjligen har hela kulturlagret 
tillkommit under den tid när broddarna hamnade i kulturlagret. Det är dock 
lika troligt att de undre lagren byggts upp under periodvis återkommande akti
viteter under en betydligt längre tid.

Ett Frös vi i Närke
En närkingsk parallell till Hassle finns vid Frösvi i Edsbergs socken. När 
Frösvimossen, på gränsen mellan Edsbergs och Hackvad socknar i västra Närke, 
skulle dikas ut år 1906 påträffades en 80 meter lång spång ut i mossen. Spången 
började vid mossens västra strand vid ett kulturlager med härdar, riklig före
komst av eldsprängda stenar, brända ben och trärester. Samma år undersökte 
Sune Lindqvist och amanuens Almgren merparten av fornlämningen för att 
avsluta fältarbetet år 1908.

Nedan följer en kortare sammanfattning av Sune Lindqvist rapport från 
undersökningen (Lindqvist 1910:119ff) vilken bidrar till förståelsen och tolk
ningen av Hassle.
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Spången utgjordes av ett flertal i enkel rad lagda kluvna ekstammar med den 
plana sidan uppåt. Plankornas ändar vilar på tvärkubbar, så att en sådan alltid 
är gemensam för två plankors ändar. Vid spångens bas, i befintliga kulturlagret, 
påträffades en bronsfibula från slutet av sjätte århundradet e Kr.

Vid mossens kant, strax norr om och invid spångens ända, låg ett kulturla
ger som var mycket välbevarat tackvare att den växande högmossen förflyttats 
längre uppför strandsluttningen och täckt lämningarna. Kulturlagret hade en 
nordsydlig längdriktning av 15 meter och en bredde av högst 7 meter.

I kulturlagrets botten fanns enstaka kolbitar, brända benskärvor och skör
brända stenar. Däröver ett mörkt skikt med rikligt med kol, skörbrända stenar, 
talrika brända benskärvor, vanligen av en nagels storlek eller mindre. Här fanns 
också flera eldstäder (härdar), gropar med koncentrerade kolbäddar täckta med 
enkla lager knytnävsstora skörbrända stenar. På och i groparna mellan stenar
na påträffades ett tunt lager brända ben. Kulturlagrets översta bevarade del var 
svagt uppblandat med kolstycken och brända ben med riklig förekomst av trä
splitter, vässade störar, väl kvistade eller med långa kvistar och annat virke.

De bestämbara benen kommer från får och svin, med ett undantag från helt 
unga djur. I en härd fanns brända ben från minst tre får och två svin.

Ett äggformat stenblock med ändarna tämligen spetsade, stort nog för att av 
två oxar endast med svårighet kunna vändas, låg 50 meter norr om kulturlagret, 
ett stycke utanför mosskanten. Här fanns ett hundratal spetsade halvmeter
långa och 0,05 meter tjocka runda pålar. Enligt uppgift var de nedstuckna i 
mossen, tätt ställda, särskilt saxformigt tre och tre.

Vid bestämmandet av tiden för spångens och kulturlagrets anläggning utgår 
Lindqvist från fyndet av en fibula och daterar platsen till 500-talet e Kr. Spången 
fanns åtminstone vid kulturlagrets sista bildningstid men Lindqvist påpekar att 
denna måhända kan ligga lång tid efter dess påbörjande.

Frösvi förklaras
Några med denna anläggning fullt analoga fynd känner Lindqvist inte till. Han 
menar därför att den framställda förklaringen inte kan göra anspråk på att 
vara annat än en hypotes. I sammanfattning lägger Lindqvist fram följande 
hypotes (Lindqvist 1910:129ff).

Det ligger nära till hands att tänka sig att spången lett över hela mossen. 
Medan mossens hela bredd uppgår till nära 400 meter, har spången inte kunnat 
följas längre än 80 meter. Att spången slutat här blir emellertid naturligt vid 
studiet av mossens historia. Spången har bara behövts vid passage över ett mer 
kärrliknade område, fram till kanten av högmossen, över vilken vandraren, om 
ock inte utan försiktighet, kunnat ta sig fram. Vid mossens andra strand har
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antagligen ett motsvarande kärr funnits, som då måste ha gjorts transportabelt 
med en motsvarande spång.

Ska kulturlagret förklaras, ligger de största svårigheterna i det sanka läget 
invid mossen och spången. Möjligen är dess ursprung äldre och alltså obero
ende av spången. Kulturlagret visar att man tillagat och förtärt kött på platsen. 
De skörbrända stenarna på eldstäderna är ett lämpligt rent underlag för röst
ning av medförda får- och svinkroppar.

Man har förtärt de iordningställda stekarna. Därvid slänger man naturligt
vis omkring sig de avgnagda benen. En del föll på de ännu heta stenarna och i 
mellanrummen mellan dem ned på glöden. Endast de genom upphettning ke
miska förändrade benen kunde motstå humussyrornas inverkan, de övriga har 
blivit helt och hållet upplösta.

Det finns ingen anledning att anta att det funnits ett hus på platsen. Att 
lägga tillfälliga lägerplatser här syns omotiverat då bättre fastare grund fanns 
på backarna i närheten. Det vore dock tänkbart att bredvidliggande väg vid 
mossen behövts bevakats vid några tillfällen. En annan utväg ger namnet på 
den ovanför belägna byn - Frösvi, vilket osökt låter tolka sig som hänvisande 
på en närbelägen befintlig plats, där i heden tid Frö dyrkats.

Kulturlagret blir alltså ett vittne om fordom här beredda och avätna fest
måltider i samband med en guds dyrkan. Här kan även hänvisas till något annat 
mystiskt religiöst bruk, som orsakat den stora stenens uppställning på mossytan. 
Sambandet med spången blir då endast indirekt.

Om utseendet av den forntida kultplatsen är ej mycket att säga. Det virke, 
som täckt den, har tydligen delvis endast förts dit som bränsle. De långa spet
sade störarna som påträffades har möjligen en annan uppgift. Lindqvist hänvi
sar slutligen till Gotlandslagen, som förbjuder envar att åkalla vid å, vi eller 
stavgård. Det sista ordet anger en av störar inhägnad plats.

Hassle - Frösvi - en jämförelse
Mera är likt än olikt på de två platserna. Båda ligger strandnära, den ena vid en 
å, den andra vid ett kärr som övergår i en mosse. Tillgången på vatten måste ha 
varit av stor betydelse vid val av platser. Vid Frösvi leder en spång ut i kärret, 
vid Hassle finns en brygga eller plattform ute i ån.

Spången kan vara en del av en väg över kärr och mosse. Vid Hassle finns 
också en äldre väg över ån. Det är möjligt att tillgänglighet från båda sidorna 
av vattnet med en närliggande passage varit viktigt vid val av offerplats. En 
processionsväg kan vara tänkbar eller så kan platsen ha valts ut för att den 
ligger lätt åtkomlig för de boende i närområdet. Vägarna behöver inte ha något
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med offerplatserna att göra utan kan ha tillkommit långt senare eller som ett 
resultat av långvarit brukande av platserna.

På båda ställena har tillagning av kött i eldstäder givet lämningar av såväl 
ben som eldsprängd sten i kulturlager med liknade uppbyggnad. Vid Frösvi 
finns rikligt med trä bevarat medan Hassle endast uppvisar spår av trä inom 
den äldre åfåran där en fuktigare miljö bevarat trärester. Vid Frösvi finns ett 
äggliknade block och störar som kan ha haft betydelse i kulten. Vid Hassle 
finns ett block med skålgropar som nyttjats vid offer. Om Frösvi kan tolkas 
som en kultplats där förtäring av mat och kanske även matoffer varit ett bety
dande inslag gäller detsamma för Hassle.

Vattenoffer har sannolikt förekommit vid båda platserna. Vid Hassle har 
såväl hassleskatten som vävtyngder och ben - matoffer - placerats i den dåtida 
ån. Liknade uppgifter saknas dock för Frösvi där endast spången kom att un
dersökas i kärret.

Frösvi kan dateras till folkvandringstid, Hassle något senare, vendeltid in i 
Vikingatid. Kulturlagrens ursprung är mer svårdaterade men inget tyder på att 
de inte skulle kunna vara betydligt äldre. Båda platserna visar på en likartad 
kult under järnåldern som åtminstone vid Hassle har sitt ursprung i bronsåldern.

Mossoffer vid Hassle Bösarp
Vid Hassle Bösarp i Skåne ligger en mycket fyndrik offerplats i en mosse. Här har 
bland annat spjutspetsar och keramik offrats tillsammans med matoffer men även 
människooffer har genomförts. I detta sammanhang är det främst namnet som 
väcker intresse. Är det bara en slump att två kända offerplatser har samman 
namn eller står möjligen Hassle för mer än vad vi idag läser ut ur namnet. Orts- 
namn med Hassle förekommer främst i Skåne, Småland och Västergötland. På 
Gotland finns en ort och i Närke en vilket är det nordligaste nedslaget i Sverige. 
Här kan ortsnamnsforskare säkert bidra till förståelsen av Hasslenamnen.

Hassle Bösarp har studerats och beskrivits av Berta Stjernquist (Stjernquist 
1973). Hon ställer upp en rad kriterier som är av betydelse vid tolkning av en 
offerplats. De är också applicerbara på Hassle i Glanshammar.

• Vid vilken tidpunkt har offret ägt rum?
• Är det ett offer utfört vid ett tillfälle eller rör det sig om återkommande offer?
• Var skedde nedläggandet? I vatten, på land eller på ytan av mossen?
• Hur utfördes offret? Kollektivt eller individuellt offer?
• Vad hade offret för avsikt? Ett tacksägelseoffer eller ett böneoffer? (Stjern

quist 1973:23).
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Hassle Bösarp har med säkerhet nyttjats under romersk järnålder in i folkvand
ringstid eller under perioden 200 till 650 e Kr. Offergåvorna har lagts i vatten. 
Förekomsten av metalloffer och människooffer tolkas som ett större kollektivt 
offer medan enstaka matoffer kan vara mer individuella. Avsikterna med offren 
är lika svårtolkade som antalet deltagare. Här kan vapenfynd som rika metall
fynd vara ett tecken på ett kollektivt tacksägelseoffer. Böneoffren skulle på ett 
individuellt plan bestå av mindre matoffer vilka återspeglas i keramik och min
dre djur eller ben från stekar och liknade. Ett mer kollektiv böneoffer omfattar 
istället större djur, men även rikare metalloffer och människooffer. Det kan i 
sådant fall möjligen röra sig om någon form av fruktbarhetskult.

Hassle - Hassle Bösarp - en jämförelse
Med utgångspunkt för resonemangen kring fynden i Skåne skulle bronsålderns 
hasslefynd kunna vara ett kollektivt tacksägelseoffer eller böneoffer. Det är 
dock mycket osäkert att tolka bronsålderns föreställningar utifrån lika svårtol
kade lämningar från järnåldern. Fynd i kulturlagret och övriga vattenoffer vid 
Hassle i Glanshammar kan tyda på böneoffer. Kulturlagrets storlek och mäng
den ben visar på en kollektiv offerrit för fler personer än en familj. Det troliga 
är att platsen nyttjats av de människor som bott vid de gårdar som omgärdade 
platsen, ja kanske från en större trakt.

Vattenoffer
Hassle, dess kulturlager, hassleskatten och andra föremål som påträffats kan 
tolkas som en offerplats eller kultplats som nyttjats under ett tidsspann av minst 
1200 år. Kanske är det så att platsen först togs i anspråk i samband med nedläg
gandet av hassleskatten. Visserligen finns än så länge inga bevis på en kontinu
erlig användning av platsen. Hassleskatten med sitt ursprung i bronsålder fram 
till yngre järnålderns broddar, vävtyngder och det stabiliserande riset i strand
linjen ger ändå en klar fingervisning om platsens betydelse under båda dessa 
perioder.

Jämförelser och likheter med Frösvi och Hassle Bösarp tyder på religiösa 
yttringar där vattenoffer varit en viktig del av kulten. Om det rör sig om frukt- 
barhetsoffer eller offer till någon vattengud eller om fruktbarhetsoffer hänger 
samman med någon gudom knuten till vatten kan man inte mer än spekulera 
om. Här kan förhoppningsvis fortsatta undersökningar vid Hassle räta ut en 
del frågetecken.
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Förutom offerplatsen kvarstår tanken på kommunikationer och handel. Den 
med ris och sten stabiliserade åkanten och den möjliga bryggan kan båda ha 
haft som funktion att underlätta omlastning av båtar. Hassle kan tidigt ha varit 
den slutstation längs ån till vilken större båtar kunnat ta sig. Det är möjligt att 
handelsvaror, och då speciellt järn, från trakten transporterats hit landvägen 
eller på mindre båtar för omlastning för vidaretransport ut över Hjälmaren och 
längre bort liggande slutmål.

Projektet Äverstaåns dalgång fortsätter med ytterligare undersökningar, både 
vid Hassle (Figur 8) och på sikt ytterligare några platser längs med dalgången.

De inledande undersökningarna vid Hassle har givit en första inblick i män
niskors rituella liv där vattenoffer varit en del av verkligheten och kanske var
dag redan under bronsåldern och möjligen fortlöpande fram tills det att kyrkan 
uppfördes i Glanshammar. En fortsatt studie av det begränsade område som 
utgörs av Äverstaåns dalgång kommer säkert att ge rika tillfällen att omtolka 
både vad som angetts i denna artikel och vad vi just nu vet om utvecklingen 
under förhistorisk tid på platsen.

Figur 8 Delar av bemanningen år 2002. Till vänster ligger den gamla bron över Äverstaån. I bak
grunden på den skogsklädda höjden i nordost ligger Skogsberg. Längst till vänster gräver Lennart 
Nilsson på Söderberga, den vid fyndtillfället treåriga sonen till Axel Nilsson som påträffade 
Hassleskatten. Foto av Leif Karlenby.
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Tid i Tidesta
En by i förändring

Ł

av Annika Nordström

nder de två senaste decennierna har en rad så kallade bytomtsunder- 
sökningar utförts i bland annat Mellansverige. Detta har lett till att ar
keologiska analyser har kunnat läggas till de studier som har gjorts inom 

historia och kulturgeografi. Bebyggelseutvecklingen kan studeras ur vidgade per
spektiv genom att den materiella kulturen i agrar miljö under senare delen av 
järnåldern och under historisk tid kan analyseras. De arkeologiska resultaten har 
inte alltid varit de på förhand förväntade, vilket innebär att vissa äldre hypoteser 
har kunnat vederläggas eller modifieras. Samtidigt kräver detta en löpande metod
diskussion eftersom insikterna som genererats av arkeologiska undersökningar 
visade sig inkludera mera komplexa och regionalt varierade bebyggelse
förflyttningar, samt en större variation i materielen av föremålsfynd än man kunde 
förutse. Vissa tendenser i resultaten är svårförklarade. Det har ofta varit svårt att 
få arkeologiskt grepp om medeltiden på landsbygden (jfr Frölund & Wilson 1993; 
Fallgren 1993; Broberg 1994; Medeltida agrarbebyggelse; Ersgård & Hållans 
1996). För att fördjupa insikten om mekanismerna bakom dessa tendenser i re
sultaten, och för att få en tydligare bild av geografiska variationer i utnyttjandet 
av rummet i agrara bosättningar i Mellansverige, kan fortfarande mycket göras.

Under sommaren 1997 genomfördes arkeologiska undersökningar av Tide
sta gamla bytomt i Glanshammar socken i Närke. Denna artikel syftar till att 
utvärdera de medeltida bebyggelselämningarna i Tidesta genom att analysera 
resultaten mot bakgrund av tidigare forskning i en större region - Mellansve
rige. I Närke, under medeltiden ett delvis expansivt landskap i skärningen mellan
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Västsverige, Östergötland, Mälardalen och Bergslagen, har det hittills inte fö
retagits någon omfattande ”bytomtsarkeologi” vilket gör resultaten från Tide- 
sta betydelsefulla. Artikeln syftar även till att diskutera metoder inom denna 
del av historisk arkeologi. I den relativa avsaknaden av kulturlager, föremåls- 
fynd samt fragmentariska rester av huslämningar kan det vara mycket svårt att 
fånga upp medeltida lämningar. Hur ska man undersöka denna typ av bebyg
gelse? Även här aktualiseras frågan om bebyggelsekontinuitet.

Bebyggelseutveckling i Mellansverige under tidig
historisk tid

Det finns ett relativt gott rumsligt samband mellan bebyggelselägena från äldre 
järnålder och historiska bylägen. Även det rumsliga sambandet mellan äldre 
järnåldersbosättningarna och gravfält från yngre järnålder pekar mot en typ av 
kontinuitet (Göthberg 2000:233ff, Fallgren 1993, Frölund och Wilson 1993). 
De förhistoriska boplatserna har ofta legat i det som nu är åkermark i slutt
ningarna nedanför de krönlägen där under historisk tid reglerade bytomter har 
funnits. Många, om än inte alla, boplatser omlokaliseras omkring folkvandrings- 
tidens slutskede. Detta har till exempel påvisats för Uppland och Västmanland 
(Karlenby 1997), för Halland (Lundqvist, L 2000), och för Östergötland (Linde
blad 1995, s 3Iff). Om detta är tecken på ”bybildning” eller annan reglering är 
dock diskutabelt och beror på vilka definitioner man använder. Bland andra 
kulturgeografer har menat att en by karaktäriseras av att ett antal gårdar har 
sina ägor ordnade på ett visst sätt inom ett gemensamt ägoområde (jfr Widgren 
1983). Detta synsätt tar bort fokus från bostadshusens lokalisering, och med
för att det blir svårt att avgöra vad som är en by utifrån en geografiskt hårt 
begränsad arkeologisk undersökning. Det står dock klart att såväl bland de 
mycket tidigt etablerade gårdarna (under bronsålder) som bland de som om- 
lokaliseras/bildas kring 500-talet e Kr, finns en grupp med kontinuitet fram till 
bildandet av de från medeltid kända bytomterna och stormansgårdarna. All
mänt kan man säga att perioden 900- till 1200-tal brukar karaktäriseras som 
en period av dynamisk expansion vad gäller markutnyttjande, genomgripande 
social förändring och komplicerade ideologiska uttryck. Perioden efter, det vill 
säga 1300-talet och början av 1400-talet, brukar däremot generellt beskrivas 
som ett skede av stagnation eller rent av tillbakagång. Men man bör inte enbart 
betrakta senmedeltiden som en tid av nedgång utan även som en period av 
betydande förändringar.

Sigurd Rahmqvist menar i sin avhandling (1996) att bebyggelsemönstret i 
de öppna järnåldersbygderna i alla väsentliga drag är det samma vid medeltidens
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början som vid medeltidens slut vilket är resultatet av en lång, spontan utveck
ling som i många fall pågått sedan äldre järnålder. Denna utveckling har lett till 
att byar av olika storlek har uppstått. Under yngre järnålder har nya bebyggelse
enheter förtätat de gamla bygderna vilket bland annat medfört ett intensivare 
markutnyttjande. Rahmqvist tar avstånd från teorin att den yngre järnålders- 
bebyggelsen generellt skulle ha bestått av så kallade ensamgårdar. Ensamgårdar 
är en främmande bebyggelseform i gamla jordbruksbygder som ligger på slät
ter och i dalgångar, medan ensamgårdssystemet är utmärkande för skogstrak
ter. Dessutom hävdar Rahmqvist att det framförallt är de stora byarna i central
bygderna som talar emot ensamgårdssystemet då den typen av byar omöjligt 
kan ha utvecklats från en gård till tio, femton stycken inom loppet av 200-300 
år, samtidigt som nya bygder (randområden) koloniserats. Slutsatsen blir att de 
större byarna under medeltiden torde haft betydande bebyggelseenheter redan 
då fast bebyggelse etablerades (Rahmqvist 1996:92ff).

Hur passar bebyggelselutvecklingen i Tidesta in som ett exempel från Berg
slagen i detta mönster?

En förändrad byggnadsteknik
I det arkeologiska materialet kan man se att ett nytt byggnadsskick börjar växa 
fram i Sverige under vikingatid då långhuset med jordgrävda stolpar ersätts av 
mindre byggnader med syllkonstruktion. Dessa mindre hus byggdes i olika tek
niker som knuttimring, skiftesverk och även fortsättningsvis som tidigare i flät
verk. Tendensen är inte lika observerbar i alla delar av landet, men särskilt i 
Nord- och Mellansverige blev de mindre syllstenshusen, förmodligen i skiftes
verk, allt vanligare redan under perioden 700-1000 e Kr (Pedersen 6c Widgren 
1998:4l5ff). Detta ledde till att de långa, mångfunktionella husen ersattes av 
flera mindre. Denna typ av hus återfinns även i de tidigaste städerna Birka och 
Sigtuna. Också i Uppsala, som ju i och för sig hade nära kontakt med Sigtuna, 
fanns skiftesverkshus under tidig medeltid. Dessa är de generella tendenserna i 
husbyggandet. Hur ser de samlade arkeologiska resultaten ut och hur faller 
Tidestamaterialet in i bilden?

Frågan om metod
Lämningar från den medeltida landsbygden är problematiska och det är ett 
välkänt faktum att perioden 1100-1500 är mycket svårgripbar ur arkeologisk 
synvinkel. Orsakerna till detta är fler. Bland annat kan det bero på att före- 
målsbeståendet i agrara miljöer under den aktuella perioden i huvudsak ingick
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Figur 1 Både i för- och bakgrunden kan man ana den stora mängden sten som fanns i området. 
Bilden visar även kontrasten med den helt stenröjda ytan i mitten, som använts som odlingsytor. 
Författaren rensar flitigt. Foto Johan Anund.

i en träkultur som inte bevarats i någon större utsträckning. Ett annat välkänt 
problem är att de medeltida agrara bebyggelselämningarna ofta är mer eller 
mindre förstörda av senare tiders odling eller att de legat på den plats där be
byggelsen finns idag. Eftersom husen oftast varit trähus på syli lämnar de 
dessutom mindre spår i marken, jämfört med de jordgrävda stolparna från tidi
gare perioder. En annan metodologisk aspekt är tillgången till äldre kartmate
rial som varierar stort. För Tidesta fanns exempelvis enbart en karta från 1600- 
talet och en från 1800-talet och ingen från 1700-talet. Detta försvårar kartana
lyser för att klargöra de successiva förändringarna i markutnyttjandet. För Tide
sta specifikt fanns även problemet med en enorm mängd sten på den morän
backe som utgjorde bytomten (Figur 1). Detta gjorde det nästan omöjligt att 
spåra husstrukturerna. Hur kan man försöka angripa dessa problem? Ger Tides- 
taundersökningen anledning till några reflexioner kring detta?
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Tidesta i det skriftliga och kamerala källmaterialet
Tidesta gamla bytomt ligger alltså cirka fem kilometer öster om Örebro i Glans
hammars socken. Byn övergavs under början av 1900-talet men marken brukas 
fortfarande. Idag består platsen av betesmark och cirka ett trettiotal övervuxna 
husgrunder. Byn var redan innan ombyggnationen av motorvägen som föran
ledde undersökningen stympad eftersom vägen löper tvärs över den gamla by
tomten. Glanshammarsområdet är gammal centralbygd och det ligger ett fler
tal byar och järnåldersgravfält av yngre järnålderskaraktär i landskapet. Kyr
kan i Glanshammar uppfördes under 1100-talet, men runstenar samt fragment 
av Eskilstunakistor och sekundärt använda ekplankor med ornamentik indikerar 
en tidigare kyrka, kanske redan från 1000-talet. Det närmaste gravfältet ligger 
ungefär 300 meter sydöst om bytomten och har ett tjugotal gravar registrerade 
vilka utgörs av högar och runda stensättningar av yngre järnålderskaraktär.

Det äldsta skriftliga belägget för Tidesta är från år 1352 då byn omnämns i 
samband med att Knut Matsson sålde jord i Tidesta till biskopen i Strängnäs 
(Nordström & Westin 2003; manus). Tidesta övergick från världsligt till and
ligt frälse efter 1352. På Gabriel Toringhs häradskarta från 1688 över Glans
hammar är Tidesta gård markerad med två skattehemman, men 1555 bestod 
Tidesta by av fem kyrkohemman. Enligt jordeboken från 1590 ska Tidesta ha 
bestått av två kyrkohemman och 1599 av fyra. Jordeboken från 1599 är brand
skadad så uppgiften är något otydlig (Berg 1997). Någon gång mellan år 1634 
och 1652 köpte friherre Nils Kagg två gårdar i Tidesta. De två gårdarna står 
upptagna som skattehemman i jordeboken 1652, men i marginalen går att läsa 
att de köptes under frälse. Köparen var sannolikt Nils Kagg (1598-1653), fri
herre till Kexholms län i Finland. Elan var tidvis skriven till Skävesund, strax 
söder om Tidesta. Att han hade anknytning till trakten styrks av att han gifte 
sig i Örebro 1634, och att hans hustru dog på Skävesund 1658 (Berg 1997).

Efter häradskartan från 1600-talet finns ingen bevarad karta över Tidesta 
förrän den från år 1853, upprättad i samband med laga skiftet. Bytomten be
stod då av två frälsehemman och de två gårdarna var hemmansklyvda och 
brukades av fyra åbor. Bebyggelsen låg grupperad i den södra delen av impedi- 
mentet, gränsande mot åker och hagmark, med avrösningsjord på två över
givna tomter i bytomtens norra del (figur 2). Tidesta ingick vid denna tidpunkt 
i Myrö fideikommiss varifrån det friköptes år 1923. Avflyttning från bytomten 
skedde under första hälften av 1900-talet och de sista husen revs på 1940-talet 
(Nordström & Westin 2003; manus). Det har alltså skett en strukturförändring 
i Tidesta någon gång under 1500-talets slut, då tre hemman ”försvann”. Den 
arkeologiska undersökningen skulle komma att beröra den norra delen av by
tomten, det vill säga de två ödetomterna från 1853. Förhoppningarna inför
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Figur 2 Historiskt kartöverlägg efter laga skifteskartan från 1853. Längst i norr på bytomten syns de 
två ödetomterna där den arkeologiska undersökningen utfördes. Upprättad av Elisabeth Essen och 
Pia Larsson. Skala 1:8000.

70 BOFAST - ICKE BOFAST



undersökningarna i Tidesta var att man skulle kunna förklara reduceringen av 
hemmanstalen och att man möjligen arkeologiskt skulle kunna belägga en reg
lering av en historisk by. Det blev viktigt att använda ett så varierat källmate
rial som möjligt och att dra nytta av hypoteser i granndiscipliner. En annan 
viktig målsättning inför undersökningen var naturligtvis även att försöka ta 
reda på när den första fasta bebyggelsen etablerades i Tidesta.

De arkeologiska resultaten från Tidesta gamla bytomt
Området visade sig ha en lång historia. De äldsta lämningarna i Tidesta datera
des till bronsålder och representerades framförallt av ett antal kokgropar. 
Området har sannolikt med skiftande funktioner brukats kontinuerligt från 
romersk järnålder, även om vi inte hittade några manifesta lämningar av en 
äldre eller yngre järnåldersbebyggelse. Några få anläggningar med äldre järn
ålders- respektive vikingatida 14C-dateringar och enstaka fynd av järnålders- 
keramik påvisar viss platskontinuitet.

I undersökningsområdets mer centrala delar, på läget för gränsen mellan de 
två ödetomterna, låg en medeltida gårdslämning. Gårdskomplexet i Tidesta 
utgjordes av fyra hus. Hus 5 har tolkats som bostad, hus 3, 4 och 6 som ekono
mibyggnader (figur 4). Övriga byggnader var från nyare tid. Från hus 6 finns 
14C-dateringar från mitten av 1300-talet och fyndsammansättningen, eller sna
rare avsaknaden av yngre rödgods och kritpipor, tyder på ett övergivande före 
mitten av 1500-talet. Tolkningen av husen försvårades av att de dels inte var så 
välbevarade och dels av att lämningarna låg i en mycket stenrik moränbacke. 
Mellan två rosen påträffades en stenlagd yta som begränsades av tre lite större 
stenar och övergick i en stenfri sannolikt röjd yta. Här fanns lite tegel, små 
bitar bränt ben, lite bränd lera, lite keramik och en del järnföremål, bland an
nat en hästsko av medeltida typ. Tillsammans med andra konstruktioner har 
detta tolkats som ett stall eller ett fähus. Man hade troligen behov av ett hårt 
underlag som kunde stå emot djurens klövar och orenheter (jfr Augustsson 
1995:13). Hus 6 representerades främst av en ugnslämning. Det låg nära hus 5 
och ingick troligen som eldhus eller ekonomibyggnad i gårdskomplexet. Ugnen 
var uppbyggd av ett fundament av gråsten, en småstenspackning, ett centralt 
bottenskikt av bränd lera och med enstaka fragment av hårt sekundärbränt 
tegel. Utanför fanns ett utkastlager från ugnen. En 14C-datering av en ung kvist 
daterar sotlagret till 1300-talets andra hälft. Hus 4 hade varit en närmast rek
tangulär och cirka 6x8 meter stor konstruktion med syllstensrader likväl som 
nedgrävda stolpar. Det är svårt att exakt funktionsbestämma huset, men i och 
med att huset saknade eldstad är det förmodligen inte fråga om ett bostadshus
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Figur 3 Rester av Tidesta före undersökning. Foto Johan Anund.

utan en ekonomibyggnad. Hus 5 låg precis på gränsen mellan de två ödetomterna 
som finns med på kartan från år 1853. Det rör sig troligen om ett tvårumshus. 
Det norra rummet mätte ungefär 9x5 meter, medan det södra mätte cirka 7 x 
5 meter. Vid undersökningen av dessa husgrunder påträffades inga fullständiga 
syllstensrader men de sydvästra, nordvästra och sydöstra hörnen var tydliga 
och en antydan till skiljevägg kunde iakttas i mitten av huset. De båda rummen 
sammanbands dessutom av ett stolphål i nordväst. Detta tvårumshus kan ha 
varit huvudbyggnaden på tomten. Vid undersökningen finrensades hela ytan 
noggrant men förutom två knivar påträffades inget hushållsavfall vid gården. 
Däremot fanns en ganska stor mängd bränd lera kring syllstensraderna.

I områdets västra del återfanns grunden till en källarstuga (hus 1, figur. 4) som 
var relativt välbevarad och som också finns med på 1853 års karta. Strax norr 
om denna låg ytterliggare ett hus med en eldstad bevarad (hus 2, figur 4). Hus
typen tyder på en gammal form med eldstaden/härden friliggande i mitten och 
kan tolkas som eldhus eller ett enklare bostadshus. Genom föremålsfynd i anslut
ning till eldstaden kan huset emellertid dateras till nyare tid. För övrigt karaktä
riserades platsen av smala stenröjda odlingsytor, ett stort antal röjningsrösen och 
ett flertal stenmurar.
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Figur 4 Planritning över Tidestaundersökningen med huslämningarna markerade. Även rösen, murar, 
diken och andra anläggningar syns på planen. Längst i väster bildar de två ofyllda murarna en 
fägata i nord-sydlig riktning. Ritning: Åsa Westin.

Efter avslutad undersökning kunde man konstatera att det inte funnits någon 
fast bebyggelse på bytomten under förhistorisk tid, området verkar snarare ha 
brukats för mer tillfälliga sysslor. Den tidigaste dateringen av fast etablerad 
bebyggelse utgörs av 1300-talslämningen. Resultatet gav också tydliga indika
tioner på att den nordligaste delen av bytomten inte kan ha varit bebodd efter 
1500-talets senare hälft. Husens byggnadsteknik pekar mot någon form av 
kombinationshus, med både syllar och jordgrävda stolpar. Den stora mängden 
bränd lera tyder på lerklinade flätverks- eller plankväggar, förmodligen i skiftes
teknik. Det är anmärkningsvärt att föremålsfynd från den medeltida perioden 
var så gott som helt obefintliga.

Ett växande arkeologiskt material
De mer bärande analyserna i mellansvensk bebyggelsearkeologi för den tidiga his
toriska perioden faller tillbaka på relativt få undersökningar. I Björka, Hälsingtuna
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socken, i Hälsingland utfördes 1982-1983 som en av de tidigaste. (Broberg 1994; 
Ekman 1996). Gredelbyundersökningen i Knivsta socken i Uppland mellan åren 
1984 och 1988 fick på liknande sätt en initierande betydelse för studierna av 
Mälardalen. (Andersson, C m fl 1996). Under senare delen av 1980-talet, respek
tive början av 1990-talet utfördes sedan undersökningarna av bytomterna i Pollista, 
Övergrans socken, och Sanda i Fresta socken, i Uppland (Pollista: Hållans & 
Svensson 1998, Sanda: Olausson & Åqvist 1991; Åqvist 1992; Åqvist 1998). Ett 
för den nordliga regionen banbrytande projekt utfördes i Dalarna under 1980- 
talets första hälft (Ersgård 1997). I samband med dessa projekt kunde man äntli
gen hoppas skapa arkeologiska resultat som kunde ställas mot tidigare hypote
tiska resonemang; kulturgeografiska resultat för mellansvenska förhållanden och 
arkeologiska samt tvärvetenskapliga resultat från Sydskandinavien. Bland de se
nare var inte minst Ystadsprojektets slutsatser betydelsefulla. (Andersson & 
Anglert 1989; jfr Ersgård & Hållans 1996). Det har dock bedrivits tvärvetenskap 
även i Mellansverige. Tydligast kom detta till uttryck i Barknåreprojektet i upp
ländska Norra Roden. (Broberg 1990; Broberg 1994; Windelhed 1995). En un
dersökning 1995 i byn Kyrkheddinge i Staffanstorp får representera senare års 
skånska bebyggelsearkeologi (Schmidt Sabo 1998; Schmidt Sabo 2001). I det 
följande är det de ovan nämnda projekten som får utgöra den huvudsakliga 
referensramen för diskussionen kring resultaten från Tidesta.

Bebyggelsens förändringar i lokala perspektiv
De äldsta byggnaderna i Björka var från äldre romersk järnålder, men de mest 
omfattande förhistoriska lämningarna dateras till vendel- och vikingatid. Kon
tinuiteten i bebyggelsen uppgår till 1000 år. Det medeltida skedet innefattade 
cirka 15 hus, daterade mellan cirka 1100- och 1300-talet. Vid undersökningar
na kunde man iaktta att bebyggelsens lokalisering hade förskjutits någon gång 
under tidig medeltid. De medeltida byggnaderna var formerade i två mindre 
grupper (gårdar?). Med någon osäkerhet tolkas den södra av dessa två hus
grupper som en komplett gårdsmiljö som innefattade så många som sex hus.

Gredelby har använts för bosättning från tiden kring Kristi födelse och plat
sen har sedan återkommande använts ända fram på 1980-talet. Bebyggelse
lämningar från de följande århundradena efter Kristus påträffades på tre plat
ser inom området och på åtminstone en av platserna kunde man påvisa konti
nuitet in i yngre järnålder och vikingatid.

I Pollista uppvisade bebyggelseformen under vikingatid stora likheter med 
vad som kunde dokumenteras i det senmedeltida källmaterialet. Man under
sökte här alltså bebyggelselämningar som låg i nära anslutning till det byläge
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som återfinns på den äldsta lantmäterikartan. Man kunde dra slutsatsen att där 
redan under 900-talet fanns en by bestående av två gårdar. De två gårdarna låg 
kvar under hela medeltiden, dock fanns viss diskontinuitet under 1100-tal då 
den ena verkar ha upphört, för att senare återuppstå under 1200-talet, med en 
viss rumslig förskjutning. Under 1500- och 1600-tal verkar fortfarande den 
medeltida bystrukturen ha varit rådande, medan landskapshandlingar från 1540- 
tal talar om tre frälsegårdar i Pöllistä. Det fanns dock inget i det arkeologiska 
materialet som påvisade fysisk närvaro av ett frälse, inte heller en tredje gård. 
Detta har tolkats som att tre hemman delades mellan två brukare. I ett långtids
perspektiv framstår bebyggelsestrukturen i Pollista som stabil med två gårdar. 
Man har dock kunnat iaktta genomgripande förändringar av social och ideolo
gisk natur, det vill säga att kontinuiteten även rymmer ett flertal inslag av dis
kontinuitet.

Stensträngssystemen och de många gravfälten från äldre järnålder påvisar 
en kraftig expansion i Sandaområdet under den perioden. Det faktum att grav
fälten även hyser gravar från yngre järnålder vittnar om att bebyggelsen varit 
någorlunda stabil under hela järnåldern. Under slutet av 1100-talet eller början 
1200-talet har byn mer eller mindre övergivits. Detta har tolkats höra ihop med 
att Sigtuna förlorade i betydelse till förmån för Stockholm och att Sandas bety
delse även minskade. Den småskaliga bebyggelse som kunde knytas till hög- 
och senmedeltid utgjordes av två samtida byggnader åt gången. Området över
gavs helt under tidigt 1700-tal. Man kan även se nedgången under hög- och 
senmedeltid som en del av den allmänna nedgången - den så kallade senmedel
tida agrarkrisen.

Syftet med Barknåreprojektet var att söka förklara kulturlandskapsutveck- 
lingen i Hållnäs socken i Uppland från vikingatid till 1900-tal. Övergripande 
frågeställningar var att man behandlade kulturlandskapsutvecklingen ur ett 
samhällshistoriskt perspektiv där sociala, politiska och framförallt ekonomiska 
faktorer uppmärksammades. Den tvärvetenskapliga uppläggningen och den 
arkeologiska analysen har inom undersökningsområdet kunnat påvisa en bebyg
gelseexpansion under vikingatid och tidig medeltid, som verkar avstanna under 
1300-talet. Fram till 1600-talet uppvisades sedan ett mer eller mindre oföränd
rat bebyggelsemönster. Eftersom nordöstra Uppland är ett landnamsområde 
(genom strandförskjutningen) har Barknåreprojektet diskuterat bebyggelse
utvecklingen i termer av kolonisation, stagnation och regression. Man ser bebyg
gelseutvecklingen som utslag av ett antal lagbundna faser som avlöser varandra 
och det krävs genomgripande samhällsförändringar, framkallade av många, ofta 
samverkande faktorer för att en fas i bebyggelseutvecklingen skall övergå i en 
annan. I de tidigaste faserna ses befolkningsutvecklingen som en starkt fram
drivande faktor.
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I Ystadsprojektet kom man fram till att den medeltida bebyggelsebilden känne
tecknades av ett utpräglat bylandskap vilket tog form i slutet av vikingatiden. 
En mer permanent byform etablerades till skillnad från de mer mobila byarna 
som fanns tidigare. De första stenkyrkorna började byggas efter 1050, förmod
ligen efter ett mer dunkelt skede med träkyrkor. Samtidigt framträdde huvud
gårdar som föregångare till de medeltida godsen. Under äldre medeltid är dessa 
placerade inne i byarna. I samband med dessa bebyggelseförändringar har även 
plogbruket och flersädessystemet införts. Beträffande den senare medeltidens 
förhållanden är det främst omstruktureringen av huvudgårdssystemet som pro
jektet kunnat belysa. Huvudgården har flyttats ut från byn till ett avskilt läge 
borta från övrig bebyggelse. Kring detta växte omfattande godsdomäner fram, 
vilka starkt präglade delar av området under 1500- och 1600-talen. Senmedel
tida eventuell ödeläggelse av bebyggelsen behandlas inte.

Den fasta bebyggelsen i Kyrkheddinge etablerades under sent 900-tal då 
området kan ha varit en enskild familjs eller släkts egendom. Bybildningen un
der yngre järnåldern i Skåne har satts i samband med befolkningstillväxt, krav 
på ökad produktion och växelbruk. Byns utveckling har tolkats som en expan
sion från detta stadium då en storgård med några underlydande gårdar drev 
byn i stordrift, parallellt med existensen av ett par självständiga enheter. Stor
driften ersattes av landbodrift och bebyggelsen komprimerades under 1200- 
talet. Under senmedeltiden kan byn ha haft två större gårdar och flera mindre, 
varav alltfler lades under kyrkan. En viss regression kan troligen sättas i sam
band med agrarkrisen.

Bebyggelseutvecklingen i Dalarna, åtminstone i delar av landskapet, tycks 
ha en viktig fas i en kolonisation och en agrar expansion under folkvandrings- 
tid (Ersgård 1997:37). Bebyggelsen kan ha varit relativt jämnt spridd i de gynn
samma topografiska lägena vid älvstränderna och järnhantering verkar ha va
rit ett vanligt inslag i gårdsbilden. Dessa förhållanden har varit rådande till och 
med vikingatiden, varefter bilden ändrades. En ny expansion skedde under 1100- 
talet även om det är möjligt att även vissa av de äldre bebyggelselägena fortfa
rande användes. Det har föreslagits att högmedeltidens strukturer i Dalarna 
kan ha varit präglad av några få näraliggande gårdar - i motsats till de byar 
som är kända från nyare tid och som bestod av många gårdar. I det samman
hanget har de medeltida bebyggelseenheterna i Dalarna tolkats som ensam
gårdar snarare än byar (Ersgård 1997 s.57).

Husbyggandet i Dalarna var betydande fram till cirka 1360, varefter en stag
nation kan anas. Denna kan möjligen bero på en senmedeltida kris, men har inte 
inneburit en avfolkning av bygden. När bebyggelsen senare expanderade under 
medeltidens slut verkar den tidigare frånvaron av reglering till större byar ha 
hållit i sig. En blandning av mindre gårdsklungor och gårdar i ensamma lägen
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ger intryck av en oregelbunden övergripande struktur som tycks ha varit gäl
lande fram till mitten av 1600-talet. Detta har tolkats som att en by under 1500- 
talet inte bestod av topografiskt välavgränsade gårdar som samverkade inom en 
fast organisatorisk ram utan snarare ett löst definierat område inom vilket ett 
antal gårdar var placerade (Ersgård 1997:73 ff). Förtätade byar i nya topogra
fiska lägen längre från älvarna framträder enligt det arkeologiska materialet i 
Dalarna under slutet av 1600-talet. Förklaringen kan vara att expansionen krävde 
att inägomarken avskildes från gårdslägena så att den kunde omorganiseras och 
omfördelas mellan den växande befolkningen. Det är metodologiskt intressant 
att denna förändring inte avspeglas i andra källor än de arkeologiska. Den före
slagna förklaringen är att statsmakten inte hade intresse av att dokumentera 
gårdarnas läge i förhållande till inägomarken. (Ersgård 1997:81).

I en bebyggelseanalys över ett område i södra Uppland har det hävdats att 
det inom de flesta historiska enheterna finns bebyggelsekontinuitet som åtmins
tone går tillbaka till äldre järnålder. De enskilda ägogränserna kan troligen inte 
projiceras tillbaka till samma tid. I likhet med det östgötska materialet verkar 
hela ägostrukturen och ägogränserna ha lagts om under 400-700 e Kr med en 
uppsplittring av större gemensamma ägor till mindre byterritorier. På Håbolandet 
i Uppland tycker man sig dessutom se en omstrukturering av enheterna ytter- 
liggare en gång mellan vikingatid och 1600-tal. Under medeltid har alla under
sökta enheter haft antingen frälse- eller kyrkojord och detta kan ha inverkat på 
omstruktureringen av enheterna och det gör det svårare att se den ursprungliga 
bilden från yngre järnålder. Till detta bör man även räkna de stora omvälv
ningar som skedde inom lantbruket vid övergången mellan yngre järnålder och 
tidig medeltid. Omstruktureringen 400-700 e Kr kan ses som ett tidigt steg mot 
en mer genomgripande förändring (Eriksson & Anund 1998:264 ff).

Tidesta bytomt är endast delvis undersökt, men i kontrast till jämförelse
materialet tycks Tidesta utgöra en anomali i och med att bebyggelsen etablera
des så sent som under 1300-talet, vilket allmänt ses som en regressionsperiod. 
En förklaring till detta kan vara att det på ej undersökta delar av bytomten 
finns äldre reglerad bebyggelse. Men intressant nog stammar de äldsta kända 
skriftliga källorna från just den arkeologiskt belagda perioden. Det är alltså 
möjligt att Tidesta är ett exempel på en lokal eller regional utveckling som 
skiljer sig från den generella. Eftersom socknen tycks ha etablerats tidigt, det 
vill säga 1000 eller 1100-tal, skulle det i så fall kunna vara fråga om en struk
turering från en tidigare mer spridd bebyggelse till en tätare reglerad bytomt.

I samband med undersökningarna i Tidesta utförde kulturgeografen Johan 
Berg en studie för Tidestaprojektet. Hans slutsatser beträffande minskningen 
från fem till två hemman under perioden slutet av 1500-talet till slutet av 1600- 
talet är att gårdarna troligen lades in under ett säteri, förslagsvis Kaggs säteri
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Skävesund. I samband med detta uteslöts troligen gårdarna ur jordeboken (detta 
var regel när en gård kom att omfattas av säteriprivilegier - de var ju skatte- 
befriade). Det som talar emot detta är att minskningen av antalet hemman 
sannolikt skedde redan i slutet av 1500-talet, alltså redan innan Nils Kagg rim
ligen kan ha köpt hemmanen. Det kan vara så att tre av hemmanen lades under 
Skävesund, eller något annat säteri i närheten, redan före slutet av 1500-talet, 
och att det som finns noterat i jordeboken var att Nils Kagg senare kom att 
köpa de andra hemmanen i byn, men att dessa två hemman aldrig lades in i 
säteriet och att de därför inte heller kom att uteslutas ur jordeboken (Berg 1997).

Husen i byn
Många av frågeställningarna på mikronivå har ofta kretsat kring förändringar 
i byggnadsskick under senare delen av järnåldern och under medeltiden. Den 
stora mängden undersökta förhistoriska långhus står i stark kontrast till be
ståndet av undersökta och tolkningsbara yngre byggnader på landsbygden. Man 
har dels intresserat sig för konstruktionstekniska frågor, dels sökt studera vad 
ett ändrat byggnadsskick ger som underlag för slutsatser om ändrade levnads
vanor och mentalitetsförändringar.

Mälardalen-. Det äldsta huset i Sanda daterades till 500-talet och utgjordes 
av ett treskeppigt långhus. Från 900-talet och framåt avlöstes långhusen och 
grophusen med ett undantag av stensyllsburna byggnader vilka var rektangu
lära eller kvadratiska. Under perioden 1100-1200 var husen i Sanda, alla utom 
ett, av samma stenramsburna typ som under föregående fas, men större, och de 
hade kraftigare stensyllar. I Pollista fanns under perioden 760-1100 två gårdar 
med rektangulära enfunktionshus varav vissa hade risflätade väggar och andra 
plankväggar. Konstruktionen bestod ursprungligen av jordgrävda stolpar vilka 
under tiden fram till 1100 mer och mer ersattes av syllstensramar. Efter en 
intern omstrukturering fanns på platsen fortfarande under tiden 1100-1500 två 
gårdar. Under denna fas var bostadshusen lerklinade stolpburna byggnader 
medan ekonomibyggnaderna var anlagda på syllstensrader.

Norra Mellansverige: I Björka fanns en cirka 1000-årig bosättning i form av 
stolphus, grophus och syllstenshus. Dessutom fanns här ett arbets- och hantverks- 
område. De äldsta delarna var från äldre romersk järnålder, men de mest om
fattande förhistoriska lämningarna var från vendel- och vikingatid. Det medel
tida skedet innefattade cirka 15 hus, daterade till mellan 1100 och 1400. Res
terna av husen bestod av syllstensramar och i vissa fall även spisrösen. Ett av 
husen har tolkats som resterna efter en smedja. Yngre järnålderns lämningar i
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Dalarna påminner om de längre söderut - långhus med böjda väggar tillsam
mans med stolpburna mindre byggnader och grophus.

Skåne-. I Kyrkheddinge etablerades fast bebyggelse under 900-talet. Hus
formerna utgjordes i början av långhus och grophus. Under tidigt 1200-tal skedde 
en förändring i gårdsstrukturen och en delvis förändrad byggnadsteknik inför
des, men det var inte förrän under andra halvan av 1200-talet som syllstens- 
burna hus uppträdde. Korsvirkestekniken användes för väggkonstruktioner i 
Skåne redan under högmedeltiden. Detta är en sydskandinavisk företeelse. 
Kyrkheddinges byggnadskultur är i stora drag representativ för det skånska 
materialet. Det mellansvenska byggnadsskicket har en tydligt annorlunda ut
veckling från senare delen av medeltiden. Däremot har Mälardalens respektive 
Dalarnas och nedre Norrlands husbyggande större likheter över tid.

En fråga är huruvida städerna inspirerats av landsbygdsbebyggelsen eller tvärt 
om. I Sanda fanns från 900-talet och framåt syllstenshus. Dessa uppträdde utan 
en övergångsperiod, det vill säga med både syllstenar och jordgrävda stolpar. 
Husen var visserligen mindre än de i Birka och Sigtuna men man har tolkat husen 
i Sanda som en direkt påverkan från de båda städerna (Åqvist 1998:225f). Sanda 
är dessutom ett bra exempel på att långhustraditionen inte helt och hållet för
svann utan kunde leva kvar av tradition eller som laddad symbol. Ett långhus 
behölls i Sanda och när syllstenhusen introducerades valde man att tillfoga lång
huset en stensatt terrass. Detta har tolkats som en markering av husets särställ
ning och troligen har huset haft en ideologisk och social funktion även sedan det 
tjänat ut sin roll som jordbrukets huvudbyggnad (Åqvist 1998:226).

Den etnologiska forskningen har hävdat att skiftesverk under medeltid var 
en sydskandinavisk företeelse och att användandet i mellersta Sverige påbörja
des under nyare tid. Som ovan nämnts visar det arkeologiska materialet dock 
skiftesverk i urbana miljöer i detta område under perioden 800-1400. Om tek
niken skulle ha spridits via de tidigaste städerna i Danmark och Sverige skulle 
detta vara förklaringen till användningen i Uppsala, som hade nära kontakt 
med Birka och Sigtuna. Men då det även finns ett stort arkeologiskt material 
från agrara miljöer i Mellansverige vilka stöder att skiftesverket användes i 
järnålderns långhus kan man möjligen tänka annorlunda. Om skiftesverks- 
tekniken utvecklades och blev en tradition i landsbyarna under järnålder, var 
det snarare husformat och teknik för takstöd som förändrades under vikingatid 
- inte väggtekniken i sig. Med andra ord kan påverkan att börja använda skiftes
verk snarare ha skett från landsbygden till staden (Anund 2001:649f).

Studier av husmaterial från Uppsala har visat att skiftesverksbyggnader do
minerade under 1100-talet men att knuttimringstekniken tog över cirka 1200 
och sedan blev förhärskande under hela medeltiden (Anund 2001). Detta skiljer
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sig från utvecklingen i flera norska städer där timringen dominerade redan un
der tidig medeltid (Fett 1989; Christophersen 1994). Kulturella förklaringar till 
övergången till timmerhus kan ersätta eller tona ner de ofta anförda naturdeter
ministiska. Det saknas faktiska belägg för att adeln eller kronan i Sverige skulle 
ha infört restriktioner mot övriga befolkningens uttag av bristvaran ek till hus
byggen. Dessutom bör det under medeltiden ha funnits furu av sådan kvalitet 
att den kunde användas till skiftesverk och i så fall ersätta eken. Det tycks mer 
troligt att man faktiskt föredrog timmerbyggnader. Det kan delvis ha varit av 
levnadsmiljöskäl - det var lättare att bygga täta, varma hus med timmerteknik. 
Ytterligare en faktor kan ha varit starkt bidragande till förändringarna. Med 
ökande befolkning och stigande tomtpriser blev det alltmer värdefullt att kunna 
bygga hus i flera våningar. I Sverige byggdes mycket få tvåvåningsbyggnader i 
skiftesverk. Man kunde däremot med fördel bygga skiftesverksvåningar ovanpå 
timrade undervåningar. Det är troligt att timmerbyggnadens mest uppskattade 
kvalitet var att den gjorde det lättare att bygga överliggande våningar och då 
även gallerier, och att det var det som avgjorde Uppsalas senmedeltida byggnads- 
skick (Anund 2001:650)

I Tidesta verkar husen ha utgjort någon form av kombinationshus, med både 
syllar och jordgrävda stolpar. Det verkar inte ha varit någon skillnad mellan 
själva bostadshuset och ekonomihusen. Som tidigare nämnts har väggarna tro
ligen varit lerklinade plankväggar i skiftesteknik. Vad som kan tyckas märkligt 
är att det saknades värmekälla i bostadshuset. Byggnadstekniskt tycks inte hu
sen i Tidesta avvika särdeles från den generella bilden.

Att komma vidare - metoder och bytomter
När det nu finns ett relativt stort och geografiskt spritt arkeologiskt material 
som dessutom är publicerat skulle man kunna tro att bytomtsarkeologins ur
sprungliga frågeställningar kunde besvaras. Delar av problemen återstår dock 
att lösa och nya har tillkommit på resan. Avslutningsvis ska därför några metodo
logiska frågor diskuteras. Det rör sig om betydelsen av att skaffa sig ett så stort 
källmaterial som möjligt; kartproblematik; fyndproblematik; metoder i den 
antikvariska processen; samt ny teknik.

En metodisk utväg som ofta har framförts är att man bör försöka få ett så 
källmässigt brett angreppssätt som möjligt. Om detta råder knappast någon större 
oenighet idag (jfr Ersgård 8c Hållans 1996). Man bör naturligtvis försöka sträva 
efter att sätta in enskilda bebyggelselokaler i en vidare kulturell landskapskontext 
och kombinera de arkeologiska resultaten med andra källmaterial. Dessutom
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bör man ha ett långt tidsperspektiv. En intressant iakttagelse beträffande 
Gredelbyundersökningen kan exemplifiera en aspekt av detta. Genom att jäm
föra undersökningsresultaten med en historisk karta från 1636 har man kunnat 
visa att åtminstone en, kanske två, av fyra 1600-talsgårdar borde ha berörts av 
undersökningen. Utifrån 1792 års karta skulle en av fyra gårdar ha kunnat 
påträffas. Vid fältundersökningen påträffades vikingatida bebyggelselämningar 
vid platsen för den näst nordligast belägna av gårdarna - däremot fanns inga 
lämningar från 1600-talsbebyggelsen. Slutsatsen blev att en gård låg utanför 
undersökningsområdet. Om kartöverlägget hade gjorts innan undersökningen 
(som i detta fall utfördes 1984) hade man haft möjlighet att aktivt söka efter 
dessa bebyggelselämningar och möjligen även kunnat lokalisera en medeltida 
enhet (Andersson, C m fl 1996:122f). Ur metodologisk synpunkt är det intres
sant att det som nu är regel, det vill säga att upprätta historiska kartkalker 
innan undersökning (jfr Jakobsson 1997) ofta har stor betydelse för det arkeo
logiska resultatet - men jag vill betona att det även understryker hur svårt det 
är att lokalisera de medeltida bebyggelselämningarna. I flera fall har metoden 
nämligen inte räckt till för att en från skriftligt material känd enhet skulle kunna 
identifieras fysiskt. Ett annat exempel är analysen av resultaten från Pollista, 
där en förklaring har sökts i skillnader mellan administrativa benämningar och 
fysiska etableringar.

Kyrkheddingematerialet är intressant ur många aspekter, inte minst angå
ende spåren av materiell kultur, så som den representeras av föremålsfynden. 
Fyndmaterialet är ovanligt stort, varierat och påminner till delar om material 
från urbana miljöer (Schmidt Sabo 2001). Det finns även mellansvenska exem
pel på mycket rika fyndmaterial från agrara gårdar, så som den värmländska 
gården Skramle (Andersson & Svensson 2002). Ofta råder dock motsatsen, 
fåtaliga fynd eller till och med nästan fyndlösa tomtområden, så som i Tidesta. 
Fynddateringarna kunde där med några enstaka undantag nämligen endast göras 
utifrån frånvaro av yngre rödgods och kritpipor - se ovan. Enda vägen till att 
klarlägga om detta speglar verkliga medeltida förhållanden eller metodologiska 
problem är sannolikt att man i de fall lokalerna är överplöjda utför matjords- 
arkeologi, det vill säga undersöker ploglagren; samt att man begagnar kontex- 
tuella undersöknings- och dokumentationsmetoder. Det sistnämnda introduce
ras nu i allt högre grad även utanför urbana undersökningsmiljöer (jfr Eriks- 
dotter m fl 2000). Den kontextuella metoden - en metod där fyndomständigheter 
och sammanhang mellan olika lämningar ges särskild betydelse - är givetvis 
inte bara ett sätt att kontrollera felkällor utan är förstås främst ett sätt att 
skapa ett mer kvalitativt undersökningsmaterial och bör även därför begagnas 
vid bytomtsundersökningar.
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Två andra metodologiska grepp, förutom sådana metoder som ofta har an
vänts tidigare, kan föreslås för att utveckla bytomtsarkeologin. Vid förunder
sökningar bör man, i stället för att som ofta är fallet endast undersöka prov
rutor eller mindre schakt, avtäcka större ytor ned till konstruktions- och kultur- 
lagernivå, plandokumentera - och därefter undersöka valda delar av de fri
lagda lämningarna. Därmed kan man få en säkrare överblick över strukturer 
och bättre avgöra lämningarnas komplexitet och potential. Slutundersökningar
na kan på det viset bli betydligt mer målinriktade och ge bättre resultat. På 
senare tid har geofysiska prospekteringsmetoder som magnetometer- och mark- 
radarundersökningar utvecklats. I synnerhet är det filtreringen av data och den 
arkeologiska tolkningen av dessa som förfinats. Detta kan få stor betydelse dels 
för förundersökningars kvalitet i undersökningsområdet, dels öppnas möjlig
heter att klargöra vilka lämningar som finns utanför undersökningsområdet 
och som man normalt inte får tillfälle att undersöka med utgrävningsmetoder. 
Eftersom även bebyggelselämningar som mestadels består av stolphål och an
dra nedgrävningar numera kan upptäckas och inmätas med hög precision utan 
förstörande ingrepp finns det nu reella möjligheter att utan utgrävning kost
nadseffektivt lokalisera även tidigmedeltida och förhistoriska bebyggelsefaser 
som kan belägga omstruktureringar inom ett boplats- eller byterritorium.

Kommande bytomtsundersökningar i Närke kommer naturligtvis att kunna 
ge en bredare och mer nyanserad bild av bebyggelseutvecklingen, de struktu
rella, sociala och ideologiska förändringar som skett i området under perioden 
vikingatid - nyare tid. Tidestamaterialet kan vara en ingång för kommande 
undersökningar i Närke.
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På resande fot
Förhistoriska och historiska kommunikationsleder 

i norra Hjälmarbygden

av Kenneth Andersson

ärke är ett landskap som i alla tider har varit centralt ur kommunikations
synpunkt. Detta gäller inte minst Norra Hjälmarbygden, där vägen gick 
i äldre tider mellan norra Mälardalen och Västsverige samt Norge. Här 

red under medeltiden kungarna fram på Kungsvägen under Eriksgatan. Men även 
från yngre järnålder finns det indicier som kan ge oss en glimt av det dåtida 
vägnätet. Vattenleder var nog så viktiga för kommunikationen i forna tider och 
även i detta avseende är Norra Hjälmarbygden väl placerad.

Allmänt om kommunikationens förutsättningar
En väg har en förhållandevis fast sträckning och används någorlunda regelbun
det under en säsong eller tidsperiod. På en led däremot sker samfärdseln uppre
pat längs en huvudsaklig sträckning. Vinter- och vattentrafiken är exempel på 
leder eftersom sträckningen i dessa fall är betydligt friare och kan ändras en del 
ifrån resenär till resenär eller från år till år (Vinberg 1983:8).

Kommunikationsnivåer

Kommunikationsnivåmodellen har de senaste åren ofta använts i samband med 
studier av det förhistoriska vägnätet. Den bygger på en annan modell avseende 
rumslig indelning av ett yngre järnålderssamhälle. Denna utgår från områden
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inom vilken produktion, distribution och konsumtion sker, det vill säga boplats
området (0,25 kilometer i radie), närområdet (2,5 kilometer i radie), försörjning
sområdet (25 kilometer i radie) och regionen (250 kilometer i radie) (Hyenstrand 
1984:26f). Utifrån detta resonemang har kommunikationen grupperats i tre ni
våer: inomgårds-, inombygds- och mellanbygdskommunikation (Vinberg 1983:4ff).

Inomgårdskommunikationen har framförallt gått mellan gårdens olika bygg
nader såsom bostadshus, ladugård och förrådshus. Dessa vägar eller stigar inom 
gårdsområdet har i de flesta fall inte avsatt några varaktiga spår om de inte 
varit anlagda, som till exempel en stenläggning. De anlagda vägarna är oftast 
svårupptäckta utan en arkeologisk undersökning av gårdstomten. Även till bruk- 
ningsmark, det vill säga inägo- och utmark, har vägar och stigar lett. En viktig 
del av vägnätet till utmarkerna utgjordes av fägator. Det är hägnade vägar med 
stensträngar på ömse sidor där boskapen leds ut till betesmarken och tvärtom. 
System av landvägar är på inomgårdsnivå en ekonomisk nödvändighet. De be
hövs för att forsla folk och skörd från och till åkrar och gård liksom för att föra 
kreatur från och till betesmarkerna. Men de kan även delvis ha begagnats av de 
övriga nivåernas samfärdsel (Vinberg 1983:6, Jonsson 1986:36).

Inombygdstrafiken har framförallt gått mellan gårdarna då det kan förmo
das att merparten av funktionerna i bygden i stort har sammanfallit geografiskt 
med dessa. En del funktioner såsom marknadsplatser och sociala mötesplatser, 
exempelvis kyrka eller hednisk kultplats, har troligen funnits utanför och skilda 
från gårdsläget (Vinberg 1983:5f).

Inombygdstrafiken är generellt sett mindre säsongsberoende än mellanbygds- 
kommunikationen, framförallt på grund av de kortare avstånden. Det mindre 
säsongsberoendet för inombygdstrafiken bör ha resulterat i att landvägarna 
utvecklats tidigare och varit mer omfattande än inom mellanbygdssamfärdslen. 
Vattenleder har i allmänhet haft liten betydelse för trafiken mellan gårdarna. 
Nya vägar har tillkommit i expansionsskeden som vikingatid och tidig medel
tid och under torpepokens 1800-tal. Det laga skiftet av jordbruksmarken under 
1800-talet ledde till att vissa gårdar flyttades ut från bytomten varvid nya inom- 
bygdsvägar tillkom. De resande har främst varit de boende i bygden (Vinberg 
1983:5f, Jonsson 1986:36).

Mellanbygdsvägarna har som namnet antyder gått mellan olika bygder. Vä
garna har även lett till diverse regioncentra såsom exempelvis tingsplatser och 
husbyar samt delvis kultplatser. Säsongsbundenheten är utmärkande för mellan- 
bygdstrafikens ofta långväga karaktär. Vinter- och vattenlederna har varit för
härskande beroende på de långa distanserna. I vissa delar av landet såsom 
östra Mälardalen har emellertid de kortare avstånden mellan bygderna givit 
landvägarna en större betydelse. Liknande förhållande kan delvis anses råda också 
i Närke. Under vikingatid och tidig medeltid växer en alltmer välorganiserad
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administrativ och religiös centralmakt fram. Detta leder till att landvägarna får 
större betydelse samt att de byggs ut, ofta genom central påverkan. Då Norra 
Hjälmarbygden gränsar till Hjälmaren i söder och Arbogaån i norr har sjöfar
ten också haft stor betydelse för mellanbygdssamfärdseln.

Mellanbygdstrafiken är minst föränderlig, det finns dock exempel på att när 
vagnar blev vanliga under 1600-talet, undvek man branta backar i möjligaste 
mån. Större delen av samfärdseln i yngre järnålderssamhället har varit av ad
ministrativ och ekonomisk art medan de sociala kontakterna varit av mindre 
betydelse. Dock ska dessa inte underskattas eftersom det sociala nätverket har 
varit viktig för släkten och den enskilde individen.

Trafikanterna har till största delen varit bönder, fiskare, handelsmän, even
tuellt kringvandrande smeder och andra hantverkare samt representanter för 
den världsliga och religösa centralmakten och deltagare i ting. Trots detta finns 
det skäl att anta att endast ett fåtal av befolkningen har återkommande färdats 
längre sträckor (Vinberg 1983:5).

Säsonger och topografi

Den förhistoriska kommunikationen var mycket säsongsbunden. Vintervägar
na spelade en stor roll framförallt för fj ärrtrafiken. En undersökning av trafi
ken mellan Gästrikland och Dalarna under 1600-talets första del visade att 
vintersamfärdseln fullständigt dominerade med cirka 80% av den totala kom
munikationen (Friberg 1936:160f). Med all säkerhet har liknande förhållande 
också gällt den förhistoriska trafiken

En mer differentierad bild ger uppgifterna från Skärmarboda lilla tull, som 
låg cirka två mil norr om Örebro. Där förtullades livsmedel och andra förbruk- 
ningsvaror, som var avsedda för avsalu i Bergslagen. Räkenskaperna finns be
varade från 1640 och 1641. Den livligaste trafiken förekom under januari och 
februari månad, men förvånade nog anges i räkenskaperna antalet trafikanter 
vara nästan lika många under augusti och september månad. Vid Skärmarboda 
fanns även järntullen. Räkenskaperna från 1641 och 1642 visar att de flesta 
transporterna avgick i februari och till viss del i mars. Men även under somma
ren (juni-augusti) forslades stora kvantiteter järn förbi Skärmarboda. Det bör 
betyda att landvägarna som passerade Skärmarboda höll en förhållandevis god 
standard under denna del av året. Minst trafik förekom under tjällossnings- 
månaderna april och maj (Bodell 1970:258ff)

Under vintern tog sig trafikanterna fram på isbelagda sjöar och åar liksom 
även på sankmarker. Under sommaren var dessa svårframkomliga, men blev 
under vintern relativt lätta att trafikera. Dessutom fanns det speciellt i Mälar
dalen - liksom Närke (slätten) - relativt stora öppna, brukade områden, som
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snötäckta kom väl till pass för vintersamfärdseln. I skogarna var enklare skogs
röjning den enda vägbyggnad som krävdes (Schlick 1933:230). Allt detta ledde 
till att vinterlederna hade en rakare sträckning och därmed var de snabbare att 
resa på än sommarvägarna, som begränsades av de naturgeografiska förhållan
dena på ett helt annat sätt. En annan anledning, än den större framkomlighe
ten, till att vintern varit resandets årstid är att jordbruket då var mindre ar bets- 
krävande. Det gav tid över för marknadsbesök och dylikt (Vinberg 1983:8, 
Friberg 1951:280-281).

Släde och andra släpdon har varit de viktigaste transportmedlen på vintern 
(Friberg 1951:103), men även klövjor, skidor och isläggar har förmodligen an
vänts.

Vår och höst var besvärliga tidpunkter för kommunikationen då landvägar
na var sörjiga och knappast farbara. Inte heller var isarna möjliga att färdas på, 
då de var opålitliga under dessa årstider.

Under sommaren spelade vattenkommunikationen en mycket stor roll spe
ciellt innan landvägnätet byggts ut. Skälen till vattentransporternas dominans 
är flera, som till exempel förmågan att frakta ömtåligt, skrymmande eller tungt 
gods på ett effektivt sätt. Detta gällde framförallt den långväga trafiken (Fri
berg 1935:2, Friberg 1951:81). Självfallet har även landvägarna använts som
martid. Landvägar är allt från småstigar till breda fordonsvägar.

Transportmedlen har främst varit klövjning, släpdon och vagn. Det sistnämn
da är ovanligt i Sverige utom i södra delen (Friberg 1951:104, Vinberg 1983:8). 
Personligen tycker jag att det finns goda skäl att anta att vagnar begagnades 
mera allmänt i jordbruket för transport till och från gården än vad som gene
rellt antas. Däremot instämmer jag i att vagnar hade en begränsad användning 
på längre sträckor eftersom ett nödvändigt vägnät i allmänhet saknades.

Topografin har spelat stor roll när det gäller landvägarnas placering i ter
rängen och deras utseende. Inom bygden har vägen framförallt anlagts på im
pediment och ouppodlad mark. Sankmarker och blockrik terräng har i möjli
gaste mån undvikits (Friberg 1935:2, 21).

I Närke liksom i övriga Mälardalen har åsvägen, som löper uppe på rullsten- 
såsarna, haft stor betydelse. Det utmärkta vägmaterialet samt den goda dräne
ringen har säkert varit väsentliga för att förlägga vägar på åsar. En annan an
ledning har varit den relativt jämna marken. De enda vägförbättrande åtgärder 
som krävdas var röjning av buskar och större stenar. Vägen lades företrädesvis 
i ett åshak bland annat för att undvika det blåsiga åskrönet. Åsvägarna utmärks 
av att upp- och nedfarterna utgörs av nederoderade rännor, så kallade hålvägar 
(Friberg 1951:39).
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Vägbyggen
I sankmarker har de första vägkonstruktionerna tvingats fram. Den enklaste 
typen av bro är den så kallade fyllnadsbron. Karaktäristiskt för denna bro
kategori är att den vilar direkt på underlaget. Materialet i dessa broar är i 
allmänhet en kombination av ris (oftast underst), grus, jord, sten eller trä. De 
sjunker efter en tids användning och måste byggas på igen. Broar av denna typ 
läggs ofta över sankmarker och vadställen. De flesta vadställen behöver, för
utom stenröjning på en del ställen, inte åtgärdas alls (Sahlgren 1910:95). Exem
pel på fyllnadsbroar är Jarlabankes bro i Täby socken och Läby vad i Läby 
socken, båda i Uppland (Sahlgren 1910:91 ff, Ronnevik 1978:11).

En specialtyp av fyllnadbron utgör kavelbron, som är ett mer avancerat sätt 
att bygga en träbro direkt på underlaget. Brokategorien har fått sitt namn av 
broläggningen, som består av tättlagda stockar, ofta kluvna, så kallade kavlar 
(Sahlgren 1910:94). Även i Närke har kavelbroar framkommit.

En annan typ av bro är pålbron där vägbanan vilar på pålar över mark- och 
vattenytan. Förmodligen har man på så sätt försökt att undvika skador på bron 
i samband med högvatten och islossning under höst och vår. Några förhisto
riska pålbroar har inte registrerats i Närke. Det närmaste exemplet finns i Dan
mark vid Vejleå nära Ravning på Jylland (Ramskou 1980:25-32).

En tredje brotyp är fribron där vattnet fritt kan passera under, vilket i sin tur 
tillåter båttrafik på vattendraget (Ronnevik 1978:15). Huruvida broar av denna 
typ existerade under vikingatid är svårt att bedöma men flera forskare som till 
exempel Sune Lindqvist är helt övertygade om att det har funnits en 65 meter 
lång fribro över Ramsundet i Södermanland (1914:215).

Där vattnet har varit för djupt och där inga broar byggts har färjor och 
flotta använts. Detta visar ortnamn som Flottsund anser Sahlgren (1910:99f).

Vattenleder

Under yngre järnålder har vattenlederna haft stor betydelse. Det finns exempel 
på trakter, som låg vid vattenleder och var tättbefolkade, vars folkmängd mins
kade när vattenvägarna inte längre var farbara, främst på grund av landhöjningen 
(Kjellberg 1905:432). För Närkes del har landhöjningen spelat ut sin roll långt 
innan yngre järnålder. Däremot har som bekant Hjälmarens vattennivå sänkts 
under senare tid. Denna sänkning påverkade även i hög grad de mindre vatten
dragen som rinner ut i Hjälmaren. Men med hjälp av det äldre kartmaterialet 
kan man rekonstruera vattenförhållandena som rådde före sänkningen.

Två vattenleder har varit av stor betydelse för Norra Hjälmarbygden. Båda 
ligger i öst-västlig riktning. Väringen och Arbogaån utgör den norra leden, här
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kallad Väringenleden. Denna vattenled passerar förbi Ödebybygden och berör 
norra delen av Götlundabygden. Slutligen mynnar den ut i Mälaren. I väster 
hade vattenleden kontakt med Noraskog genom Dyltaån och Linde bergslag 
genom Sverkerstaån. På vattenleden har järn fraktats till mälarestäderna för 
vidare export ut i Europa. Leden finns belagd på en schematisk karta från årl560 
(Grandinsson 1941: 41ff, Matz 1991:23f).

Längs leden finns i Norra Hjälmarbygden två fornborgar vid Väringen och 
en sådan vid Urvalla i Götlundabygden (Kilsberger 1981:73f). De förstnämnda 
har säkerligen fungerat som bevakningsborgar, men deras läge är inte helt per
fekt då de endast kan bevaka södra delen av Väringen. En placering vid Arboga- 
åns mynning i Väringen hade varit betydligt mera logisk. Fornborgen vid Urvalla 
ligger lite väl långt från Arbogaån för att ha kunnat nyttjas för bevakning i 
syfte att kontrollera trafiken på ån och avkräva tull eller liknande. Fornborgar- 
na visar att Väringenleden varit bruk åtminstone sedan järnåldern.

Närmare ån, norr om Urvalla och på Götlundaåsen finns, en medeltida för
svarsanläggning på en plats som kallas Kolneholme. Fornlämningen består av 
tre vallrester. Syftet med försvarsanläggningen var säkerligen att erhålla kon
troll över det viktiga flödet av järn från Bergslagen. Förmodligen har kunga
makten haft väsentliga intressen på platsen.

Den södra vattenleden utgjordes av Hjälmaren, här kallad Hjälmareleden. 
På Hjälmarens vatten har det varit lätt att färdas mellan Glanshammars-, 
Götlunda- och Järnäsbygderna. Där de båda stora rullstensåsarna möter Hjälma
ren erbjuds sandiga stränder lämpliga som angörningsplatser. En del av Hjälmar
ens biflöden bör ha varit farbara med mindre båtar. Detta gäller främst Täljeån 
som rinner genom de östra och centrala delarna av närkeslätten. I Svartån fanns 
forsar som minskade framkomligheten men genom omlastning borde proble
met ha gått att lösa.

Mellan Hjälmaren och Mälaren är Hyndevadsån eller Eskilstunaån, som 
den även kallas, belägen. I denna å finns en mängd forsar som försvårade båt
trafiken i äldre tid. Emellertid antyder fornborgarna längs ån att den nyttjades 
som farled under yngre järnålder (Schortz 1983:54). Det bör ha varit en mödo
sam resa med många omlastningar och släpande av båten över längre land
sträckor. Det har även framlagts ett förslag på en farbar vattenled under järnål
dern från Tandlaviken invid Hyndevad i Hjälmaren till Gripsholmsviken i Mä
laren (Lorin 1978:13). Ledens tänkta sträckning följer sjösystemen Norrlån- 
gen, Eklången och Visnaren i norra Södermanland.

Om det fanns något farbart vattendrag mellan Hjälmaren och Arbogaån är 
svårt att säkert yttra sig om. Tre tänkbara förslag finns dock. Äverstaån i Glans- 
hammarsbygden har sin upprinnelse i Tjugestasjön och Karsjön. Förmodligen 
har det varit möjligt att under yngre järnålder båtledes ta sig till de båda sjöarna.
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Det finns däremot ingen vattenförbindelse vidare till Arbogaån. Mellan Glans
hammars- och Götlundabygden ligger Munkbodaån som i norr leder till en 
mosse och från mossen rinner ett vattendrag till Arbogaån. Möjligen har den 
nuvarande mossen varit farbar med båt under yngre järnåldern. Längst i öster 
finns den vattenled som förefaller mest sannolik. Leden gick från Fröshammars- 
viken via Tjurlångsbäcken till Tjurlången. Denna sträcka var under 1800-talet 
trafikerbar med roddbåt. Från Tjurlången till Arbogaån rinner en bäck fram till 
Arboga (Schortz 1983:56).

Norra Hjälmarbygden har även ett inre vattensystem i form av små åar och 
bäckar. Deras utseende har sedan yngre järnålder kraftigt förändrats genom 
utdikningar och andra ingrepp, främst från 1800-talet och framåt, vilket för
svårar bedömningen. Det finns sex något större vattendrag som kan ha uttnyttjats 
som vattenleder under yngre järnålder. Förutom de tidigare nämnda är Rinka- 
byån, Kärstabäcken, och Hastaån tillräckligt stora för att åtminstone mindre 
båtar ska ha kunnat ta sig fram där. Samtliga rinner söderut i Hjälmaren.

De sex åarna kan ha använts för transporter med båt, huvudsakligen inom 
eller mellan gårdarna, men också ut till Hjälmaren för eventuell resa vidare. 
Broar och vadställen kan ha utgjort hinder för båttrafiken. Sannolikt har båt
transporterna huvudsakligen ägt rum under höstens och vårens höga vatten
stånd. Emellertid kan det inre vattensystemet till största delen ha utnyttjats 
under vintermånaderna när de tillfrusna vattendragen utgjorde jämna farleder.

Väglämningar
De väglämningar som använts i studien är runstenar, hålvägar, milstolpar, 
väghållningsstenar, offerkast, vägbankar och så kallade äldre vägsträckningar. 
Det är endast runstenarna som kan ge oss en glimt av det vikingatida vägnätet 
i Norra Hjälmarbygden. Övriga väglämningar förutom milstolparna och väg- 
hållningsstenarna är ofta svåra att datera men i allmänhet kan de tidsbestäm
mas till relativt sen tid.

Runstenar i Norra Hjälmarbygden

Det är troligt att runstenarna har placerats väl synliga utmed vägarna (Elgh 
1987:14ff). Runstenarna i Närke har daterats till sen vikingatid och tidig medel
tid. I Norra Hjälmarbygden finns de flesta av Närkes runstenar. I jämförelse med 
Mälardalens rika runstensbestånd är Närke ett runstensfattigt landskap. I Norra 
Hjälmarbygden finns ingen brosten och endast en möjlig utlandsfararesten. Det 
rör sig om Apelbodastenen där en man vid namn Björn sägs ha ”manligen farit 
vida” (Jansson 1975:91).
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Enligt verket Närkes runinskrifter (Jansson 1975) finns i Norra Hjälmarbygden 
sammanlagt 14 runinskrifter. En av inskrifterna är inte någon egentlig inskrift 
utan utgörs av runstensornamentik på två ekplankor i tornet till Glanshammars 
kyrka. För att kunna avgöra vägarnas läge krävs naturligtvis att stenarnas läge 
är ursprungligt. Därför är enbart de stenar som står på ursprunglig plats intres
santa.

Av de 13 runinskrifterna är en numera försvunnen. Ytterligare en utgörs av 
en otydbar runinskrift på en romansk dopfunt från Rinkaby kyrka. Av övriga 
elva runstenar är sex funna i Glanshammars kyrka eller i bogårdsmuren. Många 
runstensforskare anser att runstenar i kyrkomiljö oftast dittransporterats för 
att användas som byggnadsmaterial (Jansson 1946:277). Emellertid har andra 
hävdat att många av runstenarna har varit resta på eller vid nuvarande kyrko- 
platsen eftersom denna i forna tider varit en centralpunkt, en tingplats eller 
dylikt och därmed intressant att manifestera sig på (Wilson 1994:135). Det är 
möjligt att flera av runstenarna i och vid Glanshammars kyrka har rests av de 
boende i den gård eller de gårdar som gravfältsmaterialet utpekar i området. I 
så fall har runstenarna troligen varit placerade längs åsvägen på Glanshammars
åsen. Men slutsatsen av ovanstående måste ändå bli att ursprungsplaceringen 
för runstenar i kyrkomiljö inte med säkerhet kan fastställas. Undantagna är de 
delar av en Eskilstunakista som påträffats i Glanshammars kyrka. Kistan bör 
ursprungligen ha varit placerad i anslutning till kyrkans äldre föregångare (Jans
son^ 975:72-75).

Återstår gör fem runstenar, varav fyra står på ursprunglig plats eller sedan tidi
gare känd plats. Den femte stenen utgörs av tre fragment som framkom i samband 
med byggnadsarbeten på den norra av Äverstagårdarna. Tyvärr finns inga uppgif
ter om den ursprungliga placeringen. Men det finns flera möjliga platser där 
runstenen ursprungligen kan ha stått. Det är tänkbart att den som brosten varit 
rest antingen vid sankmarken väster om Äversta eller vid Äverstaån öster om byn.

Nastastenen i Rinkaby socken stod ursprungligen ett tiotal meter söder om 
nuvarande placering, det vill säga på södra sidan om vägen mellan Örebro och 
Fellingsbro. Förutom att stenen är placerad vid Kungsvägen markerar den san
nolikt även infarten till gården Nasta. Nästa runsten på ursprunglig plats står 
på Apelbodas ägor. Den står 100 meter öster om landsvägen mellan Örebro och 
Fellingsbro på en mindre moränkulle. Liksom Nastasten är den rest längs Kungs
vägen. Det är troligt att vägen under vikingatid - tidig medeltid passerade be
tydligt närmare Apelbodastenen än i idag.

I Götlundabygden finns två runstenar på ursprunglig plats. Kung Sigges sten 
är rest i en skeppssättning som ingår i ett gravfält i Götlunda socken. Runstenen 
visar att Götlundaåsen nyttjats som kommunikationsled åtminstone sedan vi
kingatid. Urvallastenen står i en trädgård. Den är placerad på Götlundaåsen cirka
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Figur 1 Nastastenen. Foto: Kenneth Andersson.
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Urvalla

Figur 2 De förhistoriska vägarna i norra Hjälmarbygden. Från väster 
till öster Rinkabyån, Äverstaån, Kärstabäcken, Munkabodaån, Hastaån 
och Tjurlångsbäcken.

Förhistoriska vägar
== = Kungsvägen 
•• • • • Ramstigen

□ Numera öde gårdsläge
■ Gårdsläge
+- Ky*a

Aldre vägbank eller vägsträckning 
®, Fornborg 
•A Nr

Rullstensås 
— Hålväg

30 meter norr om vägen mellan Örebro och Arboga. Denna väg brukar vanligen 
benämnas Ramstigen. Runstenen är placerad så att den att den också utmärker 
åsvägen. Det är troligt att den helt enkelt markerar en vägkorsning. Intressant att 
notera i detta sammanhang är att runstenen har runor på båda sidor. Sven B. E 
Jansson skriver i Närkes runinskrifter: ”har den troligen från början stått vänd så 
att den har kunnat ses av färdemännen från båda hållen'''' (1975:103), det vill 
säga de resande på Ramstigen. Personligen anser jag att det är lika troligt att 
stenen var vänd så att dess ena inskrift kunde ses från åsvägen medan den andra 
var synlig från Ramstigen.

Hålvägar

Hålvägar karaktäriseras av att den har nötts ned till en ränna i marken. Den ska 
ha tydligt nednötta kanter och bör vara relativt rak (Vinberg 1983:33, Jonsson
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1986:5). Ett annat typiskt drag för hålvägen är att den i princip alltid ligger i 
någon form av sluttning. Hålvägens lutning har en avgörande betydelse för 
dess bildning. Markbeskaffenheten har också betydelse eftersom hålvägar bil
das lättare i lätteroderad mark. Den påverkas förutom av erosion i samband 
med själva trafiken även av erosion orsakad av vädret, till exempel regn- eller 
snövatten som sköljer bort den av trafiken uppmjukade jorden (Lundberg 
1937:22, Vinberg 1983:56). Det kan ibland vara svårt att avgöra om en ränna 
i en sluttning har använts som hålväg eller om den har bildats av naturlig erosion.

Ibland gör kombinationen av nednötning och erosion att hålvägen blir för 
djup, lerig eller lös, då har man valt att gå vid sidan om densamma. Så småningom 
bildas även här en hålväg, fortsätter detta att upprepas bildas ett system av 
parallella hålvägar i sluttningen (Friberg 1951:39, Gren 1987:51). Ibland bil
das ett solfjäderformigt hålvägssystem när hålvägarna strålar samman vid broar 
eller vadställen.

Hålvägarna är inte anlagda, utan bildade genom nednötning och erosion. Det 
har i en del fall kunnat konstateras att de har röjts från större stenar. Hålvägarna 
kan ha mycket varierande djup och bredd. Orsakerna till detta kan vara kom- 
munikationssättet, trafikintensiteten och brukningstid.

I förhistorisk tid har antagligen hålvägarna främst använts av ryttare och 
fotgängare liksom i en del fall för fädrev. Däremot har troligtvis inte vagnar 
utnyttjats i någon större utsträckning i förhistorisk tid (Friberg 1951:104).

Som fornlämningstyp har hålvägarna uppmärksammats först under senare 
år. Detta innebär att deras förekomst i landskapet är dåligt känd. De hålvägar 
som registrerats har påträffats i skogsmark och i ouppodlade områden i jord
bruksbygden. Bortodlingen gör det svårt att kartlägga det förhistoriska vägnä
tet i det nutida odlingslandskapet. Emellertid kan man under gynnsamma om
ständigheter spåra rester av kommunikationssystemet i form av hålvägar på 
impedimenten ute i åkrarna. (Jonsson 1986:5). Ett stort problem när det gäller 
hålvägarna är svårigheten att datera dem. Den mest användbara dateringsmet
oden torde vara att försöka åldersbestämma de lämningar som hålvägen even
tuellt ligger i anslutning till. Visserligen kan det vara svårt att veta om de är 
samtida, men det ger ändå en viss uppfattning om hålvägens ålder. Jag har 
använt denna metod för att åldersbestämma hålvägarna i Norra Hjälmarbygden.

I Norra Hjälmarbygden finns endast fem registrerade hålvägar. Av dessa är 
tre belägna i Glanshammarsbygden. En av hålvägarna är belägen i en sydsluttning 
på Glanshammarsåsen vid ett gravfält och orienterad i ungefärlig nord-sydlig 
riktning. Den är cirka 30 meter lång, 1,5 meter bred och 0,1-0,3 meter djup. 
Den är närmast U-formad vilket innebär att den nyttjats för vagnstrafik. Hålväg
ens nuvarande utseende är sentida men placeringen i åssluttningen (vid ett 
åsgenombrott) i anslutning till ett gravfält antyder att den använts sedan lång
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Figur 3 Hålväg i Glanshammarsåsens sydsluttning norr om Glanshammar. Foto Kenneth Andersson.

tid tillbaka. De båda övriga hålvägarna är båda klart U-formade varav den ena 
anknyter till fossil åkermark. Båda kan dateras till sen tid, troligen 1700- eller 
1800-tal. I Ödebybygden finns två kända hålvägar. Båda är U-formade och 
ligger i anslutning till förmodat sentida bebyggelselämningar.

Gamla vägar och vägbankar

Kategorin gamla vägar är en samlingsbeteckning för väglämningar som i 
fornminnesregistret har olika benämningar men kallas huvudsakligen äldre 
vägsträckningar. Denna kategori utgörs främst av längre vägrester som ofta
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Figur 4 Delar av det historiska vägnätet i norra Hjälmarbygden. Förhistoriska vägar
•• • • • Ramstigen 
j Bäck
□ Numera öde gårdsläge 
» Gårdsläge

T~-' Äldre vägbank eller vägsträckning 
8, Fornborg 
•* Nr

Rullstensås 
— Hålväg

ställvis har vägbanksliknande konstruktioner och däremellan kan vägen vara 
hålvägsliknande, det vill säga något nedgröpt i marken. Ibland beskrivs i stort 
sett hela vägträckningen som hålvägsliknande. Kategorien vägbankar är i all
mänhet av förhållandevis ringa längd och har en tydlig uppbyggd vägkonstruk- 
tion.

I likhet med de flesta andra väglämningar är förekomsten av kategorien 
gamla vägar och vägbankar dåligt känd i Norra Hjälmarbygden. Detta visade 
sig i samband vid utredningen inför nydragningen av Mälarbanan och ombygg
naden av E18/E20 då ett antal gamla vägar och vägbankar registrerades.

Dessa lämningar är mycket svåra att datera. Den synliga fysiska lämningen 
i form av vägbank eller dylikt kan bedömas vara relativt sentida. Dock kan i 
många fall vägsträckningarna återfinnas på de äldsta kartorna från slutet av 
1600-talet och de kan ha anor betydligt längre tillbaka i tiden. Problemet är att
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mer än hälften av byarna saknar kartmaterial från slutet av 1600-talet och 
början av 1700-talet. Men från år 1688 finns en geometrisk arealavmätning av 
Glanshammars härad av Gabriel Toringh. Jag har främst använt denna karta 
och den så kallade häradskartan från år 1864-65 vid studiet av det historiska 
vägnätet. I Norra Hjälmarbygden finns sammanlagtl4 gamla vägar och fem 
vägbankar.

I Ödebybygden finns två gamla vägar och tre vägbankar registrerade. På Ön 
i sjön Väringen finns en gammal väg. Den leder till en sentida bebyggelselämning. 
I skogarna i östra delen av Ödeby socken finns en cirka 3 kilometer lång väg 
som benämns Järnvägen på äldre kartor (Klang 1985:51). Den är cirka 4 meter 
bred och är både stenröjd och utplanad samt undviker branta backar. Den 
mynnar i öster ut i Kungsvägen. Enligt uppgift fraktades malm, som kom väs
terifrån längs vattenlederna, på vägen. Med landstransporten undveks en be
svärlig fors i Arbogaån varefter malmen omlastades till båt för vidare transport 
österut (Bergström St Houltz 1990:16). I södra delen av Ödeby socken finns 
rester av en äldre vägsträckning med tillhörande väghållningsstenar som är 
belägen längs branta sluttningar. Denna vägdel övergavs på mitten av 1800- 
talet då ägaren till godset Kägleholm lät bygga en ny väg genom ravinen. Upp
gifter finns om att den högt belägna vägsträckningen användes under somma
ren och att ravinens botten nyttjades som vinterväg (Bergström St Houltz 
1990:14)

I de centrala delarna av Ödeby socken finns två unika vägar. Vägbankarna 
närmast Väringen är numera bortodlade, men tidigare började de i väster på 
stranden mitt emot Kägleholm och anslöt i öster till Kungsvägen. Det som åter
står är två 1,6 kilometer långa, 6-8 meter breda och 0,5-1,5 meter höga väg
bankar. Den norra vägbanken är inte färdigställd längs ett parti där marken var 
för brant. Istället byggde man en ny väg strax söder om den första vägen. Dessa 
märkliga vägar, raka och välkonstruerade som de är, byggdes under 1670-talet 
på uppdrag av Magnus Gabriel De la Gardie, ägare till godset Kägleholm. Väg
byggnationen var en del av skapandet av en representativ slottsmiljö (Ecker- 
bom 1984:109-114, Klang 1985:51).

En äldre sträckning av Kungsvägen med en sammanlagd längd av 4 kilome
ter finns i de allra sydligaste delarna av Fellingsbro socken. Den västra delen av 
vägen förbi Djupedal har ett ålderdomligt utseende. Denna vägsträcka är cirka 
1,4 kilometer lång och 3-4 meter bred samt är ställvis nednött. Vid en passage 
av en sluttning har en tydlig hålväg bildats. Denna del av vägen är belägen i en 
dalgång mellan höjdplatåer. Invid Kungsvägen i Djupedal finns en medeltida 
ruin som benämns ”Capellet” på äldre kartor. Det är osäkert vilken funktion 
byggnaden haft en gång i tiden. Traditionen förtäljer visserligen att det på plat
sen funnits ett kapell eller själastuga och ett härbärge för de resande. Ruinen
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har uppenbarligen haft någon anknytning till vägen. Den är belägen vid ett 
svårpasserat avsnitt av Kungsvägen, därför är rastplats en trolig tolkning. Mot 
detta kan invändas att platsen i fråga ligger lågt och periodvis är fuktig (Berg
ström & Houltz 1990:15.1 nordöst mynnar vägen ut invid Arbogaån vid den så 
kallade Oppboga bro.

I skogarna i den nordöstra delen av Glanshammars socken finns en gammal 
väg som av ortsbefolkningen kallas Karl XII:s väg. Den är 1,8 kilometer lång 
och runt 3 meter bred samt något nedskuren i marken. Den passerar över häll- 
partier och är däremellan ställvis vägbanksliknande och stenröjd. Rester av en 
kavelbro finns i sydvästra änden där den löper samman med vägen till Karl
torp. Enligt häradskartan från år 1864-65 ansluter den gamla vägen i norr så 
småningom till en av de vägar som passerar Lysinge.

Omedelbart norr om Löre finns en bevarad äldre sträckning av Ramstigen. 
Vägbanken med två väghållningsstenar är 80 meter lång och 4 meter bred. Den 
nordöstra delen av vägbanken skärs av en bäck och ett brofundament av sten 
påträffades vid inventeringen (Westin 1999:14). Av de äldre kartorna framgår 
att vägbanken byggdes någon mellan 1688 och 1767 (Luthander 1996:12).

I Lillkyrka socken finns två äldre dragningar av Ramstigen. Den ena är be
lägen strax öster om Lillkyrka kyrka. Vägen ligger på ömse sidor om Europa
vägen. Den gamla vägen är omkring 1 kilometer lång. Den passerar en bäck 
och över denna fanns en stenvalvsbro som togs bort i samband med motorvägs
bygget. Både bron och den gamla vägen blev föremål för arkeologisk undersök
ning och kartering år 1996. Karteringen visade att vägen ställvis bestod av 
vägbankar men huvudsakligen var den nednött i marken. Vid undersökning 
framgick det att vägbanan bättrats på med vägfyllning bestående av grus upp
till 0,4 meters tjocklek. Vagnspår kunde urskiljas i delar av tvärsektionerna 
(Lriberg & Johansen 2001). Att bedöma den gamla vägens ålder är vanskligt. 
Men att den har haft en lång användningstid framgår av att den har nötts ned. 
När vägslitaget har försvårat samfärdseln har den grusats.

Den andra bevarade äldre sträckningen av Ramstigen är belägen i östra 
delen av Lillkyrka socken. Den är 3,5 kilometer lång och 5-8 meter bred. Sträck
ningen är belagd på en karta från 1738. Till denna sträcka av Ramstigen anslu
ter tre vägar. Den gamla väg som är belägen i västra delen av Ramstigen kallas 
”Härrwägen” och finns medtagen på en äldre karta från 1689 (Luthander 
1994:16). Vägen är omkring 150 meter lång. Av häradskartan från 1864-65 
framgår det att den utgjorde en del av vägen till godset Götarsvik. I östra delen 
av den bevarade Ramstigen ansluter en gammal väg. Den är 700 meter lång och 
3-4 meter bred samt ställvis nednött i marken. Det uppges i fornminnesregistret 
att den kallas kyrkvägen och ska även ha brukats som sådan av en del gårdar i 
östra delen av socknen. Den finns medtagen på häradskartan från 1864-65 där
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den är utmärkt som en mindre väg eller snarare stig, som i söder ansluter till 
den tidigare nämnda vägen till Götarsvik. En närliggande väglämning som kallas 
Eriksvägen ska enligt ortsbefolkningen byggts av en man vid namn Erik som 
var missnöjd med kyrkvägens standard.

Kungavägen kallas den gamla väg som är belägen i socknens nordvästra del. 
Vägen är cirka 150 meter lång och 4-5 meter bred, ställvis i form av en väg- 
bank. Av vägens utseende och avsaknaden av belägg i det äldre kartmaterialet 
att döma är den relativt sentida. I söder mynnar vägen ut i närheten av Björbotorp 
och det är troligt att den har haft anknytning till denna gård. I de centrala 
delarna av socknen finns en 150 meter lång och 2-3 meter bred gammal väg. 
Det är osäkert vilka som nyttjat vägen då den inte är belagd i det kartmaterial 
som använts i studien. Troligast är att vägen kan knytas till den husgrunds- 
liknande lämning som finns i dess närhet. Ett alternativ är att den utgjort en del 
av en förbindelseled till bebyggelsen norr om Slyte, som främst består av torp 
och annan mindre bebyggelse.

I nordvästra delen av Götlunda socken sydväst om Alväng ligger en gammal 
väg ett par hundra meter lång och 3-5 meter bred, huvudsakligen en uppbyggd 
vägbank. Den är belagd på en karta från 1784 där den kallas ”Herrvägen”. Av 
senare kartor framgår att den var en del av vägnätet som ledde till gårdarna 
nordväst om Alväng. En annan gammal väg är belägen i nordöstra delen av 
Götlunda socken. Den kallas ”Nya Ramstigen” och är belagd på en karta från 
åren 1788-90. En äldre sträckning av Ramstigen i form av en vägbank finns i 
norra delen av socknen. Den är 225 meter lång och 3-4 meter bred. En 80 meter 
lång och 4-5 meter bred vägbank finns omedelbart norr om Racksätter. Vägen 
är belagd på häradskartan från 1864-65 och vägbanken är knappast äldre än 
så. Den utgör en del av en väg som ledde norrut från Racksätter.

Väghållningsstenar

De som byggde och underhöll vägarna var bönderna. Redan under medeltiden 
ålades bönderna detta arbete. Adeln var däremot undantagen. Underhållsplikten 
innebar att bönderna skulle se till att vägen var farbar, det vill säga grusning, 
snöplöjning och brounderhåll skulle skötas. Vägsyn brukade ske varje år. Trots 
böndernas missnöje med denna betungande uppgift upphörde inte plikten för
rän på 1920-talet. Mot slutet fick bonden ett visst bidrag från statsmakten. Det 
var gårdens storlek som avgjorde hur lång sträcka av vägen som bonden skulle 
underhålla. Denna vägsträcka markerades ofta i vardera ände med väghållnings
stenar. På dessa stenar är i allmänhet initialer, gårdsnamn eller årtal inristade 
(Andersson, M 1997:41).

I Norra Hjälmarbygden finns sammanlagt sexton bevarade väghållnings
stenar. Av dessa är fem flyttade medan elva står på ursprunglig plats eller har
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Figur 6 Nypåträffad väghållningssten längs Ramstigen nordöst om Slyte. Foto Ken
neth Andersson.

känd sådan. Längs Kungsvägen finns fem väghållningsstenar fördelade på fyra 
platser. Det finns endast tre stenar står utmed Ramstigen varav två är placerade 
i närheten av varandra vid Krogesta. Längs norra delen av vägen till Ödeby 
kyrka är två väghållningsstenar. Den sista väghållningsstenen står invid en nå
got mindre landsväg som leder förbi Racksätter.

Som synes är väghållningsstenarna vanligtvis placerade vid dåtidens stora 
och betydelsefulla vägar som band samman bygderna. I förhållande till det 
antal väghållningstenar som bör ha rests under århundradenas lopp är endast 
ett fåtal registrerade. Det finns säkert många oregistrerade stenar, men de flesta 
har med all sannolikhet skattat åt förgängelsen i samband med återkommande 
ombyggnationer av vägarna.
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Bland väghållningsstenarna kan två tydliga grupper urskiljas. Den ena består 
av fyra stenar i Glanshammars socken med årtalet 1767 inristat. Den andra 
gruppen utgörs av fem stenar i Glanshammar, i Rinkaby och i Ödeby samt en 
nypåträffad sten i Lillkyrka. De är enkla med två siffror i nummerordning inris
tade i stenen. Dessa stenar är troligen från 1800-talet, förmodligen dess senare 
del. Övriga stenar är mer svårare att datera men möjligen kan de placeras mel
lan de båda grupperna, det vill säga början eller mitten av 1800-talet.

Offerkast

Offerkast är oftast belägna längs vägar eller stigar och utgörs av en hög med ris 
eller sten. Det är de förbipasserande som deponerar materialet. Enligt en all
män uppfattning var detta en offerhandling som utfördes på platsen där någon 
hade avlidit. Det rörde sig ofta om mera spektakulära dödfall i form av olyckor, 
mord och avrättningar. Den primära avsikten med ”offret” var givetvis att und
vika att väcka den dödes vrede (Erixon 1917:3ff, af Klintberg 1988:148).

Offerkast är i första hand väganknutna, vilket bevisas av att när vägarna 
flyttats följer dessa med. De fungerar som vägledning för resenärerna genom 
att de markerar viktiga vägavsnitt. Offerkast ligger ofta vid källor, naturliga 
viloplatser, gränser av olika slag, vägens högsta punkt, vägskäl eller vid farliga 
vägsträckor (Solheim 1941, af Klintberg 1988:149).

I Norra Hjälmarbygden finns sex registrerade offerkast fördelade på fyra plat
ser. Två av dessa är numera är borttagna i samband med en arkeologisk under
sökning. Samtliga är belägna i skogarna på Käglan längs äldre sträckningar av 
Kungsvägen. De är 3-6 meter i diameter och 0,2-0,6 meter höga. Det var endast 
ett offerkast som huvudsakligen bestod av ris. De övriga utgjordes till största 
delen av mindre sten liksom en del jord och är numera i stort sett helt övertorvade.

Om två offerkastar i Ödeby socken berättas det att de uppförts till åmin
nelse av en dramatisk händelse. Två pojkar hade slagit vad om ett rundstycke 
om vem som till fots skulle hinna fram först till Fellingsbro gästgivaregård men 
pojkarna dog av utmattning invid den plats där offerkasten ligger. De båda 
rösena blev år 1992 föremål för arkeologiska undersökningar i samband med 
en omläggning av vägen. En smärre yta undersöktes för att kunna avgöra deras 
status. Det visade sig att de var uppbyggda i två omgångar. Undersökningen 
visade att de uppförts som stensättningar och därefter i historisk tid sekundärt 
brukats som offerkast (Grälls 1993:6, 8). De båda rösena är belägna på vägens 
näst högsta punkt på avsnittet över Käglan.

Det förefaller som om offerkastar i Norra Hjälmarbygden har fungerat som 
vägmärken vid viktiga platser utmed Kungsvägen. Som synes stämmer detta 
väl överens med Solheims hypoteser. Men inga långtgående slutsatser kan dras 
då det finns för få offerkast.
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Figur 7 Oppboga bro i bakgrunden. Foto: Kenneth Andersson.

Stenvalvsbroar

Under 1700-talet började broar liksom vägar byggas av sten istället för av trä. 
Detta skedde på initiativ från kronan eftersom brist på trämaterial redan uppstått 
i vissa delar av landet (Andersson, M 1997:33). Under 1900-talet med de stän
digt ökande kraven på bättre vägar har broarna varit och är en svag punkt i 
vagkonstruktionen. Det innebär att stenvalvsbroarna ofta har rivits och i de 
fall de sparats till eftervärlden har de i allmänhet byggts om, utom när de tagits 
helt ur trafik. Detta betyder att få stenvalvsbroar finns kvar, dessutom är deras 
förekomst liksom övriga väglämningar dåligt känd.

I Norra Hjälmarbygden finns endast sex registrerade stenvalvsbroar. En speciell 
bro är Oppboga bro i Fellingsbro socken som utgjorde förbindelsen över Arbogaån. 
Den var i äldre tider den viktigaste bron i Norra Hjälmarbygden. Det var vid 
denna bro som närkingarna överlämnade ansvaret för kungens och hans följe till 
västmanlänningar under medeltidens Eriksgata (Garfvé & Odhner 1958:249). 
Resterna av Oppboga bro utgörs av sju brofästen av kallmurad, tuktad sten. 
Broövergången har varit omkring 180 meter lång. I samband med att Kungsvägen 
ändrade sträckning under 1600-talet reducerades vägavsnittet vid Oppboga till en 
mindre lokalväg som främst nyttjades av traktens järnproducenter. Den nya bron,
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kallad Storbron, byggdes 1,5 kilometer öster om Oppboga bro. Den övergavs i 
början på 1900-talet då en modernare bro uppfördes i närheten (Bergström & 
Houltz 1990:15).

Milstolpar och gästgiverier

Allt sedan medeltiden var bönderna tvungna att hjälpa kungens män och adeln 
med husrum, mat och hästar när de var på resande fot. Detta var en mycket 
betungande pålaga. När de centrala ämbetsverken inrättades i början av stor
maktstiden innebar detta att antalet resande tjänstemän ökade kraftigt. Detta är 
endast en faktor, andra är att resandet generellt ökade under 1600-talet, bland 
annat eftersom godsen utbyggdes landet runt (Nordin 1998:11). För att försöka 
lösa problemet infördes år 1649 Gästgiveriförordningen som innebar att skjuts
håll och gästgiverier skulle upprättas längs de större vägarna. Avståndet mellan 
dessa varierade en aning, men två mil var det vanligaste. Det förekom ofta att de 
förlädes till viktiga platser utmed vägarna såsom vägskäl, broar eller dylikt. Re
senärerna skulle få husrum, mat och skjutshästar till bestämda priser. Men även 
fortsättningsvis var det böndernas hästar som användes (Andersson, M 1997:29).

Systemet fungerade så att det skulle finnas ett visst antal hästar tillgängliga 
vid gästgiveriet. De bönder som bodde längst bort turades om att efter ett visst 
roteringsschema över dagen ha sina hästar uppställda vid skjutshållet. Om det 
inte kom några resenärer som hade behov av deras hästar fick de heller inget 
betalt. De närboende bönderna kallades in om hästarna vid skjutshållet inte 
räckte till. Skjutsplikten var betungande för bönderna då det ibland innebar att 
deras dragdjur inte fanns tillgängliga när de som bäst behövdes, främst i sam
band med sådd och skörd. Dessutom försvann behövlig arbetskraft då någon 
från gården skulle följa med hästen till skjutshållet. Bönderna försökte minska 
arbetskraftsbortfallet genom att skicka de som bäst kunde undvaras vilket of
tast innebar barn i 10-12 års åldern (Garnert 1978:118-122).

När vi talar om gästgiverierna måste vi hålla i minnet att det var en mycket 
liten andel av resenärerna som nyttjade dem. Merparten av dem som färdades 
på vägarna gick eller red om de hade det bättre ställt. De bodde hos någon 
bekant eller övernattade i någon lada. Inte heller forkarlarna utnyttjade i egent
lig mening gästgiverierna. De som använde sig av skjutshållet var framförallt 
kronans tjänstmän och de bättre bemedlade i samhället (Rosengren 1979:20). 
De riktigt förmögna adelsmännen däremot hade egna vagnar och övernattade 
hos sina gelikar.

Det finns uppgifter om två gästgiverier i det egentliga Norra Hjälmarbygden. 
Den så kallade Löwenbergs krog låg vid vägskälet mellan Kungsvägen och Ram
stigen norr om Rinkaby kyrka. Där vägen på Glanshammarsåsen möter Kungs
vägen återfinns Glanshammars gästgiveri vars byggnad fortfarande står kvar
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Figur 8 Milstolpe från 1781, en mil, öster om Skogsberg . Foto: Bengt Råd, Vägverket.

på platsen. På en udde i Arbogaån finns den byggnad som uppges vara Oppboga 
krog vid norra brofästet av Oppboga bro. Krogen förefaller under 1600-talets 
första del ha avlösts av Fellingsbro gästgiveri som är beläget ett par kilometer 
österut på norra sidan om Arbogaån (Bergström & Houltz 1990:1 lf). Detta 
hänger sannolikt samman med att Kungsvägens passage över ån flyttades längre 
österut, det vill säga till det område där bron ligger idag.

För att resenärer och skjutsbönder skulle veta hur långt de färdats, det vill 
säga vad det kostade, infördes systemet med milstolpar. Man kan kalla det för 
en förtroendeskapande åtgärd gentemot de resande och skjutsbönderna. De 
första milstolparna restes i mitten av 1600-talet i samband med skjutshållets 
införande. De tillverkades ofta av trä men då detta material inte är speciellt
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Figur 9 Milstolpe från 1781, V2 mil, på Käglan. Foto: Bengt Råd, Vägverket.

beständigt kom under 1700-talet sten att bli allmänt förekommande förutom i 
Bergslagen där tillgången på järn var god (Nordin 1998:1 Iff).

I Norra Hjälmarbygden är sex milstolpar registrerade varav en numera är 
förkommen. Samtliga är resta längs Kungsvägen. De bevarade milstolparna är 
av sten och i Närke finns främst mil- och halvmilstenar. Enligt äldre upp
teckningar ska den försvunna milstolpen i Ödeby socken ha varit en fjärdings- 
sten. På enmilstenarna är Gustav III:s namnchiffer liksom dåvarande landshöv
dingens namn, Evert A. Franc, inhugget. Liksom de flesta milstolparna i Närke 
är de resta år 1781 på uppdrag av nämnde landshövding. Just detta faktum att 
landshövdingens namn förekommer på milstolparna var säkerligen en anled
ning till att denne ivrigt förespråkade deras uppförande (Nordin 1998:12).

BOFAST - ICKE BOFAST 105



Vägs ände
Endast ett fåtal vägar och leder från yngre järnåldern har lämnat sådana spår 
efter sig att de säkert kan identifieras. Bland dessa återfinns emellertid väg- 
sträckningar som kantas av runstenar. De runstenar som är resta utmed Kungs
vägen daterar dess sträckning till övergången mellan vikingatid och medeltid. 
Den fungerade både som inombygds- och mellanbygdsväg men tyngdpunkten 
låg på det sistnämnda. Vägen ingick som en del av Eriksgatan. Detta visar att 
den under medeltid och förmodligen även tidigare var en av de viktigare i lan
det. Dess betydelse längre fram i tiden framgår också av de milstolpar som från 
slutet av 1700-talet restes längs vägen. Kungsvägens sträckning genom Norra 
Hjälmarbygden har ändrats relativt lite under århundradenas lopp. Under 1600- 
talet eller början av 1700-talet företogs ett par större omdragningar av vägen.

Även Ramstigen kan med hjälp av en runsten dateras till övergången mellan 
vikingatid och medeltid. Det är troligt att Ramstigen redan under yngre järn
ålder främst var en mellanbygdsväg som knöt samman Götlunda- och Glans- 
hammarsbygderna, även om den också användes för kommunikation mellan 
gårdar. Senare fick den betydelse som alternativ till Kungsvägen för kommuni
kation österut mot Arboga. Men det var Kungsvägen som var huvudväg.

Som mellangårdskommunikation fungerade åsvägen på Götlundaåsen, som 
kan dateras till övergången mellan vikingatid och medeltid med hjälp av två 
runstenar. Åsen kan ha använts för kommunikation betydligt längre tillbaks.

Den andra åsvägen, som följer Glanshammarsåsen, fungerade också på 
mellangårdsnivån och sträckte sig i nord-sydlig riktning genom de centrala de
larna av Glanshammarsbygden samt ett stycke norr där om in i skogsmarker
na. Det finns visserligen inga väglämningar på åsen som visar att den varit i 
bruk under yngre järnålder men det måste den ha varit med tanke på dess cen
trala läge mitt i Glanshammarsbygden.

De båda åsvägarna har alltså huvudsakligen utnyttjats för kommunikation 
mellan gårdarna, men dåtidens människor har naturligtvis också kunnat ta sig 
till fjärrlederna såsom Kungsvägen och Ramstigen. Några inomgårdsvägar som 
kan dateras till yngre järnålder har inte kunnat påvisas vilket är ett helt väntat 
resultat.

En stor del av det äldre vägnätet har gått att rekonstruera utifrån befintliga 
lämningar. Huvudsakligen rör det sig om de större vägarna. Vägar som fung
erat på mellangårds- och inomgårdsnivå har varit svårare att finna. Här kan vi 
dock räkna med att de funnits, för hur skulle man annars ha tagit sig från huset 
till ladugården för att mjölka kon, eller hur skulle man kunna ta sig till grannen 
och låna en lie.
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Närke ligger mitt emellan Svealand och Götaland, mitt 
emellan västra och östra Sverige, mellan norra och södra 
Sverige. Gränsen mellan skogen och slätten går rakt 
igenom Närke och det går också en klimatgräns längs 
Kilsbergen. Så frågan är alltså: Ligger Närke mitt i, 
som navet i ett hjul eller ligger det mitt emellan, som 
ett tennisnät som enbart har betydelse för spelet när 
någon slår i nät?

Under stenålder ingår Närke som en aktiv del i kul
turutbytet mellan västkustsk och mellansvensk befolk
ning. Under bronsålder bor här människor som gärna 
offrar sina kontinentala yxor på samma sätt som öv
riga invånare i öst och väst och under järnåldern växte 
här fram ett samhälle med samma typ av bosättningar 
och gravfält som i resten av landet. När den tidiga 
medeltiden inträdde fanns här folk från de högsta sam
hällsskikten, involverade i maktkampen mellan öst och 
väst. Så nog ligger Närke mitt i! Och mitt emellan!



Handtagskärnor 
och kvarts

av Jenny Holm

etta är den andra artikeln om Närkes mesolitikum. Den inriktar sig 
på senmesolitikum, den period till vilken de flesta undersökta boplat
serna i Närke hör. Det handlar om handtagskärnekomplexet, om hur 

man ska se på de här boplatserna som ligger i skarven mellan västsvensk Lihult- 
kultur och östsvensk kvartskultur. Är det en hybrid, med kvarts i grunden och 
ideologiska inslag från Västsverige, eller är det något eget. De närkingska bop
latser som refereras till här har presenterats i den första artikeln om Närkes 
mesolitikum, ”De första Närkingarna”.

Mesolitikum i öst och i väst
Närkes läge mitt emellan ostkust och västkust och mitt emellan de stora univer
siteten som traditionellt bedrivit studier kring förhistorien, har gjort att land
skapet sällan hamnat i fokus. Tre expansiva storstadregioner som genererat 
många arkeologiska undersökningar i kombination med läget för de äldre, etable
rade arkeologiska institutionerna har inneburit att UV:s syntes över stenålderns 
olika perioder (Regionalt och interregionalt) i första hand kommit att inriktas 
på just dessa regioner. Inte minst i avsnittet om mesolitikum är detta uttalat 
(Larsson, M m fl 1997:13).

För Västsveriges del lever Fredsjös indelning av föremålen i tre kronologiska 
kulturgrupper vidare, trots att den är från 1950-talet (Fredsjö 1953). Genom
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åren har flera försök gjorts att modifiera indelningen men huvuddragen består. 
Man har käbblat om vilka artefakter som hör till vilken grupp och gjort olika 
försök till finindelning, men grundstrukturen tycks svår att rubba (Larsson, M 
m fl 1997:14f; Sjögren 1991:11 ff). Fortfarande följs Hensbackakulturen av 
Sandarnakulturen som i sin tur följs av Lihultkulturen. På senare år har Lihult- 
kulturen fått en efterföljare i en tvärpilsfas innan det riktiga neolitikum börjar.

Det som skrivits och sagts om östmellansvenskt mesolitikum vilar till stor del 
på de resultat som Stig Welinder presenterade under 1970-talet. I det mesolitiska 
fyndmaterialet kunde två grupper urskiljas utifrån valet av råmaterial och i nå
gon mån utifrån vald teknik. Kvartsgruppen, vars redskapsinventarium helt be
stod av avslag och några få typer av definierade redskap av kvarts, ska ha fun
nits inom tidsrummet 5000 till 2500 f Kr. Flintgruppen som hade avslag och 
mikrospån av flinta och andra täta bergarter, samtidigt som man använde kvarts, 
ska ha funnits mellan 5000 och 4000 f Kr. Welinder tar inte ställning till om de 
båda grupperna under någon period funnits parallellt eller om de representerar 
kronologiska delar som avlöst varandra; kvartsgrupp-flintgrupp-kvartsgrupp 
(Welinder 1977:57ff). Flintgruppens kontakt med den västsvenska Lihultkulturen 
har framhållits av Welinder (1977:36) och Kindgren (1991:58).

Inom den ytterskärgård som under mesolitikum omgav Stockholmsområdet 
finns bara kvarts på de högsta nivåerna, som antas representera de äldsta 
boplatserna (Åkerlund 1999). Någon egentlig flintgrupp finns inte i Stockholms- 
skärgården. Lite flinta finns men ingen tillverkning av mikrospån. Överhuvud
taget är ”rena” kvarts- eller flintgrupper svåra att hitta. Från mellanmesolitikum 
och en större del av senmesolitikum finns mikrospån i Stockholmsskärgården, 
ditförda som färdiga redskap, (Lindgren 1997:30ff).

Trindyxorna är gemensamma för båda regionerna men de östsvenska 
koncentrationerna ligger åtskilda från de i Västsverige (Hermansson & Welin
der ; Forsberg &c Larsson 1994). I båda områdena finns också egna yxtyper, 
lihultyxor i väst och ytslipade yxor med fyrsidigt tvärsnitt i öst. Trindyxorna 
förekommer både före och efter de båda andra typerna, som försvinner innan 
mesolitikum är slut (Lindgren & Nordqvist 1997:70).

Hybrid mellan öst och väst?
Förhållandet mellan kvarts- och flintgrupperna i Närkes senmesolitikum kan 
ses utifrån en östsvenskt grundkultur, som använde kvarts först och sedan fick 
inslag av mikrospån i flintliknande material, men där man i grunden var samma 
kultursfär. Flintinslaget, mikrospån och handtagskärnor, kan ha kommit till
sammans med nya idéer, en ny kultur, samtidigt med att Lihultkulturen växte 
fram i väst (Holm, manus 2003).
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Figur 1 Den stora boplatsen vid Vårbogrind i det allra västligaste Närke ligger vid Letälvens utlopp 
i sjön Skagern. Foto Jenny Flolm.

Ett problem med denna utveckling är att vi inte vet hur pass kvartsdominerade 
de äldre, tidig- och mellanmesolitiska boplatserna har varit i Närke. Det finns 
boplatser med bara kvarts som är belägna på sådana nivåer att de skulle kunna 
vara mellanmesolitiska (Kihlstedt manus). Det finns också boplatser vars in
ventarium - bland annat kärnyxor i hälleflinta - och höjd över havet pekar på 
en datering till tidigmesolitikum (Welinder 1994:118). Det finns dessutom ex
empel på inlandsboplatser från senmesolitikum, en del över högsta kustlinjen 
(Bergold & Holm 1999, Kilsberger 1994).

Vid inventeringen av de registrerade boplatserna har man endast funnit kvarts, 
vilket inte säger något om hur många rena kvartsboplatser det finns. Inte heller 
är de enstaka mikrospån som hittats på några av lokalerna bevis för att dessa 
hör till handtagskärnekomplexet, dit flintgruppen och Lihultkulturen ska fö
ras.

Welinder har delvis format sin flintgrupp med utgångspunkt i fyndplatser 
från Närke, varför de närkingska senmesolitiska boplatserna passar särskilt väl 
in på beskrivningen av flintgruppen. Detta kan vara både en fördel och kanske 
ett problem när man ska se de närkingska boplatserna i ett större sammanhang.
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Boplatsen vid Motala Ström i Östergötland, som i likhet med de närkingska 
senmesolitiska boplatserna har mikrospån och handtagskärnor av kritflinta, 
kambrisk flinta och kvartsit samt stora mängder kvarts, anses ha större samhö
righet med den östsvenska kvartskulturen än med västsvensk flintkultur. De 
människor som bodde vid Motala Ström hade annars ett välutvecklat kontakt
nät, både åt öster och väster, som avspeglar sig i föremål från avlägsna platser 
(Carlsson m fl 2003).

En lokal som istället talar för en västkustanknytningen är den stora boplat
sen vid Vårbogrind, i Nysunds socken i västligaste Närke, där man hittat ett 
tiotal lihultsyxor tillsammans med trindyxor och några limhamnsyxor. Tyvärr 
verkar de yxor som finns angivna i fornminnesregistret vara på villovägar. Ef
ter inventeringen 1981 har ytterligare stenyxor hittats på platsen, bland annat 
en mycket fin trindyxa, men inga nya lihultsyxor.

En förklaring till de svårgripbara förhållandena är att kulturkontakterna 
hela tiden har varit betydande, både med öst och väst. Det som för den tidens 
människor framstod som en tydlig enhet ter sig för oss som en hybrid mellan de 
olika kulturerna.

Modellen med en kultursfär vid östkusten och en vid västkusten kanske inte 
är den rätta för att fånga förhållandena under senmesolitikum. Att de senmeso- 
litiska boplatserna i Närke skulle höra antingen till östkulturen eller till väst- 
kulturen, eller möjligen vara en blandning av de båda måste på något sätt vara 
fel. De geografiskt mindre spridda kulturenheter som avspeglas i spridningen av 
Kindgrens kambriska flinta (1991) och Sjurseikes jaspis (1994) är kanske riktigare.

Boplatserna i Närke har inget gemensamt råmaterial som på ett tydligt sätt 
markerar ett revir. Här har man använt flera olika råmaterial blandat. Vid Skävi 
har man lämnat mikrospån av kritflinta och kambrisk flinta och man har till
verkat mikrospån av ljus kvartsit (Bergold 8c Holm 1997). Vid Skumparberget 
finns mikrospån och kärnor av hälleflinta och kvarts (Apel m fl manus). På 
boplatsen Lysinge I fanns några mikrospån av kambrisk flinta och på Lysinge II 
fanns spår av mikrospånstillverkning av hälleflinta (Arturson m fl, manus). På 
Kuphälla-boplatsen fanns en enda liten mikrospånkärna. Den är tillverkad av 
grå rökkvarts och skiljer sig markant från den övriga kvartsen på boplatsen 
som huvudsakligen är vit med små spridda glimmerflagor (Graner 8c Luthan- 
der 2003). Från den mesolitiska boplatsen vid Vallby, som Welinder undersökte 
på 1970-talet, kommer handtagskärnor och mikrospån av kritflinta, kambrisk 
flinta och hälleflinta (Kindgren 1991:47). Vid Näbben finns mikrospån av 
kritflinta, hälleflinta och ljus kvartsit. Dessutom har man lämnat efter sig en 
ännu outnyttjad handtagskärna av hälleflinta. Möjligen finns det en viss över
vikt för hälleflintan som påträffas i fast klyft i de västra delarna av Västman
land, strax norr om det här behandlade området.
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Figur 2 Trindyxa från boplatsen vid Vårbogrind i Nysund socken. Foto Jenny Flolm.

De ansamlingar av trindyxor som finns i östra Sverige kan stå för en öst
mellansvensk enhet, eller tre mindre. Koncentrationerna av trindyxor är tydligt 
kustanknutna (Forsberg 8c Larsson 1994:13; Hermanson 8c Welinder 1997). Är 
dessa enheter jämförbara med de territorier som man kunnat urskilja utifrån 
valet av råmaterial till mikrospån, eller kompletterar de varandra på något sätt?

De flesta som behandlat mesolitikum lyfter fram sitt område som en mötes
plats för olika kulturgrupper. Sannolikt har de rätt allihop. Vi måste se den 
mesolitiska världen som ett nätverk där det är svårt att se var det ena börjar 
och det andra slutar. Istället för stora kulturområden har det funnits mindre 
enheter, som Kindgrens (1991) etniska territorier, och många mötesplatser. Några 
av dessa som grupper har lämnat efter sig föremål som är av samma typ som 
grannarnas. Andra valde redskapsformer och använde material som gör att vi 
idag kan urskilja dem grupper. En sådan mesolitisk samhällsstruktur, med många 
små enheter, var grunden för en kedjereaktion som gör det möjligt att finna 
handtagskärnor över stora delar av Europa och hela det cirkumpolära områ
det. Möten mellan grupperna var grundläggande, men också mycket vanliga 
och vardagliga utan att alltid stora samlingsplatser användes eller att de styrdes
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av speciella händelser. Har man som arkeolog endast några få, enkla föremåls
grupper, som kvartsen eller trindyxorna, kan man lätt få ihop stora kulturella 
enheter, medan man med ett mer varierat material, kanske kan få alltför små 
enheter i sin önskan att bringa ordning.

Ett norrlandsperspektiv
Man ska inte heller glömma att det också har funnits mikrospånteknik tidigare 
i både norr och söder. Anders Olofsson har föreslagit att de koniska mikro- 
spånkärnorna i Jämtland och Härjedalen har ett samband med Fosnakulturen i 
Norge (1995: 110 och 134). Exempel på tidig mikrospånanvändning i Öster
götland finns bland annat från boplatserna Högby och Storlyckan i Mjölby 
socken och Mörby i Hogstad socken. Alla kärnorna är små men det ser ut att 
finnas både koniska mikrospånkärnor och handtagskärnor (Larsson, M 1996, 
Kaliff 1997b, Molin &c Larsson 1999). Förhållandena borde vara de samma för 
Närke, vi har bara inte haft möjlighet att kontrollera detta ännu.

Under mesolitikum använde man huvudsakligen kvarts som bearbetats med 
bipolär teknik i Östra Sverige, från Södermanland och norrut längs kusten. 
Likheterna med den finska Suomijärvikulturen har framhållits av Lennart Falk. 
Han menar att Sverige redan tidigt var delat i en västlig del där man nyttjade 
kvartsit och andra kryptokristallina bergarter och en östlig där man använde 
kvarts. De högst belägna kvartsboplatserna ska enligt honom vara äldre än 
kvartsitboplatserna (Falk 1997). Även Anders Olofsson har noterat att lokala, 
oftast kryptokristallina, bergarter varit vanligast i inlandet medan användningen 
av kvarts ökar utåt kusten i öster (Olofsson 1995:104).

Under senmesolitikum låg havsstranden fortfarande kvar i det som idag är 
Närke, men människorna här kanske själva ansåg sig vara en del av inlands
befolkningen och skild från ytterskärsborna, att man hörde till en kultur som 
sträckte sig in i Norrlands inland. Mötet mellan kvartsbrukare från östersjö
kusten och mikrospånare från inlandet skedde i den inre arkipelagen, på öarna 
i Käglanskärgården.

Kanske ska vi trots allt laborera med tre långsmala, nord-sydliga, kultursvärer: 
det flintbrukande lihult/nöstvedkomplexet längs västkusten, det inre handtags- 
kärnekomplexet som använder olika kryptokristallina bergarter tillsammans med 
kvarts, och det östsvenska kvartskomplexet, som skulle ha sin utbredning från 
det inre av Östergötland i söder och norrut. Någon påtaglig avgränsning gente
mot det som brukar betraktas som norrlandskultur skulle då inte finnas.

Anders Olofsson har gjort en gedigen genomgång av mikrospån och mikro
spånkärnor norr om Mälardalen. Undersökningen omfattar flera olika råmaterial.
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Vulkaniter dominerar i söder och kvartsit i norr. Olofson tar upp några olika 
förslag till användningen av kvarts kontra kvartsit/vulkanit. Den första är kro
nologisk; kvartsit används under mellan- och senmesolitikum, kvarts från sent 
senmesolitikum till mellanneolitikum och åter kvartsit under senneolitikum och 
bronsålder. Den andra förklaringen är knuten till tillgängligheten; kvartsit har 
använts i inlandet och kvarts vid kusten. Den tredje är teknologisk; kvartsit 
skulle helt enkelt vara lämpligare för mikrospåntillverkning. Slutligen den fjärde 
förklaringen, som sitter i betraktarens öga; mikrospån och handtagskärnor i 
kvarts finns, men de har inte uppmärksammats eftersom de inte ser ut som vi 
förväntar oss att de ska göra (Olofsson 1995).

Fler och fler exempel på att mikrospån faktiskt tillverkats av kvarts kommer 
fram då nya utgrävningar görs och kvartsmaterialet analyseras på ett allt mer 
medvetet sätt. Exempel på detta finns bland annat från Kuphälla och Skumpar
berget i Närke (Graner & Luthander 2003, Apel m fl manus). En extra fin 
handtagskärna av kvarts har hittats vid Myskdalen i Tunaberg socken, Söder
manland (Bengtsson 1997 och 2001).

Slutet för mesolitikum
Mot slutet av mesolitikum blir linjerna ännu otydligare. Mikrospånen verkar för
svinna. Den mening de har burit i sin tydliga kontrast gentemot kvartsen ersätts av 
något annat. Vi har åtminstone en senmesolitisk boplats, RAÄ 28 i Hovsta socken 
strax norr om Örebro, med ett fynd av en liten tvärpil i flinta. Den tvärpilsfas som 
fanns längs västkusten tycks ha gett genklang också här. Den verkar rent av ha 
nått ännu längre österut, som till exempel till Pärlängsberget, Överjärna socken i 
Södermanland, där man funnit fem tvärpilar av kvarts (Elallgren 1995:19f).

Dessa trevanden efter en basal struktur, på vars grund man kan föra diskus
sionen vidare känns nära kaosforskningen. Individens rörelse i landskapet har 
skapat det mönster av efterlämnade artefakter som vi för
söker förstå. Fyndspridningen kan ses som en gigantisk frak
tal vars egenskaper vi bara tror oss kunna urskilja och tolka.

Allt beror på att människorna rörde sig i landskapet ef
ter ett otal principer. Nyfikenheten fick dem att söka nya 
vägar, att vilja träffa andra människor och det gav dem möj
lighet att ta till sig nya tankar. Relationen till ett visst om
råde kan ha stärkt identitet och samhörighet inom gruppen, 
men kontakterna med andra grupper nära och långt borta 
har förändrat denna identitet och resulterat i ett spridnings- 
mönster utan slut, utan minsta gemensam nämnare.

Figur 3 Handtagskärna från Skävi i 
Viby socken. Teckning Jenny Holm.
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Trots den kaotiska dimensionen i fyndspridningen finns det möjligheter att ur
skilja mönster av den enkla anledningen att fynden spritts av människor och att 
vi - som människor - har möjlighet att urskilja de mönster som bildats och om 
det är något vi kan vara säkra på - utifrån hur fynden är spridda - det är att 
man hade kontakt med folk både på västkusten och östkusten.
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I hela sin längd
Om senneolitiska flatmarksgravar i Närke

:
av Anne-Cathrine Johannessen

nder senneolitikum, för ungefär 4000 år sedan föregick en rad begrav
ningar på det som i dag är åkermark söder om Bäcklunda gård i Mosjö 
socken. Bäcklunda låg under senneolitikum i ett vattenrikt kulturland

skap med betesmarker i glesa lövskogar kring grunda kärr och våtmarker. Bara 
några hundra meter i söder låg Mosjön med öppet vatten, och några mil mot 
öst kunde Hjälmarens strand nås. I väster reste åsen sig då som nu upp över de 
flackare områdena. Genom fångst och fiske hade människorna här en viktig 
kompletterande resurs. Kanske hade de även börjat odla säd, men boskaps
skötseln var sannolikt av störst betydelse för deras uppehälle. I denna miljö 
levde och överlevde människorna på Bäcklunda, och här valde de att begrava 
sina döda. I hela sin längd lades de döda i manslånga gropar på en förhöjning i 
våtmarkerna. För att befästa sin egen såväl som de dödas sociala förankring i 
samhället blev en rad ritualer utförda i samband med begravningsfesten. Stol
par restes, för att markera platsens symbolvärde, men även för att hänvisa till 
grupptillhörighet och social status. Nu 4000 år senare avtecknade dessa hän
delser sig endast som diskreta manslånga färgningar i leran.

Gravarna på Bäcklunda
Spåren från mänsklig aktivitet under senneolitikum i Närke är sporadiska, och 
bygger endast på ett fåtal undersökningar. Det förmodade gravfält som nu har
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Figur 1 Innan Mosjön sänktes låg vattnet på en nivå av 38 
meter över havet. Bäcklunda, som syns i förgrunden på 
kartan, låg under senneolitikum ba ra några kilometer norr 
om sjön. Mot söder syns Törsjö, fyndplats för en senneo- 
litiska skafthälsyxa och en flintdolk. På åsens sluttning ner 
mot sjön har den nyligen påträffade boplatsen vid Krut
bruket legat. Se också figur 9 och 10. Karta av Andreas 
Nilsson.

Figur 2 I en utsträckt klunga låg fyra 
gravar samlade på en liten förhöjning 
och en bit därifrån låg en grav mera 
avsides. Karta av Andreas Nilsson.
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daterats till perioden är i detta ljus speciellt intressant. Begravningar i häll- 
kistor är redan kända i landskapet och nu har vi också den första indikationen 
på att här har funnits ett kompletterande flatmarksgravskick.

I samband med de arkeologiska undersökningarna i den södra utkanten av 
Örebro, hittades under våren år 2002 tretton svagt gråbruna och manslånga 
färgningar i den siltiga leran under ploglagret. Tidigneolitiska lämningar var 
tidigare kända från platsen (se Knabe denna volym), så vår förste tanke var att 
vi kanske hade att göra med landskapets första tidigneolitiska gravkomplex. 
Efter undersökningarna av de potentiella gravarna kvarstod tillslut dock bara 
fem stycken som vi fortfarande tolkade som gravar (Graner & Johannessen 
2003). Genom 14C dateringar kunde gravarna dessutom föras till senneolitikums 
senare del och inte till tidigneolitikum.

Fyra av gravarna låg samlade i en liten klunga uppe på en svag förhöjning, 
40,5 meter över dagens havsyta. Den femte graven låg ensam 17 meter längre 
åt norr och gör hela gravfältet utsträckt på 6 x 26 meter, men det geografiska 
avståndet försvårar tolkningen att de hör ihop. De hade skiftande orientering 
men i övrigt var gravarna alla mycket likartade. Gravarna har grävts som tråg- 
formade gropar omkring två meter långa och från en till fyra decimeter djupa. 
Tre av gravarna var grävda så att de var djupare i ena kortändan, och två av 
gravarna hade ett stolphål i sin grundare kortända. Gravarna hade inga sten- 
konstruktioner men i två av dem låg några decimeter stora stenar längs sidorna 
och i en låg stenar i botten. I fyllningen i samtliga gravar hittades förkolnade 
träbitar, men bara i den ensamma graven låg det fynd, ett litet fragment förhis
torisk keramik och en liten bit skiffer.

Förutom stolphålen i gravarnas kortändar saknade gravarna synliga konst
ruktionsdetaljer. Stolphålen skulle som ovan skisserats kunna vara rester efter 
nu försvunna gravmarkeringar. Inga skelettrester återfanns, heller inga färgningar 
av förmultnat skelett. Rester efter möjliga gravgåvor fanns bara i en grav. Detta 
gör naturligtvis tolkningen som gravar osäker. Man skulle lika gärna kunnat 
tolka dessa diffusa lämningar som förhistoriska nedgravningar av osäker karak
tär och datering, eller kanske förvaringsgropar med okänd funktion. Båda dessa 
tolkningar har en poäng med tanke på fornlämningens kara(figur 4)

För tolkningen som gravar talar emellertid utseendet i plan, storleken och 
placeringen i klunga på ett höjdläge. Att skelettrester från gravarna på Bäcklunda 
inte har återfunnits kan bero på yttre påverkan som har inträtt långt efter 
begravningarna ägde rum. Vid djupplöjning av åkrarna skadas många forn- 
lämningar som är gömda under marken, och även naturen kan orsaka skada. 
Den långa period då Bäcklunda var skogsbevuxet har gjort jorden sur och kan 
ha skyndat på nedbrytningen av skelett, den så kallade taphonomiska proces
sen. Sur genomsläpplig jord påskyndar förmultningen mer än lerjordar som på
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Figur 3 Arbetsförhållandena var skiftande, här gräver Martin Edlund ut en av gravarna i ösande 
regn. I bakgrunden står Gunlög Graner och mäter. Foto av Leif Karlenby.
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A906 SBäcklunda just för att inte lika mycket vatten 
strömmar igenom, men vid Bäcklunda har 
markerna varit vattensjuka, så effekten kan 
här ha blivit den samma.

Med tanke på de dåliga bevarandeförhåll
andena i Närke, som har sin orsak i de sura 
markerna, är det viktigt att våga tolka läm
ningar som dessa på Bäcklunda. En hel rad 
av olika lämningar som med all säkerhet har 
funnits, kan vi annars aldrig fånga upp. Det 
var med utgångspunkten att dessa diskreta 
lämningar kunde vara gravar som avgjorde 
att kolet blev 14C daterat, vilket troligen inte 
hade gjorts med de alternativa tolkningarna 
som utgångspunkt. Sett i sammanhang med 
de få absoluta dateringarna vi har från sen- 
neolitikum i Närke är dateringarna från Bäck
lunda mycket intressanta och därför följer här 
ett försök att tolka dessa lämningar.

A1002
r-rr~T-

Allmänt om flatmarksgravar 
under senneolitikum

Det vanligaste sättet att begrava sina döda 
under senneolitikum i södra Sverige var i häll- 
kistor eller flatmarksgravar. Hällkistorna låg 
under flat mark eller täcktes av flacka rösen 
eller stensättningar. Flatmarksgravarna var 
anlagda i en nedgravning i marken med eller 
utan stenkonstruktioner eller träkistor. Det som gör det svårt att hitta dessa 
gravar är att de inte har markerats ovan mark, eller snarare att markeringarna 
har gjorts i ett organiskt material som förmultnat och är i dag inte synliga ovan 
jord. En vanlig senneolitisk flatmarksgrav ”kan beskrivas som en drygt person- 
lång nedgravning, på vars botten varit placerad en kista, ofta en urholkad träd
stam, i vilken den döde har legat i utsträckt ryggläge. Ibland har kistan vilat på 
stenar. Ovanpå och/eller runtom har lagts stenar. Ofta har den döde fått grav
gåvor med sig.” (Edenmo 2000:32). Gravarna blev gärna placerade samlade i 
gupp på ett höj dläge. Vanliga fynd i gravarna är flintdolkar, pilspetsar med 
urnupen bas, skifferhängen, enkla lerkärl, och även en och annan så kallat

A3503
VNV OSO

StörningJr/f ■ [>■ ^ i-S.Q flłi ' ■

1 m

Figur 4 Figuren visar profilen på fem av gravarna på 
Bäcklunda. Renritad av Karlis Graufelds.
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Figur 5 Graven A1002 är här helt färdiggrävd. Foto av Martin Edlund.
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enkel skafthålsyxa av bergart. Möjligtvis har föremålen inte nedlagts i gra
varna som särskilda gravgåvor, men följt med ned i graven som personliga ägo
delar som den döda har burit i sin klädsel (Apel 1991:36).

Kontakter och handel
I Närke är flinta ingen naturlig resurs, och man har varit tvungen att importera 
den. Från Sydskandinavien bytte man till sig olika redskap i flinta eller råmate
rial för egenproduktion. Flintdolkarna har man sannolikt importerat som fär
diga produkter, medan pilspetsarna troligtvis tillverkades lokalt av importe
rade råämnen (Apel 2001:68). Via kortare eller längre kedjor av mellanhänder 
bytte man till sig vardagsprylar eller statusföremål och så småningom även 
metaller. Genom kontaktnäten ingick man i den omfattande handelsgemenskap 
som fynd från hela Skandinavien vittnar om.

I det övriga östra Mellansverige ser det ut som att man medvetet har ”anslu
tit sig till en sydskandinavisk tradition och därmed avsiktligt skilde sig från en 
nordlig tradition. Det är sannolikt att detta förhållande även avspeglades i va
let av olika ekonomier, i gravskick och i boplatsarkitektur.”(Apel 2001:68). 
Flällkistorna i Närke ligger på nordgränsen av gravformens utbredelsesområde. 
Kanske är detta en indikation på att de sydligare traditionerna haft störst infly
tande även här, men i det senneolitiska fyndmaterialet finns det fortfarande 
antydningar till kontakter med de nordligare och östliga kulturområdena som 
kvartsföremålen kan vittna om (Holm m fl 1997:230,236).

Flatmarksgravar i andra regioner
Inga senneolitiska flatmarksgravar har tidigare hittats i Närke, men det finns 
exempel från andra håll i landet och de är ett välkänt fenomen i Skåne. Med 
förbehåll för den geografiska distansen och den möjliga kulturella skillnaden 
mellan de skånska och närkingska regionerna under senneolitikum, vill jag ändå 
som jämförelse till gravarna på Bäcklunda, först blicka till gravfältet Löderup 
15 i Skåne. Där låg 35 manslånga flatmarksgravar utan stenkonstruktion sam
lade på en smal och låg höj drygg tillsammans med flera hällkistor. Fem av flat- 
marksgravarna har daterats med 14C-metoden och spände tidsmässigt över 
mellanneolitikums senare del och senneolitikum in i äldre bronsålder, mellan 
2700 och 1600 f Kr (Strömberg 1975:79, omkalibrerat med OxCal v3.5). Res
terande gravar daterades efter fyndens karaktär till övergången senneolitikum - 
äldre bronsålder. Många hade trågformad botten och i fyllningen låg partiklar av
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förkolnad ek. Detta tolkades som att gravarna innehållit 
stockkistor av ek. Kolet antogs komma från att stocka
rna urholkats med hjälp av eld, utan att man därefter 
putsat av kvarvarande förkolnat trä från kistväggarna. 
Enstaka stenar låg ibland längs gravens sidor, alternativt 
kunde det ligga en eller flera flata stenar i botten. Ste
narna bör ha fungerat som stöd för kistan. Skelettrester 
hittades i samtliga gravar och fåtaliga föremål låg i alla 
gravar utom två, som var fyndtomma (Strömberg 1975: 
73ff, 96).

Även gravarna på Bäcklunda får antas ha innehållit 
nedgrävda stockkistor. Tillverkningsprocessen för stock
kistorna kan förklara förekomsten av de spridda kol
partiklarna i fyllningen. Kol från samtliga gravar har ved- 
artsbestämts och visade sig i fyra av gravarna komma 
från förkolnade ekrester, och en har rester av förkolnad 
lind. De enstaka stenarna som fanns i tre av gravarna 
skulle kunna vara stöttestenar som på det skånska grav
fältet. Gravarna i Löderup låg samlade i grupper och gra
varna låg med varierande inbördes avstånd till varandra, 
upp till cirka 30 meter, och hade som på Bäcklunda skif

tande orientering (Strömberg 1975:96f). Den ensamliggande graven på Bäcklunda, 
som avviker från de andra främst genom sitt avstånd till de övriga, torde således 
kunna ingå i gravfältet.

Vid Skånes sydvästkust i Gylle socken nordväst om Trelleborg, hittade man 
vid de så kallade Gylleundersökningarna bland annat en senneolitisk hällkista 
och sju flatmarksgravar både med och utan stenkonstruktioner. I alla gravarna 
fanns sten i olik mängd, som i flera av gravarna har tolkats som stöd för en 
eventuell kista. I en av gravarna fanns även spår av trä som tolkats som rester 
efter kistan. Intressant för jämförelsen med gravarna från Bäcklunda är speciellt 
en grav som endast innehöll enstaka stödstenar och inga övriga fynd.

Gravarna låg, i motsats till de på Bäcklunda, tillsynes linjärt anlagda föl
jande en östvästligt orienterad höjdrygg. Gravarna har också en något tidigare 
datering till övergången mot mellanneolitikum snarare än mot bronsålder som 
är fallet på Bäcklunda. Likväl är det även här intressant att notera hur gravarna 
förhåller sig till varandra i två avskilda områden 35 meter ifrån varandra (Eden- 
mo 2000:12,15,47ff). Ytterligare en flatmarksgrav låg knappa 75 meter längre 
åt sydöst. I detta perspektiv framstår 17 meter som en helt acceptabel distans 
mellan senneolitiska flatmarksgravar. Tolkningen att alla fem gravarna på 
Bäcklunda ingår i samma gravfält är således rimlig.

Figur 6 Bilden visar grav A251 från 
Gylleundersökningarna i Skåne. Den 
innehöll endast enstaka stödstenar 
och inga övriga fynd. Foto av Bengt 
Jacobsson.
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Även om inget typiskt gravinnehåll har återfunnits, kan de övriga fynd
omständigheterna göra att man trots det kan tolka lämningarna som gravar. 
Från de ovan omnämnde Gylleundersökningarna framkom skelettrester bara i 
tre av flatmarksgravarna och bara i två hittades gravgåvor. Ibland kan man se 
färgningen efter ett helt förmultnat skelett. Utanför Malmö i Fosie IV i sydväs
tra Skåne hittades två senneolitiska gravar där man i den ena graven kunde se 
skelettfärgningen efter det förmultnade skelett, medan det i den andra inte fanns 
några spår efter den dödes kropp (Björhem & Säfvestad 1989:120). Inte heller 
i de skelettomma gravarna i Gylle återfanns sådan färgning. I en ensamliggande 
flatmarksgrav med bigrop vid Marbäcksmossen i Löddeköpinge hittades både 
gravgåvor och trärester tolkade som resterna efter en kista eller bottenfodring 
(Stark & Mårtensson 2001:1 Of), men inga benrester eller skelettfärgningar.

Från en region som ligger betydligt närmare Närke finns också exempel på 
att benrester eller skelettfärgning inte har kunnat observeras i senneolitiska 
flatmarksgravar. Under utgrävningarna vid Borgs säteri innvid Motala ström i 
Östergötland, hittades under vikingatida och medeltida lager en förmodat sen- 
neolitisk flatmarksgrav (Lindeblad & Nielsen 1997:20ff). Graven var nord- 
sydligt orienterad och bestod av en manslång stenpackning under vilken det låg 
en keramikskärva med taggtrådsdekor av senneolitisk typ. Inga tydliga nedgräv- 
ningskanter observerades och, som ovan nämnt, inga spår av skelett.

Gemensamt för alla dessa lokaler är att de ligger i åkermark, vilket innebär 
att gravarna kan vara förstörda av plöjning i olika hög grad beroende på hur 
djupt gravarna är grävda. I många fall finns endast gravarnas bottnar kvar, så 
benrester och eventuella gravgåvor kan vara bortplöjda. Det finns dock exem
pel på motsatsen. I Östergötland, på de lägre östsluttningarna av Omberg vid 
Tyskeryd, hittades vid en utredningsschaktning, tre gravar på en i modern tid 
uppodlad sandplatå. Den ena graven syntes i schaktväggen, där väl bevarade 
skelettdelar från ett barn var synliga, och visade att den döda lagts i utsträckt 
läge i nordsydlig riktning (Elfstrand 1997:10, 15, 18). I profilväggen kunde 
ingen stenkonstruktion konstateras, men en tydlig mörkfärgning efter nedgrav
ningen syntes i plogskiktet. Eftersom det rörde sig om en utredning, blev graven 
inte närmre undersökt och det kan vara anledningen till att inga föremål hitta
des. Men en av barnets tänder tillvarotogs och har genom 14C-analys daterat 
graven till senneolitikums andra hälft. Något man kan fundera kring är hur 
denna nedgravning hade tolkats om den, på grund av den taphonomiska pro
cessen, vore utan skelettrester. Utan skelettet liknar den gravarna vid Bäcklunda.

Vid undersökningarna i Varia nära skärgården norr om Kungsbacka, hittades 
en oval grop inom ett område som dominerades av lämningar från vikingatid 
och tidigmedeltid. I gropen hittades 12 bifaciala avslag av flinta som låg till
sammans i gropens ena del vilket daterar gropen till senneolitikum (Lundqvist
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Figur 7 Profilritningen visar gropen AIO med 
flintdepå, från undersökningarna på Varia i Hal
land. Renritad av Anders Adersson.

8c Schaller Åhrberg 1997:135). Av profilritningen att döma innehöll den också 
enstaka mindre stenar samt spridda rester av förkolnat trä, och ter sig mycket 
lik gravarna på Bäcklunda. Gropen är tolkad som en flintdepå, men författaren 
nämner också mycket kort att ”anläggningen skulle rent teoretiskt kunna vara 
en grav, trots att gravgåvorna är något udda”. Om man ser till den andra van
liga begravningsformen under senneolitikum, begravningar i hällkistor, finns 
det flera exempel på att bifaciala förtunningsavslag har nedlagts som grav
gåvor i dessa (Apel 2001:68). Det skulle alltså vara möjligt att hitta denna typ 
av gravgåvor även i flatmarksgravar.

Med detta vill jag inte ha sagt att gropen på Varia måste tolkas som en grav, 
utan istället visa på det problematiska i tolkningen av tillsynes oansenliga läm
ningar, samt att man under tolkningsprocessen måste ha en beredskap gente
mot nya möjliga, för oss okända mönster. Syftet med dessa jämförelser har 
varit att visa att flatmarksgravar utan stenkonstruktioner, där kistan har för
multnat, där skelettet har förmultnat eller plöjts bort, och där inga gravgåvor 
av beständigt material har lagts ned, mycket väl kan se ut som anläggningarna 
på Bäcklunda.

Gravplats och samhälle
Om vi nu accepterar att en liten grupp människor har blivit begravda på 
Bäcklunda under senneolitikum, kan då gravplatsen berätta något om det sam
hälle den ingick i? Valet av gravplatsläge har naturligtvis inte varit slumpartat, 
och var säkerligen väl förankrat i normer och traditioner. En befolknings place
ring av gravar ”är en del av en ritual, en ceremoniell praktik där betydelsen av 
tidigare utförda handlingar är av stor vikt. En grav är därmed alltid placerad i 
förhållande till andra gravar. ... Den inbördes relationen mellan gravar utgör 
en del av gravskicket och skillnader i utplacering av gravar indicerar skillnader 
i gravskick.”(Edenmo 2000:21). Av gravarnas läge i landskapet och genom det 
geografiska avståndet mellan olika gravar, har människorna som kom till Bäck
lunda säkerligen kunnat utläsa viktig information.
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Gravskicket innehåller effektiva symbolvärden för att manifestera en grupps 
relation till andra grupper i närmiljön, men det finns inget underlag i det när- 
kingska materialet för att diskutera det senneolitiska flatmarksgravskicket i 
syfte att påpeka skillnader eller likheter. Hällkistor finns det däremot fler av, 
fast även dessa är få om man jämför med Sydsverige. I Jan Apels C-uppsats som 
avhandlar hällkistorna i östra Mellansverige framför han att hällkistorna inte 
kan ha varit den vanligaste gravformen, och att befolkningen måste haft möj
lighet att välja andra typer av gravar (Apel 1991:1,14). Det mest närliggande är 
att anta att begravningar i enkla flatmarksgravar har varit det vanliga.

I Närke ligger alla hällkistorna i anslutning till slätten söder om Hjälmaren. 
Större delen av den närkingska slätten och området norr om Hjälmaren saknar 
hällkistor. I sin sammanställning av hällkistorna i Närke ser Tomas Ekman 
flintdolken som gravformens främsta ledartefakt. Flintdolkar hittar man dock 
även i andra gravformer, till exempel i flatmarksgravarna från de ovan nämnda 
undersökningarna i Skåne. Ekman har därför funderingar kring de många lös
fynd av flintdolkar i Glanshammars socken, och undrar om de kan represen
tera det som är kvar av begravningar i hällkistor även där, eller om ett annat 
gravskick dominerade norr om Hjälmaren. (Se vidare om hällkistor i Ekman 
denna volym).

Representerar de olika gravskicken olika grupperingar i samhället, eller vi
sar de på social differentiering inom samma grupp? Möjligen kan vi i flatmarks
gravarna se en fortsättning på ett gravskick som införts av stridsyxsekulturen 
några hundra år tidigare. Det finns en påvisad skillnad i den geografiska ut
bredning av stridsyxegravar och hällkistor, och det är möjligt att det också rör 
sig om en kulturell eller rent av etnisk skillnad. (Karlenby 2003a). Apel disku
terar möjligheten att hällkistorna representerar ett konservativt gravskick som 
delar av befolkningen har valt för att hålla kvar vid det kollektivistiska i sam
hället, som en protest mot tendensen till en förändring mot en individualism 
som flatmarksgravarna kan representera (Apel 1991:34, 35). Hällkistan som 
monument kunde ge en medvetenhet om tidigare generationer, och således sym
bolisera släktlinjens betydelse.

Flatmarksgraven gav kanske istället utrymme för att befästa andra relations
band såsom ingift släkt eller handelspartners (Edenmo 2000:36). I den ena grup
pen av senneolitiska gravar i Gylle fanns både flatmarksgravar och en hällkista 
alldeles intill varandra vilka även har varit täckta av en gemensam hög. Detta 
torde vara ett tydigt exempel på samspelet mellan senneolitiska flatmarksgravar 
och hällkistor. Det understryker att gravformerna har existerat samtidigt och 
har därmed utgjort två alternativa gravskick inom samma kultur (Edenmo 
2000:32), och ger intressant material till diskussionerna kring de två gravskick
ens kollektiva och individuella antydningar.
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Inga hällkistor finns inom socknen där Bäcklunda ligger och det finns så vitt vi 
kan se i dag inget klart samband mellan de nyfunna flatmarksgravarna och häll- 
kistorna i Närke, då dateringen av hällkistorna fortfarande är osäker. Hur de 
geografiskt och tidsmässigt relaterar till varandra är oerhört viktigt för förståelsen 
av dessa företeelser och för en diskussion kring differentiering och integration.

Gravplats och boplats
Var bodde så de människor som begravde sina döda på Bäcklunda? På sydsidan 
av en svag förhöjning bara 65 meter söder om gravarna, hittades de i marken 
synliga resterna efter två tvåskeppiga byggnader som tidsmässigt sannolikt har 
följt direkt på varandra (Knabe 2003a). Husen skulle möjligen kunna knytas 
till samma fas som gravarna, även om en datering av husen till övergången av 
mellanneolitikum och senneolitikum är mest rimlig.

Rent avståndsmässigt är det inget i vägen för att föra gravarna och husen till 
samma boplats. De två senneolitiska gravarna i Fosie IV låg 20 respektive 50 
meter från närmste hus av senneolitisk typ, och anses ha legat inom respektive 
boplats (Björhem & Sävfestad 1989:119). I Hagestadområdet i Skåne, som även 
omfattar Löderup 15, har tre senneolitiska flatmarksgravfält undersökts, och 
Strömberg ser där ett klart samband mellan gravfälten och boplatserna (Ström
berg 1984:69). En boplats som kan knytas till gravfältet på Bäcklunda kan 
tänkas ligga utanför den undersökta ytan. Höj dpartiet strax i norr, där dagens 
gårdsbyggnader står, ligger högre än den undersökte ytan och där har förut
sättningarna för en boplatsetablering varit ännu bättre.

Per Lekbergs avhandlig kring de enkla skafthålsyxornas plats i olika kontexter 
bidrar med ett verktyg till att lokalisera nya möjliga boplatser och gravplatser. I 
sitt referensmaterial tycker han sig se ett mönster där korta hela yxor är över- 
repressenterade i gravar och långa hela yxor är överrepresenterade i depå- och 
offerfynd. I boplatskontexter är yxfragment av olika slag överrepresenterade. 
Han anser att skafthålsyxan har haft en för dåtidens människor inneboende me
ning och yxorna har deponerats enligt särskilda regler. Lösfynd av enkla 
skafthålsyxor har med senare markingrepp avkontextualiserats och skulle med 
hjälp av de nya kontextbundna kriterierna kunna återknytas till respektive kon
text. Genom sin sammanställning av de olika kategorierna yxor, finner han att de 
förmodade boplatserna ligger invid men geografiskt något avsides i förhållande 
till förmodade offer- och gravplatser (Lekberg 2002:172ff, 237, 248ff).

Från Bäcklunda finns inga fynd som ger antydningar om en senneolitisk 
boplats. Vid förundersökningen påträffades bland annat två eggpartier från 
båtyxor som allmänt dateras till mellanneolitikum, även om de förekommer
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också i senneolitiska sammanhang (Karlenby 1999:18). Under de senaste 
utgrävningarna hittades två yxfragment från slipade bergartsyxor strax öster 
om gravarna. Tyvärr är fragmenten för små för att dateras närmare än en all
män datering till neolitikum.

Märta Strömberg har föreslagit att det under senneolitikum funnits dels per
manenta, dels tillfälliga boplatser, och Roger Edenmo framför hypotesen att 
gravarna främst knyts till de permanenta boplatserna (Edenmo 2000:27). Gra
varna vid Omberg verkar dock inte ligga direkt invid en boplats, utan knyts 
hellre till en lägre liggande boplats vid sjön Tåkern.

Det är självfallet inte nödvändigt att gravarna haft en, för oss, omedelbar 
geografisk anknytning till boplatserna och dessa kan mycket väl ligga långt ifrån 
varandra. Hur de senneolitiska boplatserna i Närke förhåller sig till de samtida 
flatmarksgravarna kan vi i nuläget inte säga mycket om, då de ovan omtalade 
gravarna från Bäcklunda är de första i sitt slag. Dessutom består de till ytan små 
senneolitiska boplatserna i hela Mellansverige, av diffusa anläggningar och få 
fynd, och är inte lätta att hitta (Holm m fl 1997:253). De senneolitiska boplatserna 
i Närke verkar heller inte vara belägna på samma platser som senare tiders bosätt
ningar, till skillnad från övriga Mellan- och Sydsverige, vilket ytterligare försvå
rar lokaliseringen (Karlenby 1999:18). Med tanke på hällkistans möjliga nära 
samband med flatmarksgravarna, skulle de många hällkistorna i Närke kunna 
representera en boplatsnära belägenhet enligt Lekbergs resonemang. Från doku
mentationen av de i Närke undersökta hällkistorna, har dock inga intilliggande 
boplatser uppmärksammats, och heller inga flatmarksgravar.

Senneolitisk närvaro i Närke
Säkra spår av senneolitiska boplatser är mycket få i Närke. Det första senneo
litiska huset i Närke påträffades först 1998 i Kärsta, i Lillkyrka socken norr om 
Hjälmaren. En grop som överlagrade ett stolphål som ingår i huset har 14C 
daterats till 2040-1880 f.kr och huset måste således vara minst så gammalt 
(Andersson, K 1999:26, 56). I övrigt finns senneolitiska boplatser i Närke en
dast representerade som svaga indikationer. På Slätten i Rinkaby socken, överlag
rar järnåldersgravar och medeltida röjningsrösen en neolitisk boplats av okänd 
omfattning. Stenåldersmaterialet visar här inslag av flathuggningsteknik som 
tillsammans med höjden över havet, 30 meter, placerar boplatsen i senneolitikum 
(Hårding 2000b:8, 32).

Antydan om senneolitisk närvaro har i övrigt framkommit genom enstaka 
fynd och 14C-analyser, samt genom de många lösfynden som knyts till perioden. 
Vid undersökningarna av Leds by i Ekeby socken hittades även stenåldersmaterial,
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Figur 8 Kartan visar de i texten nämnda plat
serna i Närke med senneolitisk anknytning. 
Karta av Andreas Nilsson.

bland annat en flathuggen pilspets i flinta med urnupen bas och antydan till tange, 
vilket visar på en möjlig senneolitisk bosättning (Edlund 1999:84). Vid undersök
ningarna längs fjärrvärmeledningen mellan Kumla och Örebro hittades bland 
annat en borr vid Smedstorp i Kumla socken, som var tillverkad med bifacial 
flathuggningsteknik. Borren kan därmed dateras till senneolitikum eller den ti
diga bronsåldern. Från Lövsta, också i Kumla socken, finns ett flintavslag som 
kan vara från flathuggning (Graner m fl 2001:6, 9,19). Från boplatsen på Frotorp 
i Viby socken fanns bland det i övrigt tidigneolitiska materialet endast en 14C- 
datering från senneolitikum, ett stolphål daterat till 2197-1989 f Kr (Eriksson m 
fl 1994:40-42).

Den enkla skafthålsyxan är det vanligaste fynd som dateras till senneolitikum, 
och är även i Närke väl representerad. Apel visar att av yxor som hittats i gravar
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Figur 9 Den 10 centimeter 
långa enkla skafthålsyxan i 
sandsten som hittades vid 
Törsjö tillsammans med en 20 
centimeter lång flintdolk, är 
formordentlig de enda res
terna efter en senneolitisk 
grav som har funnits på plat
sen. Foto av Leif Karlenby.

Figur 10 Ett brottstycke av en skifferspets och en hjärtformad pilspets i flinta har hittats på den 
senneolitiska boplatsen vid Krutbruket, bara några kilometer söder om Bäcklunda. Foto av Anne- 
Cathrine Johannessen.
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har flertalet nedlagts i hällkistor (Apel 1991:24). Apel framför dock att den 
enkla skafthålsyxan som ledartefakt i hällkistor är något osäker i östra Mellan
sverige och föreslår att de lösfynd som finns av yxan sannolikt ursprungligen 
har nedlagts i enklare kistor som flatmarksgravar. Skall vi åter jämföra med 
skånska förhållanden, ser vi dock att den enkla skafthålsyxan inte är en vanlig 
gravgåva i flatmarksgravarna här.

Ungefär 2 km rakt söder om gravarna på Bäcklunda uppmärksammades vid 
inventeringar 1955 att Mosjö sockens enda enkla skafthålsyxa tillsammans med en 
flintdolk funnits i åkern på en fastighet i Törsjö, RAÄ 18. Enligt förda resonemang 
skulle dolken och den korta skafthålsyxan kunna anknytas till någon gravkontext, 
även om det alltså råder osäkerhet från vilket gravskick de kan härröra.

Örebro Läns Museum mottog nyligen fynd från en boplats som kan föras 
till neolitikum. Privatforskaren Hjalmar Andersson hittade fynden vid en 
ytinventering en dryg kilometer söderut från fyndplatsen för skafthålsyxan. 
Här söder om Mosjö kyrka vid Krutbruket, hittade Andersson en flathuggen 
hjärtformad pilspets i flinta och skaftdelen av en skifferpilspets i en åker (An
dersson, opublicerat). I samma åker observerades också ett spritt sotlager och 
skörbränd sten och även ett tiotal förhistoriska keramikskärvor samlades in. I 
dagsläget är keramiken inte studerad, varför en datering av keramikmaterialet 
är osäker. Skifferspetsen och flintspetsen indikerat däremot att vi här har en 
boplats som troligen kan dateras till senneolitikum. Tvåhundra meter längre åt 
öst hittade Andersson även där fynd av neolitisk karaktär. Sannolikt hör de 
båda områden ihop.

Vidare undersökningar vid Bäcklunda, Törsjö och Krutbruket skulle kunna 
ge en första fingervisning om hur gravarna och boplatserna under senneolitikum 
förhöll sig till varandra rent geografiskt och kanske även vilken relationen var 
mellan de olika gravskicken. Hur man har valt att disponerat landskapet i Närke 
under senneolitikum behöver inte likna det vi ser i övriga Mellan- och Sydsverige.

Under senneolitikum för ungefär 4000 år sedan levde människor någonstans i 
närheten av Bäcklunda och spåren vi har hittat efter dem, är spåren efter de 
som begravde sina döda. Av orsaker vi inte längre känner till, valde männis
korna från Bäcklunda ett så kallat flatmarksgravskick och inte jordfästning i 
hällkistor likt det som finns längre söderut på Närkeslätten. I sin samtid kunde 
gravskicket symbolisera en distansering till de traditioner och normer som hängde 
ihop med begravningar i hällkistor, eller så var de två gravskicken alternativ 
som man istället valde avhängigt av sociala och ekonomiska faktorer. Detta var 
den gången ett helt medvetet val, gjort i relation till sig själv och till sin omgiv
ning. Människorna från boplatsen vid Krutbruket har naturligtvis känt till gra
varna på Bäcklunda och det kan även tänkas att det var här de bott, de som i 
hela sin längd begravdes på Bäcklunda.
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Till frågan om Närkes 
bronsålder

Ett försök till definition

av Leif Karlenby

kogen och slätten utgör Närkes två rum. Med milsvidd sikt ligger åker 
och äng runt den grunda Hjälmaren. Utdikningarna på 1800-talet har 
ytterligare förstärkt intrycket av välmående jordbruksbygd. I fonden 

vilar som en sovande jätte de blå Kilsbergen. Synliga överallt från den flacka 
slätten skimrar de i en färg som inte låter sig beskrivas, bara upplevas. Där i de 
blåa skogarna har livet varit annorlunda. Hårt och kargt på magra marker, 
men också lönsamt när man väl kom på vad skogarna ruvade på för rikedomar 
i form av nästan outsinliga tillgångar på järn.

Gränsen mellan slätt och skog har alltid utgjort en slags ”kulturgräns”, där 
sydliga och västliga delar av landskapet hör ihop med Västergötland och Öster
götland, Danmark och kontinenten och de nordliga och östliga delarna framfö
rallt har haft kontakter österut, med Mälardalen, Finland och Baltikum och 
kanske ända till Ryssland. Tudelningen utgör naturligtvis också en vegetations- 
gräns och en topografisk gräns. Att skogen finns där den gör beror framförallt 
på att området är direkt olämpligt för odling. Här har istället andra aktiviteter 
- som järnframställningen - lämpat sig bättre.

Berättelsen om bronsåldern i Närke handlar om den tid då järnet började 
användas. Berättelsen om bronsåldern är berättelsen om slätten och skogen, 
men det handlar också om att söka något som man hittills har tvekat om det
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Figur 1 I fonden vilar som en sovande jätte de blå Kilsbergen. Foto Leif Karlenby.

verkligen funnits. Perioden har varit mycket undflyende i Närke. Fynden är lätt 
räknade och trots tio års omfattande exploateringsundersökningar har brons
åldern i Närke förblivit okänd. I stort sett vet vi inte mer idag än vad man 
gjorde i början av 1900-talet. När Sune Lindqvist 1912 skrev sin artikel om 
Närkes sten- och bronsålder, var detta tänkt som början på en forskningsinsats 
kring landskapet som skulle följas upp av kommande generationers arkeologer 
(Lindqvist 1912). Nu blev det aldrig så. Mycket har inte hänt i Närke sedan 
1912. Till skillnad från de andra tidsperioderna begränsar sig de nya kunska
perna kring bronsåldern i Närke till ett hus och ett mindre antal platser där 
man funnit eldstäder och skärvstenslager som kunnat dateras till bronsålder 
med hjälp av14C-dateringar. De föremål av brons som hittats som lösfynd på 
olika platser i landskapet, och som till stora delar var kända redan när Lind
qvist gjorde sin genomgång, är fortfarande vår bästa källa till landskapets brons
ålder. De sparsamma lämningar som framkommit i samband med senare un
dersökningar antyder närmast att bronsåldern var en kraftig nedgångsperiod
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Figur 2 Culddiademet från Örebrotrakten. Foto SHM.

och att Närke varit i det närmaste obebott under denna tid. Detta motsägs av 
bronserna, så hur har bronsåldern egentligen sett ut i Närke?

Även om bronsåldern är svårfångad står det klart att det funnits en bronsål
der i Närke. De få nedslag som finns är tydliga och ovedersägliga. Ett fynd som 
Hasslefyndet från Glanshammar har inte kommit hit till en obygd, lika lite som 
det vackra svärdet från Stora Mellösa eller gulddiademet från Örebrotrakten. 
Här bodde människor med sådana rikedomar att de kunde skaffa sig dessa 
stora bronsföremål - vars främmande ursprung understryker de omfattande 
och avlägsna handelsförbindelserna - och sedan offra dem till gudarna genom 
att sänka dem i närmaste vattendrag.

Att skapa tiden
Det är inte längre möjligt att följa den traditionella periodindelningen stenålder 
- bronsålder - järnålder då det har blivit allt mer uppenbart att bronsålderns
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tidigare del hör nära ihop med stenålderns sista period och att bronsålderns 
yngre del skall ses som början på den äldre järnåldern.

För att kunna skapa sig en bild av hur bronsåldern i Närke har sett ut behö
ver man studera hur senneolitikum var spridd i landskapet samt hur järnålders- 
bygden såg ut. Redan Lindqvist insåg detta och slog samman den sena sten
ålderns fynd med bronsåldersfynden på samma karta (1912: karta 4). Men vi 
behöver också förstå hur stridsyxekulturens spridning under mellanneolitikum 
såg ut. På boplatser i Mellansverige har man kunnat se att de ofta har sin bör
jan under denna tid.

Tidpunkten för en övergång mellan sten- och bronsålder är alltså svår att 
fastställa. Detta beror på den kulturella enhetlighet som kännetecknar senneoliti
kum och äldre bronsålder. Det har naturligtvis aldrig funnits någon period
gräns där man - likt familjen Hedenhös - bytte in sin stenyxa mot en ny i brons 
(Almqvist 1957). Övergången har varit glidande från ett samhälle som helt 
saknade bronsföremål till ett där bronsen intagit en framträdande roll.

Oscar Montelius- 1800-talets mest framstående svenska arkeolog, som var 
den förste att formulera periodgränser för bronsåldern - satte övergången till 
bronsålderns period I vid 1500 f Kr, en tidpunkt som han själv tyckte var ett par 
hundra år för sen. På grund av att så många andra vid den tiden ansåg att 1500 
f Kr var en korrekt datering, vek han sig till att börja med för kritiken, men 
återkom ofta till debatten kring bronsålderns början (Montelius 1885:195f). 
För Mellansverige har sedan dess gällt att bronsåldern inträdde kring 1500 f 
Kr. Den senaste forskningen i Danmark vill dock - precis som Montelius - 
placera övergången till 1700 f Kr (Vandkilde 1996:171ff). Det finns ingen an
ledning att sätta övergången till bronsåldern i Mellansverige vid någon annan 
tidpunkt. Man bör dock betänka att senneolitikums sista period (SN II 1900- 
1700 f Kr) bör ses som sammanhängande med bronsålderns första period (per 
Ia 1700-1600 f Kr).

Den yngre bronsåldern anknyter nära till den efterföljande förromerska järn
åldern. Bäst kanske detta illustreras med Hasslefyndet. Denna skatt, som kan 
dateras till 600-talet f Kr - det vill säga bronsålderns sista och sjätte period - 
markerar början på en bebyggelse i den norra delen av Äverstaåns dalgång som 
kan följas genom tiderna. Offerplatsen har varit i bruk från slutet av brons
åldern och fram i vendel- och vikingatid. Den begynnande bebyggelsen i dessa 
delar och de rikedomar som Hassleskatten ger indikationer på, har med största 
sannolikhet ett nära samband med den tidiga järnframställningen i området 
(Annuswer &c Karlenby 2002). En modern uppdelning av bronsåldern skulle 
resultera i en kort period som enbart innefattade period Ib, II och period III. 
Period Ia bör ses som en fortsättning på senneolitikum och från period IV har vi 
en begynnande järnålder, det vill säga att även om järnet ännu är sällsynt har
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det anlänt till våra breddgrader med allt vad det innebär för samhällets organi
sation.

En långvarig och intensiv debatt har förts kring huruvida samhället under 
senneolitikum och äldre bronsålder var ojämlikt och hierarkiskt. Den allmänna 
uppfattningen kan något förenklat sägas vara att samhället från början under 
senneolitikum har varit egalitärt - eller jämlikt - för att vid mitten av brons
åldern ha blivit allt mer hierarkiskt och ojämlikt (Vandkilde 1996:259). Debat
ten om den yngre bronsålderns samhälle rör sig också om hierarki och social 
stratifiering. Även här råder delade meningar. Det är en viktig diskussion och 
det går knappast att hävda att samhället har varit stabilt och enbart egalitärt 
eller odelat hierarkiskt, men det finns en tendens i debatten till en närmast 
evolutionistisk tanke kring utvecklingen från ett egalitärt och ostratifierat sam
hälle till ett utvecklat hierarkiskt hövdinga- eller kungadöme. Bilden har med 
all säkerhet varit mer komplicerad än så. Man kan hävda att en av förändringarna 
som ägde rum vid mitten av bronsåldern, var att en mer jämställd samhälls
struktur utvecklades i samband med järnteknologins införande, då metallen 
blev lätt åtkomlig för envar, till skillnad mot bronsen som kom utifrån och 
kunde kontrolleras. I så fall skulle detta betyda att utvecklingen som man be
skrivit den tidigare - från jämställt till ojämlikt - helt plötsligt skulle ha gått åt 
andra hållet.

Bronsålder i Närke - en sammanställning 
av tidigare kända bronsåldersfynd

Det enda vi har att utgå ifrån för att skapa en bild av bronsåldersbygden i 
Närke är de lösfynd som under århundradenas lopp har påträffats i landska
pets mylla. De fynd av föremål från bronsåldern som gjorts genom åren visar 
att landskapet långt ifrån har varit öde under denna period. Fyndens spridning 
tyder på en väl utvecklad bebyggelse. Till stor del utgörs fyndmaterialet av 
stenyxor - så kallade enkla skafthålsyxor. Dessa förekommer både under sen
neolitikum och bronsålder, men då övergången mellan dessa perioder är otydlig 
innebär detta egentligen ingenting. En boplats som kan dateras till stenålderns 
senaste del kan också dateras till bronsålderns tidigaste del.

Mestadels kommer fynden fram vid jordbruksarbete och därför kommer 
bilden i första hand att visa en nära anknytning till det brukade slättlandska
pet. Alldeles fel lär väl inte denna bild vara då bosättningarna också förr styr
des av närheten till brukbar mark. Fynden har emellertid en så jämn spridning 
över slätten att det är svårt att få någon riktigt bra bild av var det funnits bäst 
förutsättningar för en mer stadigvarande bebyggelse. Om man, som Eindqvist
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har gjort, försöker markera fyndspridningen medelst rastrering kommer man 
att sitta med en bild där hela slätten är skrafferad. Vi behöver ställa in skärpan 
på något speciellt för att om möjligt framtvinga den mer centralt belägna brons
åldern. En sammanställning av bronsfynden kan ge möjlighet att fastställa 
bronsåldersbebyggelsens utbredning genom att fokus ställs in på en kategori 
fynd som genom sin sparsamma förekomst kan ge tydligare lägesangivelser för 
den bronsålderstida bebyggelsen.

Det känns naturligt att välja ut metallfynden istället för något av de mer 
vanligt förekommande stenföremålen. De är visserligen inte många. I Sverige 
är det egentligen bara Skåne som har riktigt många fynd från äldre bronsålder. 
I Närke har endast ett 30-tal metallföremål påträffats.

Fynden är naturligtvis endast toppen av ett isberg. Många föremål gick sön
der och nöttes ut och de utslitna föremålen smältes ner och blev nya redskap. 
Det som till slut kommer fram i dagen är endast en bråkdel av en bråkdel, 
föremål som av en eller annan anledning hamnat i gravar eller offerdepåer. Det 
är bara en liten del av dessa fynd som kommer fram. Det finns säkert många 
föremål kvar ute i markerna som väntar på att bli hittade eller som vi aldrig 
kommer att få tag på. I Närke har 39 metallfynd från äldre bronsålder påträf
fats, varav ett är av guld - ett så kallat diadem eller pannband (Oldeberg 1974: 
345). Övriga fynd är av brons. Från yngre bronsålder finns det 37 bronsföremål, 
men då kommer 19 stycken från Hasslefyndet.

De äldre fynden

Vanligast bland den äldre bronsålderns bronsfynd är yxorna, 26 stycken av 
olika typ har påträffats. Bland dessa finns en kraftig skafthålsyxa av brons, nio 
kantyxor (varav en består av ett fragment), åtta avsatsyxor samt åtta holkyxor. 
Denna typ uppträder först under bronsålderns tredje period, men blir allenarå- 
dande under yngre bronsålder. Kantyxor kan allmänt dateras till senneolitikum 
men sträcker sig fram i äldsta bronsålder till cirka 1600 f Kr och avsatsyxor 
dateras till tiden mellan 1700 f Kr och 1400 f Kr (Karlenby 2002a:52).

Efter yxorna kommer spjutet, eller lansen, med fem stycken. En av lansarna 
är mycket lång och smal, ett vackert arbete. Den 30 centimeter långa spjut
spetsen påträffades i vattnet vid Lännäs. Faktum är att flera av fynden har 
gjorts i samband med sänkningen av Hjälmaren och Kvismaren, något som 
talar för att det var vanligt med vattenoffer under denna tid. Dyra, importerade 
bronsföremål sänktes i vattnet för att blidka gudarna - en sedvänja som hade 
sin början redan under stenålder och som man kan följa fram genom tiden, 
långt fram i järnålder. Man har till exempel offrat i vattnet vid Hassle ända 
fram i Vendeltid (Annuswer &c Karlenby 2002).
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Figur 3 Spridningskarta över bronsfynden 
från äldre bronsålder. Fyrkanter markerar 

40 km fyndplats med känd fastighet, S marke- 
* « i rar fynd som endast har socken angiven.
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Figur 4 Tre närkingska yxor från äldre bronsålder, kronologiskt ordnade från vänster till höger, a) 
kantyxa från Solberga i Rinkaby socken (inv!52119), b) avsatsyxa från Storsicke i Glanshammars 
socken (inv 14274) samt c) holkyxa från Blacksta i Kumla socken (inv 17272). Foto Leif Karlenby.

Vidare har man hittat tre dolkar och ett svärd - alla med så kallad grepptunga. 
Alla dessa kan dateras till bronsålderns första två perioder. Svärdet - som på
träffades i ett stenröse vid prästgården i Stora Mellösa - är ett mycket vackert 
arbete och dessutom välbevarat. Det är 66,5 centimeter långt men handtaget är 
kort. Svärdet har hållits i ena handen och var i första hand ett stickvapen. Detta 
tyder på att det användes av krigare till fots. Huggsvärdet kom först i och med 
introduktionen av ridhästar och ryttare.

Det märkliga gulddiademet är kanske ett av Närkes mest framträdande fynd 
från äldre bronsålder. Det påträffades i närheten av Örebro så tidigt som 1780 
(Oldeberg 1974:345). Om det rör sig om ett diadem eller en halskrage återstår 
dock fortfarande att klarlägga. Med en diameter på 22 centimeter är det tveksamt
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om man kan betrakta det som något man burit på huvudet (motsvarar hatt
storlek 69). Det kan röra sig om en halsring. I tillväxten omnämns den som en 
armring virad flera varv.

Slutligen finns mindre bronsföremål. Vid en grävning i Hasta, Götlunda 
socken, påträffades två ringar av tunn bronstråd och en sluten fingerring - 
också den av brons - vid gravundersökningar. Därutöver finns en liten knapp, 
en rakkniv och en liten bit av en kniv. Ett sista föremålet är ett litet bleck funnet 
i en hällkista som snarast skall dateras till mellanneolitikum och alltså inte skall 
räknas bland bronsålderns fynd (Oldeberg 1974:342 ff).

Några boplatslägen från äldre bronsålder

Fyndplatsen för diademet kan betraktas som okänd, då uppgifterna är ytterst 
knappa. Trots dess höga konstnärliga värde, är den vetenskapliga betydelsen 
inte alls vad man skulle kunna förvänta sig och detta beror på att man inte 
känner dess fyndplats. Vet man var ett fynd påträffats kan man diskutera 
bronsåldersbygdens utbredning. Om man bara vet att fyndet har påträffats i 
närheten av Örebro är det svårt att pricka in det på en karta. Beskrivningen 
lämnar mycket öppet för gissningar, har man hittat diademet inne i stan eller 
ute i Adolfsberg? Eller kommer det från någon av socknarna kring Örebro? Då 
kan det röra sig om avsevärda avstånd, särskilt mellan de västliga och de öst
liga delarna. Det är också svårt att avgöra vad som räknas som nära; en kilo
meter eller en mil, eller kanske ännu längre?

Förutom diademet saknar fem av yxorna närmare angiven fyndplats. I deras 
fall rör det sig om ännu vagare uppgifter. Dessa kan man naturligtvis inte an
vända för studien av bronsåldersbygdens spridning i landskapet. Men också 
platser med angiven fyndort är ibland svåra att placera in på kartan. Även om 
man i de flesta fall har hänvisning till fastighet kan man inte knyta föremålen 
till en specifik plats inom dessa fastigheter. Därför måste undersökningen hål
las på en så övergripande och generell nivå att den bristande noggrannheten 
inte kommer att ge utslag.

I tre fall har vi så pass goda lägesangivelser att det är möjligt för oss att 
knyta fynden till ett faktiskt läge. Då har det också varit möjlighet att skaffa sig 
en bild av landskapet runt fyndplatsen och därifrån dra slutsatser kring boplat
sernas placering i landskapet.

I det första fallet, Storsicke i Glanshammars socken, finns exakta läges
angivelser på två bronsyxor. Oldeberg redovisar enbart en avsatsyxa (Figur 3b) 
från Storsicke (1974:343). Enligt fornlämningsregistret finns det två yxor med 
angiven fyndplats. En av dessa är den avsatsyxa som Oldeberg omnämner, den 
andra är en kantyxa. Dessutom finns det uppgifter om ytterligare en fyrsidig 
yxa av brons som enbart anges som funnen på fastigheten. Det framgår inte av

DE KOMMA FRÅN ÖST OCH VÄST. 141



Figur 5 Vy över boplatsen vid Storsicke, Glanshammars socken. Fynden har huvudsakligen påträf
fats kring smedjan på ängen. Foto från sydöst av Leif Karlenby.

beskrivningen om det rör sig om en holkyxa eller avsatsyxa. Det är inte heller 
möjligt att utifrån beskrivningen avgöra om den hör till äldre eller yngre brons
ålder.

På samma yta har man dessutom påträffat två skafthålsyxor av sten, 
nackpartiet till ytterligare två skafthålsyxor, en skifferyxa och två brynen. Där
utöver känner man sedan tidigare en tjocknackig bergartsyxa och en flintdolk 
med rombiskt skaft (Lindqvist 1912:103). Fynden har påträffats i åkern syd
väst om byn (Figur 5). Mycket talar för att det är en boplats, läget i en svag 
västsluttning ner mot en fordomtida våtmark är mycket lämpligt. Det måste 
dock röra sig om en alldeles särskild boplats med dessa fantastiska fynd. Att 
fyndplatsen ligger intill dagens gård antyder också att det kan röra sig om lång 
kontinuitet i bebyggelsen. Bronsyxor påträffas annars sällan på boplatser utan 
förekommer vanligen som singelfynd och antas vara offer till gudarna. Undan
tag från detta finns, bland annat på en boplats - Fosie IV - utanför Malmö, där 
man fann en kantyxa av brons i ett av stolphålen till ett hus. Den har förmod
ligen stoppats ner i stolphålet som ett offer när huset byggdes (Björhem & 
Säfvestad 1989:59; plansch XIX:g). En av bronsyxorna från Storsicke har emel
lertid påträffats i ett lägre parti som kan ha varit vattenfyllt en gång i tiden, så
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b c

Figur 6 Under senneolitikum, när havsnivån låg kring 25 meter över 
nuvarande nivå, steg delar av Närkeslätten fram och blev beboelig. 
Vid Odensbacken bestod landskapet av ett antal mindre och större 
öar (a). Vid Storsicke hade landskapet börjat bli sammanhängande 
men långt inåt land sträckte sig en vik som sedermera blevÄverstaån 
(b). Vid Kränglan strax utanför Örebro har man påträffat ett fynd från 
period 1 av bronsåldern. Området låg emellertid långt upp på land 
redan under neolitikum (c). Datorframställda kartor Andreas Nilsson.

alla yxorna kommer kanske inte från boplatsen. Om avsatsyxan är ett offer i en 
närbelägen våtmark, kan detta möjligen ge en fingervisning om hur nära bop
latser och offerplatser låg.

I det andra fallet är lägesangivelsen lite mindre exakt, men icke desto min
dre intressant. Vid arbeten för skjutbanan i Kränglan norr om Örebro påträffa
des 1903 tre bronsföremål i en mindre hög. Det rörde sig om en kantyxa, nack- 
partiet av ytterligare en kantyxa samt en spjutspets. Fyndet kan dateras till 
bronsålderns första period (Lindqvist 1912:85; Oldeberg 1974:345). Med största
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sannolikhet rör sig detta om en grav. Utifrån lägesangivelsen kan vi sluta oss till 
att fyndet måste vara gjort runt mitten av den västra av de större skjutbanorna 
i området. Mellan skjutbanorna, ner mot motorvägen finns en fin platå kring 
35 m ö h där man skulle kunna tänka sig en boplats. Platsen bör ha varit strand- 
bunden under tidigneolitikum. När graven anlades i början av bronsåldern stod 
Hjälmarens yta emellertid på 23-24 m ö h, en nivå som motsvarar sjöns yta före 
sänkningen. Platsen låg därmed inte invid stranden ens vid bronsålderns bör
jan, utan i ett tillbakadraget läge i kanten av några sanka ängar. Möjligen anty
der läget att bosättningen bör ha en början i stenålder, men det är också fullt 
möjligt med en senare etablering i ett område med goda förutsättningar för 
boskapsskötsel. En annan möjlighet är att gravarna anlades långt ifrån boplat
sen. Vår kännedom om den äldre bronsålderns gravskick i Närke är mycket 
begränsad. Det enda vi egentligen vet är att några av fynden verkar komma 
från gravar som stensättningar, rösen och högar.

En tredje plats av stort intresse finner vi i Odensbacken. Lägesangivelsen är 
inte så exakt, men ändå tillräcklig för att vi ska kunna placera fyndet med 
acceptabel noggrannhet. Vid markarbeten på marknadsplatsen i Odensbacken 
påträffades, i ett par högar, en spjutspets och ett dolkblad. Också dessa kan 
dateras till period I av bronsåldern och fynden har gjorts i vad som troligen var 
gravar. Odensbacken har än idag kvar delar av ett större gravfält centralt i 
samhället och detta visar på en lång - och förmodligen obruten - bosättning på 
platsen. Utifrån den allmänna fornlämningsbilden i och omkring Odensbacken 
kan vi förstå att här har vi en av Närkes mer framträdande centralbygder. Ort
namnet antyder också att platsen haft en mer framträdande roll. Av rent topo
grafiska skäl måste en eventuell boplats ligga relativt nära platsen för ”gra
varna”, något som i så fall motsäger resonemanget kring gravarna i Kränglan. 
Det är verkligen inte lätt att försöka dra några slutsatser ur detta material.

Bebyggelsen under äldre bronsålder

Ett område söder om Hjälmaren, ett norr om Hjälmaren. Dessa sammanstrålar 
vid Svartåns mynning och sträcker sig därifrån längs med åsen söder ut. Lös
fynden av brons visar att det funnits bebyggelse här under bronsåldern.

I väster fanns en centrumbildning under äldre bronsålder i och runt Edsberg. 
Där har visserligen endast hittats en lansspets av brons från äldre bronsålder 
och denna saknar uppgifter om fyndplats. I grannsocken Kvistbro har dock två 
stycken bronser påträffats, en avsatsyxa i brons och en lansspets. Även dessa 
saknar registrerad fyndplats. Förmodligen har de hittats i anslutning till Svartån 
söder om Fjugesta. Detta område har de flesta stenfynden från senneolitikum 
och äldre bronsålder, vilket talar för att det är här vi finner de lämpligaste
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Figur 7 Ett av de fåtaliga bronsåldersrösena i Närke finns i Segersjö, Lännäs socken. Foto Leif Karlenby.

platserna. Centrum kan ligga vid gränsen mellan Kvistbro och Edsberg, lokali
serat till Svartåns stränder.

Halsberg och Kumla framträder som tätbebyggda bronsåldersmiljöer uti
från stenfynden. Av bronser från detta område finns endast en holkyxa från 
Blacksta i Kumla socken (Figur 3c). Den påträffades i närheten av Ralaån och 
kan dateras till period III av bronsåldern. Förmodligen är det åsen som utgjort 
förutsättningen för bosättningar i Halsberg och Kumlatrakten. I övrigt är lan
det mycket flackt.

Vid Vätterns norra ände finns ytterligare ett område. Från äldre bronsålder 
känner vi endast en holkyxa av tidig modell, men i området finns många 
stenyxefynd. Fyndplatsen för bronsyxan är inte känd, enbart att den har på
träffats i Hammars socken. Utifrån fyndspridningen i stort förefaller halvön 
söder om Hammar ha varit central i den senneolitiska- och bronsålderstida 
bebyggelsen. Kanske har yxan kommit här ifrån?

Nio av fynden från äldre bronsålder har påträffats i eller vid vatten. Ytterli
gare fem har en brun eller brungrön patina som skulle kunna tyda på att de 
deponerats i vatten. Tio fynd är funna under sådana omständigheter att man
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kan misstänka att det rörde sig om gravgåvor. Fyra hittades invid eller under 
större stenar, så kallade depåer. Dessa kan vara offer, liksom de fynd som hitta
des i vatten. Få säkra boplatsfynd av bronser finns från denna period. Storsicke 
är den enda plats där det finns möjlighet att en bronsyxa kommer från en bo
plats. Detta kan man dock inte vara säker på förrän man fått möjlighet att titta 
efter under matjorden. Slutligen finns det tio fynd som saknar uppgift om var 
de har påträffats. Dessa har säkerligen upphittats vid plöjning av åkrar, varför 
det är mest troligt att de kommer från boplatsfynd eller offerfynd. Eftersom 
stora delar av den nutida åkermarken en gång varit sjöbotten kanske det i det 
stora hela rör sig om vattenoffer.

Den bebyggelsestruktur som träder fram genom bronsfynden från äldre brons
ålder har en mycket god överensstämmelse med den senneolitiska bebyggelsens 
utbredning, sådan den visar sig genom lösfynden av enkla skafthålsyxor. Arkeo
logen Per Lekberg har försökt identifiera boplatsområden utifrån lösfynd av 
trasiga och fragmenterade enkla skafthålsyxor. Dessa ska enligt honom vara 
boplatsindikerande, till skillnad från hela yxor som har offrats på platser där 
man inte bott (Lekberg 2002:169 ff). Detta innebär att antalet boplatser blir 
väldigt litet jämfört med platser där det finns fynd. Även om många av yxorna 
har påträffats i vatten eller våtmarker eller på platser som vid tiden för deposi
tionen måste ha stått under vatten, innebär detta ändå inte att boplatser har 
saknats. Förmodligen har dessa varit belägna i närheten på en något högre 
plats. Ett bra exempel är Storsicke där en av bronsyxorna hittades på en plats 
som antyder våtmarksoffer, men som ändå ligger nära boplatsen. Ett annat 
exempel är boplatsen vid Bäcklunda i Mosjö socken (Knabe 2003a; Graner 8c 
Johannessen 2003). Där fanns hus och gravar. Denna boplats låg utanför de 
boplatsområden som identifierats genom de trasiga, enkla skafthålsyxorna och 
bortom de statusområden som bildats utifrån spridningen av kantiga och runda 
skafthålsyxor. Man kan förmodligen avgöra var det finns boplatser lika lite 
från trasiga, enkla skafthålsyxor som från enstaka bronsfynd. Vad de kan ge är 
däremot en bild av var centra finns och där visar både stenyxor och bronsfynd 
samma sak. Yxor offrade i vatten är något som förekommer under större delen 
av förhistorien. Detta är inte något som är förbehållet stenåldern varför antalet 
boplatser förväntas vara betydligt större än det Lekberg redovisar (2002:260).

De yngre fynden

Bland de nedan beskrivna fynden från yngre bronsålder är yxorna vanligast, 
tretton holkyxor har påträffats spridda över landskapet. Fyra kommer från 
Hammars socken, men här har enbart en av yxorna närmare angiven fyndplats. 
Den kommer från Aspa på den västra Vätterstranden. En framträdande plats
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'S Figur 8 Spridningskarta över fynden från
yngre bronsålder. Fyrkanter markerar fynd
plats med känd fastighet, S markerar fynd 
som endast har socken angiven. Den 

40 km större fyrkanten i Glanshammars socken 
i —* markerar Hasslefyndet.
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tar också de tolv bronsplattorna i Hasslefyndet. De två svärden från samma 
fynd och de två hinkarna -”Rippenzisten eller Ciste å Cordoni” som de också 
kallas - kommer därefter. Det finns också två hyskor i Hassie. Den stora kitteln 
är naturligtvis ensam i sitt slag. Utöver dessa fynd finns ett vackert spjut från 
Lännäs, två tunna bronsringar och en fingerring från Götlunda, samt en frag
mentarisk bronsknapp i en sekundärgrav i en hällkista från Viby.

Utifrån Evert Baudous sammanställning framgår det inte under vilka omstän
digheter fynden har påträffats. Man kan dock läsa ut att för Sverige gäller i stort 
att 61 daterande fynd kommer från gravar och 183 från depå- eller offerfynd. 
Antalet offerfynd ökar med tiden, det vill säga att seden att offra föremål blir mer 
framträdande mot slutet av bronsåldern (Baudou 1960:113ff). Det går inte att få 
fram om fynden från Närke har hittats i eller i närheten av vatten. Endast i ett par 
fall finns det uppgifter om detta. Ett par holkyxor funna vid Skebäck sägs komma 
ur Svartåns vatten. Det finns uppgifter om en yxa som påträffades vid rensning av 
Fjugestaån vid Löten i Edsbergs socken. Hasslefyndet är ett våtmarksfynd som 
också det påträffades vid årensning. Vi vet att en fragmentarisk dubbelknapp i 
brons har kommit i en sekundärgrav i Viby socken och så har vi de tre brons
föremålen från Götlunda som också framkommit vid undersökning av gravar. 
Övriga föremål saknar uppgifter om fyndplats. Samma resonemang gäller för den 
yngre bronsålderns fynd som för den äldre. Fynden utan angiven fyndplats har 
säkerligen framkommit i samband med plöjning av åkrar som först under senare 
tid blivit torrlagda och som tidigare varit grunda sjöar. Därmed skulle alltså även 
en stor del av den yngre bronsålderns fynd komma ur våtmarksoffer.

En sammanställning av fyndomständigheterna för fynden från äldre och yngre 
bronsålder visar på en likartad fördelning, något som kanske ämnar att för
våna. I Norden som helhet förefaller offerfynden att öka under yngre bronsål
der (se resonemang i Larsson, T B 1986:180f). Det närkingska materialet - och 
då särskilt det från yngre bronsålder - är allt för litet för att man skall kunna 
dra några mer långtgående slutsatser utifrån det. Det kan ändå vara intressant 
att notera detta förhållande för framtida studier; är det så att Närke avviker 
från övriga områden på denna punkt. I ett diagram ser man tydligt att fördel
ningen mellan depå/våtmarks-, grav- och boplatsfynd är densamma under hela 
bronsåldern (Figur 9).

Förändringar i bosättningsmönster mellan äldre och yngre bronsålder

Vid en jämförelse mellan den yngre bronsålderns utbredning och den som fram
träder utifrån järnålderns fornlämningar finns få likheter. Bronsåldersbilden är 
splittrad och företer tecken på en bebyggelse- och befolkningsmässig kris. Järn- 
åldersbilden visar på en så gott som fullkoloniserad bygd, med en jämn spridning 
av fornlämningarna över de delar av landskapet som är - och har varit - öppna.
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Figur 9 Diagram över fynden från bronsålder i Närke uppdelade utifrån fynd
omständighet och datering.

Den äldre järnåldern är dåligt känd i Närke. Till skillnad från den yngre brons
ålderns boplatser har det emellertid dykt upp både hus och gravar från denna 
period vid de senaste årens arkeologiska undersökningar. Man skulle kunna 
tänka sig att den splittrade bebyggelse som bronsåldersfynden vittnar om kan 
utgöra begynnelsen på den järnålderstida bebyggelsen. Det strängt hierarkiska 
och ojämnlika samhället under äldre bronsålder var ett konservativt stamsam
hälle styrt av gamla män. Under yngre bronsålder däremot bröts denna struk
tur sönder och ett mer jämlikt samhälle utvecklades. Stamsamhället ersattes av 
ett samhälle grundat på familjen och ätten. Den bebyggelsestruktur som vi kan 
se förändras under bronsåldern från några få tätt befolkade centra till ett upp
splittrat och glesare befolkat landskap med många små enheter. Då kan den 
bild vi har av järnåldern sägas komma från den sparsamma och splittrade yngre 
bronsåldersbebyggelsen med en fortsättning i den sparsamma bebyggelsen un
der äldre järnålder. Längre fram i järnåldern ökade befolkningen, antalet går
dar och byar blev fler. Ett drag som skiljer sig från den äldre bronsålderns
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U SUttr MRS Ka ML 1M« Rjdcvton 2«<28> AOS-1030, <>£ilv3.0dc»er4*l12l»od|clron|

Ua-6345 3730±60BP

Ua-9871 3625±65BP

Ua-5753 3455±60BP

Ua-7457 3405±70BP

Ua-9557 3400±80BP

Ua-6427 3295±65BP

Ua-877!5 3205±70BP

Ua-8803 3105±55BP

Ua-6234 3060±65BP

Ua-8957 3060±55BP

Ua-94t0 3040±65BP

Ua-8751 3015±60BP

Ua-5593 3000±80BP

Ua-8894 2985±50BP

Ua-6228 2960±55BP

Ua-5594 2880±85BP

Ua-5592 2560±80BP

Ua-5735 2500±55BP

Ua-5734 2425±60BP

Ua-5739 2415±65BP

3500CalBC 3000CalBC 2500CalBC 2000CalBC 1500CalBC 1000CalBC SOOCalBC CaIBC/CalAD
Calibrated date

Figur 10 ,4C-dateringar från bronsålder i Närke.
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centrumbildning är att Västnärke framstår som landskapets mest betydande 
bygd under järnålder. Detta syns främst genom den stora mängden gravar och 
gravfält i detta område (Hyenstrand 1984:32). Västnärkes betydelse kvarstår 
också in i historisk tid. Detta kan vi bland annat få belägg för genom Riseberga 
och donationen som Birger Brosa gjorde i samband med klostrets grundande. 
Här rör vi oss i rikets högsta och noblaste kretsar.

Den förändring vi kan se i spridningen av lämningar från äldre till yngre 
bronsålder bero på en samhällelig omdaning där den sociala organisationen 
utsattes för omskakande påverkan. Men det verkar som det inte räcker att 
förklara förändringen med social oro. Det är inte bara antalet platser som mins
kar, antalet lämningar blir färre också. Man har på allvar föreslagit att Närke 
skulle ha avfolkats under en period, för att först under yngre järnålder åter få 
en stadigvarande befolkning. Ett sånt resonemang håller inte idag, trots att 
lämningar från denna nästan tusen år långa period är betydligt färre än från 
föregående och efterkommande perioder. Genom 14C-dateringar som gjorts i 
samband med de senaste tio årens stora yttäckande undersökningar, kan man 
lätt visa att det inte finns några tecken på en nedgång i bosättningarna. För
visso kan man se en glipa, ett uppehåll i dateringskurvan runt 1000 f Kr, men 
denna beror på ojämnheter i kalibreringskurvan och inte på en nedgång i be
folkningen (Figur 10). Dessutom har på flera platser bebyggelse från yngsta 
bronsålder och fram i romartid påträffats vid dessa undersökningar. Det som 
för tillfället gäckar oss är bronsåldersboplatserna. Ett enda hus har påträffats i 
Närke. Det fanns i Skävi, Viby socken och det är inte tillräckligt för att disku
tera hur bronsåldersbebyggelsen i Närke kan ha sett ut. Huset kan på typologi- 
ska grunder dateras till mitten av bronsålder, med en möjlig dragning åt yngre 
bronsålder (Bergold & Holm 1999:48 ff).

Undersökningar av UV Bergslagen

Några av de senaste årens undersökningar har daterats till senneolitikum och 
bronsålder utan att några mer omfattande lämningar har påträffats. Några un
dersökningar har dock lämnat en del ny kunskap till bronsåldern i Närke. Urva
let nedan är inte komplett, det finns rapporter som ännu väntar på publicering, 
särskilt då från de senaste årens grävningar. Det känns dock ändå representativt.

Som nämnts tidigare fanns vid Skävi i Viby socken lämningar efter en brons- 
åldersbosättning med huslämningar i form av stolphål. Att döma av 14C-date- 
ringarna var platsen bebodd under yngre bronsålder, men ett par analyser visar 
på aktiviteter också under äldre bronsålder. Vid undersökningen fann man två 
hus, ett som typologiskt och med l4C-analys daterats till yngre bronsålder och 
ett från förromersk järnålder. Det yngre huset har daterats med hjälp av ,4C- 
analys. Typologiskt har typen en relativt bred datering. Det finns liknande hus
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från yngre bronsålder och fram i romersk järnålder (jfr Borna-Ahlkvist 2002; 
Borna-Ahlkvist, Lindgren-Hertz & Stålbom 1998; Graner & Johannessen 2003). 
Husen utgör spåren efter två på varandra följande byggnadsfaser under yngsta 
bronsålder och äldsta järnålder. Bosättningen fortsätter under järnåldern och 
in i historisk tid (Bergold & Holm 1999:73 ff).

I Frotorp, också detta i Viby socken, har en plats undersökts med lämningar 
från stenålder, bronsålder och järnålder. Stenåldern är först och främst repre
senterad av lämningar och fynd från tidigneolitikum, 14C-dateringarna placerar 
dem i tiden mellan 4000 och 3600 f Kr. Järnålderslämningarna, som bland 
annat bestod av fossila åkrar, har daterats till förromersk och romersk järn
ålder. Bronsålderslämningarna bestod av 22 konstruktioner - anläggningar som 
vi brukar kalla dem - som till största delen bestod av eldstäder, men där fanns 
också ett par rester av kulturlager. Genom koldateringarna kan tre bosättnings- 
perioder inom senneolitikum och bronsålder fastställas. En etableringsfas in
träffar under senneolitikum (2300-2000 f Kr), en fas i tiden mellan 1400 och 
1000 f Kr följer därpå. Ett par dateringar som placerar sig i tiden 800-400 f Kr 
kan möjligen också indikera en bosättning i området under yngre bronsålder, 
även om utgrävarna själva har valt att räkna denna fas till järnåldersbosätt- 
ningen. Kalibreringskurvan är mycket ojämn i denna period varför det inte är 
möjligt att få en närmare datering än så. Inga huslämningar från bronsålder 
påträffades på denna plats.

Ytterligare en undersökning i samband med E20-projektet har givit date
ringar till övergången mellan sten- och bronsålder. Platsen Vreten ligger mellan 
Frotorp och Skävi i Viby socken. Här, liksom i de flesta andra fallen, fanns få 
lämningar. Ett prov daterar lämningarna till ca 1900-1650 f Kr.

På den avhysta bytomten till Tidesta i Glanshammars socken påträffades 
vid undersökningarna inför E18/E20 ett flertal kokgropar som daterades till 
bronsålderns förra hälft från tiden mellan 1600 och 1000 f Kr. En hel del skärv
sten påträffades i röjningsrösena på platsen för den bronsålderstida bosättningen. 
Trots indikationer på en bosättning fanns inga husrester eller liknande. Därför 
är det sannolikt att den egentliga boplatsen har legat utanför undersöknings
området.

Vid Eldvalla, även detta i Glanshammars socken och likaledes undersökt i 
samband med E18/E20-undersökningarna, fanns ett cirka 8x7 meter stort 
skärvstenslager. Lagret var i stort sett fyndtomt men daterades med hjälp av 14C 
till tidig bronsålder. En samtida datering från förundersökningen kan knytas till 
en härd. En mindre boplats påträffades vid Krogesta i Glanshammars socken. 
Där kunde en av anläggningarna, en härd, dateras med hjälp av 14C till äldre 
bronsålder. Inga andra anläggningar eller fynd kunde dock knytas till denna tid.

Det som är gemensamt för alla dessa platser är att de består av enstaka 
dateringar och en handfull anläggningar, oftast eldstäder eller skärvstensflak. I
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flera fall får man en känsla av att undersökningarna har missat själva boplatsen 
och hamnat i utkanten. Ett belägg utgör Skävi, den enda plats där man påträf
fat hus. Här ligger härdområdet på ett rejält avstånd från huset. Om alla bo
platser var organiserade på detta sätt, motsvarar de grupper med härdar man 
funnit vid nästan alla utgrävningar, utkanten av boplatserna.

Det finns emellertid exempel på platser med bronsålderstida lämningar där 
både härdar och hus saknas. Under år 2000 och 2002 undersöktes en större 
bosättning vid Bäcklunda i Mosjö socken. Denna innehöll boplatslämningar från 
många perioder med början under tidigneolitikum. Därefter följde bosättningar 
vid flera tillfällen, under mellanneolitikum, senneolitikum och romersk järnålder, 
slutligen i vikingatid/medeltid och historisk tid. Däremot påträffades ingen bo
sättning från bronsålder. Det fanns bara ett mindre kulturlager i östra delen av 
undersökningsytan som innehöll keramik av bronsålderskaraktär. Möjligen kan 
en bronsålderstida bosättning ha legat på den lite högre förhöjning där Bäcklunda 
gård ligger idag. Det området är ännu inte undersökt. Härdar och eldstäder var 
överhuvudtaget ovanliga på platsen och de som fanns kunde antingen dateras till 
tidigneolitikum eller romersk järnålder. Det är möjligt att det finns ett område 
med härdar utanför det stora område som undersöktes, liksom det kan vara möjligt 
att det finns en boplats utanför, men det är också möjligt att det är en mindre 
plats som enbart utnyttjats under kortare besök och att här fanns en fast bosätt
ning först under förromersk järnålder.

En definierad bronsålder - trots allt!
Det finns alltså en bronsålder som vi kan frammana genom att studera sprid
ningen av bronsfynd. Man kan också analysera resultaten från de senaste årens 
storskaliga utgrävningar som följt i spåren av omfattande vägprojekt och and
ra större exploateringar i Närke. Delvis talar dessa bilder samma språk, delvis 
helt olika. Detta beror främst på under vilka förhållanden resultaten har upp
nåtts. Fyndomständigheterna är ofta dåligt kända. Bronsföremålen har så gott 
som uteslutande hittats vid markarbeten och då främst vid åkerbruk. I bästa 
fall vet man vilken fastighet som fyndet kommer ifrån, ibland är bara socknen 
känd. Detta ger inga goda förutsättningar för en mer ingående boplatsanalys. 
Däremot fungerar materialet som en grund för övergripande bebyggelsestudier. 
Lösfynden av stenföremål från senneolitikum och äldre bronsålder ligger som 
ett dovt brus bakom de i övrigt kontextlösa bronserna. I områden utan bronser 
kan man mycket väl ha bott och rört sig, det visar spridningen av stenföremålen, 
men den centrala bebyggelsen har funnits där bronserna har påträffats. Detta 
bygger på antagandet att ett bronsfynd visar på en statusfylld miljö, något som 
kännetecknar en central boplats. Det finns naturligtvis problem med denna teori,
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bland annat kan man inte vara säker på att man hittat alla bronsföremål som 
ligger dolda i marken och chansen att det kommer att dyka upp ett nytt där det 
tidigare inte funnits något är naturligtvis mycket stor. På en så generell nivå, 
som studiet av bronserna ligger på i denna artikel, är detta dock ett mindre 
problem. Bronserna har analyserats på sockennivå och en mer övergripande 
bild kommer att framträda. Den viktigaste slutsatsen - att bebyggelsen har 
förflyttats och förändrats från äldre till yngre bronsålder - kvarstår även om 
flera bronsföremål skulle dyka upp. Ett annat problem är om fynden verkligen 
påträffats på boplatser eller ens i närheten av dessa. Vi har ju tidigare kunnat 
visa att de flesta fynden, både från äldre och yngre bronsålder, har påträffats i 
sammanhang som inte kan knytas till själva bosättningen. En stor del av fynden 
kommer i själva verket från våtmarksoffer och andra från gravar. Varken våt
marker eller gravar har någon absolut och naturlig geografisk anknytning till 
själva boplatsen. Återigen innebär graden av generalisering att detta inte utgör 
ett problem. På sockennivå behöver man inte skilja på boplats, begravnings
plats eller våtmark, så länge man vet att de finns inom samma fastighet.

Resultaten från de stora, yttäckande undersökningarna som genomförts under 
det senaste decenniet visar både på lokala variationer och på regionala egenhe
ter. Utifrån dessa är det svårt att försöka svara på samma frågor som man 
ställde till bronsmaterialet, som huvudsakligen bestod av fynd utan kända fynd
omständigheter, utan kontext. Vad man däremot kan få svar på är: hur ser 
boplatserna ut, var och hur ligger de i terrängen och vad finns det för likheter 
mellan boplatser från landskapets norra och södra delar, vad finns det för re
gionala skillnader.

En bild som träder fram när vi kombinerar de två undersökningarna, är att 
det under äldre bronsålder finns tre centrala bygder i Närke, en norr om Hjälma
ren och en söder därom samt en bygd i Västnärke kring Edsbergs socken. 
Grävningar har genomförts enbart i den första av dessa bygder, på platser som 
ligger utanför de centrala områden där man kan förvänta sig att finna den äldre 
bronsålderns boplatser. Vi kan som exempel ta Storsicke, en kilometer norr om 
det Husby som berördes av vägbygget för El 8/20. Grävningarnas läge berodde 
naturligtvis på att undersökningarna styrdes av exploateringens förutsättningar. 
Vid Tidesta och Eldvalla fanns dock ett par höj dpartier och där fanns också 
lämningar från bronsålder. Frågan är emellertid om inte dessa ska tolkas som 
någon slags utmarksaktivitet, avlägsen från bebodda trakter. Kanske har man 
dragit sig bort från boplatserna för att ägna sig åt någon särskild aktivitet, 
förmodligen eldfarlig. Ofta rörde det sig om härdar och eldstäder, men också 
om skärvstensflak, lager med eldsprängda stenar.

Under äldre bronsålder var bebyggelsen mycket mer koncentrerad än vad 
den varit tidigare och kom att bli senare. Under yngre bronsåldern förändras 
bosättningsmönstret helt. Uppdelningen i tre tydliga koncentrationer från äldre
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bronsålder har då lösts upp, med undantag för Glanshammar, som snarare av
tecknar sig ännu tydligare. Detta beror delvis på att Hasslefyndet ensamt står 
för närmare hälften av fynden från Närkes yngre bronsålder. Samtidigt är ju 
detta i sig ett tecken på platsens särställning under yngre bronsålder. Fyndplatsen 
antyder också en förflyttning av bygden bort från Hjälmaren. Även övriga brons
fynd från landskapet visar på en förflyttning, men i form av en uppsplittring av 
bebyggelsen. Möjligen kan man ha flyttat från de lägre partierna kring de grunda 
sjöarna och åstränderna upp på torrare marker. Vid övergången till yngre brons
ålder - på grund av det försämrade vädret - skedde en forsumpning av tidigare 
beboeliga områden (Karlsson, S 2002:12). Under sådana omständigheter kunde 
man inte bo kvar där man bott under äldre bronsålder och detta gällde alldeles 
säkert den flacka Närkeslätten. Bebyggelsestrukturen slogs sålunda sönder.

Emellertid räcker inte detta som förklaring. Hade det enbart rört sig om en 
anpassning till nya väderleksförhållanden hade man inte behövt förändra struk
turen på bosättningarna, bara flyttat på dem. Det försämrade klimatet var bara 
en av många faktorer som samverkade för att utlösa de samhälleliga föränd
ringar som till slut gav en utspridd bebyggelse. Under senare år har man kunnat 
visa att Mellansverige under bronsåldern utvecklades från en tidigare, starkt 
hierarkisk samhällsordning till en mer jämlik mot slutet av bronsåldern. Ett 
bosättningsmönster med många små enheter, till skillnad från det tidigare med 
få stora, skulle ligga helt i linje med en sådan förändring. Bebyggelsestrukturen 
inom boplatserna visar i övriga Mellansverige på en liknande tendens. De stora 
husen från äldre bronsålder byttes under yngre bronsålder mot flera små hus 
(Karlenby 1994). En sådan byggnadstradition motsvarade en samhällsstruktur 
som mer byggde på den enskilde och familjen än den äldre bronsålderns lång
hus, som snarare innebar att hela byn kunde bo under ett tak (för exempel på 
hur olika hus kan utnyttjas, se Carsten & Hughes-Jones 1995).

Eftersom järnet var lättare att komma åt än bronsen kan detta ha verkat i 
riktning mot en uppluckring av den hierarkiska strukturen och man erhöll där
med en mer jämlik samhällsstruktur. I detta sammanhang bör man kanske komma 
ihåg att med jämlikhet menas här inte den form av demokratiskt likaberättigande 
som vi strävar efter i dagens västerländska kultur, utan det är jämlikhet i jämfö
relse med ett tidigare strikt hierarkiskt samhälle (Karlenby 2002a:114 ff).

Järnet - som gav upphov till en mer egalitär samhällsform - kom också att 
bli orsaken till en ökad ojämlikhet genom ackumulation av välstånd (Hjärthner- 
Holdar 1998; Hjärthner-Holdar & Risberg 2002; Karlenby 2002a, b). En om
fattande produktion och - inte att förglömma - handel med järn och dess pro
dukter ger en förklaring till ett så speciellt fynd som Hassleskatten. Man måste 
tänka på att dessa föremål inte bara avspeglar en bakomliggande rikedom utan 
också är ett uttryck för långväga kontakter. Då järnet introducerades från öster 
och teknologin spreds längs handelsvägar tvärs över Ryssland från området

"DE KOMMA FRÅN ÖST OCH VÄST..." 155



väster om Uralbergen över Finland och till Mellansverige visar just detta på de 
långa kontakternas betydelse, även om fynden i Hassleskatten kommer från 
söder och den europeiska kontinenten.

De första beläggen på järnframställning kommer från Hällby i Litslena 
socken, Uppland. Där har man kunnat datera en järnframställningsplats till 
1100-talet f Kr (Hjärthner-Holdar 1993:81). Detta är mycket tidigt, faktiskt 
obetydligt senare än det första järnets uppträdande i medelhavsområdet. I Närke 
kommer förmodligen inte järnhanteringen igång förrän senare, men tidiga fynd 
har gjorts också här. I Sågebol i Viby socken har en blästugn daterats med hjälp 
av 14C-datering till 800-talet f Kr (Kihlstedt 1998). Norr om Närke i det så 
kallade Röda jorden-området har dateringar av järnframställning kunnat göras 
till 700-talet f Kr (Damell 2002:8).

Sammanfattningsvis står det helt klart att det funnits bosättningar här oav
brutet under hela bronsåldern - och något annat vore naturligtvis otänkbart. 
Att ett helt landskap skulle läggas öde under vare sig kortare eller längre tid är 
fullständigt omöjligt. Visserligen kan befolkningen minska avsevärt, men under 
förutsättning att inte samhället drabbades av pest eller liknande obehagligheter 
vid övergången mellan äldre och yngre bronsålder - något som för övrigt sak
nar alla belägg - finns det väldigt liten sannolikhet att befolkningen skulle ha 
minskat så drastiskt att man faktiskt skulle kunna tala om en avfolkning. Det 
är inte heller sannolikt att alla skulle ha rest sin väg och lämnat landet öde.

Vi kan emellertid se att bebyggelsen inte har samma struktur och utbredning 
under äldre bronsålder som under yngre bronsålder. Detta är något som ligger 
i linje med resultat som framkommit kring bronsålderns samhälle i många an
dra sammanhang. Man har kunnat iaktta en förändring av hustyp, begravnings- 
former, det sätt som bronsfynd deponerats med mera. Att också bebyggelse
mönstret förändrades under denna period är inte att förvånas över. Det förefal
ler dessutom inte osannolikt att denna utveckling har fått hjälp på traven av ett 
allt fuktigare och kallare klimat, vilket fått till följd att områdena runt den 
äldre bronsålderns mer koncentrerade bebyggelse försumpades och tvingade 
fram en utflyttning och spridning av bebyggelsen. Under yngre bronsålder fin
ner vi i stället en spridd bebyggelse utan synligt centrum.

Glanshammarbygden utgör emellertid ett undantag. Det rika Hasslefyndet an
tyder en centrumbildning i denna socken. Detta fynd bör emellertid inte ses som 
slutet på bronsåldern, utan som början på järnåldern. Dess efterföljare kan vi se i 
Äverstafyndet, Husbykomplexet med dess ståtliga hall och guldgubbar, samt Glans
hammars sockenkyrka med Eskilstunakistor och runstenar. Men då har vi redan 
lämnat bronsåldern bakom oss. Det kan ändå vara viktigt att hålla i minnet, att 
allt det som händer under järnåldern har sin början i de förändringar som skedde 
vid övergången mellan äldre och yngre bronsålder och som vi kunnat se i form av 
en förändrad bebyggelsestruktur och i hur bronsfynden är spridda över landskapet.
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Järnålderns gravar 
i öst och väst

av Martin Edlund och Bo Annuswer

ärke var under järnåldern ett landskap med många grunda sjöar, våt
marker och vattendrag som genomkorsades av åsar och små höjder. 
Tillsammans har dessa naturförutsättningar spelat en avgörande roll 

för boplatsernas och gravfältens placering. Naturgeografiskt tillhör Närke den 
västra änden av Svealands sprickdal som övergår i det flacka Hjälmarbäckenet. 
De forna vattensystemen med de många sjöarna och våtmarkerna och åarna 
Täljeån, Svartån, Lillan och Äverstaan hängde tydligt samman med den större 
Hjälmaren och gav en helt annan miljö än idag. Tvärs över Närkeslätten sträcker 
sig de nordsydligt gående rullstensåsarna Porlaåsen, Vretstorpsåsen, Hardemo- 
åsen, Örebroåsen, Karlslundsåsen, Pålsboda-Glanshammarsåsen och Götlunda- 
åsen. Tillsammans med moränhöjder och drumliner bildar de ett mjukt böl
jande landskap. Inom denna centrala del av landskapet har bebyggelsen och 
gravfälten legat på de högre torrare sluttningarna. Hela slättområdet omges av 
bergiga skogsområden med Käglan, Noraskog och Kilsbergen i norr och väster, 
samt Tiveden och Tylöskogen i sydväst och sydöst. Längst i söder omges norra 
Vättern av en kraftigt kuperad jordbruksbygd.

De första mera omfattande uppteckningarna av fornlämningar och gravfält i 
Närke, efter 1600-talets rannsakningar, utfördes av Herman Hofberg under 1860- 
talet. Hans detaljrika resebeskrivningar och skisser resulterade i flera förteckningar 
som redovisas i ”Nerikesgamla minnen”, ”Förteckning öfver Nerikes fasta forn
lämningar” och ”Beskrifvning öfver Örebro stad och land”. Mera preciserade 
beskrivningar och uppmätningar av gravfälten genomfördes på 1930-talet av
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Figur 1 "Lekebacken" Hjortsberga i Kumla socken, ett exempel på ett varierat gravfält med många 
gravformer. Foto Estrid Esbjörnsson, Örebro läns museum.

Gunnar Ekelund och Clas Claesson för Riksantikvarieämbetet. Dessa kom att 
följas av de rikstäckande fornminnesinventeringarna för ekonomiska kartan 
som pågick fram till 1970-talet, varefter det skett ytterligare kompletteringar 
och tillägg.

Närke har cirka 4400 registrerade järnåldersgravar vilka ingår i 218 grav
fält där mer än hälften är små gravfält med upp till 10 gravar. Större gravfält 
med mellan 50 och 200 gravar finns det bara ett tiotal av (Andersson, L 1989: 
94f). De kända gravarna utgör troligen bara en liten del av det ursprungliga 
antalet. Det ökade behovet av åker, bebyggelse och kommunikationer under 
slutet av 1800-talet och början av 1900-talet ledde till omfattande stenröjning- 
sarbeten och behov av nya grustäkter. Tillsammans med sjösänkningar kom 
dessa att påverka fornlämningsbilden avsevärt. Detta syns tydligt när man jäm
för dagens kartor med äldre kartor från 1600- och 1700-talen då åkerholmarna 
låg tätt. Det blir också tydligt vid undersökningar där gravöverbyggnaderna 
saknas och gravarna är utplöjda.
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Arkeologen Åke Hyenstrand har gjort spridningskartor över gravar och grav
fält av järnålderskaraktär i Sverige utifrån inventeringsresultaten. Han har på 
så sätt skapat en bild över de regioner som har stor koncentration av gravar 
och därmed troligen även varit förhistoriska centralbygder. Ekelund och Hyen
strand utgick även från storhögarna när de resonerade om var regionernas centra 
låg i Närke. I Östernärke kan storhögen vid Segersjö, Lännäs socken ha varit 
ett centrum och ett annat kan urskiljas genom Kungshögarna vid Kånsta i Sköl- 
lersta socken. Trakten vid Riseberga kloster och Torshögen vid Skyberga i Har- 
demo socken kan också ses som centra i Västernärke (Hyenstrand 1984:176). 
Glanshammar förefaller likaså vara ett centrum, utifrån bevarade fornlämningar 
och nya arkeologiska undersökningar för Europaväg El 8/20. Inom Närke fram
kom tre områden som centralbygder benämnda Västernärke, Östernärke och 
Norra Hjälmarbygden (Hyenstrand 1984:42, Ekelund 1975:202, Beiwert 1981, 
Hansson 1973, 1980, Andersson, L 1992). Utanför dessa finns randbygderna 
med Noraskogs och Linde bergslag i norr och Norra Vätterbygden i söder.

Inom centralbygden Västernärke återfinns de fornlämningsrikaste socknarna 
i Närke med främst Viby och Edsberg, men även Hackvad, Hardemo och Knista. 
Stora gravfält finns i Nalavibergstrakten i Viby socken, med Närkes största 
gravfält vid Nalaviberg med 209 gravar bestående av runda och rektangulära 
stensättningar, högar och resta stenar. Omedelbart söder om gravfältet, på samma 
drumlin, ligger Folkatorps två gravfält med ytterligare 70 runda stensättningar. 
Stora gravfält finns även i Bärsta-Helgestaområdet i Hackvads socken med 
Botåsens gravfält och roset ”Drakrösan”, Domarbacken och Vilsta ör. Stora 
gravar finns i Skybergaområdet i Hardemo socken med Skiftasbergets ”Sig- 
tryggskullen”, Torshögen och Hässlekullen, samt gravfält i Sörby och Berga. 
Inom Edsbergs socken finns gravfält vid Högan, Snarvi och vid Logsjö, samt i 
Knista socken ”Spökkullen” och Enriskullen. Flertalet av gravfälten innehåller 
en stor variation av gravtyper med rösen, runda och kvadratiska stensättningar, 
högar, resta stenar och domarringar.

Till Östernärke med del av södra Hjälmarbygden hör de fornlämningsrika 
socknarna Ekeby, Kumla, Sköllersta och Stora Mellösa. Vid Segersjö i Lännäs 
socken återfinns Närkes största hög, tillsammans med ”Habors röse” vilket 
troligen är resterna av det största röset i Närke. Mellan de stora gravarna finns 
rester av ett gravfält med stensättningar, två högar och en treudd. Även Kånsta 
i Sköllersta socken har två storhögar - ”Kunghögarn”. Vid Hjortsberga ”Leke- 
backen” i Kumla socken finns ett av Närkes största gravfält med 110 gravar. 
Det domineras av ett stort röse i krönläge samt en domarring med nio resta upp 
till två meter höga stenar. De övriga gravarna utgörs av runda stensättningar, 
högar och en rest sten. Det största domarringsområdet är ”Norrby stenar” i 
Hallsbergs socken, med fyra stora domarringar, samt ytterligare fjorton resta
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stenar och klumpstenar, som kan ha ingått i domarringar. Vid Odensbackens 
höggravfält, på åsen vid Täljeån, var vid Hofbergs besök år 1869 ”en af de 
största och vackraste forntida begrafningsplatser i Nerike” (Hofberg 1871:22). 
Gravfältet består av 45 gravar med ett flertal stensättningar, högar, samt en 
rektangulär stenkrets och en skeppssättning med resta stenar. Inom Örebro 
stadsområde finns flera gravfält. Det största vid Mark i Almby socken vid Öre
bro universitet, ett höggravfält ” Enabuskabacken ”, består av 160 högar och 
stensättningar. Strax intill finns några mindre gravfält med stensättningar, hö
gar och en skeppssättning. I västra delen av staden, vid Karlslund fanns höggrav- 
fältet Jägarbacken i Ånsta socken med 24 högar och stensättningar, likaså Baron
backarna i Längbro socken med 14 högar och stensättningar.

Till Norra Hjälmarbygden och nordöstra Närke hör de fornlämningsrikare 
socknarna Glanshammar, Götlunda, Lillkyrka och Rinkaby. Inom området finns 
två av länets sex skeppssättningar, ett flertal treuddar samt hälften av Närkes 
runristade stenar. Det största gravfältskomplexet i området ligger uppradat på 
Glanshammarsåsen i Glanshammars socken med tre tätt liggande gravfält vid 
Skävesund med sammanlagt 235 gravar. Främst rör det sig om runda, kvadra
tiska och tresidiga stensättningar men även högar, treuddar, en tresidig sten
krets med resta stenar och en skeppsformig stensättning. Ett annat typiskt grav
fält finns i Lunger på Lungeråsen i Götlunda socken med 20 gravar. Det är 
främst runda och rektangulära stensättningar, rosen samt en skeppsformig sten
sättning med en runsten rest i mitten.

Graven och gravfältens när - var - hur
Gravformerna vid övergången från yngre bronsålder tili den äldre järnåldern och 
förromersk järnålder består vanligen av små flata stensättningar, mittblocksgravar 
med ett markfast block omgivet av en stenpackning och en kraftig kantkedja. 
Urnegravar utan markering eller med någon enstaka täcksten, en så kallad klump
sten, i markytan förekommer också. Inom Närke finns ytterst få gravar från 
förromersk järnålder. Gravmaterialet är nästan lika magert under romersk järn
ålder, men ökar under folkvandringstiden med framför allt ett flertalet platser 
med stenkretsar. Inom Närke finns ungefär 5 000 registrerade fornlämningar 
varav ungefär 4 400 järnåldersgravar, vilket i jämförelse med grannlänet Dalarna 
är mycket, med Värmland mera likvärdigt men litet i förhållande till Västman
lands cirka 12 000 gravar och Östergötlands mångdubbelt flera (Janson &c Lund
berg 1987: 226, 251, 311, 321, 329, 337). I de angränsande landskapen Värm
land, Västmanland och nordvästra Södermanland finns det ett flertal undersökta 
gravfält från den äldre järnåldern. Gravgåvorna är dock även här fåtaliga under
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förromersk järnålder, men ökar markant under romersk järnålder och folkvand- 
ringstid (Ekman & Ramström 1999: 14f, Damell & Ericsson 2000:64).

Frånvaron av till äldre järnåldern daterade gravar beror inte bara på bort- 
odlingen eller ändrade boplatslägen, utan är likaså ett resultat av svårigheter 
att datera gravar utan typologiskt daterbara föremål. Många ”fyndfattiga” 
stensättningar, som har grävts före 1950-talet och den därefter tillämpliga 14C - 
metoden, kan troligen hänföras till den äldre järnåldern. Flera odaterade gra
var med konstruktioner i form av flacka stensättningar med stenringar eller 
stenblock kan i efterhand komma att tillföras den äldre järnåldern. Detsamma 
gäller olika typer av bengropar och benlager samt förekomsten av hartsringar. 
Det har också visat sig att flera röjningsröseområden på moränmarker och i 
skogsmiljö innehåller stensättningar från äldre järnålder som i fallen med Slät
ten, Markaskogen och Råberga.

Gravformerna under romersk järnålder och folkvandringstid omfattar flacka 
runda, kvadratiska och triangulära stensättningar med kraftig kantkedja, samt 
resta stenar och domarringar. Under vendel- och vikingatiden ökar åter de jord- 
blandade rösena och högarna blir helt dominerande. Ovanliga gravtyper som 
dateras till vikingatiden är de treuddiga stensättningarna och skeppssättningarna 
(Andersson, L 1989; Ekelund 1975). Emellertid har endast en skeppssättning, i 
Glanshammar, undersökts. Den har inte kunnat dateras. Kihlströms undersök
ningar och Sahlströms genomgång av Närkes domarringar visade på omkring 
ett 30-tal platser med ett 40-tal ringar. Endast två av sex undersökta kan date
ras och då till folkvandringstid. Domarringarna finns huvudsakligen i anslut
ning till Västernärkes och Östernärkes slättbygder med en koncentration till 
Viby socken i Västernärke (Sahlström 1953:14f). Tidigare verksamma arkeolo
ger i Närke med Ekelund i spetsen, Waldén, Andersson och Hansson ansåg på 
arkeologisk grund att likheterna i karakteristiska gravtyper i Närke visade på 
tydliga förbindelser och kulturell påverkan under järnåldern från de närlig
gande större järnåldersbygderna söder och öster om Närke. Under den äldre 
järnåldern märks en kraftig påverkan från Västergötland med brandgrops- 
gravfält och många stora samlade domarringar i Västernärke. Likaså tolkade 
de det större inslaget av kvadratiska stensättningar i Västernärke och Öster- 
närke som en Östgötsk påverkan. När det gäller den yngre järnåldern märks en 
tydligare östlig påverkan från Mälarbygden med Uppland, Södermanland och 
Västmanland. Det är främst inslaget av runstenar, stora treuddar och skeppssätt- 
ningar på gravfälten i Norra Hjälmarbygden och norra Östernärke som visar 
samhörigheten med Mälardalens järnålderskultur. (Ekelund 1975:202, Waldén 
1943:28f, Andersson, L 1989:100ff).

Vid slutet av vikingatiden dyker kristet influerade jordbegravningar upp på 
gravfälten vid Husby, Odensbacken, Kumla högar och vid Spökkullen. De tidiga
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jordbegravningarna med kristet inflytande tycks ha en kvardröjande remini
scens av hednisk ritual i form av brända ben i Husbys gravar samt medföljande 
gravgåvor som vapen och verktyg i Odensbacken. Ett silvermynt i en grav från 
Odensbacken kan ses som ett Charonsmynt. Det förekommer även kristna sym
boler i hedniska brandgravar vid Jägarbacken med ett enkelt hängkors i järn 
och en påkostad yxa med infällt kors. Vid Kumla högar finns ett S:t Olofskors 
på ett rundspänne.

Järnåldersgravfälten ersätts under slutet av 1000-talet av träkyrkor med till
hörande kyrkogårdar. Läget för de tidigaste kyrkorna visar sig genom runristade 
och ornerade stenkistmonument, så kallade Eskilstunakistor, vid Glanshammar 
kyrka, Riseberga gård, Ekeby kyrka, Stora Mellösa kyrka och Granhammars 
kyrkoruin (se Karlenby i denna volym). Det finns även runristade och ornerade 
trädetaljer vid kyrkorna i Glanshammar och Mosjö som kan vara från tidiga 
stavkyrkor (se Lindkvist i denna volym; Ekman 2000b:l 1; Esbjörnson 2000:20).

Gravfältens och bebyggelsens läge tycks ändras vid övergången från den 
äldre till den yngre järnåldern. Likaså ändras gravens konstruktion och inne
håll vid övergången från den äldre till den yngre järnåldern. På gravfält som 
har total- eller delundersökts kan man se att det är många som har ett konti- 
nuitetsbrott vid övergången från äldre till yngre järnålder. Det finns också de 
som har en lång kontinuitet som gravfältet Knista by, Spökkullen i Knista socken. 
Detta gravfält är ett bra exempel på järnålderns gravformer och dess läge i 
landskapet, på en drumlin invid en å, är typiskt. Undersökningar har visat på 
platsens långa kontinuitet från romersk järnålder till vikingatidens jordbegrav
ningar. Kulturgeografiska studier av Råberga i Täby och Berga i Hardemo vi
sar att det sker en sammanflyttning till reglerade byar med tomter under den 
yngre järnåldern (Sporrong 1971:197). Den äldre järnålderns gårdar har ett 
närliggande gårdsgravfält. Vid sammanflyttningen till byar fortsätter man an
tingen att använda gårdsgravfältet eller så anläggs också ett nytt gravfält, ett 
bygravfält. I de centrala jordbruksbygderna, med de mest attraktiva jordarna, 
etablerades byarna ganska tätt. Deras tillhörande gravfält fanns redan eller 
anlades på närbelägna moränhöjder och åsar. Flera gravfält kom därför efter 
hand att växa samman och ge en upplevelse av hela traktgravfält. Om detta 
varit ett syftet eller snarare är ett resultat av byarnas läge är frågor som än så 
länge saknar svar. Riktiga traktgravfält kom dock till vid etablerandet av kyr
korna med tillhörande kyrkogårdar.

Begravningssätt och gravritualer
Fyndmaterialet i gravarna har varierat stort under hela järnåldern. Under för
romersk och tidig romersk järnålder var innehållet i gravarna ofta mycket litet.
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Det rör sig vanligen om en liten mängd brända ben, tvättade eller sotiga, som 
placerats i en grop, i ett keramikkärl eller i en benbehållare av trä som tätats 
med harts. Dessa har ibland åtföljts av en uppsättning med skära, syl och nål i 
järn. Under senare delen av romersk järnålder och folkvandringstid placeras de 
brända benen i en urna och åtföljs av en benkam. Det förekommer också ”vapen
gravar” med uppsättningar av spjut och sköldbuckla eller ”kittelgravar” med 
en bronskittel som benbehållare. Genomgående är att föremålen inte varit med 
på bålet utan placerats i benbehållaren efter eldbegängelsen. Under vendeltid 
och vikingatid ökar föremålen kraftigt samtidigt som nästan allt har varit med 
på bålet. Det kan röra sig om gravar med endast ett grovt keramikkärl och 
brända ben i ett brandlager, till gravar med mycket föremål. Under vendeltiden 
och vikingatiden är det inte ovanligt att män åtföljdes av vapen, hästar och 
hästutrustning. Kvinnorna fick ofta med sig uppsättningar av smycken som 
ovalspännen, pärlor och småredskap som kedjor med kniv, nycklar och nålhus. 
Andra föremål som ofta är med i gravarna är nitar och beslag från antingen 
skrin, vagnar, slädar eller båtar.

Hur ska föremål i gravarna tolkas och vad symboliserar de? Ofta kallas de 
för gravgåvor och skulle därmed syfta på offergåvor till den döde. Dessa kan
ske placerades vid den döde i gravgömman eller under yngre järnålder direkt på 
bålet för att följa individen på resan. Det kan också röra sig om personliga 
ägodelar och utstyrslar eller redskap knutna till begravningsceremonin.

Föremålen från en brandgrav är fragmentariska och smälta av kremeringen. 
Det är långt ifrån alla delar som är med i graven, trots att den i flera fall tycks 
vara anlagd ovanpå bålplatsen. Man kan därför anta att de efterlevande avsikt
ligt lagt med enbart symboliskt betydelsefulla delar av föremålen från bålet, som 
de gjorde med det brända benmaterialet. Kanske kunde delarna då symbolisera 
en nödvändig utrustning på resan eller vara till hjälp i nästa tillvaro där till 
exempel en brodd och hästben representerade en häst, eller en svärdsknapp er
satte en vapenutrustning och nitar var resterande delar av farkoster som båtar, 
slädar och vagnar. Det förekommer även att medföljande vapen är avsiktlig 
böjda, vilket kan styrka att de är avsedda att brukas i en annan tillvaro. I en
staka brandgravar med brända gravgåvor finns även obrända föremål, i enstaka 
fall även placerats i gravens överbyggnad, som stekspettet i Jägarbacken. De 
brända djurbenen i gravarna kommer bland annat från de köttrika delarna av 
nöt, svin, får eller get och tamhöns. Detta bör ses som matoffer till den döde att 
ha med som färdkost. Likaså finns häst, hund och i vissa fall duvhök. Dessa ska 
kanske snarare ses som en markering av individens sociala status och position.

Föremålen i kombination med en osteologisk analys kan även tala om vilket 
kön och vilken social ställning och status individen kan ha haft i livet. Ett pro
blem med sådana värderingar ligger dock i vår nutida syn på föremålsinnehållet 
och kvaliteten. Vad som kan anses vara könsrelaterade föremål i gravar har
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studerats av Bo Petré i det yngre järnåldersmaterialet från undersökningarna 
på Lovö. Här förknippas främst pärluppsättningar eller minst tre pärlor, fibulor, 
dräktnålar, nycklar och skinnskrapor med kvinnoföremål. För männen gäller 
förekomst av vapen eller delar av vapenutrustning, eldslagningsflinta, enstaka 
pärlor, bryne, spelbrickor och tärningar (Petré 1984:192ff).

Gravars form, proportion och konstruktionsdetaljer med eller utan föremål 
är, enligt Agneta Bennett, ett resultat av den rådande religiösa begravnings
ritualen och ett uttryck för den dödes könstillhörighet och sociala rang. Under 
den äldre järnåldern var gravbyggnaden inte den dödes boning utan snarare en 
symbolisk manifestation för gudarna och för den döde. Därav de mer eller min
dre detaljerade yttre konstruktionerna i de flacka stensättningarna som sedan 
täcktes över. Vid övergången till den yngre järnåldern förändrades detta. Då 
blev gravbyggnaden den dödes kroppsliga förvaringsplats och boning. Likaså 
kom den symboliska manifestationen för gudarna och den dödes sociala status 
att uttryckas genom gravmåltiden och de föremålsgåvor och djuroffer som följde 
med i graven. Här följde också ett behov att markera graven tydligt med ett 
välvt röse eller en hög (Bennet 1987:189).

Många gravfältsundersökningar har resulterat i ett antal gravar utan ben
material. Vanligast förekommande tycks de vara bland den äldre järnålderns 
gravar. Gravar med ben och utan ben skiljer sig inte heller utseendemässigt från 
varandra. Utifrån en undersökt fyndtom stensättning i Södermanland startade 
Alf Ericsson och Janis Runcis en teoretisk diskussion kring avsaknaden av ben 
i uppenbara gravkonstruktioner. Arkeologer har förklarat detta fenomen på 
flera olika sätt. En vanlig teori är att gravöverbyggnaden utgör en kenotaf, det 
vill säga en minnesvård över en person som har avlidit på annan ort. En annan 
teori är att det är fråga om en jordbegravning där skelettet upplösts och inte 
lämnat några spår. Ytterligare en teori hävdar att det rör sig om barngravar 
eftersom dessa är så dåligt representerade på gravfälten och att ben från barn 
bevaras dåligt. Istället lägger Ericsson och Runcis fram att tomma gravar är ett 
medvetet valt gravskick utifrån samhällskontexten.

Det finns en stor spännvidd i mängden brända ben i brandgravar, vilket är extra 
tydligt under den äldre järnåldern. Brandgravskicket i dess mest extrema variant 
är när individen blivit helt utplånad av bålet. Uppförandet av en gravöverbyggnad 
är här en mycket viktig symbolisk del av ritualen och görs trots avsaknaden av 
ben. Ritualerna med kremeringen och uppförandet av en gravöverbyggnad görs 
för att återställa ordningen. Likaså anser de att variationerna i gravskick är ett 
uttryck för den ideala sociala samhällsordningen och inte direkt en återspegling 
av individens status (Ericsson och Runcis 1995:38f).

Graven och brandgravskickets roll i det forntida samhället diskuteras också 
av Anders Kaliff i hans avhandling om dödsföreställningar i Norden under yngre
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bronsålder och äldre järnålder (1997a). Gravens form och begravningsritualer
na utformas efter bestämda symboliska mönster, dels i samhället men också 
genom individens roll i samhället. Graven kan härigenom spegla den döda indi
videns status och nivå i samhället eller religiösa status och individuella utveck
ling. Kaliff framhåller även att brandgravskickets ritual är uppdelad i två steg. 
Det första och centrala momentet för flertalet individer i samhället var själva 
kremeringen, där elden frigör själen och livskraften från kroppen. Sedan följde 
för endast vissa individer behandlingen av de brända benen, varvid endast en 
symbolisk mängd brända ben och gravgåvor placerades i en gravanläggning. 
Flertalet individers ben gravlades dock på för oss okända ställen. Gravplatsernas 
lokalisering till berg, stenar och höjder, samt gravkonstruktionerna av sten och 
skärvsten, kan ha setts som boning för de avlidnas andar (Kaliff 1997a:l 17ff).

Vad gravarna ger
Gravfälten i Närke speglar var bebyggelsen låg och vilka områden som var 
centralområden respektive randbygd. Likaså visar yttre och inre gravformer 
och gravgåvor på utbyte med och influenser från sydväst och söder med Göta
landskapen och södra Sverige under den äldre järnåldern samt från öst och 
Mälarområdet under den följande yngre järnåldern. I det bevarade gravskicket 
kan man utläsa individens och den nära gruppens sociala ställning och religiösa 
åskådning i järnålderssamhället. Den äldre järnålderns gravar är än så länge 
representerade av ett fåtal gravar, vilka i nuläget skulle spegla ett mindre antal 
ensamgårdar i den kuperade jordbruksbygden med många våtmarker. Under 
den yngre järnåldern ökar antalet gravar och gravfält dramatiskt och hela slät
tbygden är mer eller mindre bebyggd av många gårdar och byar. Nu finns även 
permanenta gårdar i skogsbygderna. Det arkeologiska materialet från Närkes 
gravar växer och ger en mera nyanserad bild av järnålderns närkingar.

I det undersökta materialet finns ett underlag för att förklara bebyggelse
mönster och utifrån komna impulser som påverkat gravseder i Närke. För järn
ålderns äldre perioder kan det tyckas litet men det är ändock en början att 
bygga vidare på.

Från förromersk järnålder finns tolv daterade gravar. Av dessa kommer fem 
från Sörby, Lustigkrog i Edsbergs socken och tre från Nalaviberg, Folkatorp i 
Viby socken. Dateringarna bygger på föremål eller yttre gravskick och endast 
en är 14C-daterad. Det rör sig främst om skadade stensättningar med få föremål.

Den romerska järnåldern representeras av 18 daterade gravar varav tio vid 
Fjugesta grustag. Även här rör det sig ofta om skadade stensättningar och en 
hög med kärnröse där högen kan vara senare då den också innehöll en grav
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från folkvandringstid. Från perioden kommer också två kittelgravar. Grav
gåvorna har blivit fler än under tidigare period.

Från folkvandringstid finns tio daterade gravar varav fem från Slätten i 
Rinkaby socken. Förutom stensättningar har en hög, två domarringar och ett 
jordblandat röse daterats till tiden. Gravgåvorna varierar i antal och rikedom. 
Vendeltid och vikingatid är de mest representerade perioderna med närmare 
250 undersökta gravar.

Utan att på något sätt kritisera äldre tiders undersökare, utifrån dåtidens 
kunskapsnivå är de oantastliga, kan man ändå ställa en fråga. Vad undersökte 
de? Under åren 1906 och 1907 undersökte Sune Lindqvist och Oscar Almgren 
ett flertal gravfält och enstaka gravar. En stor del av daterade lämningar bygger 
på deras undersökningar men är de representativa? Man har endast undersökt 
ovan mark synliga lämningar och med tanke på hur många fler gravar som 
kommer fram vid moderna undersökningar är frågan framför allt hur den äldre 
järnåldern skulle gestalta sig med nutidens teknik. Detsamma gäller för 1800- 
talets undersökningar, Salins vid Odensbacken och Östra Mark och undersök
ningarna på Jägarbacken år 1865 av Ekhoff, Janse och Viksröm. Dessa platser 
är fortfarande avgörande för tolkning av yngre järnåldern. En stor del av un
derlaget är framtagit före 1950-talet, det vill säga innan 14C-analyser var möj
liga. Med dagens metoder och möjligheter att datera är möjligheterna att fånga 
upp eventuella äldre gravar mycket bättre, vilket kunnat resultera i en tydligare 
bild av Närkes järnålder utifrån gravarna. Att det finns fler gravar i Närke än 
vad inventeringarna visar är också klart. Flera odlingsrösen har visat sig vara 
gravar och antalet sådana rösen är legio i Närke. Det har emellertid också visat 
sig att gravar tolkats som odlingsrösen. Detta är en så pass komplicerad pro
blematik att vi inte skall gå in närmare på den här, utan hänvisar till Karlssons 
& Westins artikel i denna volym.

Att kända gravfält innehåller betydligt fler gravar än vad som syns i ytan 
visar sig vid undersökningar där hela gravfält har banats av. Såväl flacka 
övertorvade stensättningar som flatmarksgravar har då blivit synliga. Vid Bengts- 
torp i Täby socken har en begränsad del av ett av socknens två gravfält för
undersökts under hösten år 2002. Från inventeringen var fyra treuddar och sex 
stensättningar kända. Förundersökningen visar att finns så mycket som 50 till 
75 stenpackningar inom en begränsad del av gravfältet. Skulle bilden vara den
samma över hela höj dryggen rör det sig om hundratals anläggningar, både gra
var och odlingsrösen. Detta väcker frågan om hur förhållandena har varit inom 
de tidigare undersökta gravfälten och vad dessa och andra större gravfält står 
för. Många äldre byar, inte minst i närheten av Bengtstorp, saknar gårdsgravfält. 
Det är möjligt att gravarna vid Bengtstorp är ett traktgravfält som nyttjats av 
bygdens innevånare under en stor del av, ja kanske hela, järnåldern. Detsamma
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kan gälla i Glanshammar där ett antal gravfält på Glanshammarsåsen mycket 
väl kan vara ett sammanhängande begravningsområde för trakten. Ett liknade 
mönster kan också anas vid Östra Mark, Almby och Tybble i Örebro eller i 
Västernärke där Nalavibergs och Folkatorps gravfält ligger på samma drumlin. 
Avsaknaden av gårdsgravfält har förklarats med en kraftig bortodlingsgrad vil
ket några undersökningar också visat. Samtidigt har en utredning vid Västra 
Via i Vintrosa socken bland mycket annat resulterat i en flatmarksgrav, en urna 
med ben utan överbyggnad. Om det rör sig om en solitär eller en av flera får 
framtida undersökningar visa. Flatmarksgravar är tämligen okända i Närke

DE KOMMA FRÅN ÖST OCH VÄST..." 167



men vanliga i Mälarlandskapen så inget talar mot att sådana kan förekomma i 
Närke. Det finns ännu mycket att hämta ur Närkes gravar vad gäller förståel
sen för etablering i landskapet och från närområden kommande impulser rö
rande gravskick och därmed människornas liv och trosföreställningar under 
järnåldern.

Undersökta gravar - en sammanställning

Förromersk järnålder

Gravar från förromersk järnålder har endast undersökts vid sex platser, fem i 
Västernärke och en i Norra Hjälmarbygden. De ligger alla på höjder i skogs
mark, långt från dagens centrala jordbruksbygd.

Vid Råberga i Täby socken undersökte UV Bergslagen år 2000 en stensätt- 
ning inför förlängningen av rullbanan vid Örebro Flygplats. I området finns 
flera röjningsröseområden och ensamliggande stensättningar. Den undersökta 
stensättningen, som var kraftigt skadad, låg på ett mindre höj dparti med berg i 
dagen. I huvudsak återstod endast brandlagret som innehöll de brända benen 
efter en vuxen individ. Ett ben har 14C-daterats från slutet av yngre bronsålder 
till förromersk järnålder 550-350 f.Kr. (Andersson i manus, Pettersson 2002:13).

Vid Sörby, Lustigkrog i Edsbergs socken undersökte Sune Lindqvist år 1907 
delar av ett gravfält på Vretstorpsåsen som skadats vid en stentäkt. Vid 1950- 
talets fornminnesinventering noterades fem skadade stensättningar, varav en
dast en är synlig idag. Före undersökning hade de markerande täckstenarna till 
fem urnebrandgropar tagits bort. Gravarna innehöll brända ben efter två män 
och tre kvinnor, hartsringar, järnfragment, två nålar samt en syl eller pryl. T J 
Arne har föremålsdaterat gravarna till förromersk järnålder (Lindqvist 1963:178, 
272 Arne 1920:201, Tillväxten år 1907:300)

Vid Fjugesta grustag, Morsan nära järnvägen i Knista socken undersökte 
Oscar Almgren och Sune Lindqvist hela gravfältet RAÄ 13 år 1907 (se nedan 
under romersk järnålder). En dubbelgrav innehöll i den undre brandgropen en 
nål, en syl eller pryl och en skinnkniv eller ”skära” i järn, vilka daterats av T J 
Arne till slutet av förromersk järnålder eller möjligen början av romersk järn
ålder. (Arne 1920:197f).

Vid Berga, Mårsta ”Husartorpet” undersöktes en stensättning på gravfältet 
RAÄ 25 i Hardemo socken i samband med en kulturgeografisk analys av Berga 
by. Den runda stensättningen med en kantkedja låg centralt inom gravfältet på 
ett moränkrön. I gravens mitt fanns ett brandlager och brandgrop som innehöll 
brända ben, ett järnfragment och tre keramikbitar. Kolprover från graven har
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daterat till förromersk järnålder 560-370 respektive 520-200 f Kr (Sporrong 
1971:128).

Inom Nalaviberg, Folkatorp i Viby socken undersökte institutionen för ar
keologi vid Stockholms universitet år 1980 den av erosion skadade södra delen 
av gravfältet RAÄ 53. Ytterst på en grusås låg tre stensättningar med stenpack- 
ningar med yttre och inre stenkrets. Inom gravarna fanns små mängder spridda 
brända ben och flintavslag. Delvis under och utanför stensättningarna fanns 
benkoncentrationer och tre brandgropar med täcksten, brända ben, flintavslag 
och keramik. Gravarna har preliminärt daterats till äldre järnålder utifrån grav
typ och läge på gravfältet (Blumbergs 1980).

I Eldvalla, Glanshammar socken undersöktes stensättningen RAÄ 29 av UV 
Bergslagen inför utbyggnaden av Europaväg 18/20 år 1997. Stensättningen, 
som hade en kraftig kantkedja, låg på krönet av en mindre moränhöjd. Dess 
inre konstruktion bestod av en tresidigt formad stenpackning. Graven innehöll 
endast fyra kvartsavslag och några obearbetade kvartsbitar. Utifrån den yttre 
konstruktionen och kvartsavslagen kan graven, om än osäkert, dateras från 
yngre bronsålder in i äldre järnålder (Frölund 1999:14).

Romersk järnålder

Gravar från romersk järnålder har undersökts vid nio platser i Närke, åtta i 
Västernärke och en i Norra Hjälmarbygden. Dessa förekommer liksom tidi
gare periods gravar på höjder i skogsmark, långt från den centrala jordbruks
bygden.

Vid Råberga i Täby socken undersöktes år 2001 ett område med röjnings- 
rösen, RAÄ 76, av UV Bergslagen, då Örebro Flygplats skulle förlängas. Ett 
röjningsröse visade sig vid undersökningen vara en oval övertorvad stensättning. 
Stensättningen var insjunken i mitten och bestod av en småstenpackning med 
mittkonstruktion ovanpå berget. Centralt fanns en rektangulär stenram med större 
stenar på högkant som omgärdade ett sotlager. Graven saknade ben och har 14C 
-daterats från slutet av romersk järnålder till början av folkvandringstid 330-470 
e Kr (muntligt Westin, Johannessen &C Westin 2002:52, Pettersson 2002:27).

Vid Fjugesta grustag, Morsan nära järnvägen i Knista socken undersökte 
Almgren och Eindqvist hela gravfältet RAÄ 13 år 1907. Gravfältet låg på Vrets- 
torpsåsen och innehöll tolv runda låga högar och jordblandade rösen. Fyra 
gravarna var fyndtomma medan åtta innehöll fem urnegravar, en urnegrop, tre 
brandgropar och två brandlager. Tre gravar var dubbelgravar med urnegravar 
ovanpå brandgropar. Flera gravgömmor hade en häll som täcksten samt sko
ningssten. I brandgravarna fanns brända ben från en man, åtta kvinnor och två 
obestämda individer, hartsringar och hartsbitar, keramik, vapen, skinnredskap, 
kniv, hängbryne, två spiralarmringar av brons och en fyrkantig söljeram i järn.
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I en grav fanns en lansspets, en spjutspets, en rundad sköldbuckla med hand
tag, ben från en medelålders man och ett får, keramik och hartsbitar. Denna 
grav, som är en av två kända vapengravar från perioden i Närke, och övriga 
med föremål har med ett undantag, se ovan under förromersk järnålder, föremåls- 
daterat till 200-talet av Sune Lindqvist. (Arne 1920:197f, Lindqvist 1963: 174ff, 
272, Ekelund 1938:4f).

Vid Knista by, ”Spökkullen” i Knista socken undersökte Almgren och Lind
qvist åren 1906 och 1907 valda delar av gravfältet RAÄ 3. Här är en drumlin 
till största delen täckt av 75 gravar med kvadratiska, rektangulära och runda 
stensättningar, fyra högar, en domarring med ursprungligen sju stenar, en tre
udd och en rest sten. På krönet finns en rund ofylld stensättning med en kraftig 
kantkedja som innehöll en brandgrop med brända ben och en järnnål som T J 
Arne daterar till romersk järnålder. På södra sluttningen undersöktes ett lågt 
runt jordblandat röse med brända ben och en liten onitad, ornerad benkam 
från romersk järnålder (Arne 1920:198, Lindqvist 1963:178, Ekelund 1938:7f).

Vid Magria i Knista socken, strax öster om ”Spökkullen” undersöktes år 
1914 överodlade gravar, varav en brandgrop med brända ben och hartstätning. 
Gravarna är odaterade men troligen från äldre järnålder, förromersk eller ro
mersk järnålder (Ekelund 1938:9, Tillväxten år 1907:297).

Vid Högen i Edsbergs socken undersökte Ekelund år 1937 fyra skadade hö
gar på gravfältet RAÄ 76 inför ett husbygge. Gravfältet kom dock att restaureras 
och består av tretton högar och tre runda stensättningar. En av de undersökta 
högarna hade kärnröse och två brandlager med brända ben. Det övre brand
lagret dateras till tidig folkvandringstid, se nedan under folkvandringstid. Det 
undre brandlagret innehöll kvartspärlor, röda bronsinfattade pärlor, beslag och 
ett spänne med hög nålhållare, daterade till sen romersk järnålder.

Vid Sofielund Skävid nära Vretstorp i Viby socken, RAÄ 107, hittades två 
bronskärl, vid grävningsarbeten på Vretstorpsåsens krön. Det ena år 1883 och 
det andra år 1930. Ett stycke norr om fyndplatserna på åsen finns gravfältet 
RAÄ 109 ”Fåfängsbacken” med trettio runda stensättningar och femton högar. 
Det första kärlet eller kitteln hittades i en brandgrav i en gruskulle på fem fots 
djup. Vapengraven som är den andra kända i Närke, innehöll förutom kitteln, 
brända ben, två svärd - ett hopvikt och ett romerskt kort svärd så kallat gladius, 
två spjutspetsar, en spetsig sköldbuckla och en fyrkantig remsölja. Den andra 
kitteln kom fram i en brandgrav under flat mark invid en jordkällare. Kärlet 
innehöll brända ben, kol och en bronsfibula. Bronskärlen är bukiga med indra
gen mynning, varav den bäst bevarade var 32 centimeter bred och 16 centime
ter hög. Båda är provinsialromerska arbeten och de enda i Närke från romersk 
järnålder, 200 till 400 e Kr (Lindqvist 1963:194, Andersson, L 1992:70f).
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Figur 3 Bronskittlar från Sofielund, Vretstorp i Viby socken. Foto Örebro läns museum.

Vid Slätten, RAÄ 74, i Rinkaby socken undersökte UV Bergslagen 1996 och 
1998 ett område med röjningsrösen och stensättningar, inför utbyggnaden av 
Europaväg 18/20, se även folkvandringstid nedan (Hårding 2000). I två stensätt
ningar framkom kvarts, flinta och brända ben av en vuxen människa. En 14C- 
datering visade på romersk järnålder från 220 till 400 e Kr.

Folkvandringstid

Gravar från folkvandringstid har undersökts vid två platser i Västernärke, tre i 
Östernärke och en i Norra Hjälmarbygden. Dessa återfinns inom den äldre 
jordbruksbygden, men även inom den centrala slättbygden och den kuperade 
östra jordbruksbygden.

Vid Högen i Edsbergs socken undersökte Ekelund år 1937 fyra skadade hö
gar på gravfältet RAÄ 76. En av de undersökta högarna hade kärnröse och två 
brandlager med brända ben. Det övre brandlagret innehöll bronsfragment, järn- 
nitar, röda pärlor och delar av ett spänne, som föremålsdaterades till tidig 
folkvandringstid. Det undre brandlagret tillhörde romersk järnålder, se ovan 
under romersk järnålder. I de övriga högarna med jordblandade rösen och brand
lager framkom keramik, nitar, bronsfragment, en silverknapp, en röd pärla, 
beslag av brons och järn samt ett antal spelbrickor av ben.
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Figur 4 Arkeologisk undersökning och rekonstruktion av domarring vid Vinala i Sköllersta socken. 
Foto Lars-Göran Kindström 1937, Örebro läns museum.

Vid Snarvi i Edsbergs socken undersökte Almgren och Lindqvist gravfältet RAÄ 
11 år 1907. Undersökningen kom att beröra en domarring, en stensättning med 
yttre friliggande kantkedja och åtta högar. Domarringen hade ursprungligen be
stått av sju stenar, med en brandgrop strax norr om dess centrum, samt grav
gåvor utspridda inom hela domarringen. Den gravlagda var en medelålders man 
som fått med sig rikliga gåvor vilka kan dateras till folkvandringstid. Graven 
innehöll förutom brända ben från mannen även hästben och björnklor. Grav
gåvorna bestod av en hartsring, keramik, bitar av en grön glasbägare med 
inslipade ovaler, en triangulär svärdsknapp i brons, en pincett, en soija, två pil
spetsar, beslag, nitar och en järnkläpp. Den senare kan vara från en klocka eller 
bjällra. I de övriga gravarna fanns brandlager med brända ben, utom i en som 
innehöll obrända benbitar. Föremålen bestod av röda glasflusspärlor, kammar, 
brynen och två förkolnade bröd. (Lindqvist 1963:178,271, Tillväxten 1907:299).

Vid Vinala i Sköllersta undersökte och rekonstruerade Lars-Göran Kind
ström år 1937 en domarring, RAÄ 14, som ursprungligen bestått av sex stenar. 
I norra delen fanns en stenskodd urnegrop med keramikkärl, brända ben och 
en sammansatt benkam som daterats till folkvandringstid. Kindström kom även
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Figur 5 Gravfältet Enabuskabacken, Östra Mark i Almby socken. Foto Ebba Knabe.

att undersöka ytterligare fyra domarringar i Fjugesta i Knista socken, Bränd
åsen i Hardemo socken, Bärsta i Stora Mällösa och Vinön i Lännäs socken. 
Han undersökte också skeppssättningen vid Glanshammar. Gravarna innehöll 
brandgropar utan daterbart fyndmaterial (Kindström 1937, Sahlström 1953:25).

Vid Odensbacken i Asker socken ligger ett större gravfält, RAÄ 29, på åsen 
vid Täljeån, se även under vendeltid och vikingatid. Här har flera undersök
ningar utförts, varav en av Anderbjörk år 1934. Han undersökte ett jordblandat 
rose med ett brandlager som innehöll en järnnål, ett bryne, flinta, en samman
satt kam och ornerade bennålar. Fynden har daterats till folkvandringstid.

Vid Markaskogen, Björnemosse i Almby, Örebro stad, genomförde Örebro 
läns museum en undersökning år 2000 inom RAÄ 93, ett område med röjnings- 
rösen. Samtliga rosen återfanns inom områdets sydvästra del, på ett morän
krön och i en sydvästsluttning ned mot Björnemossen. Efter undersökningen 
har området omtolkats som ett gravfält med fem runda stensättningar. Två
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övertorvade stensättningar undersöktes, vilka båda saknade av ben och före
mål. Den ena var en mittblocksgrav med en kraftig kantkedja och stenpackning 
kring två markfasta block daterad till folkvandringstid (Claesson 2002:10).

Vid Slätten i Rinkaby socken undersöktes ett röseområde med röjningsrösen 
och stensättningar, RAÄ 74, se romersk järnålder ovan (Hårding 2000). Områ
det bestod av 33 rösen belägna på östra delen av en mindre moränhöjd. Utav 
dessa undersöktes fjorton rösen, varav sex bedömdes som runda och oregelbund
na stensättningar eller mittblocksgravar, fyra osäkra stensättningar och fyra 
odlingsrösen. Mittblocksgravarna hade en likartad uppbyggnad med ett eller 
flera block med en kringliggande stenpackning, begränsade av kraftiga kant
kedjor. Av stensättningarna hade två en gles stenpackning och två en tät dubbel 
stenpackning och en kraftig kantkedja. I stensättningarna påträffades lite kol, 
kvarts, flinta och silkärlsfragment samt delar av en handkvarn tillsammans med 
enstaka brända benfragment. Stensättningarna är daterade till folkvandrings- 
tid genom föremål och en 14C-datering.

Vendeltid och Vikingatid i centralbygd

Gravar från vendeltid och vikingatid har undersökts vid flera platser i Närke. 
Dessa återfinns inom hela slättbygden och delvis inom den äldre kuperade 
jordbruksbygden. Oftast finns gravar från båda perioderna inom samma grav
fält och det finns också gravar med föremål från båda perioderna i samma 
gravgömma.

Vid Högen i Edsbergs socken undersökte Modin år 1961 en hög och en 
fyndtom trekantig stensättning med mittblock och kantkedja i västra delen av 
gravfältet RAÄ 77 inför en vägbreddning. Högen hade ett kärnröse och central- 
röse med ett brandlager. Gravgåvorna bestod av en bronsspiral, bronsfragment, 
glasflusspärlor, nitar, en spik, järnfragment och två bronsspännen som daterats 
till 600-talet.

Vid Skyberga, Skiftasberget eller ”Sigtryggskullen", RAÄ 71 i Hardemo socken, 
genomförde Bertil Waldén och Hardemo hembygdsförening en undersökning av 
tre gravar åren 1952 och 1953. Gravfältet bestod av tre runda och en fyrkantig 
stensättning, samt en hög. De undersökta stensättningarna hade kraftig kant
kedja och flera brandlager med ett rikt föremålsmaterial med bland annat två 
hopvikta svärd så kallade saxar, sex spelbrickor i bergkristall, spelbrickor med 
tärning i ben, glas och glaspärlor, söljor, beslag och nitar. Föremålen är date
rade från sen folkvandringstid till 600 och 700-talet, alltså vendeltid (Waldén 
1957).

Vid Vreten i Viby socken undersökte UV Väst år 1993 ett grav- och boplats
område, RAÄ 218, inför nydragning av Europaväg 20 (Rydberg m fl 2000). 
Gravfältet låg på krönet och i sluttningen av en drumlin, som varit uppodlad
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Figur 6 Glaspärlor från Vreten i Viby socken. Foto Khoder Lamaa, Örebro läns musuem.

sedan 1800-talet. Vid storskiftet 1797 karterades ett dussintal rösen, sannolikt 
stensättningar, på höjden. Vid undersökningen framkom 48 gravar och eventu
ella gravar, varav 27 gravar med stensättningsrester och i ett fall rester av en 
hög med ränna. Stensättningarna har varit runda, ovala och rektangulära. Grav
gömmorna har i de flesta fall bevarats och bestod huvudsakligen av brandlager 
men även brandgropar, gropar med ben eller fynd och en grav med spridda 
brända ben. Fyndmaterialet var stort och bestod utöver brända ben och kera
mik, av smycken och dräkttillbehör som spännen, armbyglar, remändebeslag 
och pärlor av glas, brons och bergkristall. Vidare fanns hushållsföremål, detal
jer från skrin, vagnar eller båtar, verktyg och vapendetaljer. Av djurben fram
kom främst hund i 20 gravar, häst i 12 samt får eller get, svin och nöt i några av 
gravarna. Föremålen och 14C daterar gravarna från 550-900 e Kr, alltså från 
vendeltid och vikingatid.

Inom Nalaviberg, Broby och Stensätter i Viby socken undersökte Almgren 
och Lindqvist år 1907 åtta högar och en stensättning, samtliga med brandlager, 
på den norra delen av det stora gravfältet RAÄ 47. Föremålen är daterade till
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vendeltid och vikingatid och bestod av bronshänge, rektangulära fibulor, fibula- 
nålar, bågspänne i järn, pärlor i glas brons och bergkristall, knivar, ringbrynje- 
länkar med mera (Tillväxten 1907:301).

Vid Säbylund i Kumla socken undersökte UV Bergslagen 1999 en skadad 
tresidig stensättning, RAÄ156:3, belägen på rullstensåsen intill gamla landsvä
gen mellan Örebro och Kumia. Av stensättningen fanns endast resterna av en 
tresidig stenram bevarad. I centrum fanns ett tunt brandlager med spridda brända 
ben och delar av en sammansatt kam, samt två underliggande stolphål. Ben 
kom från en medelåders kvinna och en 14C -datering daterade graven till ven
deltid 650-770 e Kr (Andersson, K 2001).

Vid Råberga, Ålunda i Täby socken undersöktes, som en del av en kultur
geografiska analys av Råberga by år 1969, en hög på norra delen av gravfältet 
RAÄ 17. Gravfältet består av en hög och 29 stensättningar. Den undersökta 
högen hade en fyllning av jord och sten över ett utspritt brandlager. Graven 
innehöll brända ben, ett lerkärl, en bronsnål, bronsfragment, en ringnål i järn 
och åtta glaspärlor vilka daterats till vikingatid. Analys av ett kolprov gav pe
rioden 1020-1250 e Kr (Sporrong 1971:117).

Vid Knista by, ”Spökkullen” i Knista socken genomförde Almgren och Lind
qvist åren 1906 och 1907 undersökningar av valda delar av gravfältet RAÄ 3 
som täcker större delen av en drumlin (se även romersk järnålder). På norra 
delen av gravfältet fanns två rektangulära stensättningar med jordbegravningar. 
I den ena graven fanns en järnkniv och en nål i brons till ett ringspänne. Den 
andra graven innehöll obrända ben, en kort spik, en liten kniv i järn samt av 
brons, en ringsölja och ett nålhus, båda föremålsdaterade till vikingatiden (Eke
lund 1938:8-9).

Vid Fjugesta grustag, Mörsan, nära järnvägen i Knista socken, framtogs 
osakkunnigt sex skelett och en yxa vid grustäckt för järnvägen. Det rörde sig 
troligen om jordbegravningar, vilka kunde dateras med yxan till vikingatid (se 
ovan förromersk och romersk järnålder).

Vid Kumla högar i Kumla socken, undersöktes gravfältet av Oscar Monte- 
lius år 1902, av Anderbjörk år 1934 och slutligen av Rydström år 1979. Mon- 
telius undersökte tre högar med brandlager och en jordbegravning, vilka date
rades till vikingatid. Anderbjörk undersökte tretton högar med brandlager som 
innehöll brända ben, urnor, spelbrickor, vapen, hästutrustning, en oval 
dubbelskalig spännbuckla samt ett rundspänne i brons med ett S:t Olofskors. 
Gravarna föremålsdaterades till vendeltid och vikingatid. En efterundersökning 
gjordes av Rydström varvid tre brandlager med spännbuckla, bronsarmring 
och karneolpärlor från vikingatiden påträffades (Rydström 1982:6, 10, An
dersson, K 2001:29f).

176 "DE KOMMA FRÅN ÖST OCH VÄST...'



Figur 7 Gravfältet vid Odensbacken, Askers socken. Foto Leif Karlenby.

I Odensbacken i Asker socken har stora delar av gravfältet RAÄ 29 på åsen vid 
Täljeån undersökts vid olika tillfällen. Av Bernhard Salin år 1891, Lindqvist 
1924 och Ekelund 1938. Gravfältet bestod 1869 av två delar, med ett mellan
liggande grustag, och innehöll 52 högar, 20 resta stenar i fyra rader och en rest 
sten (Hofberg 1871:22). Idag omfattar gravfältet 32 runda och ovala stensätt- 
ningar, 11 runda och ovala högar, en rektangulär stenkrets och en skeppssätt- 
ning. Salin undersökte 34 högar eller stensättningar, vilka innehöll 30 brand
gravar och fyra jordbegravningar. Brandlagren bestod av lite kol, aska, några 
få brända benbitar och grova lerkärl. Bland fynden fanns också en kedja, ett 
ringspänne, två knivar, två brynen, en kam och slagg.

Jordgravarna, dåligt bevarade skelettrester, låg under högar med östvästligt 
orienterade nedgrävningar. En individ åtföljdes av en kniv på vardera sidan om 
höften samt ett bryne. Vid en annan låg en järnyxa på vänstra sidan och ett 
silvermynt från 900-talet (Magdeburg). Invid en tredje fanns en kniv vid höften 
och ett lerkärl vid vänstra benet på insidan av en kista, som begränsades av tio 
kistspikar. I en av jordgravarna utan kistspikar ansåg Salin att det möjligen rör 
sig om en svepning av näver. Samtliga gravar ansågs vara ensamgravar och 
föremålsdaterades till yngre järnålder (Salin 1891,ÖLM.top, ATA). Vid en
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hembygdskurs år 1924 undersöktes två högar med jordblandade rösen och 
brandlager varav den ena hade ett bronsspänne och den andra ett litet brons
föremål föremålsdaterade till 900-talet. Under vägarbeten på 1930-talet gjor
des ytterligare undersökningar av tre högar. Vid 1938 års undersökning hitta
des utöver brända ben och lerkärl, en brodd, samt 11 hela och 14 bitar av nitar, 
föremålsdaterade till vikingatiden (ÖLM.top).

Vid Östra Mark, Enabuskabacken i Almby socken, Örebro stadsområde 
undersökte Salin åren 1890 och 1892 delar av gravfältet RAÄ 19 vid nuvaran
de Örebro universitet. Ar 1936 bestod gravfältet av 187 högar och stensättningar, 
idag finns 160 gravar, varav 93 runda samt tre oregelbundna stensättningar 
och 64 högar. Salin undersökte 26 högar med brandlager med innehåll av sköld
bucklor, svärd, lansspetsar och hästutrustning, spännen, varav ett fågelformat 
bronsspänne från vendeltid. Merparten av föremålen är daterade till vikinga
tiden (Waldén 1943:25-26, Ekelund och Claesson 1936:7ff).

Vid Almby kyrka och Tybble bytomt i Almby, Örebro stadsområde, har 
brandgravar, RAÄ 151 och askurnor, RAÄ 152, påträffats vilka daterats till 
yngre järnåldern. Gravarna ingår sannolikt i ett större stråk av gravlämningar 
varav endast Enbuskabacken, RAÄ 160, finns bevarat som ett av Närkes största 
gravfält (Knabe 2003b:6).

I Kvarteret Rådhuset i Örebro stad undersökte UV Stockholm år 1984 en 
skadad hög. Graven låg strax under den medeltida bebyggelsen på Örebroås- 
ens östra krön, direkt på orört åsgrus. Gravöverbyggnaden hade troligen be
stått av åsmaterial som täckt brandlagret. Fynden bestod av brända ben, kera
mik, ett 30-tal spikar och nitar, fyra broddar, en röd och en svart glasflusspärla 
samt en benpärla och kamfragment vilka sammantaget daterar graven till över
gången vendeltid - vikingatid. Benen var från en man i 20- till 30-årsåldern, 
som förmodligen hade dött av ett svärd- eller yxhugg över näsroten. Övriga 
ben kom från hund, häst, nöt, får, svin, tamhöns och en duvhök.

På Jägarbacken i Ånsta socken, Örebro stadsområde, undersöktes år 1896 i 
stort sett hela gravfältet RAÄ 57. Vid Hofbergs besök 1868 noterades 30 till 40 
högar i sydvästra änden av grusåsen. Vid järnvägsbygget år 1865 undersökte 
Ekhoff, Janse och Vikström 22 runda högar, uppbyggda av grus och jord med 
mittkonstruktioner i form av stenkrans eller litet röse över ett brandlager. Två 
högar undersöktes år 1937 av Claesson och Ekelund varav den ena hade en 
central stenkrans runt en brandgrop. Gravgåvorna var mycket omfattande och 
innehöll förutom brända ben ett 30-tal keramikurnor, smycken, dräkttillbehör, 
vapen, hushållsföremål och hästutrustning. Benmaterialet bestämdes till två 
vuxna män och två vuxna kvinnor. I över hälften av gravarna fanns delar av 
hästutrusning och hästben och en grav innehöll dessutom ben från hund och 
nöt. Av hästutrustningen hittades bland annat fyra hela och flera fragment av
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Figur 8 Silverspänne från Karlslund i Ånsta socken. Foto Örebro läns museum.

stigbyglar, betsel, fyra sporrar, söljor, beslag och broddar. Bland smycken före
kom spännen, bland annat två runda spännen varav ett med djurornamentik i 
silverfiligran, ett likarmat bågspänne, två obrända dubbelskaliga ovalspännen, 
likaså hängen varav ett järnkors, glaspärlor och en armbygel. Av vapen hitta
des fem sköldbucklor, fyra svärd, fyra yxor varav en med ett infällt kors, spjut 
och pilspetsar. Hushållsföremålen bestod av ett obränt stekspett, knivar, saxar, 
kammar, sylar, en kedja och brynen. Likaså hittades även matbröd av korn och 
finbröd av emmer och korn. En grav har daterats till vendeltid, medan flertalet 
har daterats till 900-talet och till vikingatiden (Hansson 1995:12, 18).

Invid Husby i Glanshammar socken undersökte UV Bergslagen åren 1997 
och 1998 ett grav- och boplatsområde, RAÄ 33, vid El 8/20, på en höjdrygg 
kallad Kofallet omedelbart öster om Husby. På den norra delen av höjdryggen 
låg två långhus av halltyp från vendeltid, med kraftiga yttre stenkonstruktioner 
som förmodats ha burit en palissad. Omedelbart söder om husens gavel låg den
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Figur 9 Arkeologisk undersökning vid Råsvalslund, Guldsmedshyttan i Linde socken. Foto Martin 
Edlund, Örebro läns museum.

högsta delen av höjden med berg i dagen, samt ett stort odlingsröse. Här fanns 
ett litet sammanhållet gravfält med tretton jordbegravningar med kristet infly
tande utan gravöverbyggnader. Gravfältet kan dock ha varit större åt söder, 
men några undersökningar utfördes inte inför vägbygget på 1950-talet. Samt
liga gravar bestod av östvästligt orienterade avlånga grunda nedgrävningar. 
Några gravar var begränsade av kantställda stenar och andra var inklämda i 
bergsskrevor. I åtta gravar låg dåligt bevarade skelett av individer som låg på 
rygg med huvudet i väster, i två fall med armarna längs sidorna och i ett fall 
med armarna korsade. Den osteologiska undersökningen visade på sex män 
varav tre osäkra, en kvinna och ett barn. I två gravar återfanns kistspikar, de 
övriga hade troligen svepts. Fyllningen innehöll föremål som inte tolkats som 
gravgåvor utan ingått i fyllningsmaterialet. Där fanns enstaka keramikskärvor, 
en järnhylsa, en söm, slagg och bränd lera. Vid en individs bröstparti framkom
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en röd glasflusspärla som troligen tillhörde den personlig utstyrseln. Fragment 
av brända ben fanns i flera gravar som kan vara spår efter en kvardröjande 
hednisk ritual. 14C-daterade ben hamnade inom intervallerna 960-1230 e Kr 
och 1020-1280 e Kr. Gravfältet antas tillhöra 1000-talet.

Vendeltid och Vikingatid i randbygd

Utanför centralbygderna finns randbygderna med Norra Vätterbygden i söder 
och Noraskogs och Linde bergslag i norr. Randbygden består av de kuperade 
skogsområdena med färre fornlämningar och mindre bebyggelseenheter nära 
vattendragen, samt ett flertal järnframställningsplatser.

Inom Norra Vätterbygden återfinns Stockshammar, Husabergsudde i Asker- 
sunds socken. Här gjorde Lundberg år 1916 en undersökning av åtta högar på 
gravfältet RAÄ 105, vilket idag består av en hög. Högarna innehöll brandlager 
med en sköldbuckla, två svärd, lansspets, pilspetsar, hästutrustningar, ovala 
spännbucklor och pärlor, föremålsdaterade till vikingatiden (ÖLM.top, Haugard 
1922:128-130).

Inom Noraskogs och Linde bergslag i norr finns Råsvalslund, Guldsmeds- 
hyttan i Linde socken i Västmanland. Området gränsar till Närkes medeltida 
utbredning då även Noraskogs bergslag ingick. Här genomförde Örebro läns 
museum och föreningen Guldsmedshyttan på Offensiven en undersökning år 
2002, inom ett grav- och boplatsområdet bestående av 34 stensättningar, två 
högar, 12 husgrundsterrasser med fem husgrunder samt stensträngar. Under
sökningen berörde tre jordblandade stensättningar och två husgrundsterrasser. 
Den lägst placerade stensättningen visade sig vara två stensättningar. Centralt 
under stenpackningarna fanns brandlager med brända ben, keramik, ett likar
mat spänne, ett ovalspänne, en armbygel i brons, knutringar, pärlor av karneol, 
bergkristall och glas, samt broddar. Samtliga gravar föremålsdaterades och 14C- 
daterades till 800-talet, alltså vikingatid (Edlund 2003, manus).

Övriga gravar från Vendeltid och Vikingatid

Ytterligare gravar och gravfält där undersökningar givit en eller flera date
ringar till perioderna vendeltid och vikingatid är i kort sammanfattning föl
jande: I Edsbergs socken finns tre platser, Logsjö Sänderbacken med fem högar 
daterade till vendeltid, vid Härvesta, Backen sju stensättningar från vikingatid 
och vid Snarvi sex högar som daterats till yngre järnålder. Från Hardemo socken 
känner vi Torshögen med en stensättning från yngre järnålder. I Hovsta socken 
finns tretton gravar från yngre järnålder vid Förlunda, Lillan. I Kräcklinge socken 
Luggavi, Höjen har en hög från vikingatid undersökts. I Mosjö socken vid 
Danielsgården i Kyrkbyn har sju högar daterats till vikingatid. I Norrbyås socken
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finns två lokaler från yngre järnålder, Sörby, Tallbacken med tre högar och 
Ekeby grustag, Ön med 12 stensättningar och 21 brandlager. I Sköllersta socken 
undersöktes 18 högar från vikingatid på gravfältet ”Enåsabacken”. Från yngre 
järnålder har också fem högar undersökts vid Tystinge, Östansjö i Viby socken. 
Slutligen kan en stensättning vid Baronbackarna i Örebro dateras till denna tid.
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Närke och 
Eskilstunakistorna
En berättelse om kontakter åt öster och väster

av Leif Karlenby

edan under bronsålder kan man identifiera tre platser som intar en 
särställning i landskapet, Glanshammar, Stora Mellösa och Edsberg. 
Genom koncentrationerna av fynd framstår dessa platser som tydliga 

centra på den närkingska slätten (se Karlenby i denna volym om bronsålder). 
Även senare tider ser dessa platser som betydande bygder. Under järnålder trä
der dessa fram som självklara knutpunkter i den framväxande staten. I Glans
hammar anläggs en Husby (se Lindkvist i denna volym), ett maktcentrum som 
föregår den medeltida kungaborgen i Örebro. I Edsberg har vi Riseberga med 
Birger Brosas klosterdonation i tidig medeltid som visar oss att här hörde den 
absolut ädlaste adeln hemma (se Karlenby i denna volym). Stora Mellösa har 
också knytningar till rikspolitiken, då Birger Jarl mördades vid Göksholm.

I detta maktens landskap har redan tidigt eliten manifesterat sin position i 
gravmonument av sten. Dessa är kända under det samlande namnet Eskilstuna- 
kistor. I Närke har delar av sådana monument påträffats på fem platser; Glans
hammars kyrka, Riseberga gård, Stora Mellösa kyrka, Ekeby kyrka och Gran
hammars kyrkoruin.

Redan Sune Lindqvist kunde visa att denna typ av gravvård hade ett påtag
ligt samband med Götalandskapen (Lindqvist 1917). Att gravtypen kallas för 
Eskilstunakista hänger samman med att det var en kista från Eskilstuna som

"DE KOMMA FRÅN ÖST OCH VÄST.



Figur 1 Rekonstruktion av den ursprungliga kistan från Klostergatan i Eskilstuna (efter 
Lindqvist 1917:28, figur 11).

Lindqvist först och främst arbetade med (figur 1). Övriga kistor kom alltså att 
jämföras med ”Eskilstunakistan” och på den vägen är det, se till exempel rub
riken ”Med Eskilstunakistan besläktade monument i Rekarne” (1917:33). Nam
net anger helt felaktigt att det är en gravtyp som utgår från Eskilstuna. Detta 
har naturligtvis än starkare kommit att framstå som sant då Eskil var en tidig 
biskop och missionär som slutade sina dagar där. Egentligen hör gravtypen 
ihop med en tradition som varit framträdande i hela Götalandskapen - och då 
särskilt i Öster- och Västergötland. Ursprungligen hör monumenten hemma i 
en tidig kristningsprocess under 1000-talet med ursprung i Västergötland (Lind
qvist 1917:111 ff).
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I Stora Mellösa påträffade man 1937 vid renoveringsarbeten två små fragment 
av en kalkstenshäll (Nä 13). Dessa låg som fundament till en pelare och man har 
enbart kunna tyda några enstaka ord ”SpjallboÖi lit... och ...” (Jansson 1975:45ff).

I Riseberga har man påträffat minst tre fragment av gravhällar och gavel
stenar från Eskilstunakistor (Nä 4-7). Fler skall ha hittats men finns inte tillvara
tagna (Harbe 1961:36f). En av stenarna (Nä 5) är en gavelsten till ett Eskilstuna- 
monument. Endast ett av styckena har runinskrift, de övriga är endast försedda 
med djurslingor. Texten på det runristade stycket, en del av en lockhäll, lyder 
sålunda: ”... (le)t rcesa mcerki ceftiR Fadur ...” (Jansson 1975:13).

I Glanshammar påträffades vid restaureringsarbete 1910-11 två små och 
kraftigt fragmenterade delar av en gravhäll (Nä 21-22). Endast enstaka bokstä
ver har identifierats på nr 22: ”... nr-...” (Jansson 1975:72ff). Vid renovering
sarbeten har ett fragment framkommit av en Eskilstunakista i Ekeby kyrka 
(Esbjörnsson 2002:66) och vid Granhammars kyrkoruin i Vintrosa socken har 
man funnit en gravhäll, den enda stenen i Närke med uppgifter om ristarens 
namn; Åvid (2002:139).

Ett otillbörligt förslag
Bland alla fynd av Eskilstunakistor är det fynden från Närke som tilldrar sig 
vårt speciella intresse. Med en huvudsaklig spridning i söder och en total av
saknad i Mälarlandskapen (förutom Rekarne) utgör dessa monument onekli
gen en väldigt tydlig indikation på att Närke i detta fall har haft starka kontak
ter söderut. Närke bör ha blivit delaktigt i den tidiga missionen. Spridningen av 
kistorna går på tvärs mot det som tidigare gällt i Närke, att landskapet varit 
uppdelat i en sydligt/västligt påverkad kultsfär och en nordligt/östlig. Både Stora 
Mellösa och Glanshammar - framförallt det sistnämnda området - har långt 
tillbaka haft närmare kontakter med östra Mellansverige. Detta kan man främst 
se genom gravskick och den för Närkes del stora förekomsten av gravfält.

I Stora Mellösa och Glanshammar har kistfragmenten påträffats inne i de 
befintliga kyrkorna. Där har de murats in eller använts som byggmaterial. De 
antyder att det funnits tidigare kyrkor på platserna, men där finns inga spår 
efter några sådana. I Riseberga, Edsbergs socken framkom fragmenten av Eskils
tunakistor i åkermark. På andra platser med fynd av kiststenar i åkermark har 
man funnit tidigmedeltida träkyrkor, till exempel i Klosterstad i Östergötland 
(Hedvall 2001). Man bör därför kunna förvänta sig att de tidiga kyrkorna i 
Riseberga, Stora Mellösa och Glanshammar också varit träkyrkor. I Glans
hammar har man faktiskt funnit två ekplankor med ornamentik av 1000-tals- 
karaktär som anses komma från en tidigare stavkyrka som revs när socknens
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Figur 2 Delar av Eskilstunakistor från Närke, 
a) Ekeby, teckning Abtin Ghobad, b) Riseberga 
(Nä 4-7) och c) Glanshammar (Nä 21-22). Foto 
Ivar Andersson, Örebro läns museum.

b(l)

b (2) b (3)
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första stenkyrka byggdes (Andersson, L 1992). Emellertid finns i Västnärke 
flera lämningar av små, tidiga stenkyrkor, varför det också är möjligt att åt
minstone kyrkan i Riseberga varit av sten (Zachrisson 1984:104). Det är slå
ende hur pass lika en nyupptäckt husgrund från Riseberga är ruinerna efter de 
andra gårdskyrkorna. Det är emellertid svårt att hävda att grunden skulle vara 
äldre än klostret då stenarna så uppenbart har tekniska och utseendemässiga 
likheter med stenmaterialet vid klostret (se Karlenby 2003b och Karlenby om 
Riseberga i denna volym).

Det finns också andra tecken på att kristendomen var tidig i just dessa byg
der. I Edsbergs kyrka fanns tidigare en pelare med runslingor som uppenbart är 
mycket tidig, förmodligen samtida med Eskilstunafragmenten i Risberga. Fak
tum är att man anser det för troligt att pelaren ursprungligt skall ha kommit 
från den lilla, numera försvunna, gårdskyrkan i Riseberga. Detta tidiga krist
nande hänger säkert ihop med att vi finner representanter från de kungliga 
kretsarna aktiva i landskapet redan under 1100-talet. Birger Brosa stiger till 
exempel fram som donator i samband med Riseberga. Eftersom kristendomen 
här hörde ihop med de kungliga kretsarna kom under denna tid den starka 
påverkan från Götalandskapen (Neill & Lundberg 1994:158). Därför får vi 
också detta genomslag som går tvärtemot den kulturella tudelning som i övrigt 
kännetecknar Närke. Intressant nog inträder snart nog en situation då det 
östliga inslaget återigen har övervikt, men då har också makten - den allt mer 
centraliserade makten - fått sitt säte i östra Mälardalen och då dras allas blickar 
automatiskt åt det hållet. Så Eskilstunakistorna är en liten påminnelse om att 
Närke ligger mitt emellan två kraftfält och ibland är det ena starkare och ib
land det andra. Frågan är alltså: Ligger Närke i mitten eller ligger det mitt 
emellan?
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Slättbygden präglas av jordbruket. Sedan årtusenden 
bar bonden ristat sin signatur i den medgivliga leran. 
Långsamt, långsamt har kullar och dalar omskapats 
av den envist förtröstansfulles ständiga möda. Skog
bevuxna höjder förvandlades under plogen till böljande 
åkrar. Vid yxans hugg blev fuktiga svackor till gräs- 
bunden betesmark. Jorden blev brukarens arvedel och 
släktled pä släktled har byggt det land som vi kallar 
Närke.

I detta kapitel möter vi Närkeslättens brukare i deras 
bostäder och bland deras sopor, men också i familjens 
sista vila under stenlagt kummel. Eller är det rösen av 
oönskad sten, bruten ur marken i bestämd iver att skapa 
mer åker? Vi möter också storbondesläkten som börjat 
blicka ut mot länderna runt omkring. Bondens land
skap har nu blivit ett maktens landskap, med kyrkor, 
storgårdar och kloster, byggt av kungar och drottningar, 
befolkat av rika och fattiga människor.



"I dessa halfvilda 
menniskors grafvar..."

En presentation av hällkistor i Närke

av Tomas Ekman

oljande artikel är i första hand en sammanställning och en presentation. 
Den gör inga pretentioner på att komma med nya forskningsrön, inte 
heller på att tolka materialet enligt nya revolutionerande teorier. Den föd

des ur min insikt om att: 1) I Närke finns relativt många kända hällkistor; 2) De 
flesta av dessa har undersökts, eller snarare grävts, vid en eller annan tidpunkt; 
3) Det finns ett stort dokumentationsmaterial, av varierande kvalitet, men med 
många foton och planer, 4) Det behövs en modern sammanställning av mate
rialet. Här nedan följer resultatet.

Inom landskapet Närke finns eller har funnits minst 21 hällkistor. Troligen 
har avsevärt flera anlagts och troligen finns det hällkistor som fortfarande är 
oupptäckta. Talet 21 är alltså att betrakta som ett absolut minimital. Alla utom 
en har grävts med någon form av dokumentation. Ett särpräglat inslag i det 
närkingska beståndet är tre kistor med gavelhål. Denna typ har sitt huvudsak
liga utbredningsområde i Västergötland och längs bohuskusten. Den lilla enkla
ven i Närke är den enda som är känd utanför Götaland.

Nästan alla grävningar har varit av akut karaktär, snabbt insatta räddnings
aktioner. Upptäckten har också skett på ett likartat sätt. Bönder och drängar 
har rensat odlingsmarken från sten för att lägga mer mark under plogen. Nå
gon har sett ben, kanske människoben, sticka fram mellan jord och sten. En
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lokal auktoritet har tillkallats: skolläraren, doktorn eller landsfiskalen. Denne 
har i sin tur tillkallat män från museet som har larmat Riksantikvarieämbetet. 
Någon har fått i uppdrag att rädda vad som räddas kan. Med tanke på omstän
digheterna är resultaten ibland överraskande goda och ett gott bevis på hant
verksskicklighet hos våra föregångare i branschen.

Jag har valt att lägga stor vikt vid omständigheterna kring undersökning
arna. Dessa är många gånger avgörande för resultatet. På så vis är denna arti
kel lika mycket en berättelse om arkeologer och andra intresserade som om 
arkeologiska lämningar och fynd. Vägen till kunskap är ofta intressantare än 
kunskapen i sig. Den är i vilket fall som helst avgörande för kunskapens natur.
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Tidigare omnämnanden
Den förste som i skrift skildrade hällkistor i Närke var Herman Hofberg. Denne 
distriktsläkare från Edsberg var också under en period sekreterare i Nerikes 
Fornminnesförening, för övrigt landets första provinsförening. Ett intensivt och 
mångårigt insamlingsarbete resulterade år 1868 i ”Nerikes gamla minnen”. 
Idag är den av stort värde, inte minst för de många teckningar och planer som 
ingår. Hofberg berättar om ”Härfvesta-grafven” i Edsberg och de två hällkistorna 
vid Yxhult i Kumla. Han nämner ”många grafhögar, som funnos bär för en 
mansålder sedan, nästan alla med hällkistor af kalksten”. Avsnittet om häll
kistor avslutas med konstaterandet att liknande gravar ”med säkerhet” har 
påträffats i Hardemo, Vintrosa, Hidinge och Glanshammar. Hofberg tar här 
inte närmare ställning till gravtypens datering. Tre år senare, år 1871, har han 
bestämt sig. I ”Förteckning öfver Nerikes fasta fornlemningar” fastslår han 
följande: ”1 Nerike finnas inga gång-grifter eller grafvar från stenåldern, ty de 
grafhögar i hvilka man funnit stenkistor af kalkstenshällar, såsom vid Yxhult i 
Kumla, äro utan fråga från en senare tid”. Hofberg är övertygad om att häll
kistorna härrör från den götiska folkgruppen, som han anser vara den första 
grupp som invandrade under järnåldern.

Näste man att behandla landskapets hällkistor var Sune Lindqvist. Uppsat
sen ”Från Nerikes sten- och bronsålder” som publicerades 1912, var den första 
som försökte ta ett helhetsgrepp på landskapets äldsta historia. Sorgligt nog är 
det också den senaste. Under tiden mellan Hofberg och Lindqvist har flera häll
kistor dykt upp och i görligaste mån dokumenterats. Lindqvist nämner sam
manlagt tio, varav tre uppenbarligen bygger på hörsägen. Han tvekar emeller
tid inte om dateringen. Typologin har gjort stora framsteg sedan Hofbergs tid 
och hällkistorna är tryggt förankrade i den yngsta stenåldern. Perioden, som 
motsvarar Montelius period 4 (2000-1800 f Kr), kallas till och med hällkisttid 
i många sammanhang.

Det skulle dröja ytterligare ett halvsekel innan nästa artikel kom ut. Upprin
nelsen var en undersökning som gjordes av Carl Gullberg år 1961. Objektet var 
de två kistorna vid Yxhult i Kumla. Undersökningen var den första som inte 
var av akut art och den gav flera viktiga klarlägganden i fråga om kistornas 
konstruktion. Påföljande år, 1963, återkom Sune Lindqvist inom ramen för den 
voluminösa bygdehistorien ”Kumlabygden”. Den är av naturliga skäl fokuse
rad på Kumla-området. Avsnittet om hällkistor är väsentligen en utbyggd ver
sion av artikeln från 1912.

Slutligen bör nämnas en uppsats på C-nivå som skrevs år 1991 av Jan Apel 
vid Uppsala Universitet. Den behandlar hällkistor i östra Mellansverige där han 
har valt att inkludera Närke. Apel koncentrerar sig i första hand på undersökta
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Figur 2 Härvestagraven i fågelperspektiv. Teckning av Herman Hofberg.

hällkistor från modern tid, grävda med modernare metoder och utförlig doku
mentation. Av denna anledning faller nästan alla från Närke bort.

De skrivna källorna är alltså ytterst få. Av denna anledning har jag valt att 
inte referera på sedvanligt sätt, med årtal och sidnummer. Av texten framgår 
om uppgifterna hämtats från dessa källor. Övriga fakta kommer från arkivma
terial i Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA).
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Kronologisk presentation
Jag har valt att presentera de grävda hällkistorna i gravningskronologisk ord
ning, det vill säga att börja med den äldsta kända grävningen. Avsikten med 
detta är att se i vilken mån tillgänglig tid och kunskap präglar resultatet. Av en 
slump skiljer det exakt 100 år mellan den första dokumenterade grävningen 
och den senaste. Vad har hänt under dessa 100 år?

Härvesta, Edsberg 20

Denna kista kom i dagen sommaren 1861, strax norr om byn Härvesta, ”på 
Fahnjunkareboställets ägor”. Bakgrunden var ett planerat bygge av jordkäl
lare. Fanjunkaren ansåg att en närbelägen kulle var en lämplig plats. Besvärliga 
stenhällar kom emellertid snart att störa projektet som avbröts, dock inte innan 
”arbetarne af oförstånd till stor del förstörde” den hällkista som kullen gömde. 
Hofberg anbefallde en skyndsam restaurering av både kista och kulle. Innan 
dess gjorde han en snabb undersökning samt en våg- och lodrät sprängskiss. 
Grävningen beskrivs i ”Nerikes gamla minnen”.

Figur 3 En något fantasifull genomskärning av Härvestagraven. Teckning Herman Hofberg.
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Graven var till det yttre en hög, med cirka två meters höjd och sex meters 
diameter. Högen bestod av ”svart matjord med inblandad klappersten”, vilket 
gjorde att den lätt kunde särskiljas från den naturliga grusbacken. I botten av 
högen stod en hällkista med en smal öppning in från högens södra sida. Från 
den drygt meterbreda (3,8 fot) öppningen vidgades kistan till en oval kammare. 
Formen liknades vid ett ägg av Hofberg, senare vid ett päron av Lindqvist. Den 
var ca 3 meter lång och 1,65 meter bred (10 respektive 5,5 fot) på det bredaste 
stället. Kistan var uppbyggd av 17 orstenshällar. Orsten är en typ av sedimen
tär bergart som ofta förekommer i samband med alunskiffer. Samtliga hällar 
var mellan 60 och 75 centimeter höga och med ungefär samma bredd. Enligt 
Hofberg hade hällarna sina ”jemnaste och vackraste sidor vända inåt graf- 
kammaren”. Det fanns inga spår av takhällar och Hofbergs slutsats var att 
kammaren varit täckt med sedermera förmultnade stockar.

Kistans inre var redan rensat av de flitiga arbetarna men Hofberg refererar 
till hur de ”enstämmigt intygade” att benen legat i skilda högar. Hofberg antar 
utifrån detta att de döda begravts i sittande ställning. Enligt denna tolkning var 
antalet gravsatta personer tre, varav en sannolikt var en kvinna.

Samma år, 1861, hittades klingan av en dolk av mörkgrå flinta ”i närbeten 
af en hällkistgraf, som raserades samma år”. Fyndet återfinns tillsammans med 
Herman Hofbergs övriga samling under SHM:s inventarienummer 6517. Hof
berg anger också år 1871 i ”Beskrivning öfver Örebro stad och land” att ytter
ligare en ”spjutspets” har hittats i närheten. Denna har dock lämnats till en 
”kringresande antiquarie” och dess vidare öden är inte kända.

Kånsta, Sköllersta 164

Även denna undersöktes i starkt skadat tillstånd av Herman Hofberg. Året var 
1869 och platsen den östra gården i byn Kånsta i Sköllersta. Hällkistan låg i en 
stenig backe omedelbart söder om ett hus. Informationen är knapphändig men 
det förefaller som om kammaren hade en tämligen avvikande konstruktion. 
Den södra väggen bestod av en jordfast gråsten. I öster fanns två kalkstens- 
hällar och i norr ”tre fotslånga kalkstens flisor” och ”någon fjärde vägg fanns 
icke”. Lindqvist kommenterar den egendomliga konstruktionen 1963 och kal
lar den ”den till synes ej fullt normalt utbildade griften”. I och i anslutning till 
kistan hade stenbrytarna innan Hofbergs ankomst plockat ihop så mycket ben 
att de fyllde ”en vanlig sillfjärding”. Benen var murkna och sönderfallande men 
distriktsläkarens tränade öga kunde urskilja resterna av minst fyra fullvuxna 
personer. En av skallarna var bättre bevarad. Hofberg anmärkte att den ”vi
sade en fullkomligt dolichocepbalisk hufvudform”. I kistan fanns också ett fynd 
i form av en flintdolk. Dolken beskrivs av Lindqvist: ”ett i tvärsnitt rombiskt, 
välhugget fäste och starkt uppslitet blad”.
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Svalnäs, Bo 39

Från denna anläggning i gränsskogarna mot Östergötland finns endast en ofull
ständig dokumentation signerad Bernhard Salin, 16/4 1894. Den blivande riks
antikvarien har gjort en noggrann planteckning som tyvärr saknar skalangivelse. 
Med ledning av uppgifter från 1955 års inventering (området är inte revidering- 
sinventerat) kan man dra slutsatsen att kistan är cirka 1,5 meter lång och 0,5 
meter bred. Orienteringen är NNO-SSV. Kistans grundform är närmast rek
tangulär. Vid dokumentationen stod fyra hällar kvar i läge och en takhall låg 
kvar. Två hällar hade enligt Salin blivit borttagna och lagda bredvid kistan. 
Ytterligare en häll vilade med ena ändan mot takhällen, men Salin kunde inte 
avgöra om den var en sjunken takhall eller en infallen gavelhäll. Den kvarstå
ende gavelhällen i söder har en egendomlig utformning som inte kommenteras 
närmare. Det framgår dock tydligt av planen att den har huggits till för att 
passa mellan sidohällarna. Två ”klackar” har lämnats kvar på respektive sida 
av gavelhällens kortsidor, vilket gör att den kan passas in som en dörr till kis
tans södra sida. Gavelhällens underkant är också så rak, att det förefaller tro
ligt att den medvetet har huggits till denna form. Tyvärr är denna plan den enda 
dokumentation som finns i dag. Inget nämns om eventuella fynd, inte heller om 
ben har hittats på platsen. I inventeringens uppgifter anges att kistan upptäck
tes vid stentäkt, varefter expertis tillkallades. Om ben funnits borde rimligtvis 
Salin ha uppmärksammats på detta. Troligen har den magra jordmånen gjort 
att benen inte bevarats.

Graven ligger på en liten moränrygg som också rymmer Svalnäs gård. Häll- 
kistan täcktes av en övertorvad stensättning som är ca sex meter i diameter. På 
moränryggen finns ytterligare fyra registrerade fornlämningar (RAÄ 35-38) 
inom ett ca 300x100 meter stort område. Fornlämningarna innehåller sam
manlagt nio stensättningar, av samma typ som RAÄ 39. Inom en av dessa note
ras också en ca 1x2 meter stor insjunkning. Det förefaller inte osannolikt att 
moränryggen vid Svalnäs innehåller fler hällkistor.

Yxhult, Kumla 24 och 25

Dessa de mest kända av Närkes hällkistor har undersökts två gånger, år 1902 
av Oscar Montelius och 1961 av Carl Gullberg. Herman Hofberg besökte na
turligtvis också Yxhult och ger en ögonblicksbild från slutet av 1860-talet. Han 
ritar också planer över de två kistorna. I ”Nerikes gamla minnen” beskriver 
han ett höjdparti nära det ”ypperliga tälgstensbrottet”. Området sägs ha kal
lats Gravfallet efter de många gravhögar som fanns där ”för en mansålder se
dan”. I nästan alla högar fanns hällkistor av kalksten, enligt Hofberg. Vilka 
som var hans sagesman framgår inte. Om den ena kistan (RAÄ 24) berättar
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Figur 4 Dokumentation från Svalnäs. Plan Bernhard Salin.
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Figur 5 Skiss från baksidan av Salins plan från Svalnäs.

Hofberg att den genomgrävdes för ”omkring 12 år sedan”. På dess botten låg 
skeletten av två vuxna människor med fotterna mot sydost. Den andra kistan 
(RAÄ 25) har ett unikt utförande. Hofbergs teckning och beskrivning visar en 
kammare med dubbla väggar av hällar. Mellan hällarna ligger en fyllning av 
jord och mindre kalksten. Kistan har också ett mindre förrum mot söder. Det är 
svårt att avgöra tillförlitligheten i Hofbergs avbildning. Han skriver själv att 
graven blev förstörd för många år sedan. ”Några få qvarstående stycken af de 
yttre och inre sidohällarna” är det enda som finns kvar och Hofbergs teckning 
är alltså en kraftigt idealiserad bild.
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Figur 6 De första planerna från Yxhult. Upprättade av Herman Hofberg.

Hofbergs skildring väcker stort intresse hos en av den svenska arkeologins fä
der, Oscar Montelius. Montelius är intresserad av kulturkontakter i ett globalt 
perspektiv. I diskussioner om kulturvägar mellan Orienten och Europa är 
gånggriften ett viktigt element. Den märkliga skapelse som återfinns på Hof
bergs plan liknar mer en gånggrift än en hällkista. Montelius nämner graven i 
Yxhult i flera arbeten. Sommaren 1902 befann sig Montelius på förrättning i 
Kumla. Han skulle undersöka några gravar vid Kumla högar. Det gamla intres
set för graven i Yxhult vaknade till liv och Montelius gjorde en avstickare dit. 
Detta resulterade i upptäckten av gavelhålet. Tveksamheten om gravens natur 
är nu borta och den klassificeras som en hällkista med gavelhål. Montelius 
hade uppenbarligen inte tid med någon dokumentation. Lindqvist har senare 
forskat i saken. Han konstaterar att dokumentationen består av två fotografier, 
en tidningsnotis och en anteckning när benen lämnades till SHM. Där får man 
reda på att benen kom från minst tre individer. Långt senare ordnar Lindqvist 
en analys av benen genom N G Gejvall. Genom analysen får vi veta att samtliga 
individer var vuxna. En var en man och en var en kvinna medan könet på den

200 LANDET VI BYGGDE



Figur 7 Bild från undersökningen vid Yxhult 1902, när det första gavelhålet i Närke upptäcks. Foto 
Oscar Montelius.

tredje inte gick att avgöra. Mannen har någon gång brutit benet och brottet var 
illa läkt. Hans kroppslängd kunde beräknas till 176 centimeter, vilket är över 
medellängd för stenåldern enligt Gejvall.

År 1912 utbryter febril aktivitet vid Yxhult. Yxhults stenhuggeri är i färd 
med att dra en ny järnvägslinje från stenindustrin i Yxhult till centralorten Kumla. 
Linjen ska dras endast en meter från den ena kistan. Hugo Hedberg, som vi 
kommer att stifta mer bekantskap med längre fram i artikeln, har fått höra talas 
om saken. En av hällarna är på väg att falla ned i järnvägsschaktet. Hedberg 
tillkallas för att ge råd. Han läxar upp disponenten och skriver: ”sannerligen 
skall han få se att det blir en rätt så vidlyftig sak”. Han bifogar en dramatisk 
skiss som visar hur stenen är på väg att störta ned i djupet. Sune Lindqvist 
besiktar det hela för Riksantikvariens räkning. Denne heter nu Oscar Montelius 
vilket kan förklara kommande engagemang i frågan. Troligen är det vid detta 
tillfälle som Lindqvist upptäcker att även den andra kistan har ett gavelhål. Han 
gräver inte på platsen men mer av hällen är uppenbarligen synligt.
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Figur 8 Samma hällkista som i Figur 7, nu frilagd vid undersökningen 1961. Foto Carl Cullberg.

Disponent Carlén vill gottgöra det hela och föreslår att en skyddsmur av ce
ment byggs och att denna angörs med järn i bergväggen. Hedberg är skeptisk 
och Montelius kräver närmare information från disponenten. Han kontaktar 
också landshövdingen i Örebro och kräver fridlysning av båda hällkistorna. 
Länsman får i uppdrag att besöka platsen och förklarar sig nöjd med bolagets 
föreslagna åtgärder. Bergväggen repareras och fridlysningen träder i kraft strax 
innan nyåret 1913.

Nu lägrade sig den utlysta friden över Yxhults hällkistor. Den varade fram 
till år 1961 då området började bli tämligen igenvuxet. Frågan väcktes om en 
upprensning och en restaurering av de båda hällkistorna. Initiativet togs av den 
dåvarande disponent Carlén, en son till disponenten från 1912. Yxhults sten
huggeri, som då bytt namn till Ytong, erbjöd sig även att bekosta åtgärderna.
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Riksantikvarieämbetet tackade förtjust ja och uppdraget gick till Carl Cullberg 
som utförde det under maj månad. Gullbergs undersökning finns väl redovisad 
i ”Från Bergslag och Bondebygd” från 1962. Det viktigaste resultatet av hans 
undersökning kan sägas vara att konstruktionen av den egendomliga RAÄ 25 
kunde klarläggas. De dubbla väggarna i den stora kammaren visade sig vara 
delar av en kantkedja av hällar som omslutit en rektangulär kista. Kistan var 
försedd med ett förrum. Mellan detta och kammaren fanns gavelhällen med 
hål. De enda fynd som gjordes var tänder och mindre ben, både från människa 
och djur. Dessa låg i sekundära lägen eftersom kistorna i sin helhet grävts ige
nom tidigare. Den tolkning som görs av Cullberg accepteras emellertid inte av 
Lindqvist. I not 7 i Kumlabygden II argumenterar han fortfarande till gånggriftens 
fördel. Diskussionen förmår dock inte att övertyga. Lindqvist avslutar själv 
med klok brasklapp: ”Det enda säkra är att den verklighet, vi söka fånga, varit 
vida mer än de schematiska begrepp, vi alltjämt utgå från”.

Skarby, Hackvad 17

En intressant anläggning med en splittrad och ofullständig dokumentation. Av 
allt att döma upptäcktes kistan år 1899. Platsen besöktes då av Bernhard Salin, 
enligt en anteckning i ATA. Denna säger dock endast att de ben som då hade 
hittats togs om hand av Salin. Anteckningen har fogats till SHM:s nummer 
13308 som är de ben som påträffades vid den nedan refererade undersökningen. 
Upplysningen har emellertid tillfogats ett frågetecken i blyerts, vilket förmodli
gen är en stillsam kommentar till det faktum att benen aldrig återfunnits. Alter
nativet är att de lagts till benen från den senare undersökningen utan någon 
åtskillnad.

Åtta år senare kom kistan att undersökas under den ”turné” som Oscar 
Almgren och Sune Lindqvist gjorde i Närke. De hann gräva ett stort antal forn- 
lämningar, varav hällkistan i Skarby var en. Tråkigt nog finns föga av doku
mentation bevarat i ATA. Den består av tre foton och två handskrivna blad, 
utrivna ur en anteckningbok. Att en utförligare dokumentation gjordes är tyd
ligt, eftersom Lindqvist i sin artikel från 1912, bland annat redovisar en plan 
från grävningen. Ytterligare information dyker upp i samme Lindqvists artikel 
från 1963. En genomgång av benmaterialet publicerades 1914. Den gjordes av 
Carl M. Fürst som samtidigt avhandlade fynd från två andra hällkistor i Närke. 
Från dessa olika källor har följande gått att sammanställa.

Kistan låg i ett större stenröse enligt anteckningsboken, i en cirka åtta meter 
stor hög enligt förstagångsinventeringen 1955, i en ca tio meter vid kulle enligt 
Lindqvist 1963 och i en kvadratisk stensättning enligt revideringsinventeringen 
1981. Uppräkningen belyser dels problemen att klassificera en fornlämning, dels 
problemet att söka rekonstruera grävningens förutsättningar. Kistans grundform
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Figur 9 Tidstypisk bild från undersökningen av Skarbykistan. Foto Oscar Almgren.

var uppenbarligen oval och Lindqvist vacklar mellan liknelsen ägg eller päron. 
Den var orienterad i NNO-SSV och och bedömdes vara drygt 3 meter lång och 
upp till IV2 meter bred . Minst fem hällar föreföll att stå kvar i position. Samt
liga hällar var av orsten. Hällkistans botten bestod av decimeterstora rullstenar. 
Mellan dessa fanns kol på flera ställen. Angående benen följer här en intressant 
passage ur anteckningsboken: ”Strax häröver låg i de orörda delarna åtskilliga 
skelettdelar, dessa el i sitt naturliga läge” (ordet ej understruket). Detta bör 
rimligtvis tolkas som att benen samlats ihop eller plockats undan av de som 
använde kistan. Anteckningarna meddelar också att ett lager av kullerstenar 
låg överst i den orubbade delen av hällkistan. Ovanpå dessa hittades ”en del 
brända ben”. En bit bränt ben hittades också på stenläggningen i kistans bot
ten. Under kullerstenslagret fanns ett lager av mylla. Om vi bortser från det 
enstaka benet i bottennivån kan man fundera över om stenarna kan ha använts 
som ett lock, för att försegla kistan. Lindqvist skriver 1963 att kistan saknade 
takhällar och att han tvivlar på att den hade några ursprungligen. Kan de brända 
benen ha spelat en roll i en ceremoni när kistan förseglades? Anteckningsboken 
meddelar också en viss information om hur kistan grundlädes. Här sägs att
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botten var lägre är den ursprungliga nivån, vilket väl får tolkas som den var 
nedgrävd. I nedgravningen har då ett golv lagts av jämnstora stenar.

Resultatet av Fiirsts osteologiska genomgång finns väl redovisat i Fornvännen 
från 1914.1 fråga om Skarby kunde han fastslå det sannolika antalet gravlagda 
personer till minst tio, varav åtminstone fyra var barn. Han lyckades också 
limma ihop ett fragment av ett kranie och kunde konstatera att det sannolikt 
var från en brakycefal (kortskallig) individ. Iakttagelsen var nog så intressant 
för den tidens publik som med hjälp av skallmätning försökte bedöma hur de i 
dåtidens forskning populära folkinvasionerna hade avlöst varandra.

Lanna högar, Hidinge 4

En av landskapets intressantare fornlämningar, sorgligt nog också en av de 
mest misshandlade. Sune Lindqvist kallades till Hidinge år 1908. Inga hand
lingar finns som beskriver bakgrunden. Lindqvist redogör för utgrävningen på

Figur 10 En hög stenar i Hidinge, de sorgliga resterna av kistan vid Lanna högar. Den avlagda 
studentmössan i bildens mitt visar att expertis är på plats. Foto Sune Lindqvist.
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Figur 11 Lokal medhjälpare vid Lanna högar. I hällen syns tydligt gavelhåle. Foto Sune Lindqvist.

en sida av ett pappersark. Någon plan kan inte återfinnas i ATA. I sin redogö
relse hänvisar dock Lindqvist till ”de å kartan antydda fornsakerna”. Förutom 
pappersarket finns i nuläget bara sju fotografier som dokumentation.

När Lindqvist kom till platsen möttes han av förödelse. En hög av upp
brutna kalkstenshällar låg på ena sidan av en mindre kulle. Graven var ”redati 
genomgrävd av ortsbefolkningen”. Lindqvist gjorde en snabb efterundersökning 
och samlade in benen. Kistan var ovanligt fyndrik, vilket gör att fyndomständig
heterna kan beklagas än mer. Bland fynden märks en hartstätning vilket i redo
görelsen tolkas som ett spår av en yngre sekundärgrav. En del av fynden kan 
sannolikt föras till denna grav. I övrigt märks två bennålar med snett genom
borrade huvuden och ett genomborrat grönstenshänge (fig 62-64 i Lindqvist 
1912), en rund genomborrad stentrissa, en bit av ett lerkärl, en del av en bärn- 
stenspärla samt två flintstycken.

Lindqvist återfinner en relativt oförstörd rad av hällar som troligen utgjort kis
tans ena långsida. Dessutom finns en liten häll på motsatt sida. I övrigt återstår
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inget av konstruktionen. Till redogörelsens sista stycke har Lindqvist sparat det 
mest uppseendeväckande. Där skriver han: ”Vid grävningens avslutning ned
sattes den bål-försedda hällen...”. Hällen har inte nämnts tidigare i texten. På 
flera av bilderna syns den däremot tydligt. Den ligger bland de andra uppbrutna 
hällarna.

Benen från Lanna högar tillhör de som analyseras av Carl Fürst några år 
senare. Han konstaterar att benen från Hidinge är i ett sorgligt skick. Trots 
detta är det möjligt att avgöra att minst 15 individer lagts i kistan. Av dessa var 
åtminstone två barn.

Västra Öja, Hardemo 107

En söndag i september 1912 kallades den nye intendenten vid Örebro Läns 
Museum, Hugo Hedberg, till en grusgrop vid Västra Öja i Hardemo. Tjänsten 
kombinerades med hans ordinarie tjänst som banktjänsteman. Den som kal
lade var länsman. Anledningen var att byamännen sett en ”menniskoskalle 
komma nedrullande” när de var sysselsatta med att försöka få bukt med några 
stenhällar som länge varit till men för grustäkten. Även tidigare hade de hittat 
ben men då varit övertygade om att dessa kommit från nedgrävda djurkadaver. 
Hedberg konstaterade snabbt att här sannolikt fanns en hällkista. Fyra hällar 
stod kvar, mer eller mindre i läge. Enligt Hedbergs bevarade skiss bildade tre av 
dessa en relativt välbevarad östvägg, medan en häll utmärkte läget för väst
väggen. Intendenten fann att två skelett låg på rygg, sida vid sida. Under dessa 
låg ”en bei mängd ben kors och tvärs”. Dessa tycktes ha en annan färg och 
Hedberg antog att dessa ben var äldre. Han ansåg det vara sin skyldighet att 
”rädda dessa ben undan befolkningens förstörelse, helst som man hade varit 
der under föregående qväll och gräft i grafven”. Hedbergs sagesman hävdade 
dock på heder och samvete att inga fynd förutom ben gjorts i graven och att 
ingenting avlägsnats därifrån. Han fritog också byamännen från ansvar för den 
förstörda graven och hävdade att de handlat i rent oförstånd. Kistan var enligt 
Hedberg dubbel, dvs med två parallella rum, vilket också visas av den skiss 
som bifogades hans brev till SHM. Tolkningen byggde enligt Hedberg på upp
gifter från byamännen samt på hans egna iakttagelser. Han skrev också att han 
inte gjort några ytterligare undersökningar, endast tagit tillvara benen, men att 
han var beredd att göra det om så önskades. Slutligen såg intendenten till att 
stödja upp hällarna och förbjöd vidare aktivitet på platsen. Benen skickades 
omedelbart till professor Carl Fürst i Lund enligt en telefonöverenskommelse.

Uppenbarligen var de centrala myndigheterna inte tillfreds med Hedbergs 
bedömning. Därför skickades amanuensen Sune Lindqvist påföljande månad 
ut för att göra en kompletterande undersökning. I Lindqvists rapport märks en 
förstucken kritik mot Hedberg som ”genast företog sig att på några timmar
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genomsöka densamma”. Lindqvist har tydligen reagerat på Hedbergs tolkning 
med de två parallella rummen, som om den stämde, skulle göra att kistan var 
av en tämligen unik konstruktion. Efter att ha studerat situationen på plats 
förhör han sig med jordägaren och visar Hedbergs skiss. Jordägaren förklarar 
genast att någon tredje rad av hällar aldrig funnits. Den enstaka hällen i väster 
var enligt denne en ”mindre flisa”. Lindqvist ser också olikheter i fyllningen i 
det östra och tilltänkta västra rummet och ser ytterligare argument för att av
färda Hedbergs tolkning. Han har också hunnit få en första rapport från Fürst 
som har urskiljt tre individer bland benen. Lindqvists slutsats är då att den 
utrullande skalle som var anledningen till undersökningen och som av Hedberg 
efter hörsägen placerats i västra rummet, måste höra samman med det undre 
lagret av ben i det östra rummet. Därmed föll det sista argumentet för den 
tvårummiga kistan. Enligt den tolkning som Lindqvist kom fram till, hade kis
tan raka väggar och var minst 2,75 meter lång och minst 1,25 meter bred.

Den var starkt avsmalnande mot söder där den enligt Lindqvists plan kan 
uppskattas ha en bredd av ca 0,8 meter. Inga gavelhällar finns kvar men Lind
qvist kan med hjälp av bevarade stödflisor ändå hävda att kistan sannolikt inte 
varit längre. Han konstaterar att byamännens grustäkt inte kan skyllas för bris
ten på gavelvägg i söder och underförstått är sannolikt hans mening att någon 
gavelvägg aldrig funnits.

Lindqvist avslutar sin rapport med informationen att kistan täckts över i sin 
helhet. Åtgärden var nödvändig pga orstenens dåliga konsistens. Han berättar 
också att markägaren är beredd att sätta upp ett staket för att skydda fornläm- 
ningen och undrar om Vitterhetsakademin kan bekosta detta. Akademin ser 
välvilligt på detta och beviljar tio kronor till ett staket. Om staketet sedan kom 
på plats är en annan fråga. Vid inventeringen 1955 har inventeraren vissa svå
righeter att lokalisera platsen för hällkistan och ingenting sägs om ett staket.

Det märkligaste inslaget från V Öja nämns av någon anledning inte i rap
porten. En anteckning återfinns emellertid på den plan som gjordes upp vid 
samma tillfälle. Jag citerar: ”...hällen längst i sydväst hade på den mot kistans 
inre vända sidan en skålformig grop inkarvad. Flisan med denna grop medför
des till St H M.” Lindqvist nämner den emellertid i artikeln från 1963, då gro
pen också har fått sällskap av en påbörjad grop. Han ser där en koppling till 
skålgropar i västgötska gånggrifter. Frågan kvarstår dock varför skålgropen 
inte nämndes i den ursprungliga rapporten.

Den genomgång av benen som gjordes av Fürst, gav en del intressant informa
tion om närkingar i hällkisttid. Av de tre individerna var två kvinnor och en man. 
Kvinnorna var båda cirka 155 centimeter långa, medan mannen var ungefär en 
decimeter längre. Mannens kranie sägs vara av nordisk typ, mesocefalt på grän
sen till dolikocefalt, dvs långskalligt. Fürst konstaterar också att kvinnorna haft
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betydligt högre panna, vilket ”ej sällan är förhållandet hos kvinnliga kranier”. 
Mannen har haft en ovanlig, medfödd defekt, en typ av benknölar i yttre 
hörselgångarna som enligt Fürst kan orsaka inte närmare specifierade obehag. 
Öjamannen har också någon gång under sin livstid utsatts för kraftigt yttre 
våld som orsakat i ett hål i tinningbenet. Skadan har emellertid läkt ihop. Fürsts 
tolkning av förloppet är att mannen fått ett rejält hugg av ett skarpt vapen, 
förslagsvis en dolk. Sårets utseende gör det sannolikt att hugget kom upp- och 
bakifrån, som om mannen försökt fly från en förföljare. Lindqvist hävdar att 
hugget snarare kommit framifrån, från en mejselstav, och konstaterar förnöjt 
”den förste Hardemoman, vi lärt känna lite närmare, sårades i så fall i öppen 
strid, ej som feg flykting!”.

Södra Mossby, Kumla 152

Den energiske intendenten Fiedberg var i farten igen nästa år, 1913. Han har 
genom sina kontakter i bygden hört talas om en bortröjd hällkista. Södra Mossby 
ligger nära Yxhult där Hedberg året innan medverkat vid fridlysningen av kis
torna där. Väl på plats frågar han ut den gamle lantbrukaren Carl Persson. 
Denne berättar om stenhögen som röjdes bort för ungefär 40 år sedan. I denna 
fanns hällar av kalksten, utmärkta att använda i grunden till den nya ladugår
den. Tillsammans med hällarna låg skelettdelar. Persson kallade på Länsman 
Adlers i Yxhult. Denne anlände i sällskap med ”2ne unga män från Örebro 
(studenter)”. Benen togs upp och lades i ett ”kålfat” och enligt länsmans order 
skulle de stå kvar tills vidare. Enligt sagesmannen var det två stora och ett 
mindre skelett. Han nämner också att skeletten orsakade en vallfärd av ny
fikna. Inga vidare order kom från länsman. Till slut tröttnade Persson på histo
rien och stoppade ned alla ben i en trälåda som han grävde ned ute på gärdet. 
Hedberg grävde på anvisat ställe och hittade omedelbart benen. Lådan var för
multnad men benen var i ganska gott skick det vill säga ”ej så sköra som de i 
Har demo af mig utgräfda”. Hedberg tycker dock att det är för lite ben och 
misstänker att länsman plockat med sig en del.

Väl tillbaka i Örebro igen skickar intendenten benen till sin vän doktor Back
man. Backman fastslår snabbt att det verkligen rör sig om tre individer. En av 
dem var yngre, ungefär 16-17 år. Hedberg meddelar detta till Riksantikvarien 
och skickar benen ”enär Doktor B. tillräckligt betraktat detta fynd”.

Lanna Västergård, Hidinge 3

Bonden i Lanna Västergård plöjer den sista fåran på en av sina åkrar. Det är vår 
och brådskar med sådden. I kanten slår plogbillen emot några stenar. Det ser ut 
som hällar av kalksten, men för bonden är de mest ett hinder. Han hämtar hjälp
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Figur 12 Ung assistent vid Lanna Västergård 1914. Kistan är här i det skick som den var när Bror 
Schnittger kom till platsen. Foto Bror Schnittger.

och de börjar bända och baxa med stenarna. På gångstigen intill kommer en 
metodistpastor vandrande. Han tycker att det hela påminner om hällkistan i 
Lanna högar som grävdes ut för sex år sedan. Pastorn ber stenbrytarna att 
avvakta medan han ringer sin vän, intendenten Hugo Hedberg. Hedberg, som 
nu börjar bli van vid hällkistor, tog aftontåget ut till Hidinge. Han konstaterar 
direkt faktum. En hel vägg är framgrävd och redan skymtar människoben. Med 
hjälp av sin ”botanikspade” klarlägger han raskt kistans grunddrag. Därefter 
täcker han med ”slanor, lämmar, ris och stenar” och sätter upp en skylt. Den 
hotar med ”500 Kr vite” för den som rör graven. Till sist kontaktas länsman 
som lovar att hålla ett öga på det hela.

Nästa steg blir att rapportera fyndet till Riksantikvarien. I brevet ber Hed
berg om assistens. Han vill inte göra undersökningen själv, förmodligen efter
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Figur 13 Det inre av den osedvanligt välbevarade kistan vid Lanna västergård. Foto Bror Schnittger.

erfarenheterna från Hardemo. En ”ingående undersökning” bör helst ske kom
mande lördag, enligt önskemål. Om det blir tid över finns också några skadade 
järnåldersgravar i trakten.

Hedberg fick tydligen respons på sitt brev. Bror Schnittger anlände från Stock
holm och tillsammans med Hedberg undersökte han kistan. Sex utmärkta bil
der och två planer finns i ATA. Tyvärr är detta all dokumentation som finns. 
Ingen redogörelse eller rapport har kunnat återfinnas. Detta är så mycket mer 
beklagligt eftersom det förmodligen var den bäst bevarade hällkista som grävts 
i Närke. Både av Hedbergs första rapport och dokumenten i bild kan man sluta 
sig till att kistans inre är i det närmaste orört. Hällarna ser bara ut att vara 
rubbade längs ena långsidan. Kistan hade en ovanlig form, inte så uttalat rek
tangulär som de flesta andra. Måtten var ungefär 3x2 meter, med orientering i 
nordost-sydväst. Delar av botten var stensatt. Ingen antydan finns om takkon
struktion. En av planerna visar en del ben liggande utan märkbar ordning. Vid 
kistans gavel i nordost ligger en mindre häll. Under den är utritat en separat 
samling ben och under dessa ytterligare en häll.

LANDET VI BYGGDE 211



Lite ytterligare information går att få genom SHM:s inventarielista. Den redo
visar en tånge av lansettlik flintdolk, en udd av sågtandad flintspets, en ”rost
klump” som hittades bredvid tången. Benen anges komma från 4-5 individer 
och benen som låg mellan hällarna vid gaveln sägs vara från djur.

Ösby, Sköllersta 41

Strax före påsken år 1920 fick Hugo Hedberg ett besök av en man från Sköller
sta. Han befann sig på sin ordinarie arbetsplats, Skandinaviska Kredit
aktiebolaget i Örebro. Det hindrade honom inte från att omedelbart rycka ut. 
Ännu en hällkista var på väg att förstöras av flitiga bönder. Platsen den här 
gången var Ösby i Sköllersta. Hällkistan låg i ett större röse i gränszonen mel
lan Ösby, Ullavi och Tarsta. I dokumentation och handlingar förekommer alla 
tre namnen, men kistan är densamma.

Väl på plats finner han att arbetet gått så långt att ”endast konturerna finnas 
qvar av den vackra graven”. Markägaren Eriksson berättar att han stött på 
kistan redan för två veckor sedan. Eriksson redogör för hur han och drängen 
plockat bort häll efter häll. Därefter stötte de på två skelett, liggande på rygg 
sida vid sida. De tvekade inte länge utan fortsatte och hittade då tre käkar med 
”vackra tänder” samt en massa ben i oordning. Nu avbröts till slut arbetet på 
inrådan av en granne ”sow ansåg det rådligast att rapportera saken till mig”. 
Hedberg beskriver sedan uppbragt det fortsatta händelseförloppet: ”-men nej -! 
oaktadt telefon finnes i närmsta gård skedde ej detta - utan folk fick strömma 
till och på söndagen lär sjelva ’anmälaren’ till mig - ha grundligt undersökt 
graven pä egen hand och dervid ha funnit en vacker stenyxa — som jag nu inne
har - och en massa med tänder, som han plockade upp - ben i gömman förak
tade han likväl.” Dagen efter gjordes anmälan. Hedberg får uppgifter om att 
upp till 15 individer ska ha funnits i kistan, men tror själv att det rör sig om 6-7 
stycken. Med jägarens vana öga ser han också om en björnklo, en vildsvinstand 
och tänder från hund eller räv. Ett mera udda inslag i redogörelsen handlar om 
kraftiga käkar med vackra tänder. Dessa har Hedberg lånat ut till en ”framstå
ende tandläkare” som vill fotografera dem med sin ”egen röntgenapparat”. Tand
läkaren ämnar skriva en artikel i en facktidning och ”detta kan jag inte neka 
honom, då han är specialist på sitt område, som ingen annan i landet.”

På påskaftonen är Hedberg åter i Sköllersta för att bättre täcka över graven 
i väntan på undersökning. Han får då höra att länsman förhört Eriksson. Denne 
”lär vara mer beläst än mången annan bonde” och borde enligt Hedberg veta 
bättre. Han är övertygad om att Erikssons avsikt varit att skaffa undan graven 
i tysthet. På plats gör han också en rekonstruktionsteckning av hela anlägg
ningen. Den bygger till stor del på muntliga uppgifter. Värdet är ändå stort 
eftersom förstörelsen hade gått så långt innan expertis tillkallades.
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Figur 14 Detalj från den ovanligt konstruerade kistan vid Ösby i Sköllersta, där en av väggarna 
utgjordes av ett större block. Foto Sune Lindqvist.

Hedberg får också genom att fråga ut ortsbefolkningen reda på att fler häll- 
kistor funnits här. Han betraktar uppgifterna som mycket trovärdiga och är 
säker på att ett liknande röse i närheten också innehåller en hällkista.

Den 10-12 maj gör Sune Lindqvist en undersökning av den raserade graven. 
Han kan i stort sett konstatera faktum. Av väggarna återstår ett stort flyttblock 
som utgör den östra gaveln samt en häll på var sin sida närmast blocket. Ovanpå 
dessa ligger en täckhäll. Lindqvist kan rekonstruera vägglinjerna eftersom hällar
na varit nedställda i smala grävda rännor. Golvet var stensatt med tunna kalk
flisor. Kistans innermått kan uppskattas till 3x1 meter. Orienteringen var näs
tan rakt öst-västlig. Det täckande röset var omkring 7 meter i diameter. Få ben 
fanns kvar i orubbat läge. Ett kranium och några andra ben i position låg unge
fär mitt kistan. Strax intill, ”ovanför” skallen låg en flintdolk med rombiskt 
skaft och utan udd. Enligt uppgift hade den tidigare upplockade yxan legat 
strax intill.
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Benen från graven kom att analyseras några år senare av Carl Fürst. Fian var 
missnöjd med benens dåliga skick. Utifrån rester av underkäkar kunde han i 
alla fall se att minst 13 individer legat i kistan. Bland dessa fanns åtminstone ett 
barn. De speciella djurinslag som nämndes av Hedberg förekommer inte i Fürsts 
rapport.

Ärendet är emellertid inte riktigt avslutat efter Lindqvists undersökning. Den 
beläste bonden skickar en vördsam anhållan till Vitterhetsakademien. Han vill 
ta bort resterna av det irriterande stenröset. Han urskuldar sig med att han 
”alldrig sett eller hört talats om hellkistor och jag stod i okunnighet att det var 
lag på det så blef den till största delen förstörd”.

Hedberg har dock fattat agg till ”våldsverkaren” och ”gravskändaren”. Han 
vill att det stora flyttblocket ska ligga kvar ”som en ständig nagel i ögat”. Om 
den skyldige slipper undan helt utan böter är detta ”i ren strid mot allas upp
fattning” eftersom det inte finns några förmildrande omständigheter. Hedberg 
vill också göra en ”lämplig inhuggning” i stenen som ska tjäna som en påmin
nelse för folk i bygden. Någon minnestext kom aldrig till stånd men Hedberg 
fick i alla fall delvis sin vilja fram. Röset ligger kvar än idag. Det är visserligen 
påbättrat av stora mängder röjningsten men kanske lever historien om häll- 
kistan kvar i bygden.

Nydalen, Hammar 231

I ett brev daterat Askersund den 4 augusti 1921 meddelas den första informa
tionen angående hällkistan vid Nydalen. Avsändaren är är landsfiskalen D.W. 
Swidén och brevet är ställt till Herr Intendenten vid Örebro Läns Museum, 
Hugo Hedberg. Tillsammans med brevet följer en flintdolk som sägs vara upp
hittad i en hällkista i en trädesåker. Landsfiskalen hoppas på en skyndsam be
handling, så att en eventuell undersökning kan göras innan höstsådden.

Dagen efter ringer Hugo Hedberg och anmäler fyndet till Riksantikvarie
ämbetet. Bror Schnittger tar emot samtalet och antecknar att Hedberg ”uppford
rades att till Riksantikvarien insända fyndet i fråga”. Denne gör så, men säger 
sig vara ”särdeles tacksam” om fyndet skickas tillbaka eftersom han tycker att 
några av hällkistfynden borde finnas i länet. Han hänvisar också till den peda
gogiska fördelen, då han själv genom flitigt skrivande i ortstidningarna ”väckt 
lantmännens intresse att anmäla dessa [gravar]”.

Samtidigt har landsfiskalen anmodats att komma in till Riksantikvarien med 
en fylligare rapport. Han gör så den 8 augusti. Av denna rapport framgår att 
hemmansägaren Pettersson i Nydalen anmält fyndet redan den 22 juni. Lands
fiskalen besökte redan nästa dag platsen i sällskap med Joel Haugard, redaktör 
för Askersunds Tidning. Vid besöket regnade det, varför fiskalens två fotogra
fier blev misslyckade. Pettersson hade stött på en sten medan han plöjde på
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Figur 15 Paus i tömmningen av Nydalenkistan. Flickan är oidentifierad men hon borde vara i 
nittioårsåldern om hon lever idag. Foto Erik Sörling.
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Figur 16 Sörlings uppmätning från Nydalen.

trädan. När han skulle ta bort denna stötte han på flera stenar i rad och drog 
slutsatsen att stenarna ingick i en ”forngrav”. Han avbröt arbetet och upp
märksammade flintdolken som låg i sanden som grävts upp. Pettersson berät
tade också för landsfiskalen att han tidigare tagit upp ett par liknande stenar på 
annan plats i åkern. Han kunde dock inte erinra sig den exakta platsen för 
dessa stenar. På uppmaning av landsfiskalen täcktes kistan över med brädor i 
väntan på vidare instruktioner.

Nästa steg är att Schnittger i ett brev till Hedberg den 12 augusti meddelar att 
Otto Frödin har fått i uppgift att besöka Nydalen. I stället uppenbarar sig under 
hösten Erik Sörling som gör en snabb efterundersökning. Dokumentationen be
står i princip endast av en profil. Av denna framgår inte klart om hela hällkistans 
inre genomsökts. Sörling har dock gjort en rekonstruktion utifrån uppgifter på 
platsen. Den visar ett cirka två meter långt och en meter brett, rektangulärt rum. 
Hällarna är ungefär en halv meter höga och mellan fyra och sex till antalet per 
sida. Den östra sidans utformning är dock helt baserad på hörsägen. Den norra 
gaveln består av tre hällar, varav två saknades när Sörling anlände. Det stora 
antalet saknade stenar, sammanlagt åtta enligt planen, kan tyckas märkligt med 
tanke på att hemmansägaren Pettersson hävdade att han bara tagit bort tre ste
nar. Det finns flera tänkbara förklaringar till händelseförloppet, vilket gör att
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hällkistans ursprungliga utseende kan ifrågasättas. Den har också på planen en 
mycket märklig gavel mot söder. Här finns endast en, cirka en meter bred häll, 
markerad. Den är emellertid inte av samma höjd som övriga hällar. Omedel
bart söder om denna ligger en vågrät häll av nästan samma bredd. Den låg 
ytligt, strax under marknivå. En första tanke är då att hällen är två delar av 
samma, men denna häll skulle i så fall varit närmare två meter hög och i högsta 
grad avvikande från de övriga. Direkt söder om den vågräta hällen finns dess
utom ytterligare två parallellt nedställda hällar, som i princip bildar ett förrum 
som är ungefär 0,7x1 meter stort. Den vågräta hällen kan då ses som takhall till 
förrummet.

I den korta text som Sörling bifogar planen skriver han att hällkistan ”var 
vid min ankomst till hälften utgrävd”. De två orden ”till hälften” har han sedan 
strukit över. Vad hade hänt? Hade hemmansägaren tröttnat på att vänta? Höst
sådden brådskade och han hade uttryckligen bett om åtgärder redan i juni. 
Detta kan också förklara planens utseende. Fynden från kistan har också en 
ovanlig sammansättning. Inga ben nämns någonstans, vilket får ses som uppse
endeväckande. Jordmånen i Sydnärke avviker dock starkt från det kalkrika 
centrala Närke. Eventuella ben kan vara helt förstörda. Förutom den tidigare 
nämnda flintdolken påträffades också en skafthålsyxa ”starkt förvittrad pä ytan, 
trubbig i nacken”. Den hittades enligt Sörling vid sållning av fyllningen från 
kistan. Han anger avslutningsvis att fynden tills vidare förvaras i Örebro Mu
seum, vilket sannolikt gladde intendent Hedberg.

Ärendet fick en senkommen epilog nästan 40 år senare. Landsantikvarien 
Bertil Waldén hade i oktober 1959 tagit emot en anmälan om skelettrester som 
hittats i Nydalens grustag. Waldén associerade snabbt till bristen på ben vid 
Sörlings undersökning. Hans underförstådda misstanke var sannolikt att benen 
kastats i grustaget av ortsbefolkningen för att undvika bekymmer. Antagandet 
var dock den här gången felaktigt. Osteologen N. G. Gejvall kunde meddela att 
benen kom från ett ungt får som dessutom sannolikt var nedgrävt i sen tid.

Lanna Västergård, Hidinge 2

När fjärdingsman Johan Svensson av en händelse befann sig vid Lanna en vår
dag 1927 fick han anledning att ingripa till försvar för traktens fornminnen. 
Hemmansägaren Pettersson var sysselsatt med att utvidga sin åkerareal. Han 
hade just stött på några besynnerliga ben. Dessa hade legat bakom en kalkstens- 
häll i ett stenröse. Pettersson frågade fjärdingsman om råd och lagens långa 
arm stoppade arbetet. Svensson meddelade Hugo Hedberg som vid det här 
laget verkade ha tröttnat på hällkistor. Han skickar därför landsfiskal Blom
kvist i Fjugesta för att förhöra Pettersson. Blomkvist var särskilt lämpad för 
uppgiften. Som länsman hade han 13 år tidigare tillsammans med Hedberg
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Figur 17 Nils Åbergs plan från Lanna Västergård.

inspekterat den andra kistan vid Lanna Västergård. Han fastslog att denna 
grav ”synes vara av samma beskaffenhet”. Graven stängdes med ris och brädor 
i väntan på vidare åtgärder.
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Upptäckten väcker ett visst intresse även på riksplanet. Den 19 maj meddelar 
Stockholms-Tidningens ”enskilde korrespondent” att en undersökning ”torde 
vara att snart nog motse”. Det dröjer emellertid till den sista september innan 
docent Nils Åberg anländer. Dagen efter har Örebro-Kuriren ett reportage med 
rubriken ”Sex människoskelett funna i hällkistan vid Hidingebro”. Av denna 
framgår att Åbergs undersökning pågår även denna dag. Två Örebroläkare ska 
samma dag, en lördag, åka ut och studera benen på plats. Åbergs rapport är 
daterad Stockholm den 3 oktober. Sannolikt användes följaktligen två dagar 
för undersökningen. Den stördes av ihärdigt regnande. Bilderna är därför av 
mycket dålig kvalitet.

Hällkistan låg relativt centralt i ett runt röse. Röset var cirka 11 meter i 
diameter. Kistan var orienterad närmast rakt i nord-syd. Formen är sannolikt 
ursprungligen rektangulär. Den är cirka 3 meter lång och 1,3 meter bred. Hör
net i sydväst inklusive det mesta av gaveln hade försvunnit vid stenröjningen. 
Gaveln i norr består till stor del av en delvis omkullfallen häll. Den östra lång
sidan har bara hällar i sin södra del. I den norra delen är väggen uppbyggd av 
”vanlig” sten och hörnet markeras av en större gråsten. Det märks ingen till
stymmelse till takhallar.

Fyllningen i kistan bestod överst av grästorv och mylla, ned till cirka 0,3 m:s 
djup. Därunder fanns ett ungefär lika tjockt lager av sten, blandade med mylla. 
Slutligen följde ett sandlager, som enligt Åberg föreföll att vara rensat på sten. 
Sanden var naturlig på platsen men hade i sig ett stort inslag av sten. Skelettdela
rna låg i allmänhet i sandlagret. De var spridda men ”jämförelsevis jämnt för
delade över gravrummet”. På grund av regnet grävdes kistan i ungefär halvmeter
stora rutor, vilket bör ha försvårat överblicken. Ungefär mitt i kistan låg en del 
skärvor av keramik. Tre av skärvorna hade kamornamentik.

Grävningen avslutades med att kistan återfylldes. En stenpackning anlades 
söder om kistan för att skydda den från närgången odling. Avsikten var att 
bevara fornlämningen vilket förefaller att ha lyckats. Inventeringen från 1955 
noterar dock stark skadegörelse genom stentäkt. De skadade områdena sam
manfaller tydligt med de som redovisas på Åbergs planer. Någon ny skadegö
relse verkar alltså inte ha ägt rum.

Håvesta, Hackvad 32

En disig söndag i januari 1930 åkte den då relativt nyblivne museiintendenten 
Bertil Waldén på förrättning till Hackvad i västra Närke. Ärendet gällde en 
trolig hällkista som anmälts av lantbrukaren Fryxell i Håvesta. Delar av kistan 
hade dykt upp vid breddning av landsvägen. Det visade sig att detta inte var 
första gången. Waldén fick uppgifter om att delar av kistan förstörts när vägen
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Figur 18 På Västfronten något nytt. Denna ödesmättade bild från Hovesta visar kistan i form av en 
hög med ben samt ett par hällar vid spaden. Foto Bertil Waldén.

byggdes om för sju år sedan. Ingen anmälan gjordes. Kistan låg parallellt med 
vägsträckningen på en hög grusås, vars omgivningar var helt uppodlade. Den 
östra väggen plockades bort samvetsgrant år 1923 medan kistan i övrigt var 
relativt ostörd. Vid det nu aktuella tillfället hade dock en mängd ben kommit 
fram. Vid Waldéns ankomst låg de samlade i en prydlig hög ovanpå kistan. 
Efter besiktningen täcktes kistan över i väntan på en lämpligare årstid för vi
dare undersökning. Waldén hittade också benrester i åkern väster om kistan 
och ”enligt uppgift gjordes dylika fynd allt som oftast”. Han drog slutsatsen att 
flera gravar fanns i närheten.

Waldén meddelade Riksantikvarien, som strax svarade. Ärendet var uppsatt 
på R M. för sommarens arbeten. Så skedde också. Den 7 juni förordnades Arvid 
Enqvist att göra en efterundersökning av Håvesta-kistan. Han konstaterade raskt 
att inga möjligheter fanns att bevara fornlämningen. Hällarna var av alunskiffer 
och mycket porösa . Den östra sidan var ju redan borta. Den norra gavelhällen 
var avbruten medan den södra togs bort vid vägbygget. Av den västra väggen 
syntes två hällar som stack upp i vägslänten. Ytterligare två avbrutna hällar
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Figur 19 Ett gytter av ben och skallar på Arvid Engqvists plan.
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stod kvar i position. En del av den västra väggen hade förstörts redan under 
forhistorien. En liten järnåldersgrav hade nämligen anlagts strax invid den väs
tra väggen och en av hällarna hade då tagits bort. Enqvist kunde rekonstruera 
kistans utformning genom bevarade stödstenar för hällarna. Den var cirka 2,5 
meter lång och 0,6 meter bred och helt rektangulär till formen. Hällarna var 
0,6-0,7 meter höga. Inga spår av takhällar fanns, inte heller av någon överbygg
nad.

Kistan var ända till bredden fylld med ben ”vilka lågo i den största oord
ning”. Enqvist betecknade kistans innehåll som fullständigt omrört. Han ut
gick uppenbarligen från att en ursprunglig ordning funnits, men att denna rub
bats av vägarbetarna. Minst åtta individer återfanns i kistan enligt Enqvists 
bedömning, varav sex representerades av relativt välbevarade kranier. Inga övriga 
fynd gjordes ”trots noggrann preparering och sållning”.

Av den omtalade järnåldersgraven återstod bara botten av en urna och en 
del brända ben. Övriga delar av graven hade följt med plogen. Efter undersök
ningen lät man de två hällarna i västra väggen stå kvar för att markera platsen. 
Denna ansträngning förefaller dock att ha varit fåfäng. Vid revideringsinvente
ringen 1981 nämns ingenting om hällar.

Enqvist undersökte endast hällkistan. De övriga benrester som Waldén sett 
på platsen lämnades till påföljande år. Anledningen var att åkern var sådd och 
Enqvist ville inte stöta sig med bonden. Enligt Waldéns skrivelse hade denne 
dock fått instruktioner om låta såväl kista som omkringliggande område ligga 
orört i väntan på undersökning.

Nästan exakt ett år senare kom nästa undersökning till stånd. Ansvarig denna 
gång var Ivar Schnell som upptäckte rester av två kistor. Av den ena återstod 
bara fragment av tre hällar av alunskiffer. Den andra kistan markerades av två 
skifferhällar. De stod mitt emot varandra med 0,6 meters lucka. Mellan hälla
rna ”hittades särdeles rikligt med människoben”. Benen var naturligtvis mycket 
omrörda. Bland dessa fanns en del djurben med okänd härkomst. Efter under
sökningen fick bonden tillstånd att ta bort resterna och idag syns inget på platsen.

Fjugesta Östergård, Knista

Direkt efter föregående insats åkte Ivar Schnell till Knista. Återigen var ärendet 
akut. Lantbrukaren Fritiof Andersson hade stött på märkliga stenrader och 
människoben i kanten av sin åker. Vårbruket stod för dörren och Waldén till
kallades raskt. Denne inspekterade på plats och tvekade inte i bedömningen. 
Han skrev till Riksantikvarien och bad om en undersökning med det allra sna
raste. Waldéns brev är daterat den 15 maj och ungefär en månad senare kom
mer Schnell.
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Figur 20 Interiör från kistan från Fjugesta Östergård. Foto Ivar Schnell.
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Han konstaterar att hällkistan är orienterad i nordväst-sydost. Dess sydvästra 
halva har plockats bort men Schnell kan bedöma kistans storlek till ungefär 
5x1 meter. Hällarna förefaller att ha en bevarad höjd av upp till 0,4 meter. Med 
ledning av de olika jordlagren antyder Schnell att gaveln i nordväst varit öp
pen, dvs inte har haft någon häll. Inga tecken på takhallar finns. Utgrävaren 
kommenterar detta och hävdar att de sköra skifferhällarna inte kan ha använts 
som tak. I kistans fyllning finns emellertid ett stort inslag av större och mindre 
stenar. Stenarna kan ha ingått i ett täckande röse, kanske med ett trätak ovanpå 
hällarna.

I den norra delen fanns rester av ett skelett vars bäckenparti bevarats väl av 
en nedfallen häll. Kistans södra del innehöll två koncentrationer av ben, varav 
den ena har åtminstone ett kraniefragment. Schnell tolkade förloppet så här: 
De två koncentrationerna hade i skeletterat skick städats undan och lagts längst 
inne i kistan. Att de inte legat så ursprungligen motiverar han med att en extra 
ryggkota låg kvar mitt i kammaren. Därefter hade det senast inlagda liket lagts 
i ryggläge. Inga andra fynd gjordes i kistan. I rapporten nämns dock en ”liten 
sandstenskula”, som möjligen är bearbetad. Schnell avslutar med att resa två 
av hällarna som en påminnelse om kistan. I juli samma år får ändå lantbruka
ren Andersson tillstånd att ta bort resterna. Denne har tidigare berättat för 
Schnell om stående skifferhällar i andra åkrar. Ingen besiktning görs vid tillfäl
let, eftersom åkrarna ligger nysådda. Schnell är övertygad om att fler kistor 
finns i området men lämnar frågan tills vidare. Uppenbarligen har alla andra 
gjort samma sak. Knista socken inventeras första gången några år senare. Inget 
nämns då om hällkistor nära Fjugesta Östergård. Fyndplatsen är så vitt jag kan 
se inte heller registrerad. Följaktligen finns inget fornlämningsnummer i rubriken.

Mon, Hammar 226

Under våren 1934 befann sig Ivar Schnell på förrättning i Sydnärke. Han blev 
då kontaktad av hemmansägaren Gustav Skyman i Mon, nära Medevi och grän
sen mot Östergötland. Skyman berättade om en hällkista som hans morfar va
rit med om att förstöra och ta bort under 1830-talet. Dottersonen kunde för
medla en del av morfaderns minnen och dessutom visa upp en flintdolk som 
påtagligt bevis. En ”simpel” skafthålsyxa hade också hittats men den hade kom
mit bort under åren. Enligt de förmedlade minnena skulle ytterligare en del 
föremål ha funnits i kistan. Hällarna hade kommit användning som trappstenar 
och material i broar. Skyman kunde också peka ut platsen, där Schnell kunde se 
en väl markerad sänka cirka 4x1,25 meter stor. Den var orienterad närmast 
rakt i nordsydlig riktning. Schnell föreslår en efterundersökning. Ingen notis 
finns dock om detta och det verkar som om Schnells kloka råd inte fick gehör.
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Berga, Viby 40

Från Berga i Viby finns ett intressant exempel på när upptäckten av en fornläm- 
ning leder till juridiska förvecklingar. Bakgrunden var följande: Den 6 juli 1933 
fick Landsantikvarie Waldén ett samtal från kantorn i Viby. Kantorn rapporte
rade om uppenbar skadegörelse på en fornlämning. Nästa dag åkte extra ordi
narie amanuens Kindström på Waldéns uppdrag till platsen. Anmälan byggde 
på andrahandsuppgifter, en granne hade genom en dräng på gården Berga fått 
höra att fornlämningar röjdes bort. Drängen hade berättat att ”han fått order 
att påskynda uppodlingen samt bortföra stenarna, innan doktor Waldén komme 
ut för att inventera Viby fornminnen”. Han skulle också ha berättat om ”flera 
vackra stenringar” som numera var bortröjda. Kindström for vidare för att 
intervjua grannen. Denne var inte alls särskilt talträngd och kände nu inte till 
något närmare om förstörelse av gravar. Den oförvägne Kindström fortsatte till 
Berga, där han frågade ut drängen Pettersson. Pettersson drog sig till minnes 
hur han plockat bort 6-8 stenar som legat i en ring ”någotsånär förstås”. Där
efter kom turen till lantbrukaren Bergsten själv. Han var till en början helt 
oförstående och svarade: ”Jag vet ingenting. Jag känner inte igen sådana där 
forngravar. Har aldrig sett sådana”. Senare klarnade bilden och Bergsten sade 
sig känna till att det funnits fornlämningar på kullen. Han trodde dock att 
dessa var borta för länge sedan. Både husbonde och dräng förnekade att sten- 
brytningen hade något samband med ett eventuellt besök av Waldén.

Waldén avslutar sin skrivelse med konstaterandet att detta föreföll att vara 
”ett flagrant fall av fullt medveten skadegörelse i fast fornlämning” och rekom
menderade Riksantikvarien att väcka åtal. Han tillägger att markägaren bör 
åläggas att återställa fornlämningen eller också att bekosta en undersökning. 
Åtalet kom till stånd men Kungl. Maj:t förlorade i häradsrätten. Hovrätten 
bedömde saken annorlunda och Bergsten dömdes till ett mindre bötesbelopp. 
Däremot ogillade Hovrätten kravet på skyldighet att återställa graven, alterna
tivt bekosta en undersökning. Waldén lyckade dock komma överens med Bergs
ten om att en undersökning skulle få göras vid lämpligt tillfälle och att graven 
skulle få ligga i fred under tiden. År 1936 hade Bergsten tröttnat på att vänta 
och Waldén var tvungen att komma till skott. Det brådskade och 
landsantikvarien skickade ut Kindström tillsammans med amanuensen Claes 
Claesson och kandidaten Gunnar Ekelund. Dessa båda herrar ägnade sig för 
tillfället åt fornminnesinventering i närheten. Förutom att undersöka den ska
dade fornlämningen skulle de också kartera gravfältet som låg intill. Waldén 
trodde att uppgiften skulle vara snabbt avklarad men tvingas ursäkta sig till 
Riksantikvarien. Arbetet tog nämligen hela fyra dagar att utföra och museet 
har svårt att bära den kostnaden själv. Han betonar undersökningens stora
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Figur 21 Hällkistan vid Berga träder fram. Foto Claes Claesson.

värde och nämner också att ”genom denna utgrävning väckts till liv ett påtag
ligt starkt intresse hos ortsbefolkningen och ej minst jordägaren”. Denne har 
ändrat inställning markant och efter de inledande konflikterna får historien ett 
lyckligt slut. Kindström skriver i oktober ett brev till Riksantikvarien. I brevet 
berättar han att lantbrukaren Bergsten ”visat sig synnerligen intresserad och 
tillmötesgående samt pä egen bekostnad låter restaurera hällkistan och iordnings- 
ställa platsen”. Kindström vill att Bergsten ska få kopior av ritningar samt en 
beskrivning av hällkistan. Detta expedieras den 24 oktober 1936. Hällkistan 
kom alltså att restaureras. Enligt revideringsinventeringen från 1981 är den då 
belamrad av en del åkersten och inhägnad av hallonris.

Hällkistan täcktes av ett ovalt röse, ungefär 6x10 meter stort. Det bedöm
des som ”synnerligen illa skadat”. I ytan samt bland stenarna i röset fanns ”en 
hel del” brända ben, en krukskärva samt en fragmentarisk dubbelknapp av 
brons. Utgrävarnas tolkning var att fynden var resterna av en sekundär brand- 
grav som förstörts vid stenröjningen 1933. I rapporten nämns också att en del 
av stenarna, särskilt i rösets övre del, var hårt brända. En tolkning av denna 
tolkning är att röset skulle ha använts som bålplats. När Kindström&Co kom
mit ungefär 0,3 meter ned i röset väntade den verkliga överraskningen. Flera
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stående hällar stack upp och snart stod konturerna av en hällkista klara. Hällarna 
i den sydvästra delen saknades helt. Troligen var dessa ”stenrundeln” som 
drängen Pettersson plockade bort 1933. Inte heller nämns något om takhällar. 
Innehållet i kistan hade blivit omrört men skadorna bedömdes inte vara så 
stora. Hällarna bestod av kalksten som kilats fast med små flisor av skiffer. 
Kistan var grävd från sydöst, in i den naturliga gruskullen. Orienteringen var 
närmast nord-syd, med dragning åt nordöst. Söder om kistan låg en hel del 
benrester. Dessa tolkades som resultatet av en städning inom kistan. Bland dessa 
låg en vildsvinsbete med ett borrat hål. Utanför kistans västra vägg låg ett illa 
åtgånget skelett i ryggläge, med huvudet mot söder. På planen syns ett antal 
små stående stenar söder om kistan. Dessa bildar en relativt rak linje mot väs
ter, med den yttersta stenen strax söder om kraniet. Kan dessa stenar vara res
ter av en avbalkning, en utbyggnad av kistan?

Utgrävarna kunde särskilja fyra skikt inuti kistan. I skikt I låg ett skelett 
nära den troliga öppningen i söder. Skelettet låg i en hopkrupen hockerställning. 
Vid den östra väggen låg delar av ännu ett skelett. En skivskrapa av sydskånsk 
flinta hittades vid den norra gaveln. Detta skikt isolerades från de undre av 
liggande kalkstens- och skifferhällar. Under dessa låg tre skikt som bara var 
synliga genom nivåerna på skeletten. Skikt II innehöll två skelett i hockerställning. 
Båda låg nära den västra väggen. Dubbelt så många skelett fanns i skikt III. Två 
låg i hockerställning, det ena vid norra gaveln, det andra centralt i kammaren. 
Långt in, vid den östra väggen, fanns resterna av en sittande individ. Det fjärde 
skelettet låg nära ingången, i utsträckt sidoläge, nära den västra väggen. Skal
len vilade på liten skifferplatta. Slutligen i skikt IV låg två skelett, längs respek
tive vägg. Det ena låg i tydligt ryggläge, det andra möjligen i samma läge. Tvek
samheten beror på att detta skelett rubbats rejält vid sten brytningen. Innerst i 
kammaren låg en hopkastad samling som sannolikt innehöll ytterligare tre in
divider. Samlingen tolkades som ett resultat av städning i kammaren.

Övriga fynd i kistan var i skikt III en fragmentarisk öron- eller hårring av 
brons, två flintspån, två fragmentariska hängen av svinbetar samt fyra 
krukskärvor. Från skikt IV nämns endast en bearbetad svintand. I SHM:s 
inventarielista förekommer också en del av ett bryne av sandsten. Brynet är inte 
omnämnt i rapporten och exakt fyndplats är alltså okänd.

Prästgården, Sköllersta 129

Morgonen den 12 juni 1946 tillbringade Bertil Waldén i telefon. Långt innan 
mobiltelefonernas tid sökte han förgäves kontakt med någon från Riksantikvarie
ämbetets F-avdelning. Dagen innan hade Waldén spenderat på en åker i Sköller
sta. I åkern hade hittats människoben. Benen låg intill en stor sten som arrenda- 
torn hade för avsikt att spränga bort. I närheten låg ett gravfält från järnåldern.
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Figur 22 Prästgården. Ytterligare en kista av "Sköllerstatyp", det vill säga med ett flyttblock som en 
av väggarna. Foto Sverker Jansson.

Waldéns första tanke var att benen kom från en förstörd grav från samma 
period. Vid besöket ville han konstatera faktum. Vädrets makter var emellertid 
inte på hans sida; ”var och varannan timme kom ett skyfall”. Han såg i alla fall 
något som gjorde honom betänksam. I rät vinkel från den stora stenens flata 
sida stack två kantställda hällar upp. Dessa bildade tillsammans med den jord
fasta stenen tre sidor av något som påminde om en hällkista. Han känner att 
”detta kommer att tarva mera arkeologisk expertis än vad jag törs åta mig att 
prestera” och ber om assistans av ”någon stenålder sman”.
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Figur 23 En "tät packning av ben" från Prästgården. Fältarkeologen noterar med förtjusning att 
öglespjut av metall användes 1946. Foto Sverker Jansson.

Denne uppenbarar sig i form av antikvarien Sverker Jansson som anländer den 
17 juni. Han tillbringar fyra dagar i Sköllersta. Under denna tid han hann under
söka en liten hällkista med några märkliga egenskaper. Den norra långsidan be
stod av den jordfasta stenen som skulle sprängas. I söder fanns i stället små kant- 
ställda kalkstenshällar och klumpstenar. Gaveln i öster bestod av en sprucken 
häll, medan den västra gaveln utgjordes av små kantställda ”skivor” av kalksten
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samt några klumpstenar. Kistan var ungefär 2,5x1 meter stor och orienterad i 
öst-väst. Innehållet i kistan täcktes av ett lager mindre stenar. Hela kistan var 
sedan fylld av en ”tät packning av ben”. Benpackningen var uppblandad med 
mindre stenar. Jansson understryker att benen låg utan märkbar ordning. De 
var också omöjliga att särskilja vid undersökningen. Planerna redovisar en viss 
skiktning som dock bara har grävningstekniska orsaker. Inga övriga fynd gjor
des förutom en oval sandstensplatta med ett hål i ena änden. Både Jansson och 
SHM är osäkra på om plattan är en naturlig eller en formad skapelse. Under 
benpackningen fanns ett golv lagt av tunna flisor av kalk och skiffer. Golvet låg 
på det naturliga gruset. Nära den östra gaveln fanns dock en samling under 
golvet. Benen var framförallt revben, enligt Jansson. Hans tolkning av den ovan
liga kistan var att benen lagts ned som skelett. Några av benen borde annars ha 
legat i ”naturlig” ställning. Om kistan städats under sin användningstid, borde 
ben även ha funnits utanför kistan. Så var icke fallet.

Ärendet avslutades med att arrendatorn Elfström den 11 juli fick tillstånd 
att spränga den förargliga stenen. Operationen lyckades uppenbarligen, efter
som revideringsinventeringen 1981 hade svårigheter att lokalisera platsen.

Hammars glasbruk. Hammar 104 och 290

Under sommaren 1949 byggdes det för fullt i det nya egnahems-området i Ham
mar. Marken tillhörde glasbruket och ligger mittemot kyrkogården. Ett äldre 
hus stod kvar inom området, den s k ”Statstugan”. Där hade glasbruksarbeta- 
ren Karl Karlsson länge störts av stenarna i sitt potatisland. Han tog slutligen 
itu med problemet. De besvärliga stenarna visade sig vara ungefär halvmeter
långa sandstenshällar. Karlsson insåg att detta kunde vara en fornlämning och 
såg till att landsfiskalen fick kännedom om saken. Denne rapporterade till Riks
antikvarieämbetet som skickade informationen vidare till landsantikvarien 
Waldén. Väl på plats fick Waldén flera uppgifter om andra misstänkta iaktta
gelser. Samtliga var från egnahemsområdet. Tre inbyggare berättade om fynd 
av hällar på sina tomter. Vid ”Statstugan” hade de upptagna hällarna placerats 
i ett stenparti. Flera skulle emellertid finnas kvar på större djup i potatislandet, 
enligt Karlsson. Grannen Lindgren hade även sett en del ben tillsammans med 
hällarna på sin tomt. Detta hade hänt för några år sedan och inget fanns att se 
för Waldén. Han konstaterade att det inte var osannolikt att en stenålders- 
boplats funnits här. Uppgifterna var dock för vaga för att han skulle vara säker 
på sin sak. Av omtanke om Karlssons potatisskörd avstod han från grävning. 
Waldén avslutade sin rapport med att rekommendera en undersökning senare 
under sommaren eller till hösten.

Waldén återkommer till egnahems-området i Hammar i slutet av oktober 
1953. Den direkta anledningen är ett fynd av ett hänge av svart skiffer. Waldén
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Figur 24 Statarstugan i Hammar. I förgrunden det omtalade potatislandet. Foto Bertil Waldén.

associerar till sitt tidigare besök och uppgifterna om hällar i olika samman
hang. Han har återigen otur med väderleken och ser ”ingen anledning att före
taga någon grävning”. Markägaren är förstående och de kommer överens om 
att en undersökning kan vänta till våren. Så sker tydligen också. Om denna 
undersökning finns så gott som inga uppgifter. Den ryms på baksidan av ett 
inbjudningskort till en konstutställning på Värmlands Museum. Av den ma
skinskrivna texten kan utläsas att en undersökning gjordes den 10 maj 1954. 
Med kortet följer en sändning av ben som kommenteras: ”Waldén tror ej detta
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är människoben”. Kortet är inte heller undertecknat, bara en stämpel från Öre
bro Läns Museum. Benen analyseras raskt av N G Gejvall som betecknar dem 
som ”typiskt s k måltidsavfall” från ett svin. De är i dåligt skick men Gejvall 
skriver att ”det är icke otänkbart att de tillhört ett vildsvin”.

Påföljande år gjordes fornminnesinventering inom Hammar socken. I inven
teringens uppgifter för RAÄ 104 meddelas att denna undersökts av Landsantik
varie Waldén. Inventeraren har av Waldén själv fått uppgiften att det här inte är 
fråga om förhistoriska gravar. Notisen avslutas: ”Benen är djurben från sen 
tid”. Slutsatsen kan tyckas något vidlyftig. Vildsvin tillhör knappast den natur
liga faunan i Hammarstrakten. Gejvall nämner inte heller något om benens 
ålder.

Idag är det till och med svårt att lokalisera platsen exakt. Om man lägger 
samman informationen från de olika skrivelserna samt Waldéns fyra fotogra
fier med inventeringens uppgifter kan man ändå få en viss klarhet. RAÄ 104 är 
inte lika med ”Statsstugan” utan snarare med de fragment av sandstenshällar 
som nämns 1949. Både i skrivelsen från detta år och i inventeringen sex år 
senare nämns tomtägaren G. Andersson. Om detta stämmer är den kista av 
granithällar som beskrivs i inventeringen lika med resultatet av Waldéns egen 
undersökning. Kistan sägs vara påträffad på en meters djup och i denna ska ha 
funnits en ”flintbit”.

Den mest troliga är att ”Statstugan” registrerats som RAÄ 290. Rubriken 
för denna är ”Fyndplats för dolk”. I texten beskrivs hur en flintdolk hittats vid 
husbygge. Ägaren kunde berätta att något ”konstigt” hade skådats på ungefär 
en halv meters djup. Det konstiga fick ligga kvar och där fylldes i stället på med 
mera jord. Är det fråga om Karlssons gamla potatisland?

Reflektioner
Ansatsen för denna artikel var att i första hand att sammanställa och presen
tera. Den tid jag har till förfogande medger inga djupare resonemang. Jag vill 
dock meddela en del iakttagelser och sammanhang från arbetet.

• Få kistor har uppgifter om takhällar. Vid flera grävningar fastslås också att 
sådana troligen inte heller funnits. Kammaren har alltså inte varit enbart av 
sten. Tak av stockar och torv föreslås.

• Kistorna ligger oftast i rosen, ibland i högar, när spår av överbyggnad över
huvudtaget finns kvar. Rösena liknar odlingsrösen och har ofta fått ett sen
tida tillskott av röjningssten. Det betyder att hällkistorna inte är synliga på
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samma sätt som många andra gravar. Många hällkistor kan ligga oupp
täckta i de oerhörda mängder av odlingsrösen som fortfarande finns i land
skapet. Det stigande intresset för agrara lämningar inom arkeologin kan 
föra med sig en ny våg av hällkistor.

• Det finns inte en standardtyp av hällkistor, snarare ett otal variationer på en 
idé. Ett exempel är de tre kistorna från Sköllersta. Samtliga är lagda vid 
större block som utgör en av kistans väggar. Kistorna med gavelhål kan 
sägas vara ett annat sätt att variera en grundidé, liksom de ovala grundforme
rna från Härvesta och Skarby.

• Golven är ofta mer eller mindre stensatta, med kalkflisor eller kullerstenar. 
Det förefaller att ha varit väsentligt att skapa ett sammanhållet rum. Därav 
följer också att valet av byggnadsmaterial varit mindre viktigt. I flera av 
kistorna förekommer även gråsten och klumpstenar.

• Fynden är relativt få och av ganska enahanda karaktär. Flintdolkarna kan 
ses som en ledartefakt. De förekommer emellertid även i andra typer av 
gravar från perioden. Associationen med gravar är tämligen klar. Fösfynd 
av flintdolkar kan därmed antas vara indikationer på förstörda gravar. I 
Findqvists lista över lösfynd som tillfogas artikeln från 1912 finns samman
lagt 114 flintdolkar. Säkerligen har flera tillkommit sedan dess. Tyvärr är 
fynduppgifterna vaga i många fall. Ett märkligt faktum är att mest flintdolkar, 
tolv stycken, redovisas från Glanshammar. Socknen tillhör den norra Hjälmar
bygden som brukar nämnas som ett typiskt kolonisationsområde under yngre 
järnålder. Från bygden har inte heller en enda hällkista redovisats. Kan detta 
tyda på ett annat gravskick norr om Hjälmaren?

• En märklig fyndkategori är de små trissor eller plattor av sandsten som har 
hittats på flera håll. De är ibland genomborrade. Det är möjligt att de också 
kan ses som en ledartefakt.

• Fynd av bronsföremål förekommer bara i en av kistorna, den från Berga i 
Viby.

• En reflektion av forskningshistorisk karaktär: Det är nog knappast en slump 
att så många hällkistor rapporteras under Hugo Hedbergs tid. Denne bedri
ver en energisk folkupplysningskampanj bl a med hjälp av ortspressen. Ge
nom sina omfattande personliga kontakter får han ofta upplysningar som 
gör att han kan ingripa. Vi ser också hur lagens representanter rycker ut för
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att förhöra bönderna. Fornminnen är alltså nära förknippade med unifor
merad myndighetsutövning. Det är knappast förvånande att odlarna ibland 
försöker att skotta undan de besvärliga fornminnena. Vem vill råka i klam
meri med rättvisan? Det är knappast heller förvånande att arkeologer ib
land får ett tveksamt bemötande ute i bygderna. Vi är ju fortfarande repre
sentanter för en myndighet och bygder har långlivade minnen.

• Slutligen ett förslag till en uppföljning i mindre skala av denna genomgång. 
Med utgångspunkt från de många flintdolkarna i Glanshammar skulle en 
närmare titt på socknen vara av intresse. Fyndplatserna är i många fall vaga, 
men gårdstillhörighet finns i samtliga fall. En hel del lösfunna bronsföremål 
finns också. Hur förhåller sig fyndplatserna till varandra? Finns en möjlig
het att trots allt lokalisera gravarna? Kan man förvänta sig hällkistor även i 
Glanshammar, eller har gravskicket varit annorlunda här? På vilka nivåer 
har fynden gjorts? Hällkisttiden är något av en brytningstid, eftersom den 
sammanfaller med Hjälmarens isolering från havet och därmed från 
Mälardalens landhöjningsprocess. Har detta påverkat bilden?

Ett bra jämförelseobjekt till Glanshammar är någon av socknarna med häll
kistor i Västernärke, förslagsvis Hidinge. Socknen har en annan sammansätt
ning i fråga om fasta fornlämningar och mycket få fynd från bronsålder. Den 
stod dessutom utanför landhöjningen långt tidigare. Här finns däremot tydliga 
hällkistor, varav en med gavelhål. En tendens som kan anas är att hällkistorna 
i Hidinge tillhör ett äldre skede än flintdolkarna i Glanshammar. Detta kan 
möjligen belysas genom en anspråkslös studie

Citatet i titeln är hämtat från Hofbergs "Förteckning öfver Nerikes fasta fornlemningar", s 4
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Platser att minnas och 
platser att glömma bort

Hällkistorna några år senare

av Jenny Holm och Leif Karlenby

öregående, mycket inspirerande redogörelse över undersökta hällkistor i 
Närke, gjorde oss nyfikna på hur läget är idag. Fina foton från undersök
ningarna fick oss att vilja ta reda på hur det ser ut på de här platserna 

idag. Hur har hällkistorna bevarats efter undersökningen? Kan de fortfarande 
vara värda att besöka?

Tomas Ekman går igenom undersökta hällkistor. Det är inte detsamma som 
alla kända hällkistor. Vid en genomgång av några redogörelser i ämnet kan 
man se att någonstans mellan 10 och 25 hällkistor anges. Det är nu inte alltid 
samma hällkistor som nämns och om man räknar varje kista en gång kommer 
man upp i strax över 30 kända hällkistor i Närke (Hofberg 1868, Lindqvist 
1912, Andersson 1989, Apel 1995). Det är märkvärdigt att den undersökta 
hällkistan vid Fjugesta Östergård i Knista socken inte finns med i forn- 
minnesregistret. Vi har ännu inte lyckats med att ta reda på exakt var den legat. 
Inte heller tycks någon i Västra Via i Vintrosa socken minnas den hällkista som 
skall ha funnits där. På flera ställen nämns att man sett att det funnits hällar 
stående i marken, en antydan om okända hällkistor sedan länge försvunna eller 
fortfarande där.

Under våren 2003 besökte vi flera av de hällkistor som Tomas Ekman be
skriver. Det är uppenbart hur olika platserna har behandlats efter de att de 
undersökts. I vissa fall finns inga lämningar kvar alls i andra har hela kistan 
bevarats. Nedan följer en lite bildodyssé över vår resa.
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Figur 1

Figur 2
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Figur 1 Den fantastiskt välbevarade högen över hällkistan RAÄ 20 i Harvesta, Edsbergs socken. 
Trots att kistan är utgrävd ger högen en bild av hur alla hällkistgravar möjligen har sett ut en gång 
i tiden? Foto Leif Karlenby.

Figur 2 Miljön vid Håvesta i Hackvad socken, där tre hällkistor legat på rad, är fortfarande njutbar. 
Tre förhöjningar i åkern längs med vägen visar var hällkistorna legat. Foto Jenny Holm.

Figur 3 En före detta hällkista kan ju också användas som upplagsplats för badkar och gamla bilar. 
Så här ser det ut vid hällkistan vid Lanna Högar, RAÄ 4 i Hidinge socken, idag. Foto Jenny Holm.
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Figur 4
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Figur 4 Hällkistan RAÄ 2 vid Lanna Västergård i Hidinge socken. Delar av kistan ligger kvar oundersökt. 
Foto Jenny Holm.

Figur 5 Men var är RAÄ 3 vid Lanna Västergård i Hidinge socken? Här har man inte velat bevara 
minnet av hällkistan som låg i vägen för plogen. Leif Karlenby letar på platsen i en plan och fin 
åker. Foto Jenny Holm.

Figur 6 Ett litet impediment i åkern är allt som finns kvar av Berga RAÄ 40 i Viby socken. Foto Leif 
Karlenby.
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Figur 7 Södra hällkistan RAÄ 25 vid Yxhult i Kumla socken, den mest kända av Närkes hällkistor, är 
nog ändå den mest sevärda. Trots diskussioner om rekonstruktionens autenticitet. Foto Leif Karlenby.
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Sten på sten 
eller sten på ben

av Catarina Karlsson & Åsa Westin

ravar och arkeologi har en nära relation. Sedan länge har gravar lockat 
fantasin både hos arkeologer och andra. Många gånger är förhistoriska 
gravar de mest påtagliga och synbara fornlämningarna i landskapet idag. 

Allt för ofta har vi som arkeologer bestämda uppfattningar om vad lämningar
na är eller inte är och hur de bör se ut. När uppfattningarna ställs på ända öppnar 
sig fältet för en intressant diskussion. I denna artikel är utgångspunkten ett 
antal undersökningar med både gravar och röjningsrösen. Vad är vad i ett land
skap där vi ser gravar och röjningsrösen, men inte kan skilja dem åt?

Är en grav alltid en grav...
Vi vet alla vad en grav är? Enligt Nationalencyklopedin lyder definitionen ”grävd 
hålighet i marken där död persons stoft placeras och sedan täcks över; ofta äv. 
med tanke på övertäckningen och prydande anordnmgar i anslutning till den” 
(Nationalencyklopedin: grav 1). Vad händer då när vi talar om tomma gravar 
eller gravar utan begravningar?

Tomma gravar (eller gravar utan ben) är ett återkommande fenomen under 
alla förhistoriska perioder, men är vanligast under äldre järnålder. Olika för
klaringar har presenterats, men med en gemensam huvudtes; att graven för
utom sin roll som symbol också primärt är förvaringsplatsen för den dödes 
kvarlevor. Ericsson och Runcis har i en artikel från 1995 behandlat gravar utan
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Figur 1. Röjningsröseområdet vid Herrgryt i Viby socken. Foto: Leif Karlenby

ben utifrån förutsättningen att frånvaron har en signifikans i det rådande reli
giösa system där graven ingår. Perspektivet flyttas från individen i graven till 
graven som social symbol, som resultat av en rituell process utförd av de le
vande. De föreslår att religionen skall förstås utifrån sociopolitiska förhållan
den där gravritualen har en aktiv roll i politiska strategier. Variationen i grav
skick återspeglar där inte individens status utan en social modell där: ”£« grav 
utan ben är ett medvetet valt gravskick ur ett utbud av flera möjliga och urvalet 
är styrt av rationella skäl utifrån den specifika samhällskontexten" (Ericsson 8c 
Runds 1995:39).

I deras artikel diskuteras inte begreppet grav i förhållande till andra läm
ningar, eller att konstruktioner som inte innehåller begravningar klassificeras 
som gravar. En rimlig reflektion i sammanhanget är att det både kan finnas 
gravar utan begravningar, men även andra konstruktioner som endast liknar 
gravar.
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Eller kanske ett odlingsröse?
Denna fråga har man bland annat ägnat tid åt i Hamnedaprojektet i Småland 
som pågick under slutet av 1990-talet. Efter en genomgång av material från 
södra Sverige har Fredrik Svanberg konstaterat att det visat sig svårt att göra 
denna distinktion. Att utifrån form, storlek eller läge i terrängen försöka skilja 
gravar från röjningsrösen förefaller mer och mer tveksamt. Det är också tydligt 
att antalet lämningar som inte enkelt kan kategoriseras som ”grav” eller ”odlings
röse” blir fler och fler. En påtaglig tendens är också att fornlämningar som från 
början antagits vara gravar, men saknar spår av gravmaterial, i högre grad 
ändå bedöms som gravar (Svanberg 2000:122).

Andra alternativ
Anders Kaliff tar upp problemet med tolkningen av gravar i sin avhandling. 
Han föreslår att det vi kallar gravar inte alltid skall uppfattas som gravar på det 
klassiska viset. Vissa typer av gravar skulle enligt hans tes i stor utsträckning 
kunna uppfattas som altare, där människor begravts och gåvor offrats. Grund
läggande för hans resonemang är att anläggningar som i en fältsituation ome
delbart tolkas som gravar inte nödvändigtvis anlagts med endast den betydel
sen. Vad som tros vara ett objektivt faktum i en fältsituation är många gånger 
resultatet av en avancerad tolkning (Kaliff 1997a).

Terje Gansum skriver i en projektbeskrivning från 2002 att gravbegreppet 
inte diskuteras i den arkeologiska litteraturen i någon högre grad just nu. Kanske 
för att det inte upplevs som något tydligt problem (Gansum 2002). I ett nytt 
projekt i Riksantikvarieämbetets regi har han som projektledare ställt nya och 
intressanta frågor. Exempelvis frågan vad är en grav? Projektet ”Hauger som 
konstruksjoner” behandlar gravhögar utifrån nya sätt att gräva, tolka och doku
mentera. I projektet ifrågasätts begreppet ”gravhög” och Gansum föreslår en 
forskning utifrån begreppet ”hög,” med teori, tolkning och metod som förutsätt
ningslöst undersöker högen som en konstruktion. Utgångspunkten är med andra 
ord att alla högar inte är gravar och att alla gravar inte är högar (Gansum 2002).

Dessa nya initiativ att tänka på ett annat sätt och förutsättningslöst angripa 
problem som vi har brottats med en längre tid är nyttiga. Många gånger försvå
rar vi problemen genom snäva begreppsramar och en förförståelse om hur sa
ker och ting ser ut och vad de betyder. Att kalla saker vid dess rätta namn är 
viktigt men ofta svårt. Fortsättningsvis kommer en snabblick ut bland det som 
vi hittills kallat Närkes gravar och röjningsrösen. Indelningen i sig är inte opro
blematisk. Uppdelningen här är ytterligare ett val på basis av nu rådande defi
nitioner.
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b

Figur 2. Exempel på hur "lätt" det kan vara att i terrängen avgöra vad som är grav eller röjningsröse. 
a) registrerad grav, b) medeltida röjningsröse. Foto Åsa Westin.

244 LANDET VI BYGGDE



Figur 3. Det medeltida röjningsröset efter avtorvning. Foto Anne-Cathrine Johannessen.

Var är Närkes gravar?
Länets gravarkeologi kännetecknas idag främst av brist på kunskap. Det finns 
få registrerade gravar, få sentida undersökningar och därmed ett bristfälligt 
underlag för att diskutera regionala och lokala gravskick och gravseder. Vid 
försök att generellt uttala sig om gravar i Närke har influenser från flera håll 
presenterats. Exempelvis treuddar som tyder på kontakter med Mälardalen, 
kvadratiska stensättningar som pekar på östgötska influenser och domarringar 
som utgör ett sydligt inslag. Det som krävs är en lokal kunskapsbas där gra
varna kan kopplas till sin lokala kontext och ideologiska bakgrund för att forsk
ningen ska kunna gå vidare (Ekman 1997:59).

Problemet med de få gravarna får konsekvenser även för Närkes arkeologi i 
övrigt. Gravar är ofta ett instrument för att få en bild av var människor har levt, 
var centralplatser legat och hur kolonisation av landskapet skett. De järnålders- 
gravar som vi känner till i Närke är cirka 4400. Jämfört med omkringliggande 
landskap som Västmanland, Västergötland, Östergötland, Södermanland har
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Närke mycket få förhistoriska gravar (Hyenstrand 1984:32). Generellt sett är de 
närkingska gravfälten små, oftast med färre än tio gravar, och endast ett fåtal 
har fler än hundra. Från övriga Sverige vet vi att vi inte ser alla gravar vid 
inventering, utan att antalet ökar markant vid arkeologiska undersökningar. 
Här återkommer problemet med de få undersökningarna i landskapet.

Relationen mellan medeltida socknar och förhistoriska gravar är ganska 
skev, om vi förutsätter att de 4400 gravarna skulle representera de människor 
som levt i Närke under hela järnåldern. Pär Hansson gör ett räkneexempel 
utifrån kända gravar. Enligt detta skulle det vid järnålderns början bott cirka 
40 personer i Närke och vid dess slut cirka 120 (Hansson 1973:6). Att de 120 
personerna skulle bildat 40 socknar under medeltid är inte troligt. Vi kan med 
andra ord vara säkra på att ett stort antal gravar inte är kända eller har för
svunnit. Varför är en fråga som sannolikt har flera svar.

Enligt inventeringar ligger gravfälten från äldre järnålder i skogsmark. Kåre 
Schortz och Karl Axel Strid har gjort specialinventeringar mellan Hjälmaren 
och de försvunna sjöarna Kvismaren och Mosjön. Därefter har de bildat sig en 
uppfattning om hur den äldre järnåldersbygden såg ut. Utifrån smärre under
sökningar av områden med huvudsakligen gravar, röjningsrösen och stensträngar 
har de kommit fram till att de dåtida närkingarna ägnat sig åt ett begränsat 
jordbruk med en bas i boskapsskötsel eller i vissa fall fiske. De små odlings
ytorna och de många platserna med få gravar pekar på en bygd av ensam
gårdar (Schortz & Strid 1999). Människorna här var den tidiga järnålderns 
utmarksbrukare och bilden är inte alls typisk för angränsande landskap. Den 
typ av områden med röjningsrösen och gravar som inventerats närmare av 
Schortz och Strid kan också vara en av nycklarna till problemet med de för
svunna gravarna. Möjligen kan de gravar vi saknar delvis döljas bland Närkes 
stora röjningsröseområden.

Fågel, fisk eller mitt i mellan

Gravarna från yngre järnålder ligger enligt inventeringen främst i anslutning 
till åkermark. Detta skulle kunna bero på en flyttning till mer centrala lägen. 
Ytterligare en tolkning är att man valt att lägga gravarna närmare boplatserna 
istället för som yttre gränsmarkeringar av den mark man ansåg vara sin (Ek
man 2002). En del gravar har sannolikt odlats bort. Andra kan ha försvunnit 
vid marktäkter, eller så ligger de på nuvarande bebodda gårdslägen.

Undersökta boplatser i Närke har ofta dateringar från många tidsperioder. 
Äldre och yngre järnålder finns på många platser, men även stenålder, järnålder 
och medeltid förekommer många gånger tillsammans. Tydligt i materialet är 
att den äldre järnåldern är representerad på nästan alla platser, vilket tyder på 
en expansion under denna tid.
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Tabell 1 visar platser som undersök
tes i norra Hjälmarbygden under 
ombyggnaden av E18/E20 öster om 
Örebro 1997-98 (Sammanställning 
gjord av Tomas Ekman 2000). Rap
porter finns publicerade i Riksantik
varieämbetet UV Bergslagens rap
portserie.

Slätten X X X X

Skräddartorp X X

Repa X X

Husby X X X X

Eldvalla X X X

Skölv X

Tidesta X X X X

Krogesta X X

Älterud X X

Vilan X

Kärsta X X X

Åsta X X X

Slytebotorp X

Stomskil X X

Högby X X X

Kuphällan X X X X

Gärdselbäcken X X X

Med andra ord ser vi inte detsamma genom arkeologiska undersökningar som 
i gravarnas spridning. Under hela järnåldern har man dock i de centrala Närke- 
bygderna dragit sig till krön och självdränerande sluttningar av höj dpartier, 
både för att odla, bo och begrava. Detta på grund av att stora delar av Närkes 
nuvarande leråkrar då var vattensjuka (Ekelund 1975). Bristen på lämplig mark 
är nog en av de största anledningarna till att vi ser en så tydlig kontinuitet i 
frågan om lokaler här i Närke. Resultatet blir att gravar, boplatser och åkrar 
raderat ut spåren av varandra efter hand.
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En annan tanke är att Närke helt enkelt har en större andel gravar som inte 
syns ovan mark. Sedan början av 1990-talet har tre gravfält i Närke undersökts 
i Viby, Glanshammar och Rinkaby socknar. Inget av dessa gravfält var tidigare 
kända. Vid undersökningen på Slätten i Rinkaby, var en av huvudfrågorna om 
lämningarna var gravar eller röjningsrösen. Frågan kunde inte besvaras i fält. 
Delar av bedömningen grundar sig på fyndmaterial, dateringar och osteologisk 
analys. Av tretton undersökta rosen bedömdes sex som stensättningar, medan 
bedömningen av övriga rösen fortfarande är osäker (Hårding 2000b). Under 
förundersökningen undersöktes en anläggning som tolkades som en tom grav 
(Ekman & Ramström 1999), medan den efter slutundersökningen tolkades som 
ett röjningsröse. Slätten är ett illustrativt exempel på svårigheten att göra be
dömningen röjningsröse kontra grav. Här blir det också tydligt hur svåra dessa 
platser är att upptäckta och definiera. Rösena syntes mycket dåligt i terrängen 
och vi kan anta att många fler platser som Slätten ligger och väntar på att bli 
upptäckta. På gravfältet Vreten i Viby socken grävdes ett 40-tal gravar från 
vendeltid (Stibéus 1994). Inga spår av gravarna var bevarade ovan jord. Ett 
vikingatida-tidigmedeltida skelettgravfält grävdes vid Husby i Glanshammars 
socken, inte heller där syntes några spår ovan mark. Tretton gravar undersök
tes och utformningen visade på ett tidigkristet inflytande (Andersson, K m fl 
2000, Hårding &C Olausson 1999).

Under hösten 2002 förundersöktes ett gravfält i Bengtstorp, Täby socken. I 
fält framstod en mycket tydlig fråga. Hur skall man säkert kunna skilja gravar 
från odlingsrösen? Inte heller här lyckades vi att göra en bedömning. Gravfältet 
vid Bengtstorp ligger strategiskt placerat längs en åsrygg, på krönet ligger tre 
treuddar placerade. De övriga lämningarna liknar i många fall runda stensätt
ningar (gravar). Redan genom att ställa en så vanlig fråga som hur många gra
var som fanns och hur de fördelade sig över området, ställdes det intressantaste 
och viktigaste spörsmålet på sin spets. Vad är vad? Följdfrågan lyder med an
dra ord: hur definierar vi gravar och röjningsrösen? Vi kan konstatera att vi har 
ett antal potentiella gravar eller röjningsrösen. Men sannolikt så rör det sig om 
en blandning av dessa fornlämningstyper. Trots att vi undersökte två av de 
mindre stenpackningarna kunde vi inte säkert konstatera vad de två lämningar
na representerade ens efter att vi grävt dem (Karlsson, C 2003).

Närkes röjningsrösen
Redan under 1800-talet pågick diskussioner bland dåtidens fornforskare - med 
bland annat Herman Hofberg i spetsen - om fenomenet med små stenrösen i skog 
och mark: ”Nästan öfver hela Närke, der läget varit passande, dvs tillräckligt
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Figur 4. Ett järnåldersröse efter avtorvning. Foto Anton Seiler.

högländt, för att ej åkern skulle besväras av bottensyra eller öfversvämningar, 
ser man dessa hopröjda stenrör och märken efter de omkringliggande öde
åkrarna” (Hofberg 1868:48). På ett skarpsinnigt sätt lyfte Hofberg fram prob
lematiken kring uppodlingen och sedan övergivandet av vissa marker. Han lade 
därmed grunden för en forskning inom Närkes odlings- och bebyggelsehistoria 
som sedan länge låg vilande (Klang 1984a:41). Under 1900-talets andra hälft 
har kulturgeografers arbete, olika fältinventeringar, arkeologiska undersökningar 
och specialstudier av de agrara miljöerna fört diskussionen vidare.

Vid revideringsinventeringen under 1980-talets början registrerades många 
lokaler med röjningsrösen i Närke. De förekom i olika omfattning inom land
skapets skilda naturgeografiska regioner: på slättbygdens odlingsbara höjder, i 
övergångsbygden samt i den yttre skogsbygden. Gemensamt för många platser 
är de lätta jordar som var attraktiva för det äldre jordbruket (Sporrong 1975: 
18ff). Alf Ericssons studie av fossila odlingsspår i Närke visar att de röselokaler 
som har mer än fem rösen huvudsakligen finns i slätt- och övergångsbygderna.
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Vanligast förekommande är röseområden utan synliga åkerbegränsningar och 
ofta ligger dessa på höjder intill åkermark eller i skogsmark utan kontakt med 
uppodlad mark. Ibland finns även stenvallar som kan ha begränsat åkermarken 
och samtidigt fungerat som långsträckta röjningsrösen. Rösen finns även i an
slutning till mer markerade åkerytor som exempelvis har synliga terrasskanter 
eller välvd form (Ericsson 1999:16ff).

Inom den agrarhistoriska forskningen uppfattas odlingslandskapet i slätt- 
och övergångsbygderna ha sina rötter i järnåldern medan odlingen i skogsbyg
den främst ska ha utvecklats under medeltiden. Nya redskap och bruknings
metoder under medeltidens senare skede bidrog till att tyngre jordar alltmer 
togs i bruk, men samtidigt krävde det ökade produktionstrycket att så mycket 
mark som möjligt användes. Tillgången på odlingsbar mark var betydligt mer 
begränsad före 1800-talets stora sjösänkningar och utdikningar. Röjningsröse- 
na har haft skilda förutsättningar för att bevaras inom de olika bygderna. I det 
kontinuerligt brukade slättområdet har mängder av rösen tagits bort i samband 
med att åkrarna stenbefriats för det rationella och moderna jordbruket. Rösena 
är bäst bevarade inom de marker som sedan länge övergivits. Ofta är dessa 
platser skogbeväxta idag (Klang 1984a:42f). Samma förhållande gäller givetvis 
för de gravar som genom tiderna ”samsats” med odlingslämningarna om ut
rymmet på höjderna.

Sten på sten

Det extensiva jordbruket under brons och järnålder innebar en utspridd mark
användning med små odlingsytor över större områden. Många markområden 
som användes ligger idag i byarnas utmarker. Sannolikt är det specialinventerade 
skogsområdet söder om Hjälmaren, mellan forna Mosjön och Kvismaren, ett 
belysande exempel på detta. Här finns både gravar och röjningsrösen på spridda 
platser i det kuperade skogslandskapet. ”Gravar” och ”röjningsrösen” har typ- 
ologiskt daterats till bronsålder eller äldre järnålder (Schortz & Strid 1999). 
Den extensiva odlingen och viljan att begrava sina anhöriga i de yttre gräns
markerna kan vara en bidragande orsak till att lämningarna ofta finns på samma 
höjder under denna period.

Många röseområden med skiftande karaktär och ålder har påträffats vid 
undersökningar väster om Örebro. Komplexa miljöer finns bland annat i skogs
områdena sydväst om Vintrosa. Där ligger små flacka rösen och även stora 
välvda konstruktioner som liknar bronsåldersgravar. I vissa partier finns åkrar 
av både äldre och yngre karaktär. Intressant nog så förekommer även spår av 
boplatsaktiviteter från stenålder och äldre järnålder (Pettersson, manus). Det 
kan ju mycket väl vara så att det handlar om bronsåldersgravar och kanske har
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vi att göra med extensiv odling under järnåldern. Ett exempel på hur svår be
dömningen kan vara finns från Korsgatan strax norr om Lanna. Vid invente
ringen beskrevs det som ett röjningsröseområde, men vid utredningen 1998 
ändrades bedömningen till ett gravfält med cirka 25 runda stensättningar. I 
närheten ligger flera ”gravar” och ”röjningsröseområden” (Karlsson 2002c, under
sökningsplan). Vid förundersökningen under våren 2003, kunde endast odlings- 
rösen konstateras.

Vid Örebro-Bofors flygplats strax sydväst om gravfältet vid Bengtstorp och 
Lanna golfbana drygt sju kilometer längre västerut har rösen också undersökts. 
Vid golfbanan i Lanna och vid det senaste besöket vid flygplatsen undersöktes 
röjningsrösen, men vid flygplatsen innehöll ett röse bland annat ett sotlager och 
bedömdes som en grav (Lindkvist & Westin, manus). Även Örebro läns museum 
har gjort mindre undersökningar av röjningsröseområden söder om Örebro. En 
av dem omfattade två stensättningsliknande lämningar. Ett par schakt drogs 
även genom två stenvallar för att konstatera datering och funktion. Av de för
modade gravarna daterades den ena till romersk järnålder-folkvandringstid den 
andra till medeltid. Undersökningen kunde inte belägga att anläggningarna haft 
en gravfunktion, men kunde inte heller utesluta det (Claesson 2002), vilket är 
ganska typiskt i dessa situationer. Ännu en undersökning utfördes 2002 av en 
fornlämning i Gällersta socken. En kvadratisk stensättning med kantkedja, da
terades till tidig vikingatid via 14C-analys. Inga fynd eller ben framkom. Man 
har dock tolkat lämningen som en grav (Schortz & Strid 2003).

Före tillkomsten av Örebro-Bofors flygplats i Täby socken, fanns ett ostört 
kulturlandskap med både odlingsmiljöer och gravar i det stora sammanhäng
ande skogsområdet. I takt med att flygplatsen utökats har arkeologiska under
sökningar utförts under vissa perioder de senaste trettio åren. I den norra delen 
har över 130 rösen karterats. Gravar finns registrerade på spridda ställen i 
närområdet. De fåtal dateringar som utförts visar på aktiviteter från 1200-talet 
till 1800-talet (Andersson 2000). Den senaste undersökningen söderut i områ
det visade att många små höjdområden tagits i bruk under skilda tidsperioder. 
Här fanns ett 30-tal röjningsrösen och på samma höjder låg enstaka gravar. 
Rösena låg oftast i anslutning till block och var mellan fyra och tio meter stora. 
Intressant i sammanhanget är att så många som fyra rösen daterades till över
gången mellan äldre och yngre järnålder.

Ett av rösena här tolkades på grund av sin inre konstruktion som en grav. 
Stora stenar bildade en rektangulär inramning i rösets mitt och där fanns även ett 
sotlager som kunde dateras till äldre järnålder. Däremot syntes inga spår av fynd 
eller brända ben. Tolkningen är inte på något vis självklar utan baseras enbart på 
det faktum att anläggningen avvek från röjningsrösenas vanliga uppbyggnad.
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Figur 5. Den förmodade graven vid Örebro flygplats. Mitt i röset syns toppen av de större stenar 
som bildade en närmast rektangulär "inramning". Foto Ann Lindkvist.

Konstruktionen utgör en typisk svårtolkad form och kan ha haft en annan inne
börd än just som begravningsplats (Lindkvist & Westin i manus). Strax intill 
har en mer ”säker” grav som innehöll brända människoben undersökts. Dater
ingen pekar på övergången mellan brons- och järnålder (Barbro Hårding, Läns
styrelsen i Gävleborgs län, muntlig uppgift). Här kan vi alltså ha ytterligare ett 
exempel på extensiv odling och gravar från brons- och järnålder.

Vid golfbanan i Lanna, Hidinge socken, har två röjningsröseområden under
sökts. Ett har tolkats som sentida och var troligen inte äldre än 1800-tal. Det 
andra området hade rösen av äldre karaktär, troligen medeltida, med enstaka 
stensättningsliknande rösen som skulle kunna vara äldre. Rösena var rundade, 
flacka och hade en diameter mellan fem och åtta meter. Flera var vällagda med 
kantkedja. Ett var mycket stensättningsliknande, i det närmaste sexkantigt, med 
kantkedja. Två mindre bitar förhistorisk keramik påträffades i fyllningen, men 
inga spår av någon begravning (Johannessen 2001).

252 LANDET VI BYGGDE



Vilka bedömningar gör vi idag?
Gravarkeologin i Närke är som tidigare nämnts i stort behov av ytterligare 
undersökningar för att en regional och lokal kunskap om gravseder och grav
skick skall kunna byggas upp. Frågan om gravar kontra röjningsrösen är en 
nyckelfråga i Närke.

Vilka kriterier använder vi idag? I ett tidigt skede använder vi många gånger 
form, storlek och läge. Dessa är mycket osäkra kriterier och vid flera tillfällen 
har man kunnat konstatera att de inte är tillämpbara. När det gäller yttre 
konstruktionsdetaljer som ibland används som indikationer, exempelvis kant
kedja, sorterat material och anläggning vid markfasta block, finns exempel på 
både gravar och röjningsrösen som har dessa drag.

När vi sedan undersöker stenkonstruktionerna letar vi många gånger efter 
begravningar (ben), brandlager (i olika former) och fynd. Vi daterar lämningar
na och drar slutsatser utifrån dateringarna. Att bestämma att en lämning är en 
grav utifrån fynd av ben, gravgåvor, inre konstruktioner eller brandlager är 
vanligt. Endast rester av kol och sot är dock inget bra kriterium för en grav. 
Fynd av olika slag kan även påträffas i röjningsrösen. Dessa kan av olika skäl 
ha hamnat i såväl en grav som ett röjningsröse. Lämningarna som konstateras 
vara röjningsrösen/odlingsrösen är lite svårare. Stenansamlingar med röseliknan- 
de eller stensättningsliknande former som inte kan konstateras vara gravar blir 
många gånger definierade som röjningsrösen. Ett kriterium är då avsaknaden 
av inre konstruktioner. Ett röjningsröse förutsätts vanligen inte vara anlagt med 
inre konstruktioner. Röjningsröset definieras då av bristen på bevis. Detta gäl
ler naturligtvis inte alltid. Många gånger ger också andra tecken på äldre jord- 
bruksverksamhet i omgivningen en fastare förvissning om att det rör sig om 
stenröjning för odling.

Ytterligare ett problem i detta sammanhang är att inte veta. Många gånger 
kan beslut om definitioner av fornlämningar kännas framtvingade. Inom exploa- 
teringsarkeologin arbetar vi med länsstyrelse och uppdragsgivare och många 
gånger är det lättare att argumentera för en undersökning om man har identi
fierat fornlämningen som skall undersökas. Vissa typer av fornlämningar ex
empelvis gravar, har också en högre ”status”, vilket innebär att ett tillstånd för 
utgrävning är lättare att motivera. Detta är ett problem som vi många gånger 
inte talar om och som i vissa fall säkerligen har konserverat begrepp och defini
tioner inom arkeologin. Det är viktigt att vi kan och vågar ställa nya frågor 
som ibland kommer att resultera i mer komplexa tolkningar.
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Dagens rationella människa verkar ha svårigheter med att så väsentligt skilda 
saker som jordbruksaktiviteter och begravningar förekommer på samma plats. 
Vi vill gärna beskriva lokaler som renodlade gravfält eller röjningsröseområden 
och om detta inte går så upplever vi det som mycket problematiskt när det inte 
finns självklara skillnader mellan så vitt skilda fornlämningstyper.

Förutom problematiken kring gravar och röjningsrösen finns en annan di
mension, nämligen röjning under flera olika tidsperioder på samma ställe. Un
dersökningar under senare tid visar exempel på hur rösen från järnålder och 
medeltid ligger i anslutning till varandra. Vid undersökningar borde det vara 
lika intressant att få reda på hur pass flerskiktad en odlingsmiljö är, som att 
konstatera om det finns gravar på platsen. Röjningslämningar som dateras till 
järnålder säger ju i princip mer om hur människor har levt i ett område än vad 
många gravar gör. Om inte annat så kan boplatslägen lättare lokaliseras om det 
finns en enhetlig miljö med både begravningsplats och odlingsmark.

Att fånga tanken

I en vidare diskussion av begreppen grav/röjningsröse kanske vi är tvungna 
att försöka lämna de empiriska tankegångarna med bedömningar utifrån form, 
storlek, läge, fynd och dateringar för att snarare rikta in oss på intentionen och 
tanken hos dem som byggde stenpackningar och rösen. Det handlar med andra 
ord inte bara om att skilja gravar från odlingslämningar.

Skilde de som byggde stensamlingarna överhuvudtaget på begreppen på 
samma sätt som vi eller fanns religiösa, samhälleliga eller politiska utgångs
punkter som gjorde att man såg på rösena ur olika synvinklar? Var det själv
klart för människorna som lade sten vid sten att alltid forma en grav, röja en 
yta för odling eller var riten, handlingen och det skapade minnesmärket i land
skapet lika viktigt?

Hur kan vi i så fall fånga denna typ av tankar i den arkeologiska tolkningen 
utifrån en grävning? De medeltida röjningsrösena som grävdes vid Lanna är 
exempelvis inte anlagda på det effektivaste sättet om man enbart vill röja mark. 
Rösena har kantkedja och är runda och flacka. Stenen som förutsätts ha röjts 
kunde ha lagts på en mycket mindre yta i flera lager. I vissa fall ser det nästan ut 
som om man avsiktligt har efterliknat stensättningar. Kan detta vara en av 
tankarna vid anläggandet, och har det i så fall att göra med sägner om gammal 
hävd av mark? Föreställningen anses ju ha funnits redan under bronsåldern 
med de stora högarna och rösena som markörer i landskapet. Exemplen på 
rösen från järnålder och medeltid i samma område kanske innebär att det fanns 
en respekt och tanke inför de äldre lämningarna under medeltid. Detta innebar
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kanske att rösena inte röjdes bort på samma sätt som senare. En liknande eko
nomi och föreställningsvärld kan ha bidragit till att samma formspråk i ter
rängen fortlevt.

Vi kan konstatera att det finns en glidande övergång mellan de fornlämningar 
vi kallar gravar och de vi kallar röjningsrösen. Vi har tydliga gravar med be
gravningar där vi inte vet om den mark som av naturliga skäl blev röjd när 
stenarna samlades ihop var viktig. Det finns tomma gravar och röjningsrösen 
som liknar gravar helt till det yttre, liksom röjningsrösen där fynd, ben och i 
vissa fall även människoben och sekundära begravningar förekommer (Ekman 
2002). Gränsen mellan den ena fornlämningstypen och den andra är svår att se 
och kanske beror det på att den helt enkelt inte finns. Arkeologins tanke att 
utifrån de materiella lämningarna se och tolka den värld och de människor som 
fanns under förhistorien borde i detta fall leda oss i riktning mot att se dessa 
lämningar i ett nytt ljus. Om de gränser vi satt för definitionen av gravar och 
röjningsrösen inte finns, speglar det kanske tankesättet och intentionerna hos 
de som byggde rösena.

”Graven” vid Örebro flygplats tolkas som en grav eftersom den skiljer sig 
från typen röjningsröse och har både inre konstruktion och sotlager. Samtidigt 
känns det inte helt tillfredsställande eftersom signifikanta fynd som ben och 
relevanta fynd saknades. Anläggningen är alltså en typiskt svårtolkad mellan
form. Det kan ju hända att anläggningen har haft en rituell funktion i samband 
med någon begravning men möjligheten finns ju även att det rituella har tilläg
nats växtkraften och jordbrukets välgång på platsen.

Att anlägga ett röse har kanske i många fall handlat om relationen mellan 
människan och jorden. Då skulle handlingarna, riterna och deras fysiska kvar- 
låtenskap vara vittnesbörd om länken mellan människa och jord. Länkarna 
kunde manifesteras i olika former, av rösen med eller utan gravar, offergåvor 
eller yttre kännetecken. De kan ha varit viktiga av många skäl, religion/frukt
barhet, liv/död, banden till marken/ägande, traditionen av förfäder/familjen och 
den ärvda brukade jorden, eller den sociala/politiska strukturen i samhället.

Rösena har också sannolikt en kommunikativ roll som förmedlar budskap 
till andra människor. Att sätta sin prägel på landskapet och därmed förvissa sig 
om sin fortlevnad i andras minne liksom att hävda sin rätt till det land där man 
lever är naturligt mänskligt. Liksom en önskan att kommunicera med männis
kor som levde eller passerade nära platsen man levde på.

Tankar av detta slag kräver en vidare bearbetning för att ha någon relevans 
för kommande tolkningar av Närkes järnålder. En teoretisk överbyggnad och 
tanke om hur järnålderssamhället sett ut i Närke behöver ta form där gravar,
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bebyggelse och odling fogas samman. Ett Närke där öst möter väst och nord 
syd, ett landskap där ingenting är självklart. Det är viktigt att skapa sig en 
uppfattning om i vilken utsträckning de rösen som finns i landskapet speglar de 
sociala, politiska eller ideologiska strukturerna. Frågor om ideologi, religion, 
symbolik och social kontext är viktiga inom arkeologin idag. Samhällsteori och 
olika förklaringsmodeller är avgörande för fortsatt arbete med Närkes järn
ålder.
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Föreställningar kring 
rösen av sten

av Barbro Hårding

ommaren 1998 undersöktes en del av ett område med gravar, röjnings- 
rösen och röjda ytor vid Slätten, Rinkaby socken i Närke. För ombygg
naden av en anslutningsväg till E18/E20 skulle ett tiotal rösen avlägs

nas. De rösen som togs bort utgjordes av gravar från äldre järnålder och röj- 
ningsrösen från medeltid. I området tillvaratogs också fynd från stenålder. Fynd
materialet är magert och består av brända ben, bränd lera, slagg, keramik, 
flint- och kvartsföremål samt en malsten. Rösena var helt bortglömda i vår tid 
och återupptäcktes vid utredningen för exploateringen. Vid grävningen var vi 
helt inställda på att rösena vi undersökte var gravar. Emellertid visade under
sökningen att de ”gravar” som var mest vällagda också var fyndtomma. Efter
som den preliminära dateringen var äldre järnålder så kunde också dessa an
läggningar förklaras med att fyndtomma gravar under den aktuella perioden 
ingalunda är ovanliga. Dateringen från 14C-laboratoriet har emellertid omkull- 
kastat våra hypoteser eftersom de fyndtomma anläggningarna daterades till 
högmedeltid, medan de övriga hade en spännvidd från romersk järnålder till 
folkvandringstid. Utifrån form, fynd och läge har nu tre av rösena omtolkats 
som röjningsrösen.

Vi står således inför två olika fornlämningskategorier tillkomna av olika 
skäl men med samma formspråk. Vad vi däremot inte vet är om de på något 
sätt hade samma innebörd för människorna trots de 800 år som skilde dem åt 
och trots att orsaken till deras uppkomst var olika.
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Figur 1 Gunlög Graner dokumenterar en av anläggningarna på slätten. Var det en grav eller ett 
odlingsröse? Foto Magnus Westerborn.
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Monumenten och samhället
Gravarna byggdes för att bestå och många av dem utgör de mest manifesta 
monumenten från förhistorien. Det är hela vidden av livet med alla dess aspek
ter från religiösa föreställningar till praktiska behov som avspeglas i gravarna. 
De var ett uttryck för samhällets ideologi och utgjorde en rituell symbol för de 
levande och samtidigt kunde de visa social status eller vara territoriella marke
ringar (Selinge 1994.-2.8f).

Alla aspekter på livet från de ekonomiska och sociala till de ideologiska och 
rituella var en sammanvävd enhet för järnålderns människor. Därför styrdes 
såväl det ”profana” arbetet som de religiösa ritualerna av ett gemensamt före- 
ställningskomplex. Basnäringen var jordbruk och boskapsskötsel. Boplatsen, 
åkrarna och gravarna låg nära varandra (Hedeager 1992:88; Kaliff 1997a:76f).

Undersökningen i Slätten var ingen totalundersökning och vi vet inte var 
eller hur de som använde gravfältet bodde. Utifrån den tredjedel av rösena som 
har undersökts anar vi att de flesta gravarna var uppbyggda på ett likartat sätt 
och en yttre besiktning av de övriga rösena i området tyder på en likartad upp
byggnad som de undersökta. De ensartade gravgåvorna ger ett påvert intryck 
som antyder att det är ”vanliga bönder” som har bott på platsen och inget i 
materialet påvisar förekomsten av olika socialgrupper. Resultatet överensstäm
mer med andra undersökningar i Skandinavien så till vida att gravmaterialet 
från äldre järnålder i stora drag tyder på ett egalitärt samhälle (Mascher 1995:47).

Området i Slätten tycks ha utnyttjats som begravningsplats från romersk 
järnålder till folkvandringstid. Redan under neolitikum användes området som 
boplats och under medeltid odlades marken.

Förändringar
De olika händelseförloppen som har satt spår i Slättens historia hör samman 
med större skeenden och förändringar över hela Europa. De genomgripande 
förändringarna under folkvandringstiden påverkade hela samhället (Hedeager 
1992:197; Kaliff 1997a:105). Medeltiden innebar också omvälvande föränd
ringar bland annat genom införandet av en ny religion med en kyrkoorganisa- 
tionen som snabbt blev etablerad och effektiv. Samtidigt ökade den världsliga 
makten genom att stormän och kungar fick ett allt större inflytande med en allt 
effektivare förvaltningsapparat. Städer och borgar byggdes och fler människor 
flyttade samman i byar. Tekniska innovationer och skiftesreformer ökade avkast
ningen från jordbruket. Befolkningen växte och skattetrycket från både den 
kyrkliga och den världsliga makten blev allt hårdare.
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Figur 2 Översiktsplan för Slätten.

Odlingen

Under äldre järnålder infördes förmodligen det historiska ängs- och åkerbruket 
som sedan var det normala brukningssättet fram till 1800-talets mitt. Under 
yngre järnålder minskade gräsmarkerna medan skogsarealen ökade som en följd 
av att odlingen förändrades. Äldre järnålderns arealkrävande jordbruk ersattes 
i stället av en intensifierad odling av inägomarken. (Mascher 1995:49f; Hedea
ger 1992:166ff). De gynnsamma odlingsområdena har ständigt varit bebyggda 
medan de ogynnsamma togs i anspråk sist. Jorden i Slätten är mager och mar
ken odlades inte förrän under medeltid. Den omfattande medeltida nyodlingen 
av marker som tidigare inte varit attraktiva orsakades av befolkningsökningen 
och det ökade skattetrycket och i Närke skedde nyodlingen på allmänningar i 
utmarker och skogsmark (Gren 1997:18ff, 66ff; Brunius 1980:43).

Gravarna

Gravarna är de kvarvarande materiella lämningarna efter ritualer som i sin tur 
är en följd av övergripande ideologier. I Slätten slutade man använda området
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som begravningsplats under folkvandringstid och förändringen kan ha orsa
kats av ett ändrat bebyggelseläge eller vara ett utslag av förändringar inom 
religionen och begravningsritualen. Vid genomgripande förändringar i ett sam
hälle berörs även ideologin och när en ny ideologi får genomslag förändras 
också den rituella kommunikationen. Trots att ritualerna mestadels är konserver
ande så kan de vid samhällsförändringar ändras och bidra till samhällsomvand
lingen (Hedeager 1992:83). Såväl gravskick som offerplatser förändrades un
der folkvandringstid. Offerplatserna flyttades från sjöar och mossar till själva 
bebyggelsen vilket avspeglar kultens förändring från privat till offentligt. Den 
offentliga kulten var lättare påverkad utifrån medan den privata däremot var 
mer konservativ. Trots att kulten blev mer offentlig så förekom även fortsätt
ningsvis privat kultbruk och under vikingatid kallades tro och kult för ”sidr” 
som betydde sedvänja eller skick (Fabech 1998:151; Kaliff 1997:20; Steinsland 
& Meulengracht Sørensen 1998:46).

Döden och fruktsamheten
Varje samhälle väljer vilka föremål och företeelser som är heliga, och samtidigt 
finns alltid den profana sidan som motpol till den religiösa. Det som är okänt 
anses ofta som heligt, men då det okända blir känt försvinner också dess magi. 
Död och sjukdom var okänt och mystiskt och därmed också magiskt. Själar och 
döda andar ansågs ha en helig kraft och de delade ett mystiskt liv med det heliga. 
Den heliga kraften fanns hos gudar, hjältar, de dödas själar och hos föremål och 
människor som var heliga. Även om vissa av de heliga företeelserna (exempelvis 
förfädersdyrkan) dominerade över andra så var de aldrig allenarådande utan 
var alltid inordnade under de religiösa teorierna (Eliade 1996:12ff).

Gudarna

Gudarna i Skandinavien under yngre järnålder var antingen asar (himmels- 
gudar) eller vaner (underjordiska gudar). Vanerna hade dubbla roller och för
knippades med fruktbarhet. Enligt Tacitus tillbads Nerthus som fruktbarhets- 
gudinna under äldre järnålder och hon firades på våren med stora kultfester. 
Under yngre järnålder var Frö enligt Adam av Bremen en fruktbarhetsgud och 
en av de viktigaste gudarna. Fröja och Oden hade dubbla roller dels som frukt- 
barhetsgudinna respektive krigargud, dels som dödsgudar (Steinsland & 
Meulengracht Sørensen 1998:65ff; Kaliff 1997:18ff).

Alverna har av en del forskare uppfattats som vaner och medan gudarna var 
individuella så var alverna kollektiva. Alverna var knutna till de dödas värld i 
gravhögen och ättejorden och stod i förbindelse med underjorden. Eftersom
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nytt liv spirar ur jorden så representerade de även fruktsamhet. Alvblotet var 
en lokal högtid som firades på gården och leddes av husmodern. Ceremonierna 
var hemliga och kulten hade med förfäderna och släktens livskraft att göra 
(Kaliff 1997:23; Steinsland & Meulengracht Sörensen 1998:46f, 79).

Inom den fornnordiska mytologin förknippades således såväl alverna som 
några av gudarna med död och fruktbarhet. Religionsvetenskapen har visat att 
död och återfödelse förenades i många ceremonier och hos vissa gudar (Eliade 
1996:353). Även inom antropologin har man många gånger konstaterat att 
död och födelse hör samman. Genom riterna vid en begravning avvecklades 
den döde från det sociala livet samtidigt som han eller hon fick en ny identitet. 
Bland de levande skedde på samma gång en omorganisation som innebar att en 
ny person sattes in i den dödes roll. Eftersom döden också innebar förnyelse 
förnekades den individuella döden (Bloch & Parry 1982:lff). Genom att namnge 
en nyfödd efter en äldre avliden släkting skedde en form av återfödelse. Även 
kristendomen talar om ett liv efter döden och om ett interaktivt förhållande 
mellan livet före och efter döden. Människans liv var tudelat och skiljelinjen 
däremellan var döden (Gurevitj 1997:66, 114f).

Fruktbarhetskulten

En av hörnpelarna som tillvaron vilade på var jordbruket och det livsviktiga 
beroendet av att skördarna slog väl ut. För såväl människor som djur och väx
ter var fortplantningen viktig och för människorna som levde så nära naturen 
var likheten mellan allt levande uppenbar. Sådden och skörden var symboliskt 
laddade aktiviteter som ritualiserades och därför var sådd och skörd omgärdade 
av en mängd ritualer. På vårarna firades stora kultfester när man firade att livet 
hade övervunnit döden genom att våren återkommit efter vintern. För att säkra 
goda skördar helgades åkrarna till de gudar och gudinnor som beskyddade 
fruktbarheten (Steinsland & Meulengracht Sörensen 1998:65ff; Kaliff 1997:77; 
Varenius 1994:62).

Förfäderskulten

I stamsamhällen där släkttillhörigheten är viktig för äganderätten till jorden är 
härstamningsideologier och förfädersdyrkan viktig (Mascher 1995:44). Den 
främste i ätten kunde få en magnifik grav och genom att man offrade till perso
nen vid högen trodde man att styrka och välstånd skulle tillföras gården. Gra
ven var under järnåldern den viktigaste platsen för förfäderskulten eftersom 
graven sågs som den dödes hem (Baudou 1991:72ff). Om man tog väl hand om 
den döde gav det gården och dess invånare skydd och samtidigt säkrades frukt
samheten för de efterlevande på gården. Ända in i vårt sekel har sedvänjan att
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lägga ut mat och dryck på gravarna levt kvar på vissa gårdar i Norden. Efter
som förfäderskulten var viktig så var graven skådeplatsen för kommunikationen 
mellan de döda och de levande och därför hade graven en stor betydelse i män
niskornas vardag (Steinsland & Meulengracht Sørensen 1998:90; Kaliff 1997: 
68ff).

Folklig och officiell kult under medeltiden
På kontinenten var den stora massan analfabeter under medeltiden, men i Skan
dinavien var förmågan att läsa och förstå runor relativt utbredd. Förmågan att 
kunna meddela sig med skriftspråk torde ha ökat människornas självkänsla. 
Kyrkans och den världsliga maktens försök att stävja användandet av runor till 
förmån för det skrivna latinet talar också för att runkunskapen sågs som farlig 
av makthavarna. Den latinska skriften infördes av kyrkan och de bevarade 
texterna handlar mestadels om samhällets juridiska verksamhet och påfallande 
lite om vardagslivet. Runskriften behärskades även av prästerna och runskrift 
och latinsk skrift förekom tillsammans under tidig medeltid. Kyrkan intog emel
lertid så småningom en negativ inställning till runorna som förknippades med 
hedendom. Därmed utvecklades runskriften till att bli en skrift som användes 
av bönder, handelsmän och hantverkare. Eliten däremot använde den latinska 
skriften i brev och böcker. Skriftspråken ställdes alltmer mot varandra och skrift
lighet och skriftspråk blev en del av maktapparaten och kyrkans, kungens och 
det högre borgerskapets språk. Samtidigt levde runorna kvar som ett folkligt 
skriftspråk med ett annat innehåll än de latinska texterna. Från ärkebiskopen i 
Nidaros utgick på 1300-talet ett förbud mot att använda medikamenter, runor, 
svartkonst och vidskepelse. Runorna försvann i Norge och Danmark på 1300- 
talet. I vissa reliktområden i Sverige som på Gotland och i vissa områden av 
Dalarna fannns emellertid runkunskapen kvar som en levande tradition ännu 
på 1800-talet. (Söderberg 1994:48ff; Palm 1994:60; Andersson 1994: 40; Snædal 
1994:19ff)

Med exempel från en kult av ”den heliga vinthunden St Guinefort” har 
Jean-Claude Schmitt 1979 visat hur en folklig kult och rit ”upptäcktes” av en 
dominikanermunk under bikt på 1200-talet i Frankrike. Berättelsen skrevs ned 
i en exemplasamling, det vill säga en samling anekdoter som användes uppbygg
ligt i predikningar under 1200- och 1300-talen. Munken trodde sig ha utrotat 
kulten men ännu under 1800-talet finns den belagd. Såväl under 1200-talet 
som under 1800-talet skrevs berättelserna om kulten och riten ned av kyrkans 
män. Från officiellt kyrkligt håll är en kult av ett mänskligt helgon med namnet 
Sankt Guinefort känd från flera håll. Den folkliga kulten av den heliga vinthunden
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skiljer sig från den officiella helgonkulten på flera sätt. I legenden och riten tog 
bönderna över rollen från såväl jordägaren som från kyrkan och kulten kan 
därför tolkas som en yttring av ett folkligt uppror mot överheten. Trots an
strängningarna från kyrkligt håll levde kulten kvar i oförminskad styrka i 600 
år. Anledningen till kultens fortlevnad var att människornas villkor var relativt 
oförändrade och att gemene man hade samma tro (Schmitt 1979).

Monumenten i Slätten
Grundbulten i bondens liv under hela den förindustriella perioden var fort
plantningen av släkten, grödorna och djuren. Döden, pånyttfödandet och 
fortlevandet hörde samman såväl för människor som för djur och växter. Det 
dagliga arbetet med jorden och djuren som religionen och ritualerna påminde 
ständigt människorna om sambandet mellan liv och död. Odlingsrösen och 
gravrösen är på många ställen liksom i Slätten lika varandra och kanske är 
odlingsröset ursprungligen gravrösets förebild. Deras gemensamma formspråk 
och deras association med urtiden kan också ha inneburit att de hade samma 
betydelse. Sambandet mellan döden och fruktbarheten i gravröset och gravens 
samband med odling bekräftas också av de många fynden av handkvarnar i 
gravarna (Varenius 1994:62; Gren 1997:56). I Slätten hittades också två delar 
av en malsten i en av gravarna

När man under medeltid bröt marken i Slätten för odling så lades de 
undanröjda stenarna omsorgsfullt i runda och avgränsade rosen med ett eller 
flera större block. Utseendet på röjningsrösena liknade precis de äldre gravarna. 
Uppbyggnaden av de nya rösena 800 år efter att man slutade bygga gravrösen 
på platsen visar att de äldre gravarna levde kvar som viktiga monument i män
niskornas medvetande. De nya rösena byggdes i samma form och lades i samma 
läge men funktionen var förändrad. De äldre monumenten i landskapet ut
gjorde då liksom nu en aktiv del i människornas medvetande. Även om rösena 
i Slätten i vårt sekulariserade 1900-tal var bortglömda så tyder medeltidens 
röjningsrösen på att de äldre gravarnas betydelse ingalunda var bortglömd.

En förklaring till röjningsrösenas likhet med gravarna skulle kunna vara att 
man trodde att de äldre rösena var röjningsrösen. Därigenom fortlevde mer 
eller mindre medvetet en äldre tradition. Men om rösena saknade betydelse så 
borde man inte heller bemöda sig om deras utformning. Så länge som de äldre 
monumenten var aktiva symboler för människorna fick nya anläggningar som 
refererade till de äldre en speciell betydelse. Därför kan vällagda yngre 
röjningsrösen vara uttryck för en vilja att referera till en äldre tradition (Varenius 
1994:59). När man i Slätten byggde röjningsrösen med samrna utformning som
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Figur 3 Odlandets vedermödor. Teckning efter medeltida kalkmålning från Norra Strö som visar hur 
Adam gräver och Kain samlar löv.

gravarna hade en ny tid inträtt. Samhället var förändrat, religionen var föränd
rad och människorna var inordnade i en större och anonymare gemenskap än 
tidigare. Kvar var emellertid basen för tillvaron i form av jordbruk och bo
skapsskötsel och kvar var landskapet med goda och dåliga jordar och goda 
eller dåliga år. Själva grundvalen för tillvaron i form av jordbruk och boskap
skötsel var oförändrad. För den enskilde bonden var skörden och djuren, dö
den och livet, fortlevandet och överlevandet fortfarande livets väsentligheter.
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Medeltidsmänniskan var inte mer rationell än den förhistoriska. Medeltidens 
verklighet bestod av övernaturliga och fantastiska inslag, profetior och dröm
mar var viktiga faktorer i verklighetens skeenden (Gurevitj 1997:53). Varda
gens mysterier var lika oförklarliga som tidigare. Att röjningsrösen byggdes 
som gravar kan vara ett uttryck för den inofficiella kulten och folktron. Syftet 
kan ha varit att försäkra sig om ett gott liv och säkra fortplantning och frukt
barhet. Över hela Europa återkom förbud mot offer vid stenar, träd och andra 
”heliga platser ”och i Skandinavien försökte man dessutom hindra allmänheten 
från att använda sig av runor. Dessa återkommande försök till styrning av den 
lokala kulten från kyrkans sida tyder på att de yttre förändringarna i samhälls
skick och religion hade liten betydelse i människornas vardag.

Trots att kyrkan var mäktig så tog sig den folkliga religiositeten andra ut
tryck än de av kyrkan givna, och i Slätten byggde man röjningsrösen som lik
nade de hedniska gravarna...
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Skärvstenslager
Skräpupplag med avfall eller medvetet producerat material? 

Ett hett ämne från Odensvi i Viby socken

av Olof Pettersson

amnet Odensvi associerar de flesta med hedniska gudar och asatro un
der förhistorisk tid. Även om en del platser uppkallats långt efter att de 
råbarkade vikingarna tömt sitt sista dryckeshorn har förmodligen denna 

by ett äkta vi-namn, den kan nämligen räkna sina anor från de gamla asarnas tid. 
Från blixtar och dunder till magiska under. Här ska vi besöka en rejält skitig järn- 
åldersmiljö där det inte precis dög att trippa omkring i några gyllne skor.

Vi befinner oss strax utanför Vretstorp i Hallsbergs kommun. Ett område 
som hamnade i det arkeologiska rampljuset när Europaväg 20 på 1990-talet 
byggdes ut till motorväg närmast Tiveden. I efterdyningarna till det senare la
des det lokala vägnätet delvis om och flera plankorsningar med Västra stamba
nan stängdes. Under åren 1994 och 1995 var vi en handfull arkeologer som 
med hjälp av grävmaskin och spadar friläde delar av Odensvi by med sina hus
grunder och kulturlager från 1600- och 1700-talen. Vid bytomten hittades också 
rester av bosättningar från järnålder, medan medeltiden lyste med sin frånvaro. 
Att vi inte fann några medeltida lämningar är inte detsamma som att platsen 
var obebodd då, utan att man förmodligen bara utnyttjat ett annat terrängavsnitt.

Vad som tilldrog sig mest uppmärksamhet vid Odensvi var de enorma mäng
der med skärviga och skörbrända stenar som låg koncentrerade till några ytor 
på järnåldersboplatserna. Vad var det vi hade stött på? Här fanns dels vanliga 
avfallslager, dels ett parti som gav upphov till nya funderingar. Innan vi ger oss 
i kast med problemställningarna följer en beskrivning av Odensvi med omnejd,
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Figur 1 Vy över Nedre Odensvi tagen från Övre Odensvi. Bytomten ligger på den lummigt beväxta 
kullen till vänster om järnvägen. Järnåldersboplatserna finns i anslutning därtill på ömse sidor om 
järnvägen. Foto mot västsydväst, Olof Pettersson.

fornlämningsmiljön samt en kortare genomgång av de olika partierna med 
skärvstenslager.

Odensvi i landskapet och historien
Landskapet präglas av långsträckta höjder som är utlöpare till det klassiska 
drumlinområde (riksintressant kulturmiljö) som täcker delar av Edsbergs, Hack
vads, Hardemo, Knista och Viby socknar. Ordet drumlin ska ha ett keltiskt 
ursprung. ”Det betecknar en avlång kulle, som bildades då inlandsisen smälte. 
Den långsträckta formen liknar ryggen på en val. Drumliner är orienterade i 
isens rörelseriktning och uppträder ofta i svärmar eller grupper” (Örebro läns 
museum &c Länsstyrelsen i Örebro län 1998:17, 26 och 34).
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Stora delar av terrängen är uppodlad men söderut vidtar kraftigt kuperad och 
skogbevuxen mark. Det är i den senare övergångszonen som Odensvi ligger. 
Närmiljön är kraftigt störd av flera större kraftledningar samt Västra stamba
nan. Järnvägen löper på en högt uppbyggd banvall medan höjder passeras via 
skärningar. Väster om Nedre Odensvi faller marken kraftigt mot en bäckravin, 
men delar av sluttningen täcks av banvallen.

Odensvi består idag av två gårdar, Övre och Nedre, som ligger cirka 500 
meter ifrån varandra. Nedre Odensvi representerar bytomten och Övre Odensvi 
är en utflyttning från denna under 1700-talet (Luthander 1993:8). Enligt 1555 
års kronojordebok bestod byn vid den här tiden av två frälsegårdar (Brunius 
1980:187). Den äldsta urkunden för ortnamnet finns genom ett brev från år 
1385 och då stavades det Othenswi (Brunius 1980:187 och Calissendorff & 
Larsson 1998:131). Namnet antyder ett förhistoriskt ursprung. Här finns både 
gudanamnet Oden och vi i betydelsen ”hednisk helgedom” (Calissendorff & 
Larsson 1998:131). Nu kanske man lockas tro att även sockennamnet Viby, 
äldsta skriftliga belägg omkring år 1280, har en koppling till det hedniska. Så 
är inte fallet utan det anknyter till ”ordet vik efter sitt läge vid en vik av den 
stora sjö som nuvarande Viby sjön är en liten rest av” (Calissendorff &c Larsson 
1998:50).

Vid mitten av 1400-talet tillhörde Odensvi samt bland annat de närbelägna 
Backa och Frotorp den dåvarande kungen Karl Knutsson Bonde. I Viby ska han 
ha ägt jord på tjugo platser. Flertalet, exempelvis de ovan nämnda, var arve
gods och Odensvi störst ”med sina två gårdar, som tillsammans rantade fem 
mark” (Viberud 1961:88). ”Om Odensvi är det känt, att konung Karls moder 
Margareta Karlsdotter (Gumsehuvud) erhöll det jämte Tullgarn i morgongåva 
av sin make i första giftet, Karls fader. Antagligen överlämnade hon Odensvi 
»med flera gods sammastads» till sin son att på hindersdagen, vilken firades på 
Ekholmen i Veckholms socken hos styvfadern Sten Turesson (Bielke), skänkas 
till bruden, Stens brorsdotter Birgitta. Karl Knutssons brev till henne har ej 
kunnat återfinnas, men i sitt testamente bestämmer han, att hans och hennes 
dotter Kristina, g. m. Erik Eriksson (Gyllenstierna) d. ä., skall ha moderns 
morgongåva i Viby socken »vid Tiveden», men tyvärr uppräknas ej där, vilka 
gårdar det är fråga om” (Grandinson 1942:299f). Morgongåva var en form av 
änkeförsörjning som skulle utgå vid mannens död, men den skulle överlämnas 
till hustrun redan på morgonen dagen efter bröllopet. Den betraktades som en 
hedersgåva men var faktiskt lagstadgad. Rent praktiskt varierade tillämpningen 
och det fanns tariffer för beloppets storlek (pengar) eller värde (egendom) (Kul
turhistoriskt lexikon för nordisk medeltid, band XI, 1966:695ff).

Nedre Odensvi innehas sedan åtskilliga generationer av släkten Bergsten. 
Den tidigare mangårdsbyggnaden är troligen från 1700-talet men finns inte
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Figur 2 Nuvarande huvudbyggnaden på Nedre Odensvi. Den ligger inom bytomten men också i det 
område där det kan förmodas att en hel del av skärvstenarna producerats under järnålder. Foto 
mot västsydväst, Olof Pettersson.

längre kvar på ursprunglig plats. Byggnaden skänktes av Thure Bergsten till 
Viby hembygdsförening och står sedan år 1934 vid hembygdsgården (Viberud 
1961:364 och Östlund 1965:147f). Odensvi av idag är en modern gård med 
spannmålsodling och svinuppfödning.

Fornlämningsmiljön
Vibyområdet är rikt på fornlämningar från stenålder och in i historisk tid. Här 
finns exempelvis förhistoriska boplatser, by- och gårdstomter, fornborgar, gra
var och järnframställningsplatser.

Inom Närke har det utkristalliserats tre ”forntida centralbygder”. Det är 
landskapet i Norra Hjälmarbygden (Glanshammars, Lillkyrka och Rinkaby
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socknar), Östernärke - Södra Hjälmarbygden (Ekeby, Kumla, Sköllersta och Stora 
Mellösa socknar) samt Västernärke (Edsbergs, Hackvads, Hardemo, Knista och 
Viby socknar). Uppdelningen baserar sig på en genomgång av det kända 
fornlämningsbeståndet under andra delen av 1980-talet (Andersson, L 1989:95ff). 
Mycket har hänt på den arkeologiska fronten sedan dess, men grundstrukturer
na ligger fortfarande fast även om områdena i vissa avsnitt kan utvidgas. För 
Vibytrakten har de arkeologiska insatserna på 1990-talet än mer stärkt bilden 
av ett ”kärnområde” under såväl förhistorisk som historisk tid.

Läkaren, folklivsskildraren och fornforskaren Herman Hofberg har bidra
git med värdefull information för hur kulturmiljön gestaltade sig under 1800- 
talets andra hälft. Han var verksam som läkare i Edsberg under 1850- och 
1860-talen innan han helt sadlade om till den antikvariska banan. Från ett otal 
forskningsresor i bland annat Närke finns beskrivningar av en hel del som idag 
saknar spår ovan jord. För Odensvi skriver han att ”på ett berg en half fjer- 
dingsväg syd-sydost om gården” fanns det ”en borglemning, kallad «Boshälla 
skans»” (Hofberg 1871:29). Idag finns det tre fornborgar noterade i det skog- 
beväxta bergområdet sydöst om byn och en av dessa kallas för Odensvi skans. 
För att återknyta till Hofberg nämner han också att det ska ha funnits förhisto
riska gravar vid Odensvi men att de förstörts när marken odlats upp (Handlingar 
i ATA genom Luthander 1993:8). Äldre lantmäteriakter ”antyder möjliga lägen 
för de bortodlade gravarna” (Luthander 1993:8 och LMV akt 568-88:2). Både 
vid Övre och Nedre Odensvi ligger det stensättningsliknande lämningar. De kan 
eventuellt vara gravar men också härröra från äldre tiders jordbruk. Röjningsrösen 
är vanliga i skogsmarkerna i Vibyområdet. Även om många rösen är av relativt 
sent datum finns det förmodligen också förhistoriska inslag.

Området kring Nedre Odensvi har utnyttjats relativt intensivt för bosättningar 
och andra aktiviteter under främst järnålder. Utifrån fyndmaterial samt 14C- 
analyser av träkol i anläggningar (exempelvis eldstäder) och skärvstenslager 
kan vi ge en datering som sträcker sig från romersk järnålder och in i vikinga
tid, det vill säga ungefär det första årtusendet efter Kristus. I vilken utsträck
ning det var kontinuitet i bosättningarna under hela perioden har inte kunnat 
fastställas. En generell iakttagelse är att man valt att flytta högre upp i ter
rängen allteftersom tiden har gått. De undersökta ytorna var förhållandevis 
små och är kanske inte helt representativa för vad som verkligen finns på plat
sen, men de ger ändå en fingervisning om förhållandena.

Vid Övre Odensvi, delvis inom det nuvarande gårdsområdet, finns det rester 
av en bosättning från romersk järnålder (Pettersson 1995 och 1996). Strax in
till har vi ett gravfält som troligen använts för dem som bodde på gården eller 
i byn under järnålder.
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De förhistoriska boplatserna kring Vibysjön visar ett likartat mönster vad gäl
ler placeringen i landskapet. De miljöer som valts för bosättning återfinns i 
höglänt terräng, oftast i anslutning till en markerad höjd eller ett impediment. 
Sällan ligger de i krönläge, utan vanligen något neddragna i förhållande till 
detta och så gott som alltid i västsluttande partier.

De typiska mönstren från Mälarområdet kan appliceras på Odensvi i det att 
bosättningar från äldre järnålder vanligen saknar ”den direkta rumsliga anslut
ningen till bytomten”, men det förekommer och då ligger boplatsen oftast i 
anslutande åkermark (Göthberg 1995:100f). Skillnaderna i den geografiska pla
ceringen av boplatser från äldre järnålder jämfört med yngre järnålder kan 
också ses i ett perspektiv som anknyter till ett förändrat markutnyttjande (Göth
berg 1995:102). Man ville helt enkelt komma åt större arealer att bruka i anslut
ning till boplatsen och det naturliga steget var då att förlägga bosättningen till 
terräng som inte var fullt lämplig för exempelvis odling.

Skärvstenslager från järnåldersbosättningar 
vid Nedre Odensvi

När vi idag ska värma våra bostäder, ta ett varmt bad, laga vår mat eller koppla 
av en stund i kvällsmörkret med en god bok så förlitar vi oss på att det alltid 
ska finnas energi att tillgå bara genom en knapptryckning eller att vrida på en 
kran. Den värme och ström vi använder produceras ofta långt från förbruknings- 
platsen. Från ”två hål i väggen” strömmar elektronerna ut och elementen är 
heta utan tillstymmelse av öppen låga. Vi har blivit bekväma. Visst finns det 
fortfarande många hushåll som helt eller delvis baserar sin uppvärmning på 
exempelvis vedeldning. Trots rökutsläpp och det avfall som uppkommer är 
närmiljön relativt ren jämfört med hur det en gång har varit. Tänker man sig 
tillbaka till städerna under medeltid och de följande århundradena stod de sa
nitära förhållandena på en nivå där man bildligt talat ”trampade i skiten”. På 
landsbygden var det förmodligen bättre då det fanns gott om utrymme samti
digt som de värsta odörerna lättare blåste bort.

Fortsätter vi in i förhistorisk tid så kan arkeologiska undersökningar ge både 
bilder av närmast kliniskt rena bosättningar men också kraftigt smutsiga mil
jöer. Vem skulle idag kunna tänka sig att bo på en soptipp i drift? Förhopp
ningsvis inte någon, men det drog man sig uppenbarligen inte för vid Nedre 
Odensvi. Att själva husen legat i de mest skitiga partierna är kanske för starka 
ord, men i alla fall inte långt därifrån. Inom undersökningsområdena fanns det 
fem ytor med skärvstenslager, varav ett låg uppe på höjden invid by tomten, tre 
på en avsats i västsluttande åkermark mot en bäckravin samt ett i bäckravinen.
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Figur 3 De olika partierna med skärvstenslager vid Nedre Odensvi markerade på utsnitt ur Ekono
miska kartan 9E 9j Viby.
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Figur 4 Träpinnarna markerar stolphål i den byggnad från järnålder som vi hittade på avsatsen. Till 
höger om huset syns ett av skärvstenslagren. Foto mot öster, Olof Pettersson (U3258:17).
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Skärvsten slagren på avsatsen

På avsatsen hittade vi stolphål som ingått i ett hus. Endast delar av byggnaden 
kunde friläggas då resterande avsnitt låg under en banvall. Byggnaden låg orien
terad i närmast östvästlig riktning och var minst 14 meter lång samt knappt 
fem meter bred. Inne i huset låg en eldstad som daterats till romersk järnålder. 
Det är oklart om härden kan kopplas till byggnaden, då dess placering cirka en 
halvmeter från en eventuell innervägg föreföll något olämplig ur brandsäker
hetssynpunkt.

Söder om huset fanns två drygt 20 kvadratmeter stora ytor med kulturlager 
som var ungefär 0,1-0,3 meter tjocka och bestod av sotig sand, skärviga och 
skörbrända stenar samt hade fragmentariska inslag av träkol och några obrända 
ben. Stenarna utgjorde upp till drygt femtio procent av lagrens innehåll och de 
kallas därför skärvstenslager. Ursprungligen har lagren förmodligen hängt sam
man. Konstruktioner förekom såväl i som under lagren.

Norr om huset låg ett sammanhängande skärvstenslager som täckte en yta på 
drygt 210 kvadratmeter. Lagret var cirka 0,1-0,4 meter tjockt och bestod av lätt 
sotig humös sand med inslag av skärviga och skörbrända stenar samt enstaka 
bränd lera, djurben och träkol. Djurbenen härrörde från får/get, gris, hjortdjur, 
häst och nötboskap. Inslaget av skärviga och skörbrända stenar uppgick som 
mest till 50-60 procent av det totala innehållet. Träkol har 14C-daterats till ro
mersk järnålder-folkvandringstid. Jämför man den dateringen med en härd som 
låg under lagret ser man att eldstaden är något äldre även om resultaten tidsmäs
sigt överlappar varandra. Även på och delvis i lagret fanns det anläggningar.

Skärvstenslagret i bäckravinen

Betydligt mer intressant var skärvstenslagret i bäckravinen. Det låg försänkt 
ned till drygt två meter i förhållande till anslutande del av boplatsen och var 
täckt av ett upp till 1,5 meter kraftigt skikt med mylla. Vi friläde en yta på drygt 
30 kvadratmeter och här var lagret upp till 0,65 meter tjockt. Det bestod av 
sotig humös sand, djurben, träkol samt skärviga och skörbrända stenar. De 
senare utgjorde ställvis upp till 75 procent av fyllningen. Skärvstenslagret var 
relativt homogent och utan några tydliga stratigrafiska skiktningar. De ben 
som kunnat identifieras härrörde från får/get, gris, häst och nötboskap.

De träslag som använts som bränsle var främst al, björk och gran. Utifrån 
14C-dateringar kan skärvstenslagret tidfästas till folkvandringstid-vendeltid. En 
härd som låg i nära anslutning till lagret var från romersk järnålder och det 
visar att området också nyttjats innan lagret byggts upp.

Skärvstenslagret i bäckravinen var rejält fyndförande och vi tillvaratog bland 
annat ett knappt hundratal keramikskärvor från uppskattningsvis 20-30 kärl.
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Figur 5 På andra sidan den bäckravin som syns i bildens mitt låg det skärvstenslager som hade 
stort innehåll av bland annat keramik från övergången mellan äldre och yngre järnålder, alltså 
omkring 600 år efter Kristus. Boplatsen låg en bit upp i sluttningen bakom bäcken. Det är endast 
vägområdet som är arkeologiskt undersökt och hur stor boplatsen är vet vi inte. Foto mot öst
nordöst, Olof Pettersson.

Där fanns skärvor från tunnväggiga kärl av hög kvalitet till enklare förrådskärl 
där godset är av relativt låg kvalitet. Utifrån kärlformer och fyndomständigheter 
bör keramiken representera perioden vid övergången mellan äldre och yngre 
järnålder, alltså omkring 600 år efter Kristus.

Den mest spektakulära keramiken utgjordes av skärvor från silkärl, eller 
durkslag med dagens språk. Godset är relativt grovt och sprött samt sparsamt 
magrat med finkrossad kvarts och bergart. Godstjockleken är ungefär en centi
meter. Färgen på sidorna är huvudsakligen gråvit medan brottytorna är röd
bruna och påminner närmast om bränd lera. Godset är perforerat med oregel
bundet placerade hål, 3-4 millimeter i diameter. Samtliga hål är tryckta från 
utsidan och inåt. I direkt anslutning till mynningen förekommer inga hål utan 
de börjar en knapp centimeter under denna.
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Figur 6 1 skärvstenslagret i bäckravinen hittade vi ett knivblad med tånge tillverkat av järn. Det har 
daterats till tiden före vikingatid och då inte bara vendeltid (600 till 800 e Kr). Foto Olof Pettersson.

En lerbit har varit utsatt för så kraftig upphettning att den delvis sintrat. Den 
skulle kunna ha ingått i väggen till en järnframställningsugn. Bland järnföremålen 
är ett knivblad med tånge mest intressant. Före konservering framträdde det 
som en rostig klump. Frampreparerat syns nu istället ett eneggat knivblad med 
ett triangulärt tvärsnitt, visserligen kraftigt korroderat över hela ytan. Statens 
historiska museum har försökt att datera knivbladet men kan inte bli mer pre
cisa än att det tillhör tiden före vikingatid och då avses inte enbart vendeltid. 
Detta skulle alltså stämma in väl på dateringen av skärvstenslagret.

Skärvstenslagret intill bytomten

Sist men inte minst så har vi partiet intill bytomten, eller om man ska vara 
riktigt noga så berördes även denna om än marginellt. Inom ett cirka 300 kva
dratmeter stort område friläde vi ett oerhört kompakt skärvstenslager som i 
stort dominerades av stenar, men som också hade kraftig inblandning av träkol 
och på vissa ställen sotig mylla. Lagrets tjocklek uppgick som mest till 0,85 
meter och medeltjockleken var cirka 0,6 meter. Den totala mängden skärvsten 
beräknades till någonstans mellan 600 och 700 kubikmeter, en ganska ansenlig 
volym. Flertalet stenar hade mycket skarpa kanter, var sotiga och/eller lätt röd
brända. Inslaget av skörbrända stenar utgjorde maximalt tio procent av den 
totala stenmängden, en i sammanhanget förhållandevis låg siffra. I lagret fanns 
enstaka inslag av djurben, huvudsakligen obrända, samt bränd lera.
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Även här förekom anläggningar, främst eldstäder, såväl 
på som i samt under skärvstenslagret. Träkol från lagret 
har 14C-daterats till vendeltid-vikingatid. En härd under 
detsamma har tidfästs till folkvandringstid och det stäm
mer stratigrafiskt i och med att den är äldre.

Skärvstensförekomster 
- en betraktelse

”En karaktäristisk fornlämningstyp efter fordom över
givna bostäder är skärvstenshögen. Denna består av skör
brända stenar från boplatsernas eldstäder, vilka kasse
rats och tillsammans med annat avfall helt enkelt är att 
betrakta som en liten ’soptipp’. Skärvstenen kom till i ett 
skede då man inte enbart värmde med eld och glöd utan 
även använde upphettade stenar. Efter upprepad använd
ning sprack stenen sönder och då slängdes den på avfalls- 
högen. Denna uppvärmningsteknik använde man sig av 
i vissa trakter under bronsåldern” (Klang 1984a:34). 
Skärvstensförekomster (skärvstenshögar) brukar vanli
gen dateras till yngre bronsålder och äldre järnålder 
(Kaliff 1996a:52). Förvisso stämmer denna datering och 
tolkning för många platser, men som vi kommer att se är 
företeelsen betydligt mer komplex.

Skärvsten uppträder med några huvudformer och då avses högar, ”flak” 
eller glesare ansamlingar med skärvstenar samt tjocka och kompakta lager. De 
båda senare kategorierna ligger ofta till stor del dolda under markytan, varför 
skärvstenshögen mer har kommit att stå som symbol för företeelsen skärvsten. 
Det finns också uppenbara regionala skillnader för hur den gestaltar sig.

Exempel på typiska områden med skärvstenshögar är Mälardalen, Öster
götland, delar av Kalmar län (bland annat Misterhultsområdet och Tjustbygden) 
samt Kållandsö i Västergötland. En gemensam faktor för skärvstenshögarna i 
dessa miljöer aren påtaglig ”maritim anknytning” (Flink 1985:106ff). Här finns 
alltså ett särdrag, men högarna förekommer ju också i områden som saknar 
kustkopplingen.

Figur 7 Vi fick ta maskinkraft till hjälp för 
att komma igenom det kompakta skärv
stenslagret vid bytomten. Lägg märke till 
skärvstenarna vänster om grävmaskinen. 
I bakgrunden skymtar Övre Odensvi. Ba
kom spakarna i grävmaskinen sitter Mats 
Arvidson från Hallafors Schakt AB. Foto 
mot öster, Olof Pettersson.

I Närke finns det enligt Riksantikvarieämbetets Fornminnesregister våren 
2003 registrerat sju skärvstenshögar samt två skärvstensförekomster. De är 
spridda på socknarna Asker, Axberg, Gällersta, Lillkyrka, Norrbyås, Rinkaby, 
Sköllersta och Viby. För Närkes del förefaller istället skärvstenslagren att vara
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betydligt vanligare. Utifrån ett mindre antal undersökningar kan de senare i 
första hand placeras i yngre järnålder, även om de också förekom under äldre 
järnålder. Skärvstenslagren kan liknas vid lock som delvis förseglat stora ytor 
på boplatserna. Lagren i sig kan ibland uppfattas som mindre informativa till 
innehåll men ändå vara en stratigrafiskt talande faktor.

Vid en undersökning år 1988 av ett gravfält på Ledsberget i Larvs socken, 
Västergötland, visade det sig att en av gravarna egentligen var en skärvstens- 
hög. Detta ger en antydan om ”att skärv stenshögarnas förekomst i Västergöt
lands inland kan vara betydligt tätare än vad fornlämningsregistret antyder. 
Det förefaller inte otroligt att ett antal övertorvade skärvstenshögar idag är 
registrerade som övertorvade gravar” (Lundqvist 1992:33ff).

Liknande iakttagelser finns från undersökningar av ett bronsåldersgravfält 
vid Ringeby i Östergötland. Man har här också belagt ett direkt samband mel
lan skärvstenshögar och gravar samt även påträffat skärvsten i de senare samt 
ibland även vid kremeringsplatserna. Likaså fanns det stora mängder skärvsten 
i anslutning till en byggnad som förmodligen använts för religiösa ritualer (Kaliff 
1996a:47f och 52 samt 1996b:58). ”Vissa skärvstenshögar tycks innehålla spår 
efter offerhandlingar, vilket inte behöver stå i motsatsförhållande till att de 
även haft en annan användning” (Kaliff 1996a:52).

Skärvstensförekomster innehåller ibland deglar, gjutformar och slagg. Det 
indikerar ett samband med metallhantverk och då tyder det mesta på brons- 
gjutning. Diskussioner har förts om det är lämningar efter specifika verkstads- 
platser eller verksamhet som ”bedrivits inom de ’normala’ bosättningsytorna”. 
Mycket talar för att det senare förhållandet är det mest logiska (Lundqvist 
1992:34f).

Skärvstenen vid Nedre Odensvi - en diskussion
Vid en jämförelse mellan platserna för de olika partierna med skärvsten vid Ne
dre Odensvi synes bäckravinen topografiskt ha utgjort det enklaste stället att 
dumpa avfall på. Från boplatsytan föll marken så kraftigt ned mot bäcken, vi 
antar att den fanns redan då, att det kan liknas vid en brant. En annan fråga är 
naturligtvis lämpligheten i att dumpa avfall i anslutning till ett vattendrag som 
förmodligen försåg boplatsen med färskvatten. Naturligtvis kan det ha lösts ge
nom att ”vattenstället” låg uppströms, men då blev transportavståndet längre.

Det parti med skärvsten som tilldrog sig allra störst intresse var det som låg 
i direkt anslutning till bytomten. Här fanns ett kompakt lager med skärviga 
stenar. Lagren på övriga partier var mer uppblandade med mylla/sand och hade 
stora inslag av skörbrända stenar.
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En intressant fråga kring skärvstenslagren är om skillnaderna avseende deras 
läge och sammansättning återspeglar hur och varför de uppkommit? Om man 
börjar med att titta på förekomsterna inom avsatsen ovan bäcken är de relativt 
likvärdiga. Partiet i bäckravinen kan inte betraktas som något annat än ett rent 
utkastlager från boplatsen och förmodligen har det ackumulerats under en lång 
tidsrymd. De övriga skärvstenslagren här förefaller också att enbart vara resul
tatet av aktiviteter knutna direkt till boplatsen, såsom matlagning, uppvärm
ning och liknande verksamheter. ”Föroreningsgraden” var också betydligt hö
gre i dessa partier jämfört med det vid bytomten som hade ett starkt begränsat 
inslag av sot, träkol och djur ben, men i övrigt inget annat.

Vid en jämförelse mellan lagrens placering inom området utkristalliserar sig 
direkt avsnittet uppe på kullen. Inte centralt beläget, utan i den nordöstra de
len, men ändå i direkt anslutning till det som kan betraktas som ett tänkbart 
primärt boplatsläge under yngre järnålder, alltså där dagens Nedre Odensvi 
ligger. Ytorna förbinds genom en sluttning med en höjdskillnad på några meter. 
Vi vet att skärvstenarna i stort sett finns i hela sluttningen, men generellt gäller 
att lagret tunnas ut högre upp mot dagens bebyggelse. Det förekommer dock 
ytor där skärvsten nästan helt saknas. Den ursprungliga topografin är också 
något förändrad genom att anslutande delar av gårdsplanen består av omgrävda 
och påförda massor. Skärvstenslagrets placering påminner alltså något om det 
i bäckravinen, men det är frågan om helt andra dimensioner här. Varför har 
stenarna placerats just där de ligger? Om man utgår från att den verksamhet 
där skärvstenarna ”producerats” bedrivits uppe på kullen så har sluttningen 
förmodligen varit det lämpligaste stället att lägga materialet i. De kraftigaste 
lagren återfanns på en relativ flack yta vid sluttningens fot och i anslutning till 
en sankmark. Kanske har syftet varit att fylla ut området för att sedan kunna 
utnyttja det? Avståndet mellan skärvstenslagret och den tänkta produktions
platsen är omkring 50 meter. Om syftet bara var att bli av med materialet bör 
det ha funnits betydligt närmare ställen att dumpa det på. Eller kan det rent av 
vara så att skärvstenarna medvetet placerats i ett ”lager” för framtida behov? 
Varför fanns det knappast några skörbrända stenar, har dessa rensats bort? Om 
så var fallet borde det också finnas upplag med skörbränt material, men det har 
vi inte hittat.

Vi uppfattar så gott som alltid skärviga och skörbrända stenar som rena bi- 
eller restprodukter från stenar som upphettats för exempelvis matlagning eller 
uppvärmning. Kanske har det funnits andra användningsområden som vi idag 
inte reflekterar över? Kan skärvstenen rent av vara primärt producerad och 
knytas till en ”förindustriell” verksamhet? Det finns inga belägg för detta utan 
är enbart en hypotes.
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En intressant aspekt är hur lång tid det tagit att samla ihop de uppskattningsvis 
600-700 kubikmetrarna skärvsten. I följande exempel utgår vi från att det är hus
hållsavfall. För det första är det beroende på hur många personer som bebott plat
sen. Utgångspunkten är här två familjer med totalt tio individer. Säg att det i ge
nomsnitt har blivit mellan fem och tio liter skärviga stenar per dag, här förutsätts 
att stenarna utnyttjats flera gånger innan de blivit för små. Med en ”dagsproduktion” 
om tio liter skulle det ta mellan 160 och 190 år av kontinuerligt boende, det vill 
säga ungefär sex till sju generationer med dåtidens medellivslängd. Har det bott 
dubbelt så mycket folk på platsen har det gått något fortare, men det ger ändå en 
uppfattning om ackumulationshastigheten. Vid undersökningstillfället noterades 
inga skiktningar eller lagerföljder bland stenarna, vilket borde ha varit fallet om 
platsen legat övergiven emellanåt. Detta kan tolkas som att lagertillväxten varit 
kontinuerlig, vilket antingen tyder på att platsen utnyttjats permanent under flera 
generationer eller att det bott mycket folk här under en kortare period. Rent hypo
tetiskt skulle skärvstenslagret kunna utgöra en central ”soptipp” för boplatserna i 
närområdet. Men då kan man fundera över varför de skulle bemödat sig med att 
transportera stenarna uppemot ett par hundra meter om det bara var skräp.

En teori som framförts är att mängden skärvsten skulle stå i proportion till 
dess motståndskraft mot uppvärmning (Lundqvist 1991:50). Med andra ord 
genererade de mer motståndskraftiga bergarterna mindre mängder skärvsten 
än de känsligare varianterna. Tolkningen förefaller högst rimlig, men för att 
kunna applicera teorin på Nedre Odensvi krävs studier som ligger utanför det 
här arbetets ram.

Vid arkeologiska undersökningar år 1995 av förhistoriska boplatser vid 
Hallsbergs sockenkyrka och Husby i Glanshammars socken framkom också 
kompakta lager med skärviga och skörbrända stenar. Från Hallsbergs kyrka 
har skärvstenslagret huvudsakligen daterats till yngre järnålder, vikingatid (Pet
tersson 1999:21). Även på dessa ställen låg de kraftiga skärvstenslagren i ut
kant av boplatsytorna. Det visar att det var ett material som man uppenbarli
gen helst ville ha på lite avstånd från bostaden.

Det finns faktiskt ytterligare en gemensam nämnare för platserna med kom
pakta skärvstenslager och det är att det i närområdena finns lämningar efter 
järnframställning via blästbruk. Det senare är en metod att direkt framställa 
smidbart järn i små ugnar, till skillnad från masugnarna där järnet krävde vidare 
bearbetning innan det kunde användas. Vid Nedre Odensvi påträffades enstaka 
slaggbitar bland skärvstenarna, men det borde ha förekommit i stora mängder 
om det funnits ett samband med järnproduktion och kopplingen förefaller något 
långsökt. Dessutom är järnframställningsplatserna vanliga i stora delar av Närke 
och man kan förmodligen också dra paralleller till andra typer av fornlämningar.
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Skärvsten - ett tolkningsförsök
Något entydigt svar på vad skärvstenarna allmänt representerar är inte lätt att 
ge. Merparten av skärvstensförekomsterna får man nog se som rena soptippar 
relaterade till hushållsbaserade sysslor på boplatserna. Kopplingen till någon 
form av ”industriell” verksamhet är svår att belägga men bör ändå finnas med 
som ett alternativ. Det finns ju indikationer, om än svaga, som antyder ett sam
band med bronsgjutning. Varför skulle då exempelvis inte andra typer av metall
hantering delvis kunna ge upphov till samma sorts avfall? Anknytningen till 
kultrelaterade handlingar är lite mer spektakulär, men är ändå bekräftad på 
flera sätt. Med andra ord är skärvstenen mer än ett rent avfall även om den i sin 
uppkomst är en restprodukt. Eller kan det möjligen vara så att man också pro
ducerat skärvsten för specifika behov, exempelvis för kultbaserade handlingar? 
För många är skärvig och skörbränd sten synonyma företeelser, men en skärvig 
sten behöver inte vara skörbränd och en skörbränd sten behöver inte vara skär
vig. Det finns andra orsaker till att stenar blir skärviga än eldpåverkan, exem
pelvis frostsprängning.

Skärvstenshögen framträder som en manifest och symbolisk anläggning jäm
fört med de mer anonyma skärvstenslagren som ofta ligger dolda under mark. 
Är det av praktiska skäl man lagt skärvstenarna i högar eller är det för att 
tydligt markera något? Innesluter även skärvstenslagren symbolik eller är deras 
utformning mer ett resultat av anpassning till omgivningen? Svaret får nog gå i 
flera riktningar, men det revirmarkerande och symboliska perspektivet väger 
tankemässigt tungt för främst skärvstenshögarna. Oavsett perspektivet var hö
garna säkert mer funktionella på vissa platser än lagren och vice versa. Här har 
de naturgeografiska förutsättningarna förmodligen spelat in. Finns det en svacka 
eller sluttning så är det oftast där vi finner skärvstenslagren. Från början var 
syftet med ett lager förmodligen bara att bli av med avfallet. Efterhand som 
ansamlingen växte har det skapats en plan och hård yta som lämpat sig väl för 
i första hand ”smutsiga” verksamheter med eld och rök. Genom att det låg 
eldstäder på och i skärvstenslagren vid Nedre Odensvi vet vi att områdena 
utnyttjats mer än som soptippar. De anläggningar som fanns under lagren kan 
tolkas på olika sätt. Den enklaste förklaringen är att man gett områdena nya 
funktioner under hand eller att det är sedan tidigare övergivna delar som åter 
tagits i bruk när man flyttat runt i området.

Hur gör vi själva på våra bakgårdar? Jo, här läggs det upp en massa saker 
som kanske kan användas längre fram, exempelvis sand och grus till byggna
tion eller halkbekämpning. I de flesta bor en liten samlare och det ska mycket 
till innan allt kastas. Är det i detta perspektiv som en del av skärvstenshögarna 
och skärvstenslagren ska ses, det vill säga upplag med bra-ha-material?

282 LANDET VI BYGGDE



Vad göms i 
ett landskap?

av Asa Westin

ar vi än ställer kosan i Närke så omges vi av ett kulturlandskap som i 
större eller mindre utsträckning präglats av tidigare generationers arbete 
med naturens tillgångar. Vi kan med andra ord säga att kulturlandskapet 

är en produkt av samspelet mellan människa och natur. I vissa områden innebär 
detta en pågående process som resulterar i ständig förändring och anpassning till 
nya villkor. Detta märks främst inom det storskaliga jordbruket och det utökade 
trafiknätet som successivt splittrar upp och suddar ut den äldre landskapsbilden. 
Ofta har äldre miljöer bäst bevarats inom områden som inte längre nyttjas för 
jordbruk eller andra markingrepp. Platserna har så att säga ”konserverats” för 
eftervärlden och vanligen har skogen åter gjort sitt intåg där. Bete i dessa miljöer 
bidrar till att skapa öppna och vackra hagmarker där spåren efter äldre markan
vändning syns tydligt. Dagens högteknologiska skogsbruk är det största hotet 
mot lämningar i skogsmark. Problemet har blivit mycket uppmärksammat under 
senare år och flera åtgärder har vidtagits för att minska förstörelsen. Skogsområ
den har i stor utsträckning inventerats och information har förts ut till markägare.

Närkes vidsträckta slättbygd är till stor del resultatet av 1800-talets massiva 
dikesgrävande och omfattande sjösänkningar. Brukningstekniska förändringar 
och det ökade behovet av nyodling medförde att statligt finansierade utdiknings- 
projekt genomfördes för att förbättra avrinningen inom lerslätterna (Gadd 2000: 
232). Hushållningssällskapet i Örebro län gjorde en viktig insats när de år 1806 
kallade in skotske Georg Stephens för att få sakkunning hjälp med diknings- och 
nyodlingsproblematiken (Håkansson 1999:94).
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Figur 1 Under äldre tid var höjdryggarnas "lättare" jordar mest lämpade för jordbruk. Foto Leif 
Karlenby.
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Sjöar och våtmarksängar upptog tidigare stora arealer i landskapets centrala 
delar och ett småskaligt jordbruk bedrevs huvudsakligen i anslutning till de 
väldränerade och lätt stenbundna höjderna. Bebyggelsen låg liksom idag hu
vudsakligen på de högre markområdena i landskapet. Många höjdsträckningar 
har kontinuerligt brukats fram till nutid vilket naturligtvis inneburit att äldre 
åkerformer och lämningar efter stenröjning försvunnit. Stordriftens plogar och 
harvar kräver så öppna och stenfria ytor som möjligt. En lösning har varit att 
samla alla stenar i långa stenmurar som fått tredubbla roller av ”röjningsrösen”, 
hägnader och gränsmarkeringar (Gadd 2000:31 Of). Under 1700- och 1800- 
talen blev landsbygdens befolkning även uppmanade av överheten att ersätta 
sina trägärdesgårdar med nya och mer beständiga av sten. Samtal med dagens 
brukare ute i landskapet ger en viss insikt om att det fortfarande är svårt att 
använda de tunga järnredskapet på höjderna ”... det kommer upp nya stenar 
varje år och redskapen blir förstörda ... ”.

Årdret är det plöjningsredskap som bäst lämpar sig för stenbunden mark 
och oregelbundna åkerformer. Jorden ristas upp och ärjas sedan korsvis flera 
gånger för att luckras upp. Äldre tiders lätta årder var enkla att lyfta och styra 
undan för block och ihoplagda stenrösen. Det har alltså varit möjligt med årder
bruk inom nästan alla lokaler med röjningsrösen. Vid nyodling och inom vissa 
svårtillgängliga marker har det sannolikt varit nödvändigt med hackor och gräv- 
käppar av olika slag (Pedersen & Widgren 1998:350). Årdret var järnålderns 
viktigaste jordbruksredskap och hällristningarna avslöjar att det användes re
dan under bronsåldern.

En viktig innovation under järnåldern var att årdret blev försett med en 
separat järnbill som var betydligt mer hållbar än den tidigare träbiilen. Plogen 
med vändskiva introducerades under medeltiden i Sverige och har sannolikt 
spridits till Närke någon gång mellan 1400- och 1600-talet. I landets östra 
delar behöll årdret sin ställning som huvudredskap i åkerarbetet fram till 1800- 
talet (Myrdal 1999:52). Lerjordar som krävde effektiva, djupgående redskap 
och omfattande dikessystem började tas i bruk under medeltidens senare del. 
Dessa marker används i stor utsträckning fortfarande. Den äldsta fasen kan 
ofta skönjas som ett mörkare lager under dagens mylla.

Årdret och plogen bearbetar jorden på olika sätt och ibland kan det vara 
möjligt att utläsa vilken metod som använts. Åkrar som ärjats under en längre tid 
har en något skålad, konkav form i ytan eftersom jorden förts ut mot kanterna. I 
ytterkant syns förhöjningar som på ett ”naturligt” sätt avgränsar parcellerna. 
Regelbundet välvda eller ryggade åkerparceller förknippas vanligen med plöj
ning. Plogtiltan har systematiskt vänts åt samma håll så att en konvex form 
uppstått. Fördelen med den välvda formen var att humusskiktet samlades i 
tjockare lager och dräneringen av marken underlättades. Oregelbundet välvda
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Figur 2 Ryggade åkrar i Hästhagen vid Karlslund utanför Örebro. Foto Åsa Westin.

åkrar kan snarare härledas till olika former av spad- eller hackbruk, kanske 
kombinerat med årder (Gren 1997:110 ff). Diskussioner har förts huruvida det 
har varit möjligt att vända jorden med årder för att bygga upp jordryggar. 
Praktiska försök har hittills inte varit lyckade (Pedersen & Widgren 1998:342).

När det gäller plana åkrar är det svårare att fastställa brukningsmetod efter
som båda plöjningsredskapen och även hackbruket kan avspeglas i sådana ytor. 
Det finns inte heller något absolut samband mellan åkrarnas geometriska ut
bredning och brukningsmetod även om årdret ofta kopplas samman med den 
kvadratiska blockformen och plogen med den långsmala bandformen. Samma 
problem finns även när det gäller parcellernas avgränsning. Såväl plöjning som 
ärjning avsätter exempelvis terrasskanter i sluttande mark. Något som kan på
pekas är dock att grävda diken mellan åkerparceller började anläggas först 
under medeltiden (Gren 1997:109ff). Något som ytterligare komplicerar bilden 
är att nyodlingar under 1700- och 1800-talen ofta upptogs i äldre bruknings- 
områden.
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Den evolutionistiska inriktningen när det gäller tolkningen av odlingslandskapet 
slog igenom på 1950-talet. Det ansågs att det fanns ett - närmast lagbundet - 
funktionellt samband mellan åkertegens geometriska form och teglaget i gärdet. 
Kritiska röster menar att detta var en formfixerad och inskränkt landskaps
forskning. Den enskilda åkerytan har inte bara anpassats till den teknologi med 
vilken den brukats utan det finns ett vidare rumsligt mönster som handlat om 
sociala sammanhang och tillgång på produktionsmark (Widgren 1997:1 Off). 
För att tolka landskapet på ett fullvärdigt sätt bör det även vara viktigt att läsa 
av terrängen. Vilka har grundförutsättningarna varit? Det borde inte råda nå
got tvivel om att redskapen har anpassats till markytans läge och beskaffenhet.

Under tidigare decennier har gravarnas närvaro i landskapet i stor utsträck
ning styrt diskussionerna om bebyggelsens lägen och struktur. Senare års un
dersökningar av förhistoriska boplatser och historiska bytomter har på ett nytt 
sätt belyst dessa frågor och nu finns ett material som tidigare saknades. Per
spektivet har därmed förskjutits från att tidigare ha legat på de enskilda 
fornlämningarna till att numera gälla landskapet som helhet. Det finns en ökad 
medvetenhet om att det äldre odlingslandskapet bär på viktig information om 
hur, var och när människor verkat i sin omgivning (Ericsson 1999:10). Om 
både gravar och äldre odlingsslämningar, exempelvis hägnadssystem, finns inom 
ett begränsat område bör det vara lättare att lokalisera en samtida bebyggelse. 
Det bör i alla fall inte råda något tvivel om att den funnits där i närheten.

Spår efter ärjning och röjning
Under det senaste årtiondet har satsningar på infrastruktur och liknande pro
jekt i Närke bidragit till att många arkeologiska undersökningar utförts i områ
den med äldre jordbrukslämningar. Det är inte en slump att platserna påträf
fats på höjdsträckningar som ligger minst 30 meter över havet, då markerna 
under denna nivå ofta var sanka och fuktiga. Ofta rör det sig om lämningar 
efter stenröjning i form av rosen, stenvallar och murar, men även äldre åkerytor 
finns representerade. Medeltidens och senare tiders lämningar har en klart fram
trädande roll i dagens odlingslandskap. Diskussioner har i stor utsträckning 
förts kring järnålderns dåliga representativitet i materialet och huruvida det 
historiska jordbruket raderat ut de äldre spåren. Intressant nog så har under
sökningar under senare år visat flera exempel på områden med röjningsrösen 
som anlagts under äldre järnålder och dessutom har flertusenåriga odlinglager 
bevarats i sluttningar som fortfarande brukas. Kanske är det vanligare än vad 
vi tidigare har trott med sådana reliktlämningar i odlingslandskapet. Något 
som ofta kan komplicera en generell uppskattning av lämningars ålder är att
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Figur 3 Kartan visar 
var de beskrivna plat
serna ligger i landskapet.

många former i princip har varit oförändrade från järnålder till medeltid, och 
kanske in i historisk tid. Gravar och röjningsrösen inom samma områden kan 
ytterligare försvåra tolkningsbilden.

Följande text är ett försök att utläsa olika tidsperioder och i vissa fall även 
vilka brukningsmetoder som använts i den äldre jordbruksverksamheten. Ofta 
finns avtryck efter många olika skeden av landskapsutnyttjande inom ett och 
samma område. Relevanta lämningar i det omkringliggande kulturlandskapet 
vävs in i sammanhanget för att öka förståelsen för de komponenter som en 
gång i tiden hörde samman på ett naturligt och självklart sätt.
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Norr om Hjälmarens strand

Norra Hjälmarebygden hör till järnålderns storbygder när det gäller antalet 
registrerade fornlämningar. Lämningar från yngre järnåldern har en klart fram
trädande plats. Trakten kring Glanshammar intar en särställning i samman
hanget med flera stora gravfält. Även bygderna vid Rinkaby och Lillkyrka är 
förhållandevis rikt representerade. I det småbrutna landskapet finns många 
gårdar och byar med medeltida skriftliga belägg. Linder slutet av 1990-talet 
påbörjades det stora motorvägsbygget mellan Örebro och Arboga vilket med
förde en lång rad arkeologiska undersökningar. Naturligtvis fanns åtskilliga 
spår efter det äldre jordbruket i den nya vägens sträckning.

Vid Högby i Lillkyrka socken hittades tydliga lämningar efter äldre tiders 
stenröjning och jordbruk (Holm 2001). Platsen låg på en rullstensås i hag- och 
skogsmark strax nordväst om gården Högby. Den numera utdikade Munkabo- 
sjön har tidigare legat norr därom. Området ligger i brytningsområdet mellan 
odlad bygd och skog, och har inte hört till de mer tätbefolkade bygderna under 
järnåldern. Det råder i alla fall inga tvivel om att människor har bott och verkat 
kring Högby under nämnda period. Under äldre järnålder har järn utvunnits 
söder om åsen och smide har förekommit in i historisk tid. Gravar och gravfält 
öster om gården är tydliga tecken på en etablerad bebyggelse.

På åsens planare del fanns flera röjningsrösen av äldre karaktär. De flesta av 
dessa var små, flacka och syntes inte före avtorvning. Ytorna mellan rösena var 
delvis stenrensade, men större stenar hade lämnats kvar i marken. Med äldre 
tiders redskap var det ju möjligt att utnyttja marken utan att behöva gräva upp 
alltför stora stenar. Om ytan har använts mer extensivt så har jordbrukarna 
sannolikt tyckt att det inte har varit mödan värt med alltför betungande stenar
bete. Intressant i sammanhanget är att ett av rösena har daterats till äldre järn
ålder, närmare bestämt till tiden kring Kristi födelse. Det mesta tyder på att 
röjningsfasen inleds då. Röjningsområdet överlagrade en stenåldersboplats, och 
jordbruksaktiviteterna under järnåldern har i princip utplånat spåren efter denna 
äldre bosättning. Skärvstenar från boplatsen, alltså upphettade stenar som 
spruckit, har blivit kringspridda i jorden vilket tyder på att ytan verkligen har 
brukats med hacka eller årder (Holm 1998:16).

Norrut fanns en yta med två avgränsade åkerparceller. De var svagt välvda 
och kring tio meter breda. Parcellerna avgränsades av rejäla slutfåror som när
mast var av dikesliknande karaktär. Välvda åkrar förknippas vanligen med plöj
ning, vilket daterar den senaste brukningstiden till medeltid eller något senare. 
Verksamheten under denna tidpunkt kan sannolikt kopplas till gården Högby. 
Äldsta skriftliga belägg för Högby går ner i 1400-talet. Bottenskiktet i odlings- 
lagret har daterats till övergången mellan vikingatid och tidig medeltid. Detta 
bör representera en äldre odlingsfas då markytan har ärjats med årder.
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Figur 4 Vid Högby låg de äldre odlingslämningarna på åsens krön. Nedanför höjden fanns även en 
järnframställningsplats. Foto Bo Annuswer.

På åsen finns en kontinuitet i brukandet från äldre järnålder och in i historisk 
tid. Det slående är att spåren efter den äldsta odlingen bevarats just för att 
marken ratats under senare tid. Formerna från järnålderns yngre skede har 
assimilerats i de senare aktiviteterna. Enligt storskifteskartan från år 1804 låg 
området i skogsmark och hade alltså redan då övergivits som åkermark.

Idag återstår endast den södra delen av Tidesta gamla bytomt - sydöst om 
Glanshammar. Ett 30-tal husgrunder, jordkällare och stenmurar kan skönjas 
längst i söder på en tidigare långsträckt höjd. By tomtens norra del är ett minne 
blott för där löper nu den nya vägen. I vägsträckningen fanns ett komplext 
fornlämningsområde med boplatsspår från brons- och järnålder, byggnadsrester 
från medeltid samt historisk tid, och ett odlingslandskap som vittnade om tidig 
stenröjning och lång kontinuitet i markanvändning (Nordström och Westin, i 
manus). På krönet av samma höjd ligger ett bronsåldersröse och några hundra 
meter söderut finns ett gravfält.

Tidesta exemplifierar en plats där odling har förekommit under väldigt lång 
tid inom exakt samma område och där lämningar utraderats, bytt form eller
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nyanserats för att passa de behov som respektive tidsperiod har krävt. Stenmu
rar och röjningsrösen var de klart dominerande inslagen i miljön. Eftersom 
många av dessa gav ett relativt sentida intryck var det till en början lätt att 
tolka samtliga röjningslämningar som sena. Vid en närmare kontroll stod det 
dock klart att lämningarna var flerskiktade och betydligt mer komplicerade än 
det först gick att ana. I området fanns både välröjda åkerytor och delvis sten- 
plockade markpartier. Ett genomgående drag vid Tidesta var i alla fall att samt
liga röjningsrösen låg kring stora markfasta block.

Det fanns förhållandevis många kokgropar i området. Dessa hade anlagts 
under bronsåldern och innehöll rikligt med skärvstenar. Kokgroparna använ
des för matlagning och liknande aktiviteter och har brukats vid upprepade till
fällen. Groparna producerade stora mängder av detta stenavfall och genom 
tidigt åkerbruk i området har skärvstenarna spridits ut i den brukningsbara 
jorden. Stenmaterialet har sedan i olika omgångar plockats bort från åkermarken 
för att läggas i röjningsrösen och så småningom även i stenmurar.

Flera av rösena var påbyggda i omgångar men samtliga av dessa hade skärv- 
stenspackningar i undre delen. Det övre skiktet innehöll ofta både skärvstenar 
och större stenmaterial. Vissa rösen kan ha sitt ursprung i brons- eller järnålder, 
då mestadels det mindre stenmaterialet röjdes bort för att det skulle vara möj
ligt att ta sig fram med hackor och årder. Fynd av förhistorisk keramik i ett av 
rösena styrker denna tidiga röjningsfas. Centralt i området fanns ett parti som 
kan ha utgjort en ”relikt” från denna tid. Låga flerskiktade rösen omgavs av 
delvis röjda ytor där de större stenarna fanns kvar i marken. Bronsålderns bebyg
gelseläge kunde inte lokaliseras i området men däremot fanns boplatsspår i den 
norra delen som visade att människor bott där under både äldre järnålder och 
vikingatid.

Längre årderbill under vikingatid och medeltid har sannolikt drivit upp mer 
stenmaterial från bottenskiktet, vilket resulterat i intensivare röjning. Stenen 
lades sannolikt ovanpå de rösen som redan fanns i området eftersom den odlings
bara marken var så begränsad. Under denna tid kan även marker i anslutning 
till höjden ha tagits i anspråk. Idag omges höjden av åkermark.

Tidesta omnämns under 1300-talet i det skriftliga materialet. Intressant nog 
så finns även tydliga arkeologiska belägg för att det faktiskt legat ett gårds- 
komplex på platsen vid denna tidpunkt. Viss röjningsverksamhet kan säkert 
knytas till gårdens anläggningstid. Mycket tyder på att gården kan ha övergi
vits före 1500-talets slutskede. Ett spännande inslag i området var en fägata 
med mycket ålderdomliga former. De båda murarna var låga, närmast mark
bundna, och hade stenvallsliknande karaktär. Jämförelser kan göras med sten
vallar vid Repa lite längre österut i landskapet där dateringar pekar mot 1600- 
talet eller äldre tid.
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Figur 5 Många rösen vid Tid estä bestod av en småstenspackning direkt på markfasta block. Foto 
Johan Anund.

Vissa rösen gav ett mycket sentida intryck liksom flera av de långsträckta 
stenmurarna som fortsatte långt norrut. En av dessa vilade på ett fundament av 
skärvstenar och hade sedan stenfyllning ner till frostfritt djup. Sannolikt kom
mer stor del av stenen från äldre röjningsrösen. Stora välröjda ytor som varit 
väl anpassade för plöjning med plog sträcker sig norrut på höjden. De långa 
stenmurarna härstammar troligen från tiden kring laga skiftet (1800-talets mitt) 
då bönderna fick sin mark i större sammanhängande stycken. Vid Tidesta fanns 
även flera täckdiken, det vill säga djupa diken som fylldes med sten och sedan 
jord ovanpå. Dessa blev vanliga efter 1870-talet (Gadd 2000:313), vilket visar 
att dräneringsarbeten utförts i området efter denna tidpunkt.

I kartmaterialet från 1800-talets mitt benämns den norra delen som 
avrösejord (icke odlad mark). De omsorgsfullt anlagda murarna och dikena 
från 1800-talets senare del måste innebära att marken på nytt upptogs för od
ling efter laga skiftets reglering. Hela bytomten har varit övergiven sedan 1940- 
talet.

På Repas ägor i Rinkaby socken fanns en flerskiktad odlingsmiljö precis 
som vid Tidesta. Däremot saknade det undersökta området vid Repagärdet alla
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spår av bebyggelse. Repa bytomt ligger något hundratal meter söder om det 
aktuella området. Repa var en betydande by och samlingsplats under medelti
den och det finns uppgifter om att sammankomster hölls ”in repen år 1291”. 
Under delar av Vasatiden brukades den bördiga jorden kring Hjälmaren av 
frälsebönder med redovisningsskyldigheter hos fogden på Repa rättaredöme 
(Wikberg 1971:70).

Odlingslämningarna låg på den södra sidan av en skogklädd höjdsträckning 
inom riksintresseområdet Äsplunda, en herrgårdsmiljö med allé och kyrkby i 
ett storskaligt odlingslandskap (Riksintressanta kulturmiljöer i Sverige 1990: 
136). Idag omgärdas höjdområdet av åkermark. Flera lokaler med gravar finns 
strax norr om den berörda odlingsenheten och ett gravfält ligger några hundra 
meter söderut.

De mest framträdande lämningarna var långsträckta stenvallar och ett stort 
antal röjningsrösen, men det gick även att skönja odlingsytor. Dessutom låg ett 
skärvstensflak upplagt på en mindre bergshöjd (Strucke, manus). Skärvstens- 
ansamlingen daterades till övergången mot yngre järnålder och låg i den nord
östra utkanten av undersökningsområdet. Det innebär att ett boplatsområde 
kan ligga lite längre norrut eller österut på höjden. Om det funnits en järn- 
åldersbefolkning på höjden så har de med all sannolikhet behövt markområdet 
för att klara försörjningen. Gick det då att se någon agrar verksamhet från 
denna tid på platsen?

Det var inte helt självklart men spåren tycks ha funnits där. Mitt i området 
fanns en konkav, blockformig åker som begränsades av en stenvall. Åkerformen 
anses avspegla korsvis ärjande under brons- eller järnåldern. Ytterligare två 
blockformiga tegar ska ha funnits västerut (Ericsson 1999:13). I östra delen 
framkom röjningsrösen av äldre karaktär under överlagrande sprängsten. Röjda 
ytor fanns mellan rösena. Mycket talar för att denna röjningsverksamhet har 
sitt ursprung i järnåldern. Den sprängda stenen har sedan lagts på och mellan 
rösena så att korta system av stenvallar bildats. Sprängstenen kommer från 
senare röjning i åkermarken (Strucke, manus).

De långa stenvallarna som löper genom området har fungerat som gärdes- 
begränsningar och fädrev. Tillsammans bildar de en ”tratt”med den smala de
len söderut mot Repa by och som sedan vidgar sig norrut mot betesmarken i 
skogsbacken. Liknande vallar från andra platser i Närke har daterats till medeltid 
eller nyare tid (Ericsson 1999:16ff). De dateringar som utförts här landar i 
huvudsakligen 1600-talet, men vallarna kan vara äldre. Många av rösena i 
området gav sammantaget ett ungt intryck och bestod av löst uppslängda ste
nar kring större block (Strucke, manus). I kartmaterialet från 1820-talet finns 
nästan ingen åkermark på denna del av höjden. Små bandformiga tegar som 
huvudsakligen ligger i dagens åkermark, skär in i de södra delarna av området.
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Figur 6 Södra delen av det maskinavbanade området vid Repa. Stenvallarna dominerar blickfånget. 
Foto Ulf Strucke.

Dateringar från flera platser i Närke visar att denna åkerform uppträder från 
medeltid och fram till de skiften som genomfördes på 1700- och 1800-talen. 
Den systematiska indelningen av marken och de långa stenvallarna kan ha ett 
nära samband (Ericsson 1999:13ff).

Ombyggnaden av en anslutningsväg till den nya motorvägen kom att beröra 
ett fornlämningsområde vid Slätten på Ulriksbergs ägor i Rinkaby socken. I det 
berörda området fanns huvudakligen röjningsrösen och gravar i form av 
stensättningar. Några av rösena hade stensättningsliknande karaktär och var 
särskilt svåra att typbestämma (Hårding 2000b). Platsen låg på en förhöjning i 
utkanten av ett större skogsområde. Marken sluttade sedan österut ned mot 
dagens öppna åkermark.

Undersökningen vid Slätten belyser problematiken kring gravar och röjnings
rösen inom samma område. Boplatsfynd från både sten- och järnålder visar att 
höjdsträckningen tidigt har varit lämplig för bosättning. Eftersom det fanns 
både gravar och relativt rikligt med fynd från äldre järnålder så har bebyggel
sen funnits någonstans i närheten. Järnålderns befolkning var kraftigt förankrad

294 LANDET VI BYGGDE



Figur 7 Fornlämningsområdet vid Slätten skymtar i skogskanten ("ovanför" grävmaskinen). Foto 
Flelmut Bergold.

i det agrara systemet med både boskap och spannmål vilket bör ha avsatt avse
värda spår i det omkringliggande landskapet. De röjningsrösen som daterades 
visade entydigt på högmedeltid medan gravarna kunde tidsbestämmas till äldre 
järnålder. Hur stod det då till med övriga lämningar i området? Kunde även 
några av dessa ha sitt ursprung i ett äldre skede?

Röjningsrösena och gravarna var förvillande lika och nästan samtliga låg i 
anslutning till stenblock (se Hårding i denna volym). Söderut löper även ett sten- 
vallsliknande långröse. De anläggningar som tolkades som gravar låg i mer expo
nerat läge. Fyndens art och innhåll av brända människoben visade att det hand
lade om begravningar. De konstaterade röjningsrösena låg något indragna från 
höjdens krön. Anmärkningsvärt är att stenpackningarna i dessa uppfattades som 
tätare och mer vällagda än gravarnas. Mellan rösena fanns stentomma ytor som 
lämpat sig för odling. Skärvstenar förekom framför allt i röjningsrösena.

En grupp av rosen var särskilt problematiska att tolka. Läget antydde att de 
hade haft en funktion som röjningsrösen men uppbyggnaden var ”sladdrig” och 
gles. Antingen hade de tillkommit vid en annan tid eller så hade de haft en annan 
funktion.Vissa av dessa rösen innehöll rikligt med skärvsten och det fanns bland 
annat fynd av magrad bränd lera. Intressant nog så daterades träkol från ett av 
rösena till yngre järnålder. Mycket tyder på att de var röjningsrösen som tillkom
mit under järnålderns senare skeden. Söder om det undersökta området finns en 
skålformad odlingsyta omgärdad av rader med små rösen. Fördjupningen har
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skapats av årderbruk under lång tid och eventuellt har hela den enheten sitt 
urprung i järnålder.

Det långsträckta röset som sträcker sig söderut skulle kunna kopplas sam
man med ett långvarigt bruk, där röjningssten lagts i långsmala rösen som se
dan växt till en sammanhängande form. Kartmaterialet från 1600-talet visar 
skogtäckt utmark i området och längre norrut finns en gård som heter Slättan. 
Eftersom platsen var skogsområde under 1600-talet bör åkerbruket ha upphört 
redan under 1500-talet. Det förefaller alltså som om odlingslandskapet vid Slät
ten speglade en kontinuerlig brukningstid från järnålder och in i medeltid. Där
efter har åkerbruket av allt att döma successivt flyttats ut i dagens uppodlade 
marker.

Söder om Örebro stad

Landskapet strax söder om Örebro hör inte till järnålderns traditionella central
bygder. Före 1800-talets utdikningar täcktes stora arealer av sjösystem och myrar. 
Detta innebar att den äldre bebyggelsen låg utspridd på moränhöjder och längs 
den långsträckta Mosjöåsen. Åsen utmärker sig framför allt som ett 
kommunikationsstråk och har relativt rik fornlämningsmiljö. Spridda gårdar i 
omgivningen har medeltida skriftliga belägg. Stora åkermarker har idag omfor
mats till industritomter inom den så kallade Transportstaden, vilket medfört 
flera arkeologiska undersökningar.

Vid Bäcklunda gård i Mosjö socken har mycket fått ge vika för det nya 
industriområdet. Flera höjdlägen kring gården visade på bebyggelse från sten
ålder och fram till 1600-talets slut (Knabe 2003a, Graner &c Johannessen 2003). 
Kustnära har bebyggelsen endast varit under stenåldern då området låg på en 
holme i ett sjölandskap. Under äldre järnålder fanns två gårdar på platsen och 
spännande nog så verkar det som om det fortfarande handlat om två gårds- 
lägen under tidig medeltid. Spriddda gravar och områden med röjningsrösen 
finns registrerade österut i landskapet.

Ett omfattande system av bandparceller utgjorde de tydligaste spåren av en 
äldre odlingsstruktur vid Bäcklunda. Åkrarna fanns söder om gården och var 
mellan 15 och 20 meter breda. Det enda som återstod under dagens åkerjord var 
de mycket grunda diken som avgränsade parcellerna. Eftersom marken har plöjts 
i modern tid så har de äldre formerna till största delen utraderats. Bandparceller 
av denna typ förekommer generellt från medeltid och in i tidigt 1900-tal. Dikes- 
avgränsade åkrar hänger vanligen samman med fuktiga ler- och myrmarker. Lig
ger de i något mer väldränerade marker kan det handla om en medeltida inled
ningsfas och vara tecken på systematisk markindelning (Gren 1997:231). Diken 
mellan åkrar förknippas ofta med plogbruk men indelningen kan naturligtvis ha 
sitt ursprung i årderberedd mark. Omedelbart väster om dikessystemet fanns
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Figur 8 Vid Bäcklunda daterades tre hus (A, 
B och M) till medeltid. Dikena syntes tydligt 
mellan de systematiskt indelade åkrarna. I 
väster framträdde även resterna efter den 
långa hankgärdesgården.

även resterna av en lång hägnad, sannolikt en hankgärdesgård, som kunde föl
jas över 100 meter. Dessa gärdesgårdar fick ett allmänt genombrott på lands
bygden i norra och mellersta Skandinavien under medeltidens första hälft. Spå
ren efter mängder av tätt ställda störar talar för att det kan röra sig om en 
hankgärdesgård av äldre typ (Myrdal 1999:84). Hägnaden kan både ha fung
erat som ägogräns och hindrat djuren från att ta sig in på åkermarken.

Parcellindelningen har sitt ursprung i äldre tiders röjning och slit med att få 
marken brukbar. Hittar vi då mer konkreta spår från järnåldersbruket vid 
Bäcklunda? Antydningarna finns där men de är inte så omfattande. I södra 
delen har flera naturformade rännor tolkats som resultatet efter röjnings- 
aktiviteter under brons- eller järnålder. Detta verkar rimligt med tanke på att 
den expansiva perioden på något sätt bör ha gjort avtryck på platsen. Det fanns 
även en tunn odlingshorisont och några årderspår bevarade som kanske hör 
hemma i denna tid. Tydliga belägg finns i alla fall för vad man odlat under äldre
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järnålder. Förkolnade frön av havre och vete fanns i hus från denna tid (Knabe 
2003a, Graner & Johannessen 2003).

Anmärkningsvärt är att det inom parcellsystemet fanns tydligt ”dikesfria” 
ytor precis vid de lägen där de medeltida byggnaderna legat. Detta bör vara 
tecken på att åkerindelningen gjorts i anslutning till de gårdar som fanns på 
platsen under tidig medeltid. Raka, långsmala tegar visar på systematiskt inde
lad mark och hänger ihop med en byorganisation. Måttsanalyser av parcell
bredder på många andra platser i södra och västra Sverige visar att de lagts ut 
med hjälp av enhetliga måttsystem (Connelid m fl 2001:30). Kan det möjligen 
vara så att vi har att göra med en medeltida by i mindre format? Eventuellt har 
höjdsträckningen ingått i en by där gårdarna legat på olika men närliggande 
förhöjningar. Bristen på odlingsbar mark bör ha varit ett stort problem i denna 
trakt under järnålder och medeltid. Tankarna går givetvis till dagens huvud
fastighet Törsjö, vars bytomt ligger strax söder om Bäcklunda. Spännande nog 
så har Törsjö skriftliga belägg från 1200-talet.

Odlingslandskapet kring Bäcklunda har sannolikt sina rötter i sten- och brons
ålder. En intensifiering av jordbruket under äldre järnålder ledde så småningom 
fram till de systematiskt indelade åkrarna. Under 1700-talet användes inte 
området som åkermark längre utan benämns i kartmaterialet som sandig mark 
med gran- och tallskog. Platsen ligger då i Törsjös utmarksområde. Bäcklunda 
gård flyttades ut från Törsjö by i samband med laga skiftet vid mitten av 1800- 
talet. Så var cirkeln sluten.

Bygderna väster om Örebro

Landskapets nordvästra del har länge varit tämligen outforskad när det gäller 
arkeologiska lämningar. Enligt tidigare inventeringar hör området inte till järn
ålderns storbygder eftersom det finns få synliga gravar och gravfält. Under 
senare år har det dock visat sig att bygden rymmer ett lika stort utbud av forn- 
lämningar som skiftande naturgeografi. Järnålderns gårdar finns i stor utsträck
ning från Latorpsplatåns sluttningar vid Vintrosa och sedan österut på höjder
na i landskapet. Även här var de lägre markerna länge vattendränkta. På samma 
höjder ligger äldre odlingslämningar, gravar och dagens bebyggelse. Många 
byar i trakten kring Vintrosa kyrka har medeltida skriftliga belägg. Kyrkan har 
anor från samma tid och platsen har haft central betydelse i trakten redan un
der järnåldern.

Utredningar för nya motorvägen mellan Örebro och Lekhyttan har visat på 
många nya platser med röjningsrösen och äldre åkersystem. Dessa är av mycket 
skiftande karaktär och spänner över olika tidsperioder (Annuswer 1998, Pet
tersson, manus). Vid Sanna i Täby socken finns exempelvis en äldre odlingsen
het bevarad mitt i dagens brukade landskap. På en bergshöjd finns åkerformer
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Figur 9 Röjningsröse vid Äspsätter sydväst om Vintrosa. Röset ligger vid ett större markfast block. 
Foto Jenny Holm.

som kan ha sitt ursprung i medeltid eller gå ännu längre tillbaka i tiden. Svagt 
välvda parcellindelningar och även antydan till en mer ”bassängliknande” åker
form förekommer på platsen. I anslutning till åkrarna ligger dessutom 
röjningsrösen och ansamlingar med röjd sten. Idag används området som hag- 
mark. Strax österut finns en boplats från järnåldern och intill ligger Sanna gamla 
bytomt med medeltida anor. En järnåldergrav, i form av en så kallad domar- 
ring, ligger norr om bytomten och utgör ytterligare ett komplement till järn- 
åldersmiljön i området. I kartmaterialet från 1700-talet anges höjden som oduglig 
backe, vilket tyder på att odlingen upphört.

I de stora skogsmarkerna sydväst om Vintrosa finns områden med röjnings
rösen som täcker flera hektar. Rösenas utseende varierar kraftigt från små låga 
varianter till stora välvda konstruktioner. Vissa av de större rösena liknar brons- 
åldersgravar. Det finns även registrerade gravar i området. Ställvis ligger ytor
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med välvda åkrar som bildar avbrott i den annars stenbundna terrängen. Ett 
intressant inslag i sammanhanget är att det finns boplatsspår både från stenål
der och äldre järnålder i skogsområdet. Kanske är många av rösena resultatet 
av den extensiva och utspridda odlingen som intensifierades under äldre järn
ålder. Små odlingsytor togs upp över större områden som idag ofta ligger i 
byarnas utmarker. Området vittnar om att platser övergivits för att sedan helt 
eller till viss del tas i bruk igen. På 1700-talskartorna finns omväxlande betes
mark, små åkerhagar och skog i området.

Örebro flyglats i Täby socken har inneburit stora ingrepp i ett tidigare ostört 
kulturlandskap med mycket gamla anor. I det sammanhängande skogsområdet 
fanns både omfattande odlingsmiljöer och gravar. Kvar finns spridda röseom- 
råden och gravar som dock tappat mycket av det tidigare sammanhanget. Kring 
Råberga gård längre österut finns fortfarande flera äldre åkersystem. Råberga 
har säkra skriftliga belägg från 1400-talet, men namnet förekommer under mer 
oklara former redan under 1200-talet (Pettersson 2001a:8). I flygplatsens norra 
del har stora mängder rosen karterats. Dessa låg på små förhöjningar som om
gavs av sankmark och de låg ofta uppslängda kring block. De fåtal rösen som 
daterades pekade på huvudsaklig verksamhet från 1200 till 1500-talet. (Anders
son &c Broberg 2000, Anderson, K 2000). Längre söderut i skogsområdet låg 
rösena i liknande höjdlägen och även här ofta kring block. Här förekom större 
spännvidd i tiden och det verkar som om olika höjder tagits i anspråk under 
skilda tidsperioder. Intressant nog så daterades fyra rösen till övergången mellan 
äldre och yngre järnålder, medan övriga analyser landade i medeltid eller något 
senare. Utseendemässigt var rösena annars mycket lika varandra, flacka och 
kraftigt övertorvade. Gravar som undersökts i området har daterats till senaste 
delen av bronsåldern och äldre järnålder (Lindkvist & Westin, manus).

Små röjda ytor fanns kring rösena och alla höjdområden utom ett saknade 
antydan till åkerindelning. I röseområdet närmast Råberga gård fanns några 
smala ”dikesliknande” fåror i sluttande mark. Lårorna löpte i sluttningens längd
riktning och utmynnade i nuvarande sankmark. I kartmaterialet från 1600- 
och 1700-tal anges sankområdet som ”Bymossen”. Eventuellt har röseområdet 
använts under flera helt skilda tidsperioder. På höjden har vi förutom rösen och 
en grav från järnåldern, även välröjda ytor. Lörslagsvis har höjdområdet först 
brukats under järnåldern och sedan har man återvänt under en senare period 
för att nyttja ”sankängar” i anslutning till platsen. Kulturgeografers arbete i 
området visar att järnålderns bebyggelse kan ha legat vid dagens Råberga och 
vid Ålunda lite längre söderut.

Olika områden med röjningsrösen från äldre järnålder för tankarna till en 
utspridd markanvändning under denna period. Spridda gravar från ungefär 
samma tid kan ha fungerat som markörer i landskapet. Under medeltid och
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senare tid har de små höjderna sannolikt varit komplement till ett annars ut
brett åkerbruk kring Råberga gård. Kartor från 1600- och 1700-talen visar 
huvudsakligen skogsmark där dagens flygplatsområde ligger.

Strax väster om Lanna har Örebro Golfklubb delvis suddat ut en äldre 
odlingsmiljö. Stora sammanhängande områden med röjningsrösen karakterise
rade tidigare landskapsbilden. Undersökningar i några områden har uppdagat 
olika röjningsfaser med stort tidsintervall (Johannessen 2001). På en förhöj
ning västerut fanns flacka röseformer som var upp till åtta meter stora. De 
hade en äldre karaktär och några var ” stensättningsliknande ”. Många var för
hållandevis vällagda med tydlig kantkedja och några var uppslängda kring block. 
Marken var delvis röjd mellan de tätt liggande rösena. De få dateringar som 
utfördes pekade på medeltid. Fynd av förhistorisk keramik i ett av de grav- 
liknande rösena antyder att röjningen kan ha påbörjats under järnåldern. Det 
fanns inga spår efter någon begravning. Mot söder och öster fanns ett stråk av 
härdar från äldre järnålder, vilket ger stöd för att jordbruksaktiviteter kan ha 
förekommit under denna mycket expansiva period. Flera gravar från övergången 
mellan sten- och bronsålder längre söderut visar på en tidigt etablerad befolk
ning i trakten.

Resterna av en stenvall vid rösena stärker intrycket av den medeltida aktivi
teten. På många andra platser i Närke uppträder vallarna ofta bland medeltida 
rösen. Platsen har sannolikt koppling till befolkningen vid Vreta bytomt vars 
namn har skriftliga belägg från 1400-talet. Under 1700-talet var det ängsmark 
i området och åkermarken låg istället söder om Vreta. I kuperad terräng längre 
österut låg några klungor med rösen som gav ett allmänt sent intryck. Rösena 
var välvda och endast i viss utsträckning övertorvade. Mycket av stenmaterialet 
var grovt och upplagt med maskin. Röjningen har troligen ett äldre ursprung 
för området anges som Lanna åkergärde under 1700-talet. Längre norrut finns 
fortfarande några mer ålderdomliga former (Pettersson 2001 b: 15).

Det fanns inga självklara spår efter järnåldersbruket men däremot antyd
ningar. Keramikfyndet och de många härdarna ger tydliga signaler om att röse- 
områdena västerut kanske kan härledas tillbaka till denna tid. Ett intensivt 
bruk under medeltid har sedan resulterat i en omläggning av åkerbruket.

Västernärke

I Västernärke finner vi den fornlämningstätaste delen av Närke. Detta baseras 
till största delen på synliga gravar och äldre järnålderns former är särskilt fram
trädande. Viby socken utmärker sig med landskapets största gravfält vid 
Nalaviberg. Där finns gravläggningar från alla järnålderns perioder. Även 
Snavlundaåsen intar en framträdande ställning i sammanhanget. Söderut löper
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den långa Vretstorpsåsen som utgjort en viktig kommunikationsled i nordsyd- 
lig riktning. Arbetet med den nya motorvägen mellan Sandstubbetorp och Lybby 
under början av 1990-talet påverkade många fornlämningar och kulturhisto
riska miljöer i bland annat Vibyområdet.

På drumlinens sluttningar vid Frotorp fanns en mycket spännande odlings- 
miljö bevarad med åkerytor, terrasser, stensträngar och röjningsrösen. Platsen 
ligger sydöst om Vi by sjön som sänktes i omgångar under 1800-talet. Odlings- 
lämningarna hörde hemma i äldre järnålder. Samtida boplatslämningar kunde 
anas sydväst om drumlinen. På plan mark längre västerut var stenåldern väl 
representerad med ett större boplatsområde och relativt mycket fynd (Blomqvist 
m fl, i manus). Stenålderslämningar och järnåldersspår fanns i nya vägens sträck
ning både österut och västerut i landskapet.

Den komplexa odlingsmiljön har bevarats därför att ett kontinuerligt bruk
ande av marken har överlagrat verksamheten i drumlinens sluttningar. Kraftig 
plöjning på drumlinens övre del har fört ner jordmassor så att de äldre åkrarna 
efter hand övertäckts helt. Betydelsefullt i sammanhanget är att odlingsenheten 
har kunnat tidsbestämmas både naturvetenskapligt och stratigrafiskt. I botten av 
den äldsta åkerjorden fanns härdar och störhål från tiden strax före Kristi fö
delse. Detta bedömdes vara ett tidigt skede av odlingsfasen med röjning och upp
förande av hägnader. Även pollenanalyser visar en markant uppgång för agrar 
verksamhet under bronsålderns slutskede. Härdar i ett lager som täckte hela åker
systemet visar att överlagringen skett kring övergången mot yngre järnålder.

Det äldre odlingssystemet bestod av terrasser med stenlagda kanter och innan
för terrasskanterna fanns även röjningsrösen. Smala parceller med uppkastad 
sten i sluttande terräng, speglar vanligen ett brukningssätt och inte en ägoindel
ning. På vissa ställen syntes även pår efter årder. Spännande i sammanhanget är 
att den äldre åkerjorden visade tydliga tecken på kraftig gödsling. Det har alltså 
varit en mycket intensivt brukad plats och det innebär att boplatsen bör ha 
funnits i närheten. För övrigt daterades ett gårdsläge vid Vreten, strax väster 
om Frotorp, till äldre järnålder (Stibéus 1994). Där fanns även spår efter en 
liknande odlingsverksamhet, dock utan direkta terrasseringar.

Hitintills har det inte påträffats någon liknande lämning från äldre järnålder 
i Närke. Kraftig bortodling på drumlinerna är naturligtvis den största orsaken. 
Här förefaller det som om huvudsakligen den övre delen av höjden använts 
under de efterkommande perioderna. Det medeltida Frotorp finns skriftligt be
lagt från 1300-talet. Höjden har sannolikt i olika omfattning använts som åker
mark från järnåldern och fram till idag.

Väster om Vibysjön fanns den senmedeltida gården Falla. Namnet finns be
lagt från mitten av 1500-talet och på arkeologisk väg gick det att placera det 
äldsta gårdsmaterialet i slutet av samma århundrade (Bergold & Grälls 1994).
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Figur 10 Den nya motorvägen skär rakt igenom drumlinen vid Frotorp. Foto Jenny Holm.

Bebyggelsen gick att följa fram till 1700-talet. Gården låg på en moränrygg 
mitt i ett omfattande inägolandskap som till största delen ligger kvar idag. 
Odlingsmiljön präglas av terränganpassade former och visar tydligt markanvänd
ningens förändring över tiden. Det finns många odlingsterrasser varav flera har 
stensatta kanter. Röjningsstenen har både samlats i rösen och längs åkerkanterna. 
På vissa ställen syns åkerhak, det vill säga åkerns avslut vid terrasskanten. För
hållandevis många stensträngar har registrerats i området, möjligen är vissa av 
dessa mer att betrakta som stenvallar. I norra delen har röjningen intensifierats 
så att stenen ligger i få men större rösen.

Mycket tyder på att odlingen har ett betydligt äldre ursprung än den under
sökta gården. Former som var vanliga både under medeltid och järnålder är 
representerade. Stratigrafiska iakttagelser tyder på att åkermarken använts un
der flera faser och åkerpotentialen är två till tre gånger så stor som den upp
skattade arealen under slutet av 1500-talet. Kartorna från 1800-talet visar dä
remot på en mycket begränsad odling i de östra delarna.
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Odlingslandskapet förr och nu
Det är inte så konstigt att diskussionen kring Närkes äldre odling ofta handlat 
om medeltid eller senare tid, både när det gäller röjningsrösen och olika åker
system. Lämningar från denna tidsperiod överväger i landskapet eftersom de 
ofta tillhör den sista brukningsfasen i områden som övergivits. Effektivare mas
kiner har bidragit till att verksamheten successivt flyttats till bördiga men tyngre 
jordar. Till saken hör också att många av de dateringar som utförts har landat 
i de yngre skedena. En första reflexion kring tidsbestämningen är att den repre
senteras av relativt få platser i detta rikt agrarpräglade landskap. En andra 
tanke är att de få inslag som ändå pekat på äldre tid inte riktigt uppmärksam
mats. En enstaka datering till järnålder i en miljö med övervägande yngre av
tryck har inte haft någon tyngd i sammanhanget. Dessutom går tankarna till de 
prover som tagits. Elar de insamlats högt upp i en stenkonstruktion så visar det 
inte anläggningstiden. Om de plockats i ett odlingslager så kan det ju vara den 
senaste brukningsfasen som avspeglas i en åker med betydligt äldre anor.

Tittar vi lite närmare på de platser som har beskrivits finner vi att det ofta 
förekommit både järnåldersdateringar och spår efter samtida odlingslämningar 
- i olika delar av Närke. När relevanta brukningsformer avspeglas i närmiljön 
får dateringarna en helt annan förankring. Därtill fanns det ofta spår efter an
dra aktiviter som anknyter till den agrara landskapsbilden under järnåldern.

Norr om Hjälmaren har vi flera exempel på hur järnålders bruket framträtt i 
områden med röjningsrösen och äldre åkerformer. Samtliga platser var sedan 
länge övergivna men låg i nära anslutning till dagens åkermark. Vid Högby fanns 
både jordbruksverksamhet och järnframställning under äldre järnålder. Det är 
intressant att järnhanteringen tycks fortleva under samma tidsperioder som od
lingen. Det mesta talar för att det är samma personer som verkat inom båda 
dessa näringar. Under medeltid var åkermarken mer systematiskt indelad i band
parceller. Marken vid Tidesta har sannolikt brukats från brons- eller järnålder 
och in i sen tid. Området har ändrat karaktär genom tiderna och varit omväx
lande bebyggelse- eller jord bruksplats. Denna omvandling speglades i lämningar
nas mycket skiftande former. Intressant nog så gick det fortfarande att ana de 
äldre strukturerna. Vid Repa var det möjligt att få lite inblick i hur landskapet 
utnyttjats från järnåldern och fram till laga skiftet. Delar av åkermarken kan ha 
indelats redan under medeltid. Sannolikt hängde stenvallarna och parcellindel
ningen ihop. Området vid Slätten hör till de platser som så att säga ”konserve
rats” från och med medeltiden eller strax därefter. Inga senare jordruksaktiviteter 
hade förekommit i området. Järnålderns avtryck var tydliga i omgivningen.

Söder om Örebro kan vi se en övergång mot systematiskt indelade åkrar 
redan under tidig medeltid. Detta väcker frågan om bybildning och enhetliga
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Figur 11 Spår efter olika brukningsmetoder vid Herrgryt i Viby socken. Vä I röjd åkermark ligger i 
anslutning till ett område med delvis röjda ytor mellan röjningsrösen. Foto Leif Karlenby.

måttssystem för att dela upp ägorna. Odlingsmiljön kring Bäcklunda har av allt 
att döma sitt ursprung i sten- och bronsålder. Ett intensivare jordbruk under 
äldre järnålder ledde så småningom fram till den tidiga indelningen av marken. 
Konturerna efter järnålderns jordbruk var mycket otydliga eftersom det varit 
bebyggelse och odling på platsen till och från ända fram till nutid.

I bygderna väster om Örebro finner vi både små bevarade odlingsenheter 
mitt i dagens jordbrukslandskap och stora röseområden i skogsmark. På en 
bergshöjd vid Sanna hittar vi huvudsakligen äldre åkerformer som kan höra 
hemma i järnålder. Miljön kompletteras med både boplatsspår och grav från 
samma tidsperiod. I skogsmarkerna vid Örebro flygplats och sydväst om Vin
trosa dominerar stora sammanhängande röseområden den äldre odlingsbilden. 
Dessa vittnar om en utbredd verksamhet redan under äldre järnålder. Ofta rå
der stor spännvidd i både tid och rum eftersom nyodlingar i stor utsträckning
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Figur 12 Stenvall i röseområdet vid Herrgryt. Foto Leif Karlenby.
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upptagits intill de äldre lämningarna. Det handlar snarare om områdeskontinuitet 
än platskontinuitet, vilket innebär att de äldre spåren fortfarande finns kvar. I 
röseområdena finns spridda gravar från yngre brons- och äldre järnålder. Röse- 
området vid Lanna är till största delen förankrat i medeltid både med date
ringar och bevarade former i terrängen. Fyndmaterial och ett närliggande stråk 
av härdar talar för att röjningens ursprung ändå kan härledas till järnålder.

I Västernärke hittar vi exempel på hur järnålderns lämningar ligger under 
dagens hårt brukade ploglager i drumlinernas sluttningar. Hitintills är Frotorp 
unikt i sitt slag med flera välbevarade odlingsterrasser från äldre järnålder. De 
kraftigt gödslade åkerytorna hade bevarats under gynnsamma förhållanden 
eftersom drumlinens övre del och inte sluttningen brukats hårt under järnålderns 
senare skeden. Frotorp har kastat nytt ljus över det äldre järnåldersbruket i 
Närke. Plötsligt fanns det belägg för något man tidigare bara anat nämligen 
intensivt brukad mark som gödslats under äldre järnålder. Den omfattande 
odlingsmiljön kring Falla visar markanvändningens förändring i ett inägoland- 
skap. Många av de terränganpassade formerna förekommer både under järn
ålder och medeltid.

I det beskrivna materialet framstår det tydligt att äldre odlingsenheter som 
bevarats i dagens jordbrukslandskap är relativt små eller rejält skadade av se
nare tiders verksamhet. Om platserna har varit någorlunda intakta så har det 
berott på att terrängen varit oländig och inte alls intressant för fortsatt röjning 
och bruk. I skogsmarkerna går det däremot att hitta mer oförstörda miljöer av 
lite större omfattning. Exempel på detta finns i bygderna väster om Örebro 
med spår efter extensiv odling under äldre järnålder och medeltid. Intressant i 
sammanhanget är att Västernärke erbjuder de första riktiga beläggen för göds
lade åkrar under äldre järnålder. Gynnsamma förhållanden gjorde det möjligt 
trots att drumlinerna genom tiderna utsatts för ett mycket hårt odlingstryck. 
Det är också ganska tankeväckande att de välorganiserade odlingsterrasserna 
hittades i den del av Närke som utmärker sig som huvudbygd redan under 
järnålderns äldsta period.

Successiv bortodling är alltså huvudorsaken till att den agrara landskapsbil
den ser ut som den gör idag. Stora sammanhängande ytor av välröjd åkermark 
sköljer över höjderna i slättlandskapet. För inte alltför länge sedan syntes be
tydligt fler ”öar” med rösen och andra röjningsformer i de uppodlade byg
derna. Bergsbrukets utveckling i skogsbygden har utsatt slättområdet för ett 
ovanligt högt produktionstryck under historisk tid. Bergsmännens egna nyod
lingar var långt ifrån tillräckliga i sammanhanget. Förutom stor efterfrågan på 
säd och animaliska livsmedel krävdes mycket foder till alla de hästar som be
hövdes för transporter (Gadd 2000:305). Jordbrukarna pressades därför att 
använda inägorna så intensivt som möjligt för att producera ett överskott för
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avsalu. Under senmedeltid betalade många bönder i slättbygden sin skatt med 
järn som de i sin tur hade tillhandlat sig genom att sälja säd till bergsmännen 
(Myrdal 1999:242). I denna jordbruksexplosion blev naturligtvis de äldre odlings- 
elementen och gravarna hårt ansatta.

De fornlämningar som är synliga i landskapet är därför på långa vägar inte 
representativa för befolkningens utbredning. Förhållandet är exempelvis mycket 
märkbart i bygderna väster om Örebro. Tidigare inventeringar har resulterat i 
relativt få förhistoriska lokaler medan undersökningar under de senaste åren 
har visat på motsatsen. Redan under stenåldern bodde det människor i de hög
länta markerna och ett väl förankrat järnålderssamhälle har i stor utsträckning 
baserats på jordbruk och framställning av järn. Det småskaliga åkerbruk som 
en gång i tiden avtecknade sig i landskapet har till största delen uppslukats i 
den nya landskapsbilden ... eller?
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Norra Hjälmarbygdens 
bebyggelse

Yngre järnåldern

yi\
av Kenneth Andersson

orra Hjälmarbygden består av de fem socknarna Götlunda, Lillkyrka, 
Ödeby, Glanshammar och Rinkaby, som är belägna norr om Hjälma
ren. Till norra Hjälmarbygden räknar jag även den del av Fellingsbro 

socken som är belägen söder om Arbogaån. Regionen ligger omedelbart öster om 
staden Örebro och avgränsas i norr av sjön Väringen och den mot öster rinnande 
Arbogaån. Området brukar räknas till den zon som benämns övergångsbygden, 
det vill säga varken är skogs- eller slättbygd.

Den norra delen av området domineras av den skogsklädda bergsryggen 
Käglan. Landytan sluttar långsamt ner mot Hjälmarens stränder. Trakten karak
täriseras i övrigt av sprickdalar i berggrunden, som har fyllts igen huvudsakligen 
av lera. Dagens bebyggelse och åkerbruk är koncentrerat till dessa områden, 
främst i södra delen ner mot Hjälmaren. Ett annat typiskt drag är de rullstensåsar 
som genomkorsar landskapet i nord-sydlig riktning. (Sporrong 1975:27ff).

Källmaterial
I studien av den yngre järnåldersbebyggelsen i norra Hjälmarbygden utgörs 
källmaterialet huvudsakligen av periodens gravfält, belagda medeltida gårdar
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och byar samt till viss del ortnamn. Dateringen av gravfälten och även de en
skilda gravarna överensstämmer med den gängse uppfattningen i dessa frågor 
(Hyenstrand 1974:16ff, Lundqvist 1993:2ff). Visserligen anses norra Hjälmar
bygdens gravtyper i hög grad likna Mälardalens (Ekelund 1975:202, Andersson, 
L 1989:100ff), men det är ändå viktigt att komma ihåg att denna gravkronologi 
bygger på undersökta gravar i främst Uppland och Södermanland. Relativt få 
gravar har undersökts i Närke och någon studie av gravskicket under yngre järn
ålder i landskapet har tidigare inte funnits (se dock Edlund & Annuswer i denna 
volym).

I stort sett samtliga gravfält har bedömts som tillhöriga yngre järnålder. 
Mer än hälften av gravfälten innehåller endast gravtyper som förekommer un
der yngre järnålder. En del gravfält har att döma av gravsammansättningen 
även använts under äldre järnålder. Förutom gravfälten har en del gravtyper 
(ensamliggande eller i gravgrupp) som allmänt anses tillhöra yngre järnålder, 
såsom treuddar, skeppssättningar och högar, i viss mån medtagits i analysen.

Bebyggelseenheter med medeltida namnbelägg är ett betydelsefullt källma
terial, som kan ge en antydan om vikingatidens bebyggelse. Under yngre järn
ålder bosatte sig människorna stadigvarande på nuvarande gårdslägen. Då en 
del gårdar har flyttat i sen tid bör 1600-talsläget för bebyggelsen kontrolleras 
på de geometriska kartorna. Visserligen finns det en möjlighet att bebyggelsen 
har ändrat läge innan 1600-talet. Bebyggelsearkeologer anser att detta endast 
rör sig om en försumbar del av bebyggelseenheterna (Hyenstrand 1974:31). 
Modellen har utarbetats avseende Mälardalen (Uppland och Södermanland) 
men sannolikt är den tillämpbar även i Närke. Arkeologiska undersökningar i 
Mälardalen har bekräftat bilden av att gårdar med medeltida belägg etableras 
under yngre järnålder på 1600-talsläget vilket oftast är detsamma som det nutida.

I en del fall är det svårt att avgöra om något gravfält varit knutet till gården. 
För att kunna göra en enhetlig bedömning har jag antagit att gravfältet inte 
legat längre än 500 meter från bebyggelseenheten.

Det finns en artikel av Jöran Sahlgren där han analyserar bebyggelsenamn med 
bland annat ändeisen - sta, - inge, - by och - vi i Närke (1927). Vissa av bebyg
gelseenheterna med medeltida namnbelägg har ortnamn som inte huvudsakligen 
placeras i yngre järnålder. Ortnamn som slutar med - torp, - säter (- sätter), - rud 
och - boda tillhör denna grupp. De anses allmänt vara medeltida, men förekom
mer även sparsamt under vikingatid (Pamp 1988). Då inga fornlämningar före
kommer i närheten av dessa ortnamnstyper i norra Hjälmarbygden förutom i ett 
fall kan det förmodas att de är medeltida. Visserligen är detta resonemang något 
av ett cirkelresonemang, men jag har ändå valt att i bebyggelseanalysen utesluta 
ortnamn med ändeisen - torp och - sätter liksom - rud och - boda eftersom syftet 
huvudsakligen är att försöka kartlägga bebyggelsen under yngre järnålder.
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Prästtorp i Glanshammars socken är undantaget som bekräftar regeln att forn- 
lämningar inte förekommer i anslutning till dessa i huvudsak medeltida namn
typer. Enligt det äldre kartmaterialet har jorden under historisk tid ägts av kyr
kan. Gården har antagligen bytt namn i samband med att detta ägobyte skedde. 
Biverud likaledes i Glanshammars socken är inget äkta -rudnamn (Calissendorff 
& Larsson 1998:69f)och tas således med i bebyggelseanalysen.

Bortodlingsproblematiken

Frågan om hur stor andel av fornlämningarna som har odlats bort under år
hundradenas lopp har länge figurerat i diskussionen om Närkes järnåldersbe- 
byggelse. Pär Hanson har i olika sammanhang framfört åsikten att en mycket 
stor andel av järnåldersgravarna (kanske upptill 95%) har försvunnit genom 
mänskliga aktiviteter under tidernas lopp (Hansson 1973:5ff) Andra har invänt 
att denna siffra är orimligt hög, men håller med om att bortodlingen har varit 
betydande. Graden av bortodling betraktas emellertid som mycket svår att be
räkna (Klang 1984b:83f) Indicier finns även för att bortodlingen på Närke- 
slätten varierar inom slättbygden (Jansson 1990:12ff).

Det finns cirka 4 400 kända gravar i Närke, men enligt Hanssons beräk
ningar borde det finnas ungefär 135 000. Inom fullåkersbygden på Närkesslät- 
ten är det troligt av flera skäl att en betydande bortodling har förekommit, men 
för Närke i stort är det inte sannolikt att bortodlingen har varit så omfattande 
som Pär Hansson föreslår. Däremot har en del gravar försvunnit vid takter i 
grusåsarna.

Under 1800-talets senare hälft reste bland andra Herman Hofberg runt i Närke 
och beskrev fornlämningar. Fornminnesregistrets uppgifter om borttagna gravar 
bygger i huvudsak på denna information från senare delen av 1800-talet och 
framåt. Av fornminnesregistret framgår att det finns relativt säkra uppgifter om 
elva stycken borttagna gravfält i norra Hjälmarbygden. I sju av fallen anges grus
takt som orsak och husbyggnad i ett fall. Förmodligen har ytterligare två av 
gravfälten skattat åt förgängelsen i samband med grustäkt. Åkerbruket anges 
däremot inte i något fall som skäl till förstörelsen. Det är det kommersiella ut
nyttjandet av gruset i främst rullstensåsarna, vars exploatering inleddes under 
den senare hälften av 1800-talet, som avspeglas i materialet. Närmare hälften av 
alla gravfält beskrivs i fornminnesregistret som mer eller mindre skadade.

Huvudanledningen till skadorna är alltså någon form av grustäkt. Men odling 
kommer som god tvåa och därefter vägar. I fornminnesregistret anges dessutom 
att på elva av gravfälten finns indikationer på odling, det vill säga cirka 20%.

Tydligt är att kommersiell grustäkt har åsamkat betydande skador på 
åsgravfälten och har varit orsak till att flera gravfält har totaltförstörts. Jord
brukets effekter på fornlämningarna är svårare att få någon klar uppfattning
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om. Uppenbart är att det har förekommit odling på en del gravfält som kan ha 
förstört gravar. Men ändå håller jag för troligt att bortodlingen inte har varit 
betydande inom norra Hjälmarbygden. Alltså kan det bevarade gravmaterialet 
vara representativt för de ovan mark synliga gravarna i området.

Transgression i Hjälmaren under yngre järnålder?
De södra delarna av norra Hjälmarbygden är mycket låglänta och påverkas i 
hög grad av Hjälmarens vattenstånd. Därför är det av stort intresse ur bebyggelse- 
arkeologisk synpunkt att klarlägga vattenförhållandena i området under yngre 
järnålder.

Traditionellt har det antagits att vattennivån i Hjälmaren har varit densamma 
under yngre järnåldern som under historisk tid, det vill säga innan Hjälmaren 
sänktes i olika omgångar under 1800-talets senare del och början av 1900- 
talet. Men i slutet av 1960-talet påträffades en sannolik strandvall invid Vinön 
i södra delen av Hjälmaren. Dess höjd över havet uppmättes till cirka 25 meter 
och dess övre del daterades med C14-metoden till 830±100 e Kr (Hansson 
1989:35). Notera att värdet är okalibrerat (Jansson 1990:6). Detta skulle be
tyda att relativt omfattande arealer av de låglänta områdena i Norra Hjälmar
bygden täcktes av vatten under yngre järnålder. Thomas Lundqvist har utmålat 
konsekvenserna av ett sådant scenario i sin C-uppsats (1993). Pär Hansson, 
som lanserade transgressionsteorin, har i sin avhandling beskrivit tänkbara följ
der för Närkeslätten (Hansson 1989).

Emellertid finns det uppgifter som ger en annan bild av Hjälmarens vatten
stånd under yngre järnålder. En pollenanalys från Ullavisjön i Rinkaby socken, 
som är belägen under 25 meter över havet, ger inga indikationer på någon 
översvämningsfas under yngre järnålder. Snarast visar den att sjön har sjunkit 
under yngre järnålder (Lundqvist 1994:165, 179). Det tydligaste beviset emot 
transgressionsteorin kan hämtas från Husby i Glanshammar där arkeologiska 
undersökningar genomfördes 1997-1998. Tolv prover tagna i anläggningar som 
är belägna under 25 meter över havet har daterats till 340-1220 e Kr (kalibrerade 
med 2 sigma). Tre av dessa, daterade till 545-960 e Kr (kalibrerade med 2 sigma), 
kommer från anläggningar under 24 meter över havet (Andersson, K m fl 2000, 
Ekman 2000b).

I Husby fanns ett långhus som daterats till 545-620 e Kr och var beläget på 
undersökningens lägsta parti (Andersson, K m fl 2000). Marknivån har beräk
nats till cirka 23,5 meter över havet. Hjälmarens vattenstånd har knappast mer 
än vid exceptionella förhållanden överstigit denna nivå under tidig vendeltid. Det 
är troligt att denna vattennivå är ett maximalt värde som främst uppnåddes på
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hösten och våren. Under historisk tid, innan sjösänkningarna, kunde Hjälmar
ens vattennivå fluktuera med upptilll,5 meter under året (Waldén 1940:109). 
Förmodligen har liknande förhållande rått under yngre järnålder. I så fall skulle 
Hjälmarens medelvattenstånd ha legat strax under 23 meter över havet. Detta 
skulle innebära att medelvattennivån i Hjälmaren var klart lägre under yngre 
järnålder än under historisk då denna uppmätts till mellan 23,2 och 23,4 meter 
över havet innan sjösänkningen (Waldén 1940:109). Idag är Hjälmarens vat
tenyta belägen cirka 22,2 meter över havet.

Det är besvärligt att göra sig en uppfattning av landskapet i äldre tider då 
det förändrats så mycket på grund av utdikningen av sankmarkerna i samband 
med Hjälmarsänkningen. På kartor upprättade före sänkningen av Hjälmaren, 
som huvudsakligen företogs 1878 till 1888, kan man se hur landskapet såg ut 
tidigare med våtmarker långt inåt land längs åar och bäckar. Detta kan ge en 
bild av sankmarkernas tänkbara utbredning under yngre järnålder, men samti
digt måste det tas med i beräkningen att Hjälmarens medelvattenstånd förmod
ligen var åtminstone en halvmeter lägre under yngre järnålder.

Bebyggelseanalysens resultat
Järnåldersbebyggelsen i området har som nämnts tidigare behandlats av Tho
mas Lundqvist i hans C-uppsats från 1993 liksom i en artikel från 1994. Hans 
arbete bygger i huvudsak på de befintliga gravarna. En av hans två målsätt
ningar med uppsatsen rörde frågan om en bebyggelseomläggning kan ses under 
järnåldern med hjälp av gravarna. Han konstaterar dock att en sådan är svår 
att belägga utifrån det bevarade gravmaterialet.

Norra Hjälmarbygden är ett av tre områden i Närke med en större koncen
tration av gravar (Andersson, L 1989:95ff, se även Edlund &c Annuswer i denna 
volym). Det finns sammanlagt ett 50-tal gravfält i bygden som domineras av 
små gravfält. Merparten (cirka 58 %) består av 10 gravar eller färre. Det finns 
endast tre gravfält med 50 eller fler gravar. Dessa gravfält, som sammanlagt 
omfattar runt 230 gravar, är samlade invid herrgården Skävesund i södra delen 
av Glanshammars socken. Egentligen är frågan om dessa inte ska betraktas 
som ett enda stort gravfält.

Gravfälten är i huvudsak placerade på moränryggar av varierande storlek 
och höjd, i eller intill dagens åkermark. Merparten av gravfälten intar krönläge 
eller ligger i sluttningen. Flera av gravfälten återfinns också på grusåsarna.

Samtliga gravfält är belägna ovan 25 meter över havet utom möjligtvis i två 
fall (RAÄ 22 i Rinkaby socken och RAÄ 15 i Glanshammars socken). Grav
fältet i Rinkaby socken befinner sig enligt den ekonomiska kartan klart under
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Figur 1 Ett avsnitt från ett av gravfälten vid Skävesund. Foto Leif Karlenby.

25 metersnivån. Men höjden över havet har mätts och befunnits vara runt 25 
meter (Lundqvist, T 1993:55). Gravfältet i Glanshammars socken är beläget på 
och strax under den ekonomiska kartans 25 meterskurva. Det finns dock an
ledning att misstänka att samma förhållande gäller här som i Rinkaby.

Inom norra Hjälmarområdet kan fyra bygder urskiljas. Två är mycket dis
tinkta (Glanshammarsbygden och Ödebybygden) medan bebyggelseindikatione
rna är betydligt mer utspridda i de båda andra bygderna. Den ena benämns 
Götlundabygden och den andra Järnäsbygden.

Glanshammarsbygden

Glanshammarsbygden är både yt- och bebyggelsemässigt den mest omfattande 
inom Norra Hjälmarområdet. Bygden utgörs av södra delen av Rinkaby socken, 
större delen av Glanshammars socken och de sydöstra delarna av Lillkyrka 
socken. Den avgränsas i väster mot Örebro av ett skogsområde som kallas 
Kränglan. Bergsryggen Käglan bildar gräns norrut mot Ödebybygden. Österut
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• Gård s löge med medeltida belägg
a ödegårds läge med medeltida belägg
• Gravfält 5-10 gravar
• Gravfält 11-20 gravar 
® Gravfält 21-40 gravar
• Gravfält > 40 gravar 
o Borttaget gravfält
• Fornborg
£Tl8gudd 
o Skeppsättning

—Sockengräns

Figur 2 Gravfält och gårdar med medeltida ortnamnsbelägg i norra Hjälmarbygden. Från väster till 
öster socknarna Rinkaby, Glanshammar, Lillkyrka och Götiunda samt Ödeby i nordöst. Ej i skala.

mot Götiunda socken finns ett uppehåll i bebyggelsen efter byarna Åsta och 
Slyte.

I den del av Glanshammarsbygden som utgörs av Rinkaby socken har föl
jande gårdar med medeltida belägg intilliggande gravfält: Nasta, Sjögesta, Mäjsta 
och Repa. Det innebär att Göta vi, Ramstena, Solberga, Myrö, Äsplunda och 
Kolja saknar gravfält. Myrö och Äsplunda är säterier med senmedeltida anor. 
Ett enda gravfält i Rinkaby socken saknar bebyggelse. Emellertid är det belä
get på Myrö marker vilket troligen innebär att en bebyggels med rötter ner i 
yngre järnålder i området avhysts i samband med säteriets bildande.
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Figur 3 Vy över gravfältet vid Husby. I förgrunden kan europavägen E18/E20 anas. Foto Kenneth Andersson.

Följande gårdar med medeltida belägg i den del av Glanshammarsbygden som 
utgörs av Glanshammars socken har gravfältsanknytning: Skogsberg, Husby, 
Hälla, Kåffsta, Krogesta, Storsicke, Eldvalla, Skölv, Skredsta, Skäve och Björka. 
I samband med utbyggnaden av E18/E20 1997 till 1998 undersöktes vid Husby 
boplats- och gravlämningar från folkvandringstid fram till övergången mellan 
vikingatid och medeltid (Andersson, K m fl 2000). Arkeologiska undersökningar 
företogs även strax söder om Eldvalla där indikationer framkom att området 
nyttjats under yngre järnålder (Bergold & Ramström 2000).

Det finns även ett antal exempel där det är svårt att avgöra vilken gård 
gravfältet tillhör. Så är fallet med Gränsjö och Valla där gravfältet ligger något 
närmare den förstnämnda gården. Ett annat exempel är ett borttaget gravfält 
som troligen använts av Hällas innevånare eftersom avståndet till alternativet 
Nyttinge är längre. Däremot är det i stort sett lika långt till ett gravfält mellan 
de tre gårdarna Tåsta, Kumla och Hälla, men enligt 1864 års häradskarta är 
det beläget på den förstnämnda gårdens mark. Kumla kan möjligtvis göra an
språk på ett numera helt utplånat gravfält. Avståndet är ungefär detsamma 
från gårdarna Tidesta och Valsta till ett däremellan liggande gravfält. Till Tidestas
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Figur 4 Skeppssättning på gravfält på åsen omedelbart norr om Glanshammar. Det skogbevuxna 
partiet i bakgrunden utgör åsens fortsättning norrut. Foto Kenneth Andersson.

fördel talar möjligen att gravfältet är beläget på dess marker enligt 1864 års 
häradskarta. Ett gravfält har bedömts vara tillhörigt Äversta trots att det är 
närmare till Berga. Anledningen är att det är sannolikt att Äversta tämligen 
sent under yngre järnålder har flyttat ut till nuvarande läge intill Äverstaån. 
Gården var troligen tidigare placerad där Äverstatorp numera är beläget.
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Åby, Rönö, Skäcklinge, Biverud, Nedergården, Sticks] ö, Via och Löre saknar 
alla intilliggande gravfält. Norr om Glanshammars kyrka finns två gravfält i 
vars närhet en byggelseenhet med medeltida belägg saknas. Det är sannolikt att 
en gård har funnits där kyrkan nu ligger eller strax intill. Ett gravfältet befinner 
sig ungefär mitt emellan Husby och Skävi. Förmodligen kan ett bebyggelseläge 
återfinnas i närheten av dagens Gäddeby och ett gravfält ligger enligt 1864 års 
häradskarta på Vias mark men avståndet till gården är närmare 800 meter. 
Detta gör att det är svårt att med bestämdhet hävda att gravfältet ska räknas 
till denna gård. Sannolikt har det funnits en bebyggelseenhet närmare grav
fältet under yngre järnålder eller att Via har omlokaliserats då. Ett gravfält 
ligger ungefär 800 meter väster om Lillkyrka kyrka. Det är sannolikt att bebyg
gelsen tillhörigt gravfältet får sökas närmare kyrkan.

I den del av Glanshammarsbygden som består av sydvästra delen av Lillkyrka 
socken har endast Kärsta intilliggande gravfält. Slyte, Åsta och Ekeberg saknar 
alla gravfält. Inför utbyggnaden av E18/E20 undersöktes en yta norr om Åsta. 
Det fanns vissa indikationer på att människor i alla fall periodsvis har vistats i 
området under vikingatid (Hårding 2000a). Gravfältet som är beläget på säteriet 
Ekebergs ägor saknar bebyggelseenhet, men det är sannolikt att bebyggelsen 
invid gravfältet avhysts i samband med säteriets etablering. Några hundra me
ter norr om Lillkyrka kyrka finns ett gravfält. Det är möjligt att de som be
gravde sina döda på detta gravfält bodde där kyrkan nu är belägen eller ome
delbart norr där om. Precis som i Glanshammar har kyrkan anlagts på en gam
mal gårds ägor.

Ödebybygden

Området utgörs av Ödeby socken och är en liten och väl avgränsad bebyggelse 
på ön i sjön Väringen som kallas On. Bebyggelsen breder även ut sig på fastlan
det i öster och avgränsas i söder och öster av bergsryggen Käglan samt mot 
norr av Arbogaån.

Följande gårdar med medeltida belägg i Ödebybygden har intilliggande grav
fält: Berg, Sundby och Mora. Norr om Mora finns tre gravfält nästan på rad. 
Det är inte troligt att så många gravfält har nyttjats av en enda gård. Det är 
sannolikt att de boende på Sticklinge, som ligger strax sydväst om Mora, be
gravt sina döda under yngre järnålder på något av dessa gravfält. Gårdarna 
Opphammar, Holmen och Ringaby med medeltida belägg saknar alla gravfält.

Norr om Kägelholms ruin fanns ett numera helt utplånat gravfält liksom en 
hög. Platsen där ruinerna efter godset Kägelholm eller Kägleholm nu ligger 
hette tidigare Tuna och är det enda helt säkra osammansatta Tuna-namnet i 
Närke (Calissendorff & Larsson 1998:43f). Uppenbart är att de omtalade 
fornlämningarna kan hänföras till Tunaorten. Söder om Berg finns två gravfält.
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Det är sannolikt att gården Söderby, som har medeltida belägg, men inte går att 
återfinna i det äldre kartmaterialet, har legat någonstans i närheten av grav
fälten. På den ekonomiska kartan benämns området strax söder där om Sörby- 
backa. I fornminnesregistret föreslås en plats öster om gravfälten där bebyggelse
lämningar har påträffats. Vad vi kan vara tämligen säkra på är att Söderbys 
mark i samband med säteriet Kägelholms etablering har tillfallit detsamma.

Vid sockengränsen till Glanshammar finns två gravgrupper alldeles på grän
sen mellan Ödeby socken och Glanshammars socken, bestående av samman
lagt sju gravar varav två högar. De är belägna på varsin sida om Kungsvägen. 
Troligen har de ursprungligen bildat ett gravfält där de mellanliggande gra
varna förstörts då Kungsvägen under århundradenas lopp bredde ut sig allt
mer. En av gravarna undersöktes år 1991 med anledning av en omläggning av 
vägen. Den kunde dateras till vendeltid (Bergold 1993). Om det inte vore för 
det perifera läget i skogen på bergsmassivet Käglan skulle det vara självklart att 
en bebyggelseenhet funnits intill gravfältet under yngre järnålder. Ett mer tänk
bart alternativ är att gravfältet har fungerat som gränsmarkering.

Götlundabygden

Bebyggelsen i Götlundabygden under yngre järnålder är i förhållande till de re
dan beskrivna bygderna mycket utspridd och inte så omfattande. Merparten av 
bebyggelsen ligger i anslutning till Götlundaåsen och den biås som löper paral
lellt genom norra delen av Götlunda socken. Götlundabygden avgränsas i norr 
av Arbogaån. Mot öster och sydöst finns stora skogsområden liksom i nordväst. 
I väster finns ett tydligt uppehåll i bebyggelsen mot Glanshammarsbygden.

Följande gårdar med medeltida belägg i Götlundabygden har intilliggande 
gravfält: Sjömo (numera i Fellingsbro socken), Alväng, Hasta och Södra Lunger. 
Uggelkilen saknar intilliggande gravfält liksom Krämplinge, Urvalla, Ökna, 
Hälglöt, Gunnarsökna, Brohammar och Grythem. De fyra sistnämnda ligger i 
Lillkyrka socken. De flesta av dessa uppräknade ortnamn utan gravfältsanknyt- 
ning kan antas ha ett medeltida ursprung utom Krämplinge och möjligen Gryt
hem. Krämplinge anses av Sahlgren vara ett äkta -inge-namn (1927:39). Gårdens 
perifera läge i förhållande till centrum i form av Götlundaåsen gör det troligt 
att namnet överförts till en annan gård eller att gården har flyttats från sitt 
tidigare läge.

Ett flertal gravfält saknar intilliggande bebyggelse med medeltida ortnamns- 
belägg. Ett gravfält i Lillkyrka socken är ett av dessa. Den närmaste gården är 
Högby och det kan antas att också den förhistoriska bebyggelsen är lokaliserad 
där. På den norra delen av Götlundaåsen finns ett gravfält och en skeppssätt- 
ning, båda i Götlunda socken. I närheten är Urvallastenen belägen så uppen
barligen har i trakten under yngre järnålder funnits en betydande bebyggelse.
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Norr och söder om Götlunda kyrka finns uppgifter om borttagna gravfält. Båda 
gravfälten har legat på Götlundaåsen. Då åsar drog till sig bebyggelse i äldre 
tid kan det antas att en eller två gårdar funnits intill gravfälten.

På Högsjöns östra strand finns ett gravfält. Det är troligt att den förhisto
riska bebyggelsen låg söder därom i strandläge. Sydväst om Högsjön finns en 
koncentration av fornlämningar bestående av ett numera borttagit gravfält, en 
rest av en treudd och en hög. De är belägna på en biås till Götlundaåsen inte 
långt ifrån fornborgen Slottsberget. Troligen låg bebyggelseenheten på åsen i 
gravfältets närhet. Söder om dessa fornlämningar och på samma åsträckning 
finns uppgifter om ett numera helt utplånat gravfält. Slutligen saknar gravfältet 
runt runstenen ”Kung Sigges sten” på Götlundaåsens södra del, känd yngre 
järnåldersbebyggelse i omgivningarna.

Järnäsbygden

Järnäsbygden är mycket liten och omfattar vad som ofta kallas Järnäshalvön, 
det vill säga sydöstra delen av Götlunda socken. Den avgränsas mot norr av 
skogsområden och i öster av Fröshammarsviken. Två gårdar med medeltida 
belägg har intilliggande gravfält nämligen Nannberga och Norra Järnäs. Det 
betyder att Sickelsjö, Locknäs och Södra Järnäs saknar yngre järnåldersgrav- 
fält i omgivningen.

Söder och sydöst om säteriet Sickelsjö finns två gravfält. Troligen har går
den till gravfälten avhysts i samband med godsets etablering under 1600-talet 
(Wikberg 1971:129). I södra delen av Järnäshalvön finns ytterligare två grav
fält varav det ena av allt att döma kan dateras till äldre järnålder.

Reflektioner över bebyggelseanalysens resultat
Det är endast hälften av bebyggelseenheterna med medeltida namnbelägg som 
har gravfält i anslutning till gården. Bäst överensstämmelse råder i Ödebybygden 
med proportionen sex av nio medan Götlundabygden erhåller det sämsta resul
tatet med endast fyra av tolv.

Gårdarnas 1600-talsläge har kontrollerats på häradskartan från år 1688 
och att döma av den har högst marginella förflyttningar av byarna skett sedan 
dess. Tänkbart är däremot att en viss bebyggelseomläggning har skett tidigare 
vilket gravfälten utan gårdsanknytning kan tyda på. I så fall bör bebyggelse
enheterna flyttat till nytt läge någon gång mellan vikingatidens slut och 1600- 
talet eftersom inga nya gravar avsatts vid den nya placeringen. Resonemanget 
förutsätter även att ortnamnet medföljde gården.
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En annan tolkning av detta fenomen kan vara att en del gårdar avhysts i sam
band med säteribildningen och därmed försvunnit för gott. Det finns i norra 
Hjälmarbygden sju ortnamn som inte kunnat lokaliseras och möjligen utgör de 
av godsen utplånade gårdar. Emellertid återstår tio gravfält som saknar intillig
gande gårdar och det är mindre sannolikt att alla dessa gårdar avhysts innan de 
blev omnämnda i det äldre skriftliga källmaterialet.

Mer än hälften av de gårdar med medeltida belägg som saknar intilliggande 
gravfält ligger i ytterområdena av de fyra bygderna. De bebyggelseenheter med 
medeltida belägg som uteslutits ur bebyggelseanalysen, på grund av ortnamnets 
slutändelse tyder på en medeltida etablering, har en ännu mer perifer placering. 
Detta tyder på att många av gårdarna har etablerats under tidig medeltid som 
ett led i en expansion under vikingatid och äldre medeltid.

Vid ett studium av gravmaterialet i norra Hjälmarbygden slås man av de tre 
gravfälten på den södra spetsen av Glanshammarsåsen. Det får ses som ytterst 
osannolikt att en enda bebyggelseenhet har avsatt gravfälten. Sannolikt kan de 
tolkas som gårdsgravfält tillhöriga tre gårdar, i så fall Skävi och Skredsta samt 
troligen Valsta. Emellertid är gravfälten, som består av sammanlagt 230 gra
var, med närkemått mätt ovanligt omfattande. Detta skulle kunna tyda på att 
ett flertal gårdar förutom de nyssnämnda begravt sina döda på platsen. Ett 
annat alternativ är att de närmast liggande gårdarna Skävi och möjligen Skredsta 
och Valsta varit storgårdar eller rentav byar.

Då gravmaterialet inte ger något besked om eventuella storgårdar förutom 
på södra Glanshammarsåsen vänder vi oss till runstenarna. Utlandsfararestenar- 
na anses vara resta av stormän. Emellertid bygger resonemanget på studier av 
det mycket omfattande runstensmaterialet i framförallt Uppland. I Närke finns 
endast ett fåtal runstenar, därför är det möjligt att alla de som lät resa runstenar 
i denna region var välsituerade människor.

I norra Hjälmarbygden finns en utlandsfararesten, den så kallade Apelboda- 
stenen (Nä 29). Den är belägen på gränsen till den tidens utmark på Käglan och 
är svår att på ett naturligt sätt knyta till någon bebyggelse. Skogsberg är den 
gård med medeltida belägg som ligger närmast. Nastastenen (Nä 34) markerar 
infarten till gården Nasta. Vid Äversta finns några runstensfragment. Det går 
inte säkert att yttra sig om var runstenen har varit placerad men sannolikt 
någonstans inom Äverstas gränser.

Urvallastenen (Nä 32) är visserligen belägen inom Urvallas gränser men är 
rest cirka 2,5 kilometer från gården, som dessutom saknar intilliggande grav
fält. I närheten av Urvallastenen finns ett gravfält och möjligen kan den bebyg
gelse som hör samman med runstenen varit lokaliserad hit. Vad beträffar går
den Urvallas läge ligger det närmast till hands att se det som knutet till Arbogaån
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och den närliggande medeltida befästningen i Götlunda socken. Den så kallade 
kung Sigges sten (Nä 31) på södra delen av Götlundaåsen kan troligen knytas 
till gården Lunger. Däremot är det besvärligt att någorlunda säkert utpeka går
dens läge under yngre järnålder. Det troligaste är dock att den legat i närheten 
av dagens Södra Lunger.

I norra Hjälmarbygden finns tre namnformer (Husby, Rinkaby och Tuna) 
som anses indikera någon form av centrala funktioner under yngre järnålder 
och tidig medeltid. Husby i Glanshammarsbygden undersöktes i samband med 
utbyggnaden av E18/E20 1997-1998 (se Lindkvist denna volym). Husby har ett 
strategiskt läge vid Äverstaån, som kan förmodas har varit den viktigaste inre 
vattenleden i Glanshammarsbygden och möjligen farbar så långt upp som till 
Hassle och Skogsberg.

Rinkaby kyrka är belägen cirka 2,5 kilometer väster om Husby. Socknen 
har erhållit sitt namn efter den gård där rinkern har bott. Rinkern var en kri
gare eller knekt som var knuten till försvaret av bygden. Han kan ses som den 
militäre ledaren som i händelse av att bygden utsattes för plundringståg eller 
liknande organiserade försvaret.

På Ön i sjön Väringen i Ödebybygden finns ruinerna efter Kägleholms slott, 
som före säteribildningen hette Tuna. Det är det enda helt säkra osammansatta 
Tuna-namnet i Närke (Calissendorff & Larsson 1998:43-44). Tuna-orterna anses 
representera en central organisation som är äldre än husbyarna. Relativt lite är 
känt om Tuna-orterna och deras funktion. I det här fallet är det helt uppenbart 
med tanke på läget att det framför allt har handlat om kontrollen av delar av 
järnexporten från norra delen av länet.
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Husby i Glanshammar
Ett belysande exempel

av Ann Lindkvist

id övergången mellan byteshandel och penningekonomi, kunglig gästning 
och skatter, by och stad, småkungar och feodal makt, förhistoria och his
toria fanns - husabyarna. De speglar en brytningstid, men bilden i spegeln 

är bara en skuggfigur. Husabyarna träder fram genom ortnamnen och nämns på 
några ställen i de medeltida landskapslagarna men trots att de beforskats i mer än 
hundra år inom historia, språkvetenskap och arkeologi så är ännu inte mycket 
belagt om deras tillkomst och funktion. Vad som framkommit är huvudsakligen 
hypoteser som att de till exempel skulle ha använts för uppbörd av skatt och för 
rättsskipning. Det finns stora luckor, i synnerhet i det arkeologiska källmaterial 
som finns tillgängligt idag. Före Husby i Glanshammar (fortsättningsvis endast 
omnämnt som Husby) har, med ett par mindre undantag, inte någon del av en 
bebyggelse vid en husaby blivit undersökt (Figur 1). Arkeologerna har varit hänvi
sade till att arbeta endast med de synliga fornlämningarna. Dessutom har man 
ofta använt andra typer av källmaterial som ortnamn, äldre kartor och kameralt 
material, tidiga territoriella indelningar samt analyser av bebyggelse och landskap.

När nu äntligen rätt omfattande undersökningar i en husaby är gjorda instäl
ler sig frågor om vad resultaten kan tillföra forskningen. Husby i Glanshammar 
bör berätta något om husabyar och det vi vet om husabyar bör tillföra något till 
förståelsen av Husby. Ett betraktande av fenomenet husabyar i ljuset av de grund
läggande förutsättningar som finns i samhälle och landskap kan kanske vara 
fruktbart för att få veta något om vilken funktion de har fyllt.
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Figur 1 Flygbild över Kofallet på Husby i Glanshammars socken vid undersökningen 
1997-98. Norr är nedåt på bilden. Foto Metha.

Framställningen utgår från resultaten av de undersökningar som gjordes i Husby 
under åren 1997 och 1998 inför utbyggnaden av europaväg El8/20 och tidi
gare forskning om husabyar, framförallt om de som legat i Mälarområdet. Inne
hållet anknyter till en artikel om Husby i Glanshammar skriven av Tomas Ek
man (2000). För den som är intresserad av en genomgång av forskningshistoriken 
så finns en utmärkt sådan skriven av Jonatan Pettersson (2000). För att skilja 
Husby i Glanshammar från begreppet husby, kommer ordet ”husabyar” att 
användas när fenomenet åsyftas.
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Husabyar - varifrån och när
Ortnamnet Husby, Husaby, Huseby, förekommer i dessa och några andra for
mer och husabyarna ligger, som framgår av figuren, koncentrerade till vissa 
områden i Sverige, Norge och Danmark (Figur 2). Sverige har flest husabyar, 
cirka 70, varav den största koncentrationen, 25 stycken, finns i Uppland. I 
Närke finns fyra husabyar. Det tycks som om husabyarna i alla tre länder upp
visar samma huvuddrag vad det gäller anknytning till kungen och en relativt 
jämn fördelning på olika territoriella enheter (Steinnes 1955, Andrén 1983).

De svenska husabyarna har av bland andra Stefan Brink satts i samband 
med några andra typer av orter som Bo, Kungsgården och Sveabod och man 
menar att de alla under tidig medeltid utgjort kungliga egendomar. Husabyar
na tycks ha ingått i den kungliga godsmassa som kallas Uppsala öd. Den har 
bestått av två delar; ”Arv och eget” eller patrimonium har varit kungens pri
vata egendom som tillhört kungasläkten sedan gammalt. Bona regalia har till
hört kungens ämbete och har lagts till kungamakten genom till exempel konfis
kation, saköre, lösen eller gåva (Brink 2000:66f, 70ff). Redan tidigt uppmärk
sammades husabyarna på grund av det speciella ortnamnet och år 1914 gjorde 
Henrik Schiick det första försöket att ta ett helhetsgrepp på husaby-problemet. 
Han använde medeltida diplommaterial och fann att husabyarna under medel
tid ofta varit i kunglig ägo. Detta sammantaget med de fåtaliga uppgifter som 
finns i vissa av de medeltida landskapslagarna gjorde att han slöt sig till att 
husabyarna varit kungsgårdar vilka ingått i så kallade Uppsala öd. Vidare no
terade Schiick att husabyarna tycktes ha en jämn fördelning på de olika admi
nistrativa enheterna som härad/hundare, bo eller treding (Schiick 1914). Han 
blev med tiden mött av kritik från olika håll men grundföreställningen om vad 
en husaby varit hade etablerats.

Det har funnits olika idéer om var de första husabyarna uppstått. Så hävdar 
till exempel Lars Hellberg att systemet skulle ha tagits från Hedeby i Danmark 
och applicerats på svearnas områden (Hellberg 1979:145). Eric Elgqvist å sin 
sida menar att de danska husabyarna skulle ha uppkommit via svearnas när
varo i Hedeby (Elgqvist 1966, kap. 6). Ytterligare en annan synpunkt kommer 
från Thomas Lindkvist som menar att de många husabyarna i Mälarlandska
pen skulle kunna vara resultatet av att en Götalandsbaserad kungamakt snabbt 
lagt dessa områden under sig (Lindkvist, T 1999:30f). Dessa är några av flera 
hypotetiska resonemang i ämnet men det är knappast nödvändigt för den fort
satta framställningen att redovisa dem alla. Klart är att ursprunget inte är sä
kert känt.

Det finns en relativt god samstämmighet om att husabyarna förlorar sin 
ursprungliga funktion någon gång under 1200-talet då flera av dem är i privat
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Nordens husabyar
och svenska Uppsala öd
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:Kungsgården etc. i*nt HLi

Kungsgården (Jämtland*

Figur 2 Nordens husabyar och några av de kända Uppsala Öd-godsen (kryssen 
markerar förvaltningsgårdarna i Västergötlands bo-distrikt). Efter Brink 2000:67.
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ägo (Theliander 2000:174). Däremot finns många olika uppfattningar om när 
husabyarna skall ha uppkommit. Det har hävdats att husabyar skulle ha bildats 
redan på 600-talet. Argumentationen har byggts på Ynglingasagan där det be
rättas att kung Bröt-Anund byggde kungsgårdar. Med dagens hårdare källkri
tik fäster man knappast samma avseende vid dessa uppgifter vilka dock en 
gång i tiden var en viktig utgångspunkt för Oscar Almgren (1920), Birger Ner- 
man (1932) och Sune Lindqvist (1936).

Andra har baserat sina dateringar på analyser av olika administrativa indel
ningar. Till exempel har Mats G Larsson, utifrån den knytning som husabyarna 
skall ha haft till skeppslagen i Mälarlandskapen, hävdat att de uppkommit un
der slutet av 900-talet (Larsson, M G 1987:48ff). Björn Ambrosiani har kom
mit fram till en liknande slutsats och menat att husabyarna hör till en tidigare 
administrativ indelning än hunden/hundarna och att de därmed bör ha tillkom
mit före 1000-talet (Ambrosiani 1985a:35). Samme Mats G. Larsson som velat 
placera husabyarnas uppkomst till 900-talet har i en senare publikation pekat 
på att de runstenar som finns på husabyar rests av medlemmar i samhällets elit 
och att de därför har kommit i kunglig ägo först efter perioden för runstens- 
resande (dvs under 1000- eller början av 1100-talet) (M. G.Larsson 1997:183). 
En annan tänkbar förklaring är att runstensresarna varit underställda kungen 
som förvaltare av husabyarna. Ett av de dateringsforslag som ligger senast i 
tiden har förts fram av Keith Wijkander. Han menar sig i sin studie av Söder
manland ha visat att husabyarna saknar nära anknytning till gravfält och run
stenar men att de däremot har ett ganska starkt samband med de tidigaste 
kyrkorna. Detta skulle tyda på att husabyarna inte vuxit fram successivt under 
järnåldern utan att de uppkommit under en relativt kort period under 1100- 
talet och skulle alltså vara yngre än hundareorganisationen (Wijkander 1983: 
135ff). Därmed skulle husabyarna ha existerat i sin ursprungliga funktion un
der en mycket kort tid.

Centralplatser och landskap
På 1980- och 1990-talen kom begreppet centralplats att användas om de rika 
järnåldersboplatser som påträffades i Danmark och man kom att arbeta med 
en bebyggelsearkeologisk metod för att analysera dem (Fabech 8c Ringtved 
1995, Jørgensen 1995 med flera). Begreppet centralplats eller centralplatskom- 
plex är omdiskuterat men gemensamt för de olika definitionerna är att det rör 
sig om en eller flera bebyggelser som avviker från övriga enheter i sitt område 
och som bör ha haft en särskild betydelse för människorna i den omgivande 
bygden eller för en ännu större grupp. Centralplatser kännetecknas av att de
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uppvisar en eller flera av en rad egenskaper. De är ofta stora boplatser med 
stora hus - hallbyggnader - i exponerade bebyggelselägen, rika fynd, goda 
kommunikativa lägen, många och anmärkningsvärda gravar och så vidare. 
Charlotte Fabech och Jytte Ringtved har, baserat på danskt material, gjort ett 
förslag till uppdelning av fyndmaterial utifrån hur pass exklusiva de är. Avsik
ten med modellen är att kunna dela in boplatser på olika nivåer, alltifrån de 
vanliga gårdarna eller byarna till de platser som varit mest betydelsefulla för 
makten och som haft en överregional funktion (Fabech & Ringtved 1995). 
Centralplatser kan också identifieras genom att de uppvisar tecken på konti
nuitet som till exempel att de ligger intill en tidig kyrka och/eller att de övergått 
till att vara ett medeltida gods. Typiskt är att centralplatskomplex kan igenkän
nas genom ortnamnen. Det kan till exempel ligga ett Tuna (huvudort), ett Rinke- 
by (tinker - en krigare) och ett Frösvi (kultplats för guden Frö) grupperade 
tillsammans. Olika funktioner av administrativ, judiciell och kultisk art skulle 
alltså vara fördelade på de olika enheterna som tillsammans utgjort ett makt
centrum (Brink 1999:433ff). Det är inte ovanligt att husabyar ingår i sådana 
speciella namnmiljöer.

För att förstå centralplatser och hur de utvecklas över tid har Fabech och 
Ringtved i sin modell utgått från samhälle och landskap. I samhället finns so
ciala, ekonomiska och ideologiska strukturer som ger upphov till gemensamma 
funktioner koncentrerade till vissa platser. Människor samlas till exempel för 
att rådgöra och fatta beslut, utbyta varor eller för religiösa ceremonier. Natur
landskapet med dess inneboende potential för försörjning utgör grunden och 
sätter vissa ramar för samhället och var centralplatser placeras samt hur de 
utformas. Befolkningstäthet, topografi, vegetation, råvarutillgångar och natur
liga vägsystem påverkar bosättningsmönstret. (Fabech & Ringtved 1995, Lind
kvist, A 1997:17ff). Över tid kommer tillgångar i form av till exempel uppod
ling och förbättringar av vägar ha tillförts och ackumulerats. Ideella föreställ
ningar som knutits till landskapet som exempelvis sakrala platser kommer att 
ha fått hävd. Åtminstone över kortare tidsspann, kan även personliga anknyt
ningar som att en viss familj eller släkt disponerar vissa landområden, vara 
bestående. De strukturer som uppkommer ger upphov till kontinuitet i land
skapet. När samhället utvecklas i en ny riktning kan dock denna komma att 
brytas på grund av att behoven blir andra och kanske till och med för att man 
vill markera nydaning istället för tradition. Vid en analys av bebyggelsen blir 
det därför viktigt att man studerar de strukturer och processer som kan avläsas 
i landskapet.
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Samhället under husabytid
För att kunna förstå fenomenet husabyar bör man ha en djup förståelse för de 
samhällsförhållanden som i så hög grad förändrades från yngre järnålder och 
under de första århundradena av medeltiden. Här finns dock inte utrymme för 
en sådan redogörelse men en påminnelse om några viktiga förhållanden skall 
göras.

Människors hela livsuppfattning och sätt att tänka kom i och med medelti
dens början att förändras genom de nya alltmer komplicerade sociala och eko
nomiska relationerna och den nya religionen. Kungamakten övergick, från att 
ha varit en överhöghet grundad i personliga relationer, till att vara mer formell 
och omfattande allt större delar av människors tillvaro. Organisationen av sam
hället kom alltmer att ske ovanifrån istället för underifrån. Kristendomen rättfär
digade den existerande ordningen och det framväxande, mer hierarkiska, stånds
samhället. Dessutom bidrog kyrkan till samhällets organisering då det var en 
förutsättning för att kyrkan själv skulle kunna växa och få sin försörjning, 
bland annat genom kraven på privat äganderätt till jord.

Ekonomin som tidigare, åtminstone i Mälarlandskapen, baserats på yttre 
tillägnelse i form av krigståg med plundring och tributer samt handel, kom att 
inriktas på ett jordbruk som fick allt större produktivitet. Stora egendomar, 
gods, med trälar och landbor bidrog till effektiviseringen. Större landområden 
kunde hållas samman genom den mer avancerade administrationen, den be
gynnande feodala staten. Makten kunde territorialiseras genom detta och ägande 
av land blev möjligt. Under 1200-talet nådde utvecklingen av administrationen 
så långt att stående skatter och slottslän med befästa slott och borgar kunde 
upprättas.

Man kan dock knappast tala om ett sammanhållet rike förrän i slutet av 
1100-talet. Före det, men även efter riksbildningen, utgjordes riket snarast av 
en federation där de regionala skillnaderna var tydliga. Makten var instabil och 
ständigt omstridd. Kungasläkter i både Svealand och Götalandskapen hade 
omväxlande makten. Ungefär från 1100-talets början dominerade två västgötska 
respektive östgötska kungasläkter maktkampen, den Sverkerska och den Erik- 
ska ätten.

Typiskt för husabyar
Flera författare har visat att husabyarna ligger i goda kommunikativa lägen, 
det vill säga i anslutning till land- och vattenvägar. Gerhard Larsson har gjort 
en studie av husabyarna i Sverige och funnit att de var belägna vid knutpunkter
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i kommunikationsnätet, ofta där det måste göras omlastning mellan land- och 
vattenväg eller där man lättast kunde korsa de stora sjöarna (Larsson, G 1986:43- 
50). Det framgår dock inte med vilket avstånd mellan nutida bebyggelseläge 
och korsväg som Gerhard Larsson arbetat, vilket Jonatan Pettersson så riktigt 
påpekat. Detta har stor betydelse för tolkningen av husabyns funktion om den, 
å ena sidan, legat exakt vid en korsväg kan ha använts för direkt bevakning och 
givit full kontroll av transporter och resande men om den, å andra sidan, bara 
legat i närheten inte kan den ha fungerat på samma sätt (Pettersson, J 2000:59). 
Dessutom finns i detta sammanhang, precis som i de andra analyser av avstånd 
mellan olika företeelser som kommer att tas upp senare, en brist i att man 
arbetar med det historiskt kända gårdsläget, vilket inte alls behöver var det 
samma som det förhistoriska. Faktum är att man under de senaste tjugo åren 
fått en helt förändrad bild av hur järnålderns boplatser placerats i landskapet. 
Man har funnit att boplatserna ofta inte legat i hammarläge såsom de medel
tida byarna, utan att man bott på de lermarker som idag är åkrar.

De flesta husabyar ligger i anslutning till synliga fornlämningar. Åke 
Hyenstrand har vad det gäller husabyarna i Uppland, Västmanland och Söder
manland funnit att Va av husabyarna har samband med kungshögar. Dessutom 
ligger cirka Va av dem vid stora gravfält, det vill säga gravfälten har mer än 100 
synliga anläggningar, till skillnad från genomsnittet som är 25 synliga anlägg
ningar per gravfält. I några av fallen ligger både en kungshög och ett stort 
gravfält vid husabyn. Det finns dock ett antal husabyar som har låga fornläm- 
ningstal och några som inte har några fornlämningar alls. Höga fornlämnings- 
tal behöver dock inte betyda att husabyarna är gamla utan kan lika gärna visa 
på att bebyggelsen haft en stor befolkning. Över huvud taget är det inget som 
säger att det finns ett samband mellan gravarna och den tid då bebyggelsen 
varit en husaby utan själva husabyn kan vara sekundär. Hyenstrand pekar också 
på att sambandet mellan kungshögar och husabyar kan vara skenbart genom 
att husabyarna precis som storhögarna ofta ligger i goda kommunikativa lägen 
(Hyenstrand 1974:117f, 1980:35). Jag tror snarare att sambandet bör ses som 
ett tecken på den strukturella kontinuitet som avhandlats tidigare, att platser 
och landskap återkommande eller fortsatt har vissa praktiska funktioner och 
ideella betydelser som kanske också byggs på över tid.

Det finns dock invändningar mot att husabyarna, som Hyenstrand hävdat, 
verkligen avviker vad det gäller höga fornlämningstal. Margareta Stenberg har 
delat upp det material som hon arbetat med på häradsnivå och menar sig då ha 
funnit att fornlämningstalen för husa byarna inte avviker från övriga bebyggelse
enheter i respektive härad (Stenberg 1989:42f). Slutsatsen av detta måste bli att 
husabyarna ofta ligger i fornlämningstäta områden. En annan invändning mot 
Hyenstrand har kommit från Wijkander som har menat att det rumsliga sambandet
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mellan höga fornlämningstal och husabyar på lokalplanet är svagt. I Söder
manland ligger endast en husaby i direkt anslutning till ett gravfält med fler än 
100 anläggningar. Wijkander har då använt ett avstånd på mindre än 100 me
ter mellan gravfält och äldsta kända läge för husabyn i sin bedömning. Därmed 
skulle enligt Wijkander även tesen om att husabyarna utgjort eller legat på 
platser för de centralorter han försökt lokalisera, falla (Wijkander 1983:136). 
Men Ambrosiani anser dock att sambandet mellan gravfält och gårdsläge är 
mer komplicerat för en husaby eller kungsgård, där det kan finnas flera grav
fält, en kyrka och ibland också anknytning till en handelsplats. Med sitt gene
rösare synsätt finner han att endast två husbyar i Södermanland är helt utan 
fornlämningar och att övriga inte avviker från mönstret för övriga näralig
gande bebyggelseenheter (Ambrosiani 1985a:32ff). Därmed ges ytterligare stöd 
för att husabyarna i de flesta fall inte avviker från genomsnittet i sitt närområde 
vad det gäller fornlämningstal.

Husabyarna tycks ligga bra till för kommunikationer men däremot verkar de 
i ett antal fall inte ligga centralt i bygderna (Hyenstrand 1974:118). Det sist
nämnda bekräftas även av Ambrosianis studie av Attundaland. Husabyarna lig
ger där ofta i de delar av bygden som koloniserats sent, i ”utmarken”. Ambro
siani visar i och för sig att detta är en egenskap som de delar med ett flertal stora 
gårdar som hört till betydande släkter (Ambrosiani 1964:215f). Som tidigare 
nämnts förekommer husabynamnen ofta tillsammans med ortnamn som är 
centralorts- och kultindikerande. Brink hävdar, liksom bland andra Hyenstrand, 
att husabyarna är sekundära inslag i landskapet (Brink 2000:68, Hyenstrand 
1974:118). Enligt Brink har ett äldre namn och en äldre funktion ersatts. Detta 
framgår av att husabyarna i medeltida skrivning i vissa fall förekommer i juxta
position, som till exempel Husaby Æernavi, där det andra namnet är det tidigare 
namnet på bebyggelsen (Brink 2000:68). Sigurd Rahmqvist har genom analyser 
av ägofigurer och uppgifter i det medeltida kamerala materialet hittat exempel 
på att husabyar blivit utskiftade ur äldre enheter och att de helt uppenbart är 
sekundära. Exempel är Husby(borg) i Ulleråkers härad och Husby i Tensta socken, 
båda i Uppland (Rahmqvist 1996:236, Frölund u. å. 5ff) (Figur 4). Troligen speg
lar skillnaden mellan Ambrosianis nykolonisationer och Brinks och även Hyen- 
strands sekundära bebyggelser olika typer av husabyar, som har olika tillkomst
historier. Kanske skulle en studie av detta visa att nykolonisationerna bara före
kommer i vissa områden. Sannolikt kan förklaringen till variationen spåras i 
konkreta förhållanden i det samhället.

Wijkander menar sig, som nämnts ovan, ha påvisat ett samband mellan kyr
kor och husabyar i Södermanland. I tio av de 17 husabyarna ligger kyrkan på 
husabyns ägor eller som längst en kilometer bort (Wijkander 1983:135f). I två 
av fallen ingår husabyns namn i sockennamnet. Wijkander relaterar sambandet
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Figur 3 Husby är en av de minsta byarna i Vendelåns dalgång. Dess 
ägofigur visar att den blivit utbruten ur byn Golvasta varvid Husby blivit 
praktiskt taget utan utmark. Den utgör ett tydligt exempel på en 
sekundär husaby. Efter Rahmqvist 1996:230, 236 not 36.

till sockenbildningsprocessen men inte till vem som ägt husabyarna eller vem 
som byggt kyrkorna. En korrelation med kyrkor, även här dock utan uppgift 
om kyrkans ålder, tycks finnas även i Uppland där tio av 25 husabyar har en 
kyrka inom husabyns ägor eller på en direkt angränsande fastighet. Vidare in
går husabyn i sockennamnet i fem av fallen. En fördjupad analys av sambandet 
mellan kyrkor och husabyar skulle kunna ge goda resultat. Det handlar om att 
göra analyser av ägofigurer för att få fram på vems mark kyrkan och/eller 
prästgården ursprungligen har legat och att se på kyrkans utformning, där till 
exempel östtorn och västläktare kan vara en indikation på att kyrkan uppförts 
av en person eller familj med hög status.
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Som tidigare nämnts har det gjorts många försök att koppla husabyarnas pla
cering och funktion till olika administrativa indelningar som hund, hundare, 
skeppslag. Överensstämmelsen är störst i Uppland men även här finns anoma
lier som att vissa hundaren har två husabyar och att det i andra helt saknas 
husaby (Ambrosiani 1982). I andra delar av Mälarområdet sviktar sambandet 
på andra sätt, som till exempel vad det gäller Västmanland som har haft hundare- 
sindelning men inga husabyar och Närke som har fyra husabyar men där land
skapet inte verkar ha varit indelat i hundaren.

Husabyarnas funktion
De teorier om husabyarnas funktion som hittills framförts utgår mestadels från 
språkliga tolkningar. Det arkeologiska materialet i form av undersökningar är 
som redan nämnts påvert. I Husby-Enhörna i Södermanland, på den plats som 
idag kallas Ekensberg, har dock undersökningar av mindre omfattning gjorts 
men uppgifterna om dem är tyvärr lite knapphändiga (Figur 4). Hur som helst 
så har lämningarna av ett antal byggnader påträffats på och kring en sannolikt 
artificiell platå som ligger vid en tidigare vik av Mälaren. Intill ligger ett antal 
järnåldersgravar och i direkt anslutning till platsen ligger Överenhörna kyrka. 
Bland fynden finns pärlor, keramik, vävtyngder med mera. Platsen har utnytt
jats kontinuerligt från vikingatiden till 1600-talet. Husby-Enhörna påminner 
starkt om centralplatser i Uppland som till exempel Fornsigtuna och Adelsö 
(Damell 1983:44ff). Det är dock utifrån de uppgifter som finns tillgängliga 
svårt att säga något om vilken funktion platsen haft. Undersökningsresultaten 
från Husby(borg) i Ulleråkers härad, i Uppland, har ännu mindre betydelse för 
husaby-problematiken. Det är inte en egentlig boplatsyta som undersökts, utan 
någon slags aktivitetsyta med trolig anknytning till en boplats. Lämningarna 
bestod av ett område med främst härdar och stolphål med datering till yngre 
romersk järnålder (Frölund u. å.). Vid ett annat Husby(borg), i Tierps socken i 
Uppland, finns en delvis undersökt kyrkoruin. Den är typologiskt daterad till 
senare delen av 1200-talet eller 1300-talet. I kyrkan har några äldre skelett
begravningar påträffats vilka kan ha tillhört en tidigare kyrka. Möjligen har 
den kyrka som nu är en ruin aldrig blivit helt färdigställd. Detta skulle kunna 
vara ett tecken på att husabyns funktion och ställning förändrats innan den 
hann tas i bruk (Kindwall 1975).

Den inledande frågan när man arbetar med de semantiska aspekterna av 
husaby-problemet är om ordet använts som en term eller inte. Flera av de tidiga 
forskarna utgick från att namnet varit någon slags officiell beteckning på en 
kunglig förvaltningsgård (Pettersson, J 2000:56f och där anförd litteratur). En
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Sentida körväg

Figur 4 Plan över Husby-Enhörna, numera Ekensberg i Södermanland. Efter Damell 1983:44.

mer utvecklad argumentation med ungefär samma slutsats har presenterats av 
Hellberg. Förleden husa- ingår i flera ortnamn till exempel Husum och Hell
berg menar att det ursprungligen kan ha funnits centralorter, eller en centralorts- 
term, vilka med ett senare tillägg av -by givit upphov till en medeltida förvalt- 
ningsterm (Hellberg 1979:128, 142ff).

Andra har försökt finna egentliga betydelser för husa- med den utgångs
punkten att denna betydelse skulle återspegla husabyarnas funktion. Att det 
skulle vara möjligt att finna en koppling mellan ordets betydelse och verksam
heten på platsen kan ifrågasättas. En tolkning som egentligen inte baseras på en 
språkvetenskaplig analys har framförts av bland andra Carl Ivar Stähle. Husa- 
skulle stå för de visthus som skall ha funnits på kungens gård och där uppbörd 
och tributer i form av naturalier förvarades för att kunna tas i anspråk när 
kungen kom på gästning (Stahle 1948:135). Något system med stående skatter 
eller ledungsskatter som erlagts till kungen har dock sannolikt inte kommit i 
funktion förrän under 1200-talet. Det skattesystem som byggdes upp växte 
fram ur olika regionala system. I bland annat Mälardalen fanns den militära 
ledungen som övergick till en kollektiv skatt. I Götalandskapen däremot upp
kom skatterna ur kungens utkrävande av gästningar och mottagande av gåvor, 
uttryck för överhöghet och beroendeförhållanden (Lindkvist, T 1989:171-181).
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En annan tolkning av husa- som förts fram av flera författare, bland annat 
Sven Tunberg, är att pluralformen i förleden skulle indikera ’många hus’, det 
vill säga en stor by (Tunberg 1947:338).

Till redan nämnda antaganden om att husabyarna skulle ha fungerat som 
uppbördscentral eller liknande har också andra administrativa funktioner lagts, 
nämligen att de skulle ha haft en roll inom rättsskipning och i den kungliga 
förvaltningen. Återigen är källmaterialet magert. I Dalalagen, och endast där, 
finns en ”husabyman” omnämnd. Han skall ha haft uppgifter av ganska prak
tisk art som att förvara tjuvar och han skulle främst ha varit verksam mellan 
tingen. Man har velat se ämbetet som en relikt och att husabymannen skall ha 
haft samma funktion som länsmännen i de andra landskapen, men det har inte 
gått att hitta några uppgifter som stödjer detta (Pettersson,) 2000:5Iff, 62 och 
där anförd litteratur). Ambrosiani har tittat närmare på några södermanländ- 
ska husabyar och konstaterar att några av dem finns belagda som tingsplats 
under medeltid (Ambrosiani 1985a:32f). Kunskapen om hur den yngre järn
ålderns och den tidiga medeltidens tingsverksamhet varit organiserad är dock 
mycket begränsad. Det är inte ens säkert att man hållit sig till fasta tingsplatser 
(Jfr Lönnroth 1982). Det kan också vara möjligt att det finns ett äldre och ett 
yngre skikt bland tingsplatserna. De förra skall ha varit kopplade till en tradi
tionell och kultisk gemenskap och de senare skulle ha skapats av stormän som 
övergått till kristendomen och därför inte längre kunde gå till de existerande 
tingsplatserna (Zachrisson 1998:154f).

En egenskap som man försökt hänföra till husabyarna är att de skulle ha haft 
militära funktioner. Ordet hus skulle enligt Petrus Envall ursprungligen ha haft 
betydelsen ’skydd’ och därmed skulle husabyarna ha kunnat vara skydds- och 
försvarsgårdar (Envall 1960:10-17). Gerhard Larsson har utifrån sin analys av 
husabyarnas topografiska lägen menat att de inte ligger i så pass strategiska lä
gen, till exempel vid ingången till viktiga farleder, att de kunnat ha någon rent 
försvarsmässig funktion. Men med sina lägen vid platser som bör ha haft bety
delse för samfärdseln kan de dock ha haft någon slags övervaknings- och skydds- 
funktion (Larsson, G 1986:83f). En annan argumentation som kopplar husabya
rna till försvar tas upp av Mats G. Larsson. Husabyarna skulle ha varit huvud
orter i skeppslagen och där skulle ledungsskeppen ha förvarats, samlingsplatsen 
för landvärnet ha varit och budkavle om ledung och landvärn ha utgått ifrån. I 
sin framställning har Mats G. Larsson förutom från husabyarnas möjligen jämna 
uppdelning på skeppslag, använt uppgifter i landskapslagarna och gjort jämfö
relser med de förhållanden som enligt Snorre Sturlasson skulle ha rått i Norge. 
Husa- skulle syfta på ’skeppshus’ (fornsvenska skiphus) (Larsson, M G 1987:65). 
Samma invändning som nämnts ovan har dock gjorts mot detta, nämligen att 
husabyarna inte ligger i tillräckligt strategiska lägen (Larsson, G 1986:84). En
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närmare analys av avstånd, i detta fall mellan troligt ursprungligt bebyggelse
läge och det aktuella vattnet, skulle även i detta sammanhang behövas. Vidare 
vet vi inte mycket om huruvida båtarna förvarades i till exempel båthus, 
båtlänningar, naust eller förvarades utomhus utan några särskilda anordningar. 
Naust förekommer i Norge och två naust har påträffats vid kungsgården på 
Adelsö. Det ena är daterat till 1250-1350 och det andra är inte undersökt men 
är sannolikt vikingatida (Brunstedt 1996:31ff).

Om husabyar som handelsplatser finns egentligen bara några få spekulatio
ner som verkar skrivna mest i förbigående. Man har, med utgångspunkt från 
husabyarnas anknytning till de kommunikativa lägena, kopplingen till kungen 
och antaganden om att handel förekommit på centralplatser, antytt att husabyar
na skulle ha varit handelsplatser (Larsson, G 1986:84ff, Ambrosiani 1985a och 
b). Hyenstrand har i en artikel analyserat centralortsbildningen i Mälarland
skapen men han finner inga belägg för ett direkt samband mellan någon husaby 
och handel eller en senare stad (Hyenstrand 1980). Det finns dock många ti
diga exempel på att kungen haft kontroll över handeln som i Hedeby i Dan
mark, Adelsö/Birka och Sigtuna. Också i de medeltida städerna har kungen 
haft kontroll över handeln men de ligger till skillnad från husabyarna alla i 
riktigt strategiska lägen, ofta vid åmynningar.

En hypotes som tidigare fått stort genomslag är Stahles ”idealbyar”. Genom 
att studera diplom och kameralt material från 1500-talet menade han sig se att 
husabyarna skulle ha varit ett slags mönsterbyar som bestod av de jämna fyra 
markland vilka antyddes i Upplandslagen. Idén om ”idealbyar” kan dock knap
past längre tillskrivas något värde då det enligt Rahmqvist inte alls skulle ha 
varit ovanligt med ett sådant jordetal för byar i Uppland (Pettersson,} 2000:56). 
I detta sammanhang får man också betänka att det kanske inte varit möjligt att 
bestämma exakt hur stor husabyn skulle bli om den tillkom genom att en redan 
existerande enhet övertogs genom till exempel konfiskation, gåva, byte eller 
lösen.

Till husabyarna hör dock alltid jord, ofta är de ganska stora enheter. Denna 
jord har givetvis nyttjats på olika sätt och avkastningen bör ha gått till att 
försörja husabyns befolkning och kanske har också överskott genererats. Det 
är först med tidiga städer som Birka och sedan på bredare front med de medel
tida städerna som det kunnat existera bebyggelser som inte varit självhushåll
ande. I husabyarna har man sannolikt, precis som på andra boplatser under 
förhistorisk tid, levt direkt av den avkastning som gården kunde ge. Men på 
vilket sätt har husabyarna och för den delen andra centralplatser varit organi
serade? Det är givetvis svårt att svara på när så lite är känt om dem. Dessutom 
anknyter frågan till den allmänna diskussionen om hur järnålderns bebyggelse 
varit organiserad, det vill säga om byar eller ensamgårdar och liknande.
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Några av de förslag som gäller just husabyarnas organisation kan dock nämnas. 
Det har förutsatts att husabyarna styrts av en kungens bryte som en ”företagare 
inom jordbruket” (Palme 1958:155). Husabyarna skulle alltså ha fungerat som 
ett modernt storjordbruk? En annan hypotes som lagts fram, baserad på norskt 
material, är att centralplatser skulle ha varit en typ av gods vilka haft trälar som 
”landbor”, och detta alltså redan under järnåldern (Skre 1999). Birgit Arrhenius 
har fört fram begreppet mångmannagård och menar att detta är något typiskt för 
Mellansverige. Marken skall ha brukats gemensamt av flera gårdsenheter som 
legat tillsammans men där en av dem har haft markant högre status (Arrhenius 
1998:183ff). Slutligen kan nämnas en idé framförd av Tomas Ekman. Han menar 
att begrepp som storman och stormansgårdar används slentrianmässigt inom 
arkeologin och han har i en rätt polemisk artikel föreslagit att Husby i Glans
hammar med sina spår av metallhantering, mycket väl skulle kunna ha varit 
någon typ av bruk. Detta skulle lika gärna som att ha letts av en person, ha 
kunnat styrts av någon typ av bondekollektiv (Ekman 2001a).

Husby i Glanshammar

Husby och dess bygd

Norr om Hjälmaren ligger en uppodlad bygd som avgränsas naturligt av stora 
skogklädda moränområden och i dess östra del löper Glanshammarsåsen i nord- 
sydlig riktning. Åsen korsar Hjälmaren och endast i ett par smala sund bryter 
sjön igenom åsen. Området utgör de centrala delarna av Glanshammars härad, 
i stort sett motsvarande socknarna Rinkaby, Glanshammar och Lillkyrka. Möj
ligen bör man även betrakta Ödeby och Götlunda socknar som delar av bygden 
men i så fall har de definitivt utgjort en periferi.

I området finns fornlämningar från stenålder och framåt. Under yngre järn
ålder tycks bygden ha varit inne i en expansionsfas då fornlämningarna från 
denna tid är avsevärt fler än från tidigare perioder. En koncentration av forn
lämningar som återspeglar bygden kan också ses och Glanshammarsområdet 
är en av de fornlämningstätaste trakterna i Närke (Andersson, L 1989:92ff). 
Jämför man med till exempel Uppland så verkar dock Närke ha ett magrare 
fornlämningsbestånd. Det finns dock risk att den bild som redovisats inte stäm
mer särskilt väl med hur det en gång har sett ut. En del fornlämningar har 
försvunnit genom odling och annan markanvändning (Lundqvist, T 1994). Om 
flatmarksgravar varit vanliga blir en del av gravmaterialet svårare att upptäcka 
och förutsättningarna för bevarande sämre, då de lätt förstörs av odling. Dess
utom får man förmoda att det fortfarande finns fornlämningar som ännu inte
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upptäckts och få arkeologiska undersökningar har genomförts jämfört med vissa 
andra delar av landet. Slutligen finns ytterligare en invändning mot att en ex
pansion under yngre järnålder säkert kunnat beläggas. Det är nämligen främst 
datering av icke undersökta gravar som står bakom bedömningen men det jäm
förelsematerial man använt härrör från Mälardalen. Huruvida de olika områ
dena faktiskt är jämförbara är dock inte helt klarlagt då alltför få gravar under
sökts i Närke (Ekman 2000:10).

I bygdens ortnamnsbestånd finns många namn med ändelser på -sta och 
även namn med -inge, -by och -hem. Vidare förekommer några osammansatta 
natur- och ägonamn som Berga och Valla. Dessa olika typer av ortnamn visar 
att några av dem möjligen skulle kunna ha tillkommit redan under århundra
dena närmast före Kristi födelse men merparten av bebyggelseenheterna bör ha 
tillkommit från ungefär Kristi födelse och under resterande del av järnåldern, 
de flesta dock före vikingatid (Jfr Brink m fl 1994, Pamp 1988).

Studerar man ortnamnen lite närmare visar det sig att det förutom Husby finns 
fler platser i området med informativa namn. Den före detta Ullavisjön har sitt 
namn av en på 1600-talet flyttad by, dagens Nedergårda. Namnet berättar om en 
kultplats för guden Ull (Calissendorff 8c Larsson 1998:128f). Tidigare har det 
hävdats att namnet på en gudinna vid namn Skade skulle ingå i det gamla namnet 
Skäve (Skcedhui 1406), vilket senare fått ingå i Skävesund (Wessen 1922:22). Efter 
en grundlig genomgång av namngruppen har dock Per Vikstrand avfärdat existensen 
av denna gudinna. Förleden anses gå tillbaka på ett urgermanskt ’skilja’ och skulle 
möjligen i dess senare utvecklade former kunna sättas i samband med en plats för 
hingsthetsning och kappridning eller i sin sammansättning med -vi en ’inhägnad 
helgedom’. Det är dock i princip omöjligt att finna något reellt stöd för dessa 
tolkningar. Vikstrand menar att namnen bör behandlas som grupp och förordar 
därför inte vissa andra tolkningar som exempelvis de i detta fall så passande ’väg’, 
’skiljande höj drygg’. Efterleden -vi anses stå för ’helig plats, helgedom’ (Vikstrand 
2001:346ff). En kultplats för guden Oden har möjligen givit upphov till det Göt
ani som ligger i Rinkaby socken. Oden hade ett tillnamn Gautr, Gauti vilket kan 
ingå i ortnamnet. En mindre trolig tolkning är att det skulle syfta på götar 
(Calissendorff 8c Larsson 1998:128). Ekman har uppmärksammat namnet Höjen 
vilket kan syfta på hög, ibland helt sannolikt en gravhög. Men det har även gjorts 
kopplingar mellan namnet och tings- och samlingsplatser. Intressant är att tre av 
Närkes husabyar har ett Höjen (Högen) i sin närhet (Ekman 2000b:15f). Ytterli
gare en hög kan spåras i Husbys närhet. Kolja skrivs under 1400-talet Colløghe 
(Calissendorff 8c Larsson 1998:77). Ekman pekar på en intressant parallell - på 
Selaön i Södermanland ligger ett Kolhöga vid öns Husby. Detta Kolhöga är doku
menterat som tingsplats (Ekman 2000b:16).

Det finns också ett par ortnamn som eventuellt kan ha samband med för
svar. Eldvalla skrivs i sin äldsta bevarade form Eldhwcerio (1406). Efterleden
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består troligen av det fornsvenska väriä som betyder försvar eller försvarsställ
ning (Calissendorff 8c Larsson 1998:81). Eldvallas läge i landskapet är dock inte 
uppenbart försvarsmässigt då det ligger mellan Glanshammarsåsen och Husby, 
på mark som bara höjer sig något över omgivningen. Skälv kan möjligen också 
ha någon slags koppling till försvar då det har hävdats att namntypen betecknar 
eti militärpostering (Elgqvist 1944). Dess läge på åsen är sannolikt bättre ur 
försvarssynpunkt. Glanshammars grannsocken liksom dess kyrkby bär namnet 
Rinkaby. Förleden går tillbaka på ett fornsvenskt ord rinker ’krigare, kämpe’. 
Ortnamnet förekommer på många platser i östra Sverige och bör ses som går
dar/byar vilka tillhört rinkern som ingått i hirden. I Ödeby socken har det legat 
ett Tuna, idag kallas platsen Kägleholm. Tuna-namnen anses höra samman med 
centralorter, sannolikt äldre än husabyarna. Tuna tillhör, liksom de övriga nämnda 
kultplats- och försvarsindikerande namnen, samt Husby, en grupp av ortnamn 
som kan ingå i centralplatskomplex (Jfr Brink 1999:424f)

Glanshammars härad har i de äldsta källorna ett annat namn, Edbmcedha 
(1430) vilket också avsåg tingsplatsen. Meningarna om tolkningen av namnet 
och till vilken plats det skall hänföras går isär. Det verkar finnas enighet om att 
mad står för ’sank strandäng, kärräng’ (Calissendorff 8c Larsson 1998:26). För
leden har dock givits olika tolkningar. Ed skulle kunna betyda ’hed’ och h skulle 
i så fall genom en förändring av uttalet ha fallit bort. Hed förekommer i Mellan
sverige ofta som beteckning på rullstensås och därmed skulle tingsplatsen kunna 
kopplas till en äng nedanför Glanshammarsåsen (Calissendorff 8c Larsson 1998: 
26). En annan lösning på problemet har först presenterats av Thomas Lundqvist 
och sedan utvecklats av Ekman. Ed skulle enligt dem vara synonymt med ’näs’ 
och syfta på den av sankängar omslutna ”halvö” som framträder på 1688 års 
häradskarta. Rinkeby ligger på den smala passage över vilken man måste passera 
för att ta sig ut till Husby-halvön. Ekman föreslår att Edbmcedha skulle kunna ha 
varit Husbys ursprungliga namn (Lundqvist, T 1994:62, Ekman 2000b:36ff).

Det finns ingenting med Husbys läge som tyder på att det skulle vara en sen 
etablering i bygden. Inte heller går det, med tanke på ägofiguren och enhetens 
storlek, att tro att Husby skulle ha skiftats ut ur någon annan enhet. I själva 
verket ligger Husby centralt i bygden omgiven av fornlämningar och platser 
med ortnamn av äldre typ, även sådana som indikerar centralortskomplex. 
Hjälmarens vattennivå är i stort sett oförändrad varför ingen ny mark tillkom
mit på samma sätt som i Mälardalen. Däremot ändrade den sjösänkning som 
gjordes under slutet av 1800-talet förhållandena en hel del. Sjön sänktes med 
ungefär 1,5 meter vilket innebar stora förändringar främst i sjöns västra delar 
som är relativt grunda. Det finns dock inget i de ovan beskrivna förhållandena 
som utesluter att namnet Husby åsatts en redan existerande by.

Husby har vad det gäller samfärdsel legat väl till. En anknytning till Hjälmaren 
och därmed Mälaren finns. Glanshammarsåsen sträcker sig från Bergslagen
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ner i Östergötland och bör ha fungerat väl som färdväg. I öst-västlig riktning 
längs med Husby ägors nordgräns går Ramstigen som har minst medeltida anor. 
Möjligen skulle man kunna hävda att Husby, trots sin närhet till olika vägar, 
legat ganska skyddat då byn ligger på en ”halvö” som omgivits av sannolikt 
rätt sanka och blöta ängsmarker. Den enda ”torra” passagen har varit Ram
stigen. Man har givetvis kunnat ta sig med båt både till Husbys sjöstrand och 
upp i Äverstaån. Något utpräglat hamnläge finns dock inte men det har kanske 
heller inte varit nödvändigt med tanke på att tidens båtar var grundgående. Det 
är i detta som i andra fall när man behandlar forntida resande och transportvä
sen svårt att avgöra i vilken omfattning man använt båtar på sommaren, isar 
på vintern eller landvägar på sommar respektive vinter.

Det finns endast två synliga gravar nära Husby. I den norra delen av Husbys 
marker, alldeles intill Ramstigen och med utsikt över den plats där vägen korsar 
Äverstaån, ligger en hög samt eventuellt rester av ett mindre gravfält. Det ligger i 
och för sig närmare Storsicke men faktum är att det ligger på Husbys mark och 
den nedre sidan av Ramstigen, vilket trots allt talar för att gravfältet bör kopplas 
till Husby. Gravarna kan ha anlagts vid vägen för att markera gården och dess 
gräns för förbipasserande, en placering av gravar som är vanlig. De få gravarna 
vid Husby kan tyckas stå i stark kontrast till att det finns många fornlämningar i 
norra Hjälmarebygden och i synnerhet i Glanshammars socken. Jämför man Husby 
med intilliggande byar finner man dock att ingen av dem har stora gravfält eller 
över huvud taget många gravar. Som exempel kan nämnas Gäddeby: 6, Eldvalla: 
15, Kåffsta: 10, Storsicke: inga gravar (eller RAÄ 32 med 1 grav och eventuellt 
ytterligare försvunna), Gränsjö: 5, Kolja: 1 och Repa: 8 (och eventuellt 1 osäker).

Om det finns få gravar vid byarna, ligger det däremot relativt många gravar 
på Glanshammarsåsen. Det rör sig om sammanlagt cirka 270 gravar och dess
utom finns uppgifter om fyra försvunna gravfält och om att gravfält är skadade. 
Det skulle kunna vara så att man i bygden haft andra sedvänjor för begrav
ningar än i till exempel Uppland. Det totala antalet gravar är inte stort, vilket 
förutom att de försvunnit genom olika markingrepp kan bero på att antalet 
synliga gravanläggningar är färre. De flesta av gravarna på åsen är av typer som 
högar och stensättningar och det finns även några treuddar samt ett par skepps- 
sättningar. Många av dem bör utifrån en analogi med materialet från Mälarda
len vara från yngre järnålder. Detta innebär att man under yngre järnålder i 
vissa fall valt att, istället för att anlägga gravar vid byn, placerat dem på åsen 
och längs vägen, ett mönster som vanligen kan kopplas till äldre järnålder.

Husby framstår utifrån vad som beskrivits om gravarna som en för sin bygd 
fullständigt normal bebyggelse. Där finns inga mer spektakulära fornlämningar 
som till exempel storhögar. I detta sammanhang skall tilläggas att man vid 
undersökningarna i Husby påträffat 13 skelettgravar på Kofallet som daterats

340 LANDET VI BYGGDE



Figur 5 Skelettgraven Al 08 på Kofallet. Foto Kenneth Andersson.

till övergången mellan vikingatid och medeltid (Figur 5). De skulle möjligen 
kunna vara kristna. De är anlagda på områdets högsta punkt och kan vara en 
markering av kontinuitet och legitimitet under en tid alldeles innan socken
kyrkan anlades (Ekman 2000b:24, Andersson, K m fl 2000:27f).

Fornlämningsbilden blir inte komplett om inte också lösfynden uppmärk
sammas. I detta fall finns ett par som kan vara värda att notera. I Äverstaån vid 
Hassle gjordes 1936 ett fynd av en samling bronsföremål som är en av de märk
ligaste som påträffats i Sverige (se Annuswer i denna volym). Föremålen kom
mer från olika håll i Mellan- och Sydeuropa och kan dateras till slutet av brons
åldern. Vid Äversta i Äverstaån påträffades år 1885 ett annat exceptionellt 
offerfynd. Det består av svärd, spjutspetsar, hästbett, ben av häst och människa 
etc. (Andersson, F 1989:78). Fyndet kan dateras till romersk järnålder och kan 
karaktäriseras som ett krigsbytesoffer. Den segrande kontrahenten i en drabb
ning har offrat förlorarnas utrustning. Krigsbytesoffer är långt mer vanliga i 
Danmark och södra Sverige och Äverstafyndet är ett av de allra nordligaste 
som påträffats.

De båda depåfynden antyder att bygden kan ha varit av speciell betydelse 
under långa eller återkommande perioder. Det går dock inte att se något direkt
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Figur 6 Glanshammars kyrka fotograferad 1944. Foto Iwar Andersson, ÄTA.

orsakssamband med förhållandena i Husby då avståndet i tid är stort. Det är 
snarare frågan om den strukturella kontinuitet som beskrivits tidigare. Livs
förutsättningarna på platsen har varit gynnsamma under lång tid.

Den nuvarande kyrkan i Glanshammar är ursprungligen byggd i romansk 
stil och kan dateras till 1100-talet. I kyrkan har två ekplankor med ornamentik 
och några runtecken påträffats och dessa anses härröra från en stavkyrka som
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Figur 7 Avgjutning av i "runstensstil" ornerad planka från Glans- 
hammarskyrka. Foto Iwar Andersson, ATA.

skulle kunna dateras till 1000-talet 
(Figur 7, Figur 8). Dessutom finns det 
i kyrkan två fragment av ornerade så 
kallade ”Eskilstunakistor” i kalksten 
(se Karlenby denna volym; Curman m 
fl 1961:510f). De är gravmonument 
som rests över gravar vid de tidigaste 
kristna kyrkorna och kan dateras till 
1000-talets senare hälft. ”Eskilstuna- 
kistorna” tycks ha rests av medlem
mar ur de mest betydande stormanna- 
ätterna vilka också hade nära kopp
lingar till kungen (Neill Sc Lundberg 
1994:158). Det finns därmed två olika 
belägg för att den nuvarande kyrkan 
skall ha haft en föregångare. Det finns
dock ingenting i kyrkans arkitektur som indikerar att kyrkan skulle vara uppförd 
av någon ur samhällets elit, något som ibland kan vara fallet. Inte heller ligger 
den, eller prästgården (Harsta), på mark som tycks ha tillhört någon betydelse
full familj. Kyrkan ligger på en central plats i bygden och på vems initiativ den 
uppförts går inte att avgöra. En möjlighet är att den första kyrkan uppförts av en 
mäktig person eller familj och den senare av sockenborna gemensamt. Med tanke 
på de eventuellt kristna gravarna på Husby skulle en kyrka kunna ha funnits där 
(Ekman 2000b:34). Kristna begravningar kan dock ännu under 1000-talet ha

gjorts på gårdens eller byns gamla grav
fält (Zachrisson 1998:149).

Till 1000-talet kan också de samman
lagt fem fragmenten av runstenar som 
påträffats i och i anslutning till kyrkan 
föras. I socknen i övrigt finns en runsten 
vid Apelboda och en vid Äversta men 
ingen runsten kan kopplas till Husby. 
Omgivande socknar har färre runrist
ningar; Lillkyrka och Ödeby inga, Rinka- 
by en (Nastastenen) och Götlunda två 
(Jansson 1975:72-115).

Den äldsta administrativa territori
ella indelningen i Närke är inte helt 

, känd. Landskapet har varit indelat i
Figur 8 Renritning av plankan från Glansham- , „ r^ - t j

mar. Foto iwar Andersson, ata. harader pa samma satt som Götaland.
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Häradsindelningen i Närke kan föras tillbaka till tidigt 1300-tal eller sent 1200- 
tal (Hansson 1989:47, 57). De äldsta beläggen för Glanshammars härad är 
från 1279 och 1378 (Calissendorff & Larsson 1998:26). Några hamnor är kända 
i Närke men de ligger alla i den västra delen av landskapet (Hansson 1989:50f). 
Någon indelning i skeppslag är inte känd eller möjlig att spåra. Närkes fyra 
husabyar förslår heller inte till något regelbundet system av huvudorter i en 
administrativ territoriell indelning. Materialet från Husby och Närke kan med 
andra ord inte användas varken för att belägga eller avfärda något samman
hang mellan husabyar och administrativ indelning.

Husbyundersökningen

Utav de funktioner som man velat hänföra till husabyarna finns det några som 
inte går att belägga med arkeologiska undersökningar då de knappast lämnar 
några materiella spår efter sig. Sålunda får vi inget veta om Husby varit en 
kunglig forvaltningsgård, om kungen nyttjat Husby för gästning och knappast 
heller om Husby varit en plats för rättsskipning och ting. Ett streck i räkningen 
är också att inga boplatslämningar från vikingatid eller tidig medeltid under
sökts i Husby. Däremot finns förutsättningarna för att få veta något om eko
nomi och bebyggelsens storlek och status samt något om eventuell handel och 
försvar. Indirekt kan det också vara möjligt att få fram något om närvaron av 
någon eller några högstatuspersoner, som då skulle kunna vara kungen, och 
kanske kan man också sluta sig till något om när själva husabyn uppstått.

Storleken på bebyggelsen vid Husby bör kunna beläggas arkeologiskt om 
tillräckligt stor andel av den förmodade boplatsytan frilagts men så är nu inte 
fallet. De schakt som tagits upp lämnar en stor del av den förmodade boplats
ytan orörd och där ligger för övrigt ännu den nuvarande bebyggelsen kvar. 
Dessutom förstördes sannolikt en del av ytan vid det tidigare vägbygget. Däre
mot har en hel del framkommit om bebyggelsens karaktär och vilka verksam
heter som försiggått där. Uppgifterna om undersökningarna i Husby är häm
tade från rapporten från den arkeologiska undersökningen och en artikel av 
Tomas Ekman. Anläggningsnummer är angivna med de romerska siffror som 
finns i rapporten (Andersson, K m fl 2000, Ekman 2000b).

De tidigaste delarna av bebyggelsen på Husby hör till folkvandringstid då 
ett långhus (V) med tillhörande brunn (XIX) och en gårdsplan ligger på Östra 
Lyckan (Figur 9). Huset är inte helt bevarat och förhållandena gör att det är 
något svårtolkat men det kan ha varit 6-8 meter brett och över 30 meter långt 
med ett brett mittparti och få men kraftiga takstolpar. Huset skulle kunna vara 
en föregångare till ett annat långhus (II) vilket ligger i höjdläge på Kofallet 
(jämför med Figur 1). Det var cirka 10 meter brett och 30 meter långt och hade 
endast fyra par takbärande stolpar vilka dock var mycket kraftiga, ungefär en 
halv meter i diameter med kraftigt stenskodda stolphål. Därmed skulle ett stort
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Kofallet

Figur 9 Översiktsplan för hela 
undersökningsområdet vid 
Husby med indelning i del
områden.

och öppet rum av den typ som finns i en hallbyggnad ha bildats. I samband med 
att huset anlagts har man planat ut krönet på höjden och samtidigt uppfört en 
palissad. Grunden för palissaden har byggts av dubbla rader med upp till en 
halvmeter stora stenar. På den östra sidan, i sluttningen ner mot Äverstaån, finns 
öppningar i stenraderna som kan ha varit ingångar. Öppningarna ligger inte i 
linje med varandra och avsikten med detta skulle kunna vara att göra huset än 
mer svårtillgängligt. Enligt Ekman påminner grunden till palissaden mycket om 
den som påträffats nedanför Kungsgården i Gamla Uppsala (Ekman 2000:25).

En direkt efterföljare på platsen innanför palissaden är ytterligare en byggnad 
(III). Den är cirka 11 bred och 30 meter lång och även här fanns endast fyra tak
bärande stolpar men diametern på dessa var ännu större, cirka 0,75 meter. Hall
byggnaden är daterad till tidig vendeltid. Intressant är att den första hallbyggnaden 
inte tycks ha brunnit utan att den sannolikt har rivits. Samtida med den senare 
hallbyggnaden är ett cirka 9 x 30 meter stort långhus (I) som låg på Östra Lyckan. 
Under senare delen av vendeltid återfinns två mindre hus (IV, VI) på Östra Lyckan. 
Området verkar då utgöra en utkant av ett boplatsområde. Det ena huset (VI) var 
ett syllstenshus som fått en datering till 680-880 e Kr. Om denna stämmer är det 
ovanligt tidigt för denna typ av hus. På Södra Lyckan tycks ett rektangulärt, cirka 
12x15 meter stort, hus (VIII) ha legat. En datering från rännan visar på att huset 
möjligen är från den senare delen av vendeltid-tidig vikingatid. Sannolikt har ett 
mindre hus (X) som inte kunnat dateras legat på Västra Lyckan.

Det finns lämningar efter många olika typer av hantverk på Husby. På Kofallet 
fanns under vendeltid en blästugn samt ett mindre hus (XI) som bör knytas till 
denna. I ett verkstadsområde från vendeltid som låg på Östra, Västra och Södra 
Lyckan påträffades en kupolugn för bronsgjutning, gjutformar och råmaterial. 
Här framkom också i ett omrört kulturlager fragment av en guldgubbe och en 
guldten. Guldgubbar förknippas vanligen med den översta elitens kultutövning. 
Fyndomständigheterna i detta fall gör dock att det inte framstår som alldeles klart

LANDET VI BYGGDE 345



Figur 10 Guldgubben från Husby i Glanshammar. Den är tillverkad av guldfolie och bör ha varit 
cirka 15-20 mm hög. Foto Per Torgen, Örebro läns museum.

Figur 11 Del avfyrpasspänne från Västra Lyckan, Figur 12 Fiskfibula från Västra Lyckan, F25. 
Fl937. Teckning Kerstin Åberg. Teckning Kerstin Åberg.
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i vilket sammanhang guldgubben hamnat där. Den utgör dock ett mycket exklu
sivt fynd då det är den enda som påträffats i Svealand. Ett fyrpasspänne och en 
fiskfibula i brons samt de övriga lämningarna av högkvalitativt bronshantverk, är 
också tecken på hög status (Figur 10, 11, 12). Även de rester av ben- och horn
hantverk som framkom på Västra Lyckan bör kopplas till samhällets övre skikt.

Till sen vikingatid-tidig medeltid hör en senare fas av metallhantering. En 
smedja (VII) med uppbyggd eldpall och en ässja påträffades på Östra Lyckan. 
Vidare framkom tre ässjor på Södra Lyckan. Intill det vendeltida verkstads- 
området på Västra Lyckan låg ytterligare en smedja (IX) med en ässja och en 
städsten. Ässjan har troligen inte bara använts för järnsmide utan även för 
andra metaller. Vad det gäller järnhanteringen fanns hela produktionskedjan 
representerad. De kvaliteter som framställts har varit de bästa och kunskapen 
om hanteringen har varit mycket god. Man har arbetat med specialsmide och 
fått fram järn med olika egenskaper vilket till exempel kunnat användas för att 
tillverka eggstål. Därmed finns indirekta belägg för vapentillverkning och återi
gen en koppling till eliten. Det är inte belagt huruvida malmen hämtats lokalt 
eller inte men möjligheten finns då samma malmtyp använts i flera fall (Hjärtner- 
Holdar m fl 2000).

Vid undersökningen framkom på Kofallet även de 13 gravar som tidigare 
nämnts.

Husby och husabyar
Omfattande indikationer på makt, rikedom och kult finns både på Husby och i 
den omgivande bygden. Husby kan närmast beskrivas som en befäst hantverks
gård. Den kontinuitet som kan anas i Glanshammarsbygden, från Hasslefyndet 
och yngre bronsålder via krigs bytesoffret vid Äversta från romersk järnålder 
och den befästa hantverksgården i Husby från vendel- och vikingatid, beror 
kanske på en gemensam faktor - järn. Ett bestickande och illustrativt faktum 
som visar på en än längre kontinuitet är att Husby och flera andra byar så sent 
som på 1500-talet betalade avrad i järn, i järn smitt till vapen (DMS).

Det går dock inte att säkert avgöra när Husby blev en husaby och därmed 
inte heller att säkert koppla den befästa hantverksgården till funktionen som 
husaby. Skelettgravarna på Kofallet antyder en omstrukturering av bebyggel
sen som skulle kunna ha ett samband med att platsen blev en husaby. Vidare 
skulle det gamla häradsnamnet Edkmcedha ursprungligen kunna ha hört till 
Husby som därmed bytt namn men även tidigare varit en centralplats i bygden.

Det finns flera förklaringar till variationerna i fornlämningsbilden vid olika 
husabyar, det vill säga att vissa saknar fornlämningar och att andra har mycket 
speciella sådana. Husby illustrerar väl problemet som beror på att de synliga forn- 
lämningarna endast förmedlar en del av bilden av den bebyggelse som funnits på
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Figur 13 Kofallet på Husby i Glanshammar ligger i ett exponerat läge på en höjd. Foto Kenneth Andersson.

platsen. Som diskuterats kan förklaringarna till de fåtaliga gravarna vara många. 
Vad det gäller tidsfästningen av husabyarnas uppkomst kan den i själva verket 
mycket troligt utläsas ur denna variation i fornlämningsbilden och då i synner
het gravarna. Husabyarna har helt enkelt, precis som kanske skelettgravarna 
på Husby indikerar, uppkommit under kristen tid. I de fall där, åtminstone i 
Mälardalen, synliga gravar saknas, beror detta sannolikt på att husabyarna 
inte har någon förkristen historia och i de fall där fornlämningar finns härrör 
dessa från den tid då platsen burit ett annat namn, precis som det troligen 
förhåller sig på Husby. En bakre gräns för husabyarnas tillkomsttid skulle med 
detta resonemang ligga någon gång under 1000-talet. Möjligen kan Wijkanders 
studie av Södermanland också ge ett bidrag (1983). Han har visat att husa
byarna har större anknytning till kyrkor än till gravfält och runstenar och vill 
utifrån detta hävda att husabyarna uppkommit under 1100-talet. Som jag även 
senare kommer att argumentera för, menar jag att etableringen av husabyarna 
visar på en stor organisatorisk ansats vilken endast kunnat göras av någon som 
hade tillräckliga resurser. Den kungamakt som växer fram kan troligen knap
past ha haft den styrkan förrän under 1100-talet.

Förhållandet att husabyarna i många fall verkar vara sekundära innebär 
svårigheter, som framgått av Husby i Glanshammar, när det gäller att diskutera 
deras egenskaper. De ligger ofta centralt i bygden och i kommunikativa lägen 
just för att de som centralplatser bör ligga på en plats där det finns utblick och
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där de är ett blickfång. Detta gäller även Husby som har ett allmänt gott kommu
nikativt läge vilket dock i någon mån är skyddat på ”halvön”. Dessutom har 
det legat högt, så att den säkert mycket imponerande palissadomgärdade hall
byggnaden kunde ses vida omkring (Figur 13). Det är tydligt att Husbys cen
trala läge relaterar till en äldre bygd. Den sockenindelning som tillkommer 
under tidig medeltid läggs över och skär rakt igenom den äldre bygden. Möjli
gen är Glanshammar den första och en tid den enda kyrkplatsen, för att sedan 
få efterföljare i Rinkaby och Lillkyrka.

Utav de funktioner som det föreslagits för husabyarna är skydd och försvar 
den enda som möjligen skulle kunna sägas vara belagd genom Husby-undersök
ningen. Det verkar med tanke på Husbys läge i förhållande till en framväxande 
riksbildning, snarast ha varit fråga om ett skydd för själva gården och en makt
demonstration gentemot omgivande bygd. Övriga husabyar torde inte heller vara 
inriktade på yttre försvar utan de är riktade mot omgivande bygd och de 
kommunikativa lägena har varit bra både av praktiska skäl och för att hävda 
makt genom läge i landskapet. Möjligen kan man tänka sig att det i husabyarna 
funnits krigare som ingått i följen lojala mot kungen och fungerat som försvar 
gentemot lokala hövdingar och konkurrenter om makten. Husbyarna represente
rar en utifrån kommande makt utan naturlig förankring i den lokala maktsfären.

Hantverket är mycket intressant då det är ett helt nytt inslag i husaby-dis- 
kursen, även om det är väl uppmärksammat vad det gäller andra centralplatser. 
Hantverket, det vill säga tillgången på järn och andra råvaror samt teknolo
giskt kunnande, kan vara huvudskälet till Husbys existens. Därmed framträder 
ytterligare ett syfte, kanske ett av de viktigaste, för att hålla husabyar - pro
duktion för ekonomisk vinning. Detta är knappast förvånande i en ekonomi 
som huvudsakligen inte var monetär och där skatter, i den utsträckning de fanns, 
var irreguljära och betalades in natura. Jordägandet blev ett sätt för kunga
makten att få inkomster under den tid innan riket och administrationen var 
tillräckligt etablerad för att den interna exploateringen skulle kunna göras med 
hjälp av stående och individuella skatter.

Antalet husaby-namn och spridningen av dem innebär att begreppet husaby 
och vad det stod för måste ha varit väl känt för samtiden. Namnet måste ha 
haft en funktion som maktsymbol och manifesterat kungamakten. Att genom 
härledning av ordet få något grepp om dess innebörd torde dock inte kunna ge 
mer än ledtrådar. Den reella funktionen torde vara alltför mångfacetterad för 
att kunna avspeglas i ett namn och andra källor som arkeologiska lämningar 
och äldre skriftliga källor borde vara mer lämpade för att få en djupare förstå
else för husabyarna.

Vad det gäller diskussionen om varifrån husabyarna införts, finns tyngd i Tho
mas Lindkvists argumentation om att de skulle ha skapats av en kungamakt med 
fäste i Götalandskapen (1999). Skattesystemet baserat på gästning och den aktuella 
politiska situationen med den mer samlade och etablerad makten i detta område
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talar för detta. Genom den höga frekvensen och koncentrationen av husabyarna, 
samt det faktum att många av dem är sekundära, blir det tydligt att de utgör ett 
system som dessutom täckt ett ganska stort område. Den eller de som lyckats 
med detta måste både ha haft stora ambitioner och stor kraft för att bryta sig in 
i äldre samhällsstrukturer. Detta styrker att husabyarna hör samman med de 
kungliga försöken att samla ett rike under den tidiga medeltiden.

Överensstämmelsen mellan fördelningen av husabyarna på de olika admi
nistrativa indelningarna som till exempel hundare och skeppslag har brister. 
Detta kan sannolikt förklaras av att husabyarna tillhör en annan organisatorisk 
ansats. Dessa administrativa indelningar, som huvudsakligen finns kring Mäla
ren, har troligen sin bakgrund i självvuxna gemenskaper som först under med
eltid territorialiserats (Lindkvist, T 1999:52f). Närke kan dock ha tillhört en 
delvis annan politisk sfär då det inte finns samma spår av tidig administrativ 
indelning utan i princip bara de härader som har sitt ursprung i Götaland. 
Husabyarna har, till skillnad från de äldre bygderna, införts ovanifrån och san
nolikt av en Götalandsbaserad kungamakt. Husabyarna, som man kan anta i 
många fall redan fungerade som centralplatser i dessa områden, togs genom 
konfiskation, lösen, gåva etcetera, i besittning av den expanderande kungamak
ten. Själva symboliken i besittningstagandet bör ha varit stor. Då förhållandena 
förstås varit skiftande och instabila har kungamakten inte alltid kunnat genom
driva det den har haft för avsikt. Husabyarna har därmed skapats på olika sätt. 
En rumslig samvariation som dock inte är total, har uppstått mellan husabyar 
som många gånger tillkommit genom övertagande av tidigare centralplatser 
och territoriella enheter som växt fram ur äldre bygdegemenskaper.

Husabyarna speglar en tid när kungamakten ännu genom sin konkreta när
varo i landskapet visade sin makt. Legitimitet söktes genom personliga relatio
ner. Landskapets roll höll dock under denna tid på att bli mer formell genom att 
själva ägandet av mark utryckte makt. Detta förstärktes av att innehavet av 
land i större utsträckning blev grunden för ekonomin. Ännu hade dock inte 
samhället formaliserats och organiserats så mycket att inte direkt närvaro i 
landskapet behövdes för att vidmakthålla inflytande och få inkomster. Husabyar
na har säkert fungerat som brohuvuden för kungamakten i områden som ännu 
var splittrade och utgjorde en periferi i förhållande till Götaland såsom trak
terna kring Mälaren och för den delen även Närke. När den formella organisa
tionen ökat har även skalan i landskapet växt och större territoriella enheter 
kunnat bildas och hållas samman - riket bildades.

Det har dock vid denna tid ännu i stor utsträckning funnits en kontinuitet i 
maktens landskap. Det är först med införandet av slottslän och framväxten av 
fler och större städer, vilket innebär att makten koncentreras till färre och del
vis nya platser, som det verkliga avbrottet sker, det vill säga någon gång under 
1200-talet. Husabyarnas förfeodala karaktär är tydlig men de utgör också ett 
steg på vägen mot den feodala riksbildningen.
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Ett märkligt fynd 
i Riseberga

Hösten 2002

av Leif Karlenby

rots att två månader hade förflutit sedan den stora branden sommaren 
2002, låg en kväljande, stickande rökdoft kvar över platsen. Två stora 
ladugårdar hade brunnit ned till grunden. En hög med förkolnad säd 

pyrde fortfarande och spred en svag dimma kring de förvridna stålskeletten 
efter sädestorken. Mitt i all röran fanns en fyrkantig kalkstengrund, närmast 
ett suterrängt källarutrymme. Vad var detta för något? En av väggarna var uppen
bart ålderdomlig till sin karaktär, uppbyggd i en teknik som kännetecknade 
medeltida byggnader och med välhuggna stenar liknande dem i klostret i 
Riseberga. Delar av golvet täcktes av tegelstenar, lagda i ett vackert fiskbens- 
mönster. Tanken kunde inte lämna oss - kunde detta vara en äldre byggnad 
som inlemmats i de senare byggnaderna på platsen. Frågorna hopade sig: Hade 
grunden från början haft en annan funktion, kunde den ha något med kloster
anläggningen att göra? Det finns gott om exempel från andra platser - bland 
annat Alvastra - på anläggningar som legat avlägset från klostret, så kallade 
grangier (Holmström & Toliin 1990:305ff). Dessa har haft till funktion att 
sköta om klostrens mer profana sysslor och drevs oftast av så kallade lekbröder.

Vi hade kommit ut till platsen för en besiktning som en del av planeringen 
inför en utredning. Markägaren ville bygga upp sina förlorade ekonomibyggna
der så snart som möjligt, men detta innebar problem. I början av 1900-talet hade
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Figur 1 Brandplatsen i september 2002. Bland all bråten kan man se den märkliga husgrunden. 
Foto Leif Karlenby.

man i området kring de nedbrunna byggnaderna funnit flera delar av Eskilstuna- 
kistor. Dessa var gamla gravar från tidigkristen tid med en spridning främst i 
Götalandskapen. De förekommer ofta i samband med tidig kyrkoetablering 
och då ofta vid stavkyrkor (jfr Hedvall 2001:18). Platsen uppvisade också goda 
topografiska förutsättningar för en förhistorisk boplats.

Den politiska geografin
Platsen där vi fann husgrunden ligger endast ett par hundra meter sydost om 
Riseberga klosterruin som är belägen på en höjdsträckning i det omgivande 
bördiga landskapet. Riseberga kloster anlades i slutet av 1100-talet. Denna 
period utgjorde en mycket expansiv period för cistercienserorden, likväl för
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Figur 2 Riseberga klosterruin i vinterskrud. Foto Ulrika Wallebom.

den svenska staten (Leroux-Dhuys & Gaud 2001:95; Harrison 2002:16). I en 
stiftelseurkund överlåter Birger Brosa äganderätten till Riseberga på nunnor av 
benediktinerorden, senare ett cistercienserkonvent. Man vet att jarlen dog 1202 
så man antar därför allmänt att donationen skedde i slutet av 1100-talet (Conradi- 
Matsson 1998:209).

Klostret byggdes förmodligen under tidigt 1200-tal. Mot slutet av 1200- 
talet eller i början av 1300-talet byggdes en ny och större kyrka till klostret 
(Conradi Mattsson 1998:215ff). Klostret i Riseberga ödelädes i en brand år 
1546, förmodligen till följd av ett åsknedslag.

Cistercienserorden grundlades i slutet av 1000-talet som en reaktion på den 
förslappning i hållningen till den helige Benedikts regler som hade infunnit sig 
bland munkarna i Benediktinerorden. Ordens grundare - Robert av Molesme - 
var också benediktinermunk och anlade 1098 det första klostret i Clteaux. Platsen

LANDET VI BYGGDE 353



har givit orden dess namn. Ordens mest namnkunnige munk torde dock Bern
hard av Clairvaux vara (Leroux-Dhuys & Gaud 2001:25ff).

Cistercienserkloster grundades vanligen av ett redan befintligt kloster. 
Abboten i detta kloster sände ut 12 munkar under ledning av en ny abbot och 
dessa skulle grunda och utveckla det nya klostret på den nya platsen. De första 
klostren som grundades i Sverige var Alvastra och Nydala. Båda anlades år 
1143, Alvastra på Kung Sverkers instiftan och Nydala på biskop Gisles av Lin
köping. Tydligen var munkarna inte allt för angelägna att ge sig av till det kalla 
Norden, abboten i CTteaux var tvungen att övertala dem (Conradi Matsson 
1998:206ff).

Nunnekloster fick till att börja med inte finnas inom Cistercienserorden. 
Mot slutet av 1100-talet gav man ändå med sig och tillät nunnor. Dessa kloster 
skulle lyda under ett närstående munkkloster och abboten skulle vara nunnornas 
visitator. I Sverige kom cistercienserna att grunda sex munkkloster och åtta 
nunnekloster, alla utgående från Clairvaux (Conradi Matsson 1998:207ff).

Tidigare arkeologiska insatser i området har skett allt sedan 1830-talet fram 
till våra dagar. De mest omfattande skedde runt 1930 då klostrets ruiner reno
verades (Waiden 1931:51ff). I samband med reparation av kyrkans norra mur
rester genomfördes en mindre arkeologisk undersökning 1972 (Andersson, Karin 
1978:71ff).

I Birger Brosas stiftelseurkund nämns en kyrka. Den kyrkogård som måste 
ha hört till denna har förmodligen en gång innehållit de Eskilstunakistor som 
framkom under 1800-talet söder om ladugårdsbacken. Delarna togs tillvara 
1902 och finns nu på Örebro läns museum.

Kyrkan blev troligen överflödig vid grundandet av klostret och klosterkyrkan. 
Spår av begravningsplats påträffades redan 1828 på gärdet söder om ladugår
den. Någon närmare beskrivning av ”spåren” finns inte och inte heller av plat
sen. Sannolikt är det dock samma plats som nämns som fyndplats för resterna 
av Eskilstunakistorna under åren 1899 till 1902. Dessa påträffades, enligt upp
gift, söder om en ladugård. Stenarna härrör från gravmonument ovan mark, 
vilka dateras till 1100-talets början. Uppgifter från 1912 nämner att det var 
vanligt förekommande att rester av ”stenar med ornament och konstiga bok
stäver” dök upp i åkern. Tyvärr gjordes ingen närmare dokumentation över 
platsen men det är högst sannolikt att de tre omnämnda platserna ligger inom 
samma område. (Zachrisson 1984:94).

Birger Brosas anknytning till klosteretableringen är av stort intresse då det 
förmodligen innebär att Riseberga tidigare var en stormansgård och tecknen på 
en gårdskyrka - kanske en tidig kyrka av sten - är ytterligare en indikation på 
platsen betydelse i såväl tidigmedeltid som under förhistorisk tid. Kyrkor som 
är byggda under 1000-tal och tidigt 1100-tal har i stor utsträckning tillkommit 
på initiativ av en kyrkobyggande stormannaklass.

354 LANDET VI BYGGDE



Figur 3 Husgrunden sedd från öster. Golvet har städats och man kan se den norra och västra 
väggen. Lägg märke till att de har helt olika konstruktion. Foto Leif Karlenby.

En grundligt studerad grund
Husgrunden var elva meter lång och nio meter bred, byggd av kalkstensflisor, 
med innermåtten 7,5 x 9,5 meter. Väggarna var bevarade till en höjd av som 
högst 1,2 meter, dock vanligen kring 1 meter. Stenen har med största sannolikhet 
hämtats från klosterbygget eller så har sten brutits och preparerats vid samma 
tillfälle. Kalkstenen kommer från Lanna som tillhör Yxhultskalkstensgruppen, 
precis som materialet i flertalet av tidiga stenbyggnader i Närke (Modin 1996:86f).

Den östra väggen var endast bevarad till halva sin längd, varvid en cirka 4 
meter stor öppning till rummet bildades. Väggen bestod huvudsakligen av 
kalkflisor, men ett par meterstora granitblock i den nedre delen av muren kan 
möjligen utgöra en ursprunglig del av väggen och att den övre delen har byggts 
om. De övriga väggarna bestod av kalkstensflisor som var av olika storlek och 
form i de olika väggarna.
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Den norra väggen var den bäst lagda och bevarade, byggd av väl huggna och 
jämnstora stenar. Bland stenarna fanns flera som var skrädhuggna. Den norra 
muren var nedgrävd i åsen till runt en meters djup. Utrymmet mellan muren 
och nedgravningens vägg var enbart ett par decimeter brett och fyllt med en 
blandning av kalkbruk och sand. Ju närmare muren desto större inblandning 
av kalkbruk. Kalkflisornas anslutning mot utsidan var ojämn varför det var 
uppenbart att den aldrig varit tänkt att vara synlig. Till sin konstruktion kan 
muren sägas ha varit en halv skalmur.

Den västra väggen bestod av stenar med ett helt annat format än i den norra 
(Figur 3). Här var stenarna av mer varierande storlek och muren var inte lika väl 
lagd, möjligen var väggens södra del konstruerad på samma sätt och av liknande 
stenar som i den norra muren. Det var tydligt att den norra delen av muren rivits 
och byggts upp igen i samband med anläggandet av en golvbrunn strax utanför 
grunden. Den västra väggen hade på jämna avstånd utkragade stenar som an
tydde att de har haft någon form av bärande/stödjande funktion. Möjligen kan 
de har burit upp ett bjälklag i en övervåning. De sammanlagt fyra stöden är 
placerade med ungefär 1,3 meters mellanrum. På flera ställen, särskilt i den del 
som reparerats, fanns gråstenar i det undre lagret. Utsidan var - liksom på den 
norra väggen - mycket ojämn beroende på stenarnas olika storlek. Här var 
nedgravningens kant placerad betydligt längre från murväggen och ingenstans 
syntes spår av att man skulle blandat sanden närmast muren med kalkbruk.

Den södra väggen hade tillsynes samma konstruktion som den norra, men 
var till skillnad från denna kraftigt skadad av branden, något som gjorde det 
svårt att avgöra hur väl muren lagts från början. I botten fanns flera meterstora 
gråstenar som bildade fundament åt den betydligt smalare kalkstensmuren ovan. 
Den inre sidan var plan och utsidan mycket ojämn. Avståndet till nedgravningen 
var här upp mot en halv meter och detta utrymme hade av allt att döma stått 
öppet en tid, då det var fyllt med halm och annan boss. På grund av den ur
sprungliga topografin hade muren endast grävts ner några decimeter, till skill
nad från den norra.

I husgrundens norra del fanns ett tegelgolv bevarat inom en 7,5 x 4 meter 
stor yta. Detta var lagt av 28 x 14 x 6 centimeter stora tegelstenar i ett så kallat 
fiskbensmönster (Figur 4). Ett par decimeter ut från den västra väggen har gol
vet rivits upp i en omkring 2 decimeter bredd ränna och fyllts med sten och 
grus, förmodligen en dränering av något slag. Tegelstenarna öster om denna låg 
på ett underlag av ett par centimeter tjockt kalkbruk. Teglet väster därom och 
intill den västra väggen låg direkt på den naturliga sanden.

Öster om tegelgolvet fanns ett fundament uppbyggt av kalkflisor och grå
stenar. Mellan dessa - och även i ett tunt täckande lager över - fanns det kalk
puts av samma typ som i murresterna. Detta kan vara ett fundament för en
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Figur 4 Lodbild på det fiskbensmönstrade tegelgolvet. Längst till höger syns dräneringsrännan. 
Foto Leif Karlenby.

spis. Vi fann en rad med stenar - både kalksten och gråsten - som utgjorde 
resterna efter ett murfundament som sträckte sig ytterligare 3 meter söder ut 
längs den östra väggen. I förlängningen av dessa fanns en rad med mindre ste
nar som utgjort sylisten för en träbyggnad. Rester av förmultnat trä låg längs 
med denna rad. Väster om syllstensraden fanns spår efter ytterligare två träsyllar. 
Under och över dessa fanns ett par lager med sand, omväxlande med avsatta 
kulturlager. Lagren var endast ett par centimeter tjocka. Förutom ett par sen
tida fynd i ytan fanns endast obrända djurben i de avsatta lagren. En grön 
glasbit med blåsig struktur kan vara från 1600- eller 1700-talet. En 14C-date- 
ring av en av syllstockarna har gett en datering just denna tid. Golvet i hus
grunden var i övrigt kraftigt omrört och till stora delar förstört.
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,4C-dateringarna

Fyra kolprover lämnades in för analys. Av dessa togs tre från husgrunden. Ett 
prov togs ur murbruket i den norra muren med förhoppningen att detta skulle 
kunna ge en datering av detta parti. Ett prov togs från under tegelgolvet. Ytter
ligare ett prov togs på träsyllen i husgrundens sydöstra del.

Det första provet (KIA 19719), från murbruket i den norra muren, visade 
sig ha gjorts på ett stycke fossiliserad bark med en ålder som vida översteg 
husgrundens. Dateringen stannade mellan 30 000 och 40 000 år BP. Förmodli
gen kommer detta stycke bark från den i bruket ingående sanden.

Det andra provet (KIA 19721), som bestod av kol insamlat under tegel
golvet, gav en datering till efter 1955 e Kr. Detta är djupt nedslående då det 
antyder att tegelgolvet är anlagt i sen tid. Emellertid motsäger de arkeologiska 
och stratigrafiska iakttagelserna en så sen datering. Bland annat är golvet äldre 
än de dräneringsrännor som grävts igenom det. Dessa hör sannolikt ihop med 
anläggandet av en iskällare under 1840-talet. Det är dessutom mindre troligt 
att man så sent som på 1960-talet skulle ha återanvänt ett gammalt handslaget 
tegel.

Det tredje provet från husgrunden kommer från en av de träsyllar som vi 
träffade på i den sydöstra delen. Detta prov (KIA 19720) placerar trästockarna 
antingen till slutet av 1600-talet eller slutet av 1700-talet. På grund av kalib- 
reringskurvans osäkerhet vid just denna tid går det inte att statistiskt avgöra 
vilken av de två topparna som anger en mer sannolik ålder på trästockarna.

En rekapitulering av byggnadens historia

Oavsett om husgrunden är medeltida eller bara byggd av medeltida material 
under en senare epok, utgör den ett inslag i en kontinuerlig bosättning av cen
tral betydelse för Västernärke. Husgrundens betydelse för förståelsen av denna 
pågående bosättning är uppenbar och en dokumentation av anläggningen var 
absolut nödvändig.

Vi har kunnat slå fast att husgrunden har byggts - och byggts om - vid fyra 
tillfällen. Anläggningen var nedgrävd i den norra delen cirka en meter. I söder 
har muren grävts ned endast ett par decimeter. Den norra muren var äldst och 
denna kan kopplas till det murfundament som fanns på den östra sidan som 
sträcker sig längs halva dess längd. Grunden har alltså varit mindre tidigare, 
kanske runt 9x5 meter. Till detta första stadium kan också tegelgolvet räknas, 
då detta helt saknas i den södra delen. Emellertid kan golvet vara inlagt senare, 
men dock före de tre senare ombyggnaderna.

I husgrundens sydöstra del fanns rester av ett, möjligen två, trägolv i form 
av starkt förmultnade träsyllar. En av dessa låg på en rad av knytnävsstora
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syllstenar, vilka angav väggens läge. Denna låg i linje med det murfundament 
som kunnat knytas till den äldre, norra muren. Syllkonstruktionen förefaller 
vara rester av en träbyggnad som utgjort fortsättningen på den tidigare, mindre 
stengrunden. Träbyggnaden måste vara yngre än den första stenbygganden då 
den sluter an mot denna. Det är emellertid inte möjligt att avgöra hur mycket 
yngre. Enligt 14C-dateringen av träsyllen - som markerar ett datum före vilket 
ombyggnaden inte kan ha skett - måste trähuset ha byggts antingen vid slutet 
av 1600-talet eller i slutet av 1700-talet. Vid ett senare tillfälle - kanske så sent 
som under 1800-talet - har man rivit tre av murarna och anlagt en större grund.

När man så 1912 anlade den nya ladugården revs den östra muren helt och 
byggdes upp igen, men då bara i den södra delen. Den norra halvan lämnades 
öppen som en ingång till rummet. Det sista ingreppet gjordes i den västra mu
rens norra del som revs i samband med anläggandet av en golvbrunn strax 
utanför grunden. Man byggde dock upp den igen, men ganska slarvigt. Denna 
sista ombyggnad har förmodligen inträffat vid 1900-talets mitt.

En gammal eller en inte så gammal husgrund?
Undersökningen förde oss en bit närmare sanningen om detta hus, men vi har 
fortfarande inte kunnat avgöra om det rör sig om en gammal husgrund, sam
tida med klostret eller om det rör sig om ett hus som byggts av material från det 
övergivna klostret. Med hjälp av 14C-dateringarna kan vi våga oss till att pla
cera husgrunden i tiden före slutet av 1600-talet. Vid mitten av 1600-talet tar 
man material för ombyggnad av Edsbergs kyrka från klostret och kanske pas
sade man på att göra det samma i Riseberga för att bygga sig en stenbyggnad.

En annan tolkning som känns lockande är att grunden egentligen ursprung
ligen har utgjort fundamentet till en gammal stenkyrka, äldre än klostret. I 
Västnärke finns exempel på dylika stengrunder till gamla gårdskyrkor på många 
platser. Nämnas kan bland annat Granhammar och Kräcklinge som är de två 
närmaste grunderna (Zachrisson 1984:96ff). Fynden av Eskilstunakistor i 
Riseberga visar att även där funnits en tidig kyrka (1984:94f). Man har också 
hittat skelettrester i åkern söder om den gamla ladugårdsbacken (Harbe 1961: 
36). Likheter finns mellan flera av kyrkogrunderna och grunden i Riseberga. 
Även läget i en västsluttning mot en vidsträckt dalgång med utsikt mot socken
kyrkan (jfr Kräcklinge) är lika (Zachrisson 1984:96). Emellertid utgör de 
välhuggna stenarna med skrädhuggning en indikation på att de inte är äldre än 
klostret.

Oavsett vilken ålder som husgrunden har är det ett mycket intressant fynd 
och mycket tack vare dess långa byggnadstid ger den en alldeles särskild inblick
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i byggnadstraditioner på landsbygden. Återanvändning är något som i allra 
högsta grad kan gälla byggnader, särskilt sådana av sten. En byggnad som bör
jade som kyrka på en stormannagård, kan mycket väl sluta som halmupplag på 
en modernt driven jordbruksenhet. Bebyggelse kan komma och gå, men den 
kan också bestå genom århundradena, om än med olika funktion.
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”Han hade lärt sig att göra järn för länge sedan, redan 
när han var barn och bodde vid det större vattnet. Sedan 
dess hade han lärt sig mycket om värmen, glöden, veden 
och stenen som förvandlades till ett mjukt men sam
tidigt hårt material som levde under hans händer. Hant
verket fanns i honom, i känsel, lukt och syn.” 
(Karlsson 2002b:22)

Järnet skapade om samhället. Under yngre bronsålder 
kom detta material till Norden och kunskaperna spred 
sig snabbt. Från ett äldre ojämlikt samhälle klev järn
smederna in i ett mer jämlikt. Med tiden utvecklades 
återigen hierarkier och bergslager växer fram i Närke, 
som på många andra platser. Produktionen blev om
fattande och kontrollerad. Kungen ville naturligtvis ha 
sin del av kakan. Under århundraden producerade man 
överskott för export likväl för eget bruk. Järnet blev 
till och med så allmänt att det användes som betalnings
medel, många byar på slätten och bergsmännen i sko
garna betalade sin skatt i järn.



Mellan brons och järn

av Catarina Karlsson

är människorna först började använda järnet tog en era sin början 
som ännu inte är slut. Järnet är fortfarande den viktigaste metallen i 
vår vardag. Det har präglat stora delar av vårt samhälle och här i 

Bergslagen har vi starka järntraditioner. Järnet har setts som en positiv kraft 
och smeder var redan under förhistorisk tid mytomspunna. Än idag använder 
vi inte bara järnet, utan också uttryck för hur symboliskt järnet är. Vi talar om 
järnvilja, stålmän, att stålsätta sig och järnhand. Historien om järnet börjar 
tidigt i Närke och har varit en rödglödgad ståltråd som löpt genom historien 
ända in i våra dagar. Frågan är vad som hände när järnet gjorde sitt intåg. Vad 
hände när den fantasieggande och mytiska bronsen fick konkurens av det mer 
handfasta och jordnära järnet? Detta hände för nästa 3000 år sedan i Närke. 
Idag undrar vi hur människorna och samhället påverkades av den nya metallen?

Under bronsåldern kom det första järnet till det som idag kallas Sverige. Till 
Sverige och Danmark kom de första järnföremålen för ungefär 3000 år sedan 
och den äldsta dateringen av en järnframställningsplats i Sverige är lika gam
mal. I de övriga nordiska länderna finns inga fynd av järnframställning under 
bronsålder (Hjärthner-Holdar 1993).

Eva Hjärthner-Holdar skriver i sin avhandling från 1993 att järnframställning 
främst påträffats i anslutning till boplatsområden under bronsålder. Ofta med 
mycket nära anknytning till bronsgjutning. Det är mycket möjligt att brons- 
gjutarna som var de första med metallurgisk kunskap började framställa järn 
med hjälp av idéer och kontakter med andra metallurger. Råvarorna för att 
framställa järnet var lättillgängliga och efterhand blev järnet mycket viktigt i 
jordbrukarsamhället. Detta kan i sin tur ha haft betydelse för ett ökande väl
stånd under yngre bronsålder och äldre järnålder. Välståndet ledde i sin tur till

VAD BERGET GAV 363



Figur 1 Replik av en av bronsplattorna från Hasslefyndet. Foto Catarina Karlsson.

ett ökat behov av järn. Under det fjärde och femte århundradet före Kristus 
eller ännu tidigare omorganiserades järnproduktionen på grund av ökad efter
frågan. Man började mer målinriktat söka sig till råvarorna och anlade järn- 
framställningsplatser i anslutning till råvaran snarare än till boplatsen. Det var 
sannolikt i detta skede som bronsgjutarnas inflytande på järnhanteringen upp
hörde. En ny deltidssysselsatt specialistgrupp framträdde, järnproducenterna 
(Hjärthner-Holdar 1993, Grandin & Hjärthner-Holdar 2003).
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Tidiga järnfynd i Hassle
I Glanshammars socken, närmare bestämt vid byn Hassle, påträffades år 1936 
en skatt. Skatten hittades av en bonde som rensade i Äverstaån som rinner 
söderut till Hjälmaren. En stor bronskittel låg i kanten av ån. Den var fylld med 
bronsföremål, två Hallstatsvärd, svärdsknappar, två bronsspannar och tolv 
bronsplattor med kantbeslag och mittbucklor av järn. Nedläggningen av före
målen anses ha skett under bronsålderns period 6 mellan cirka 700-600 f Kr.

I det här sammanhanget är bronsplattorna med mittbucklor av järn det in
tressantaste. Det är mycket ovanligt att man blandar brons och järn i samma 
föremål. Man har inte hittat några paralleller till bronsplattornas utformning, 
varken nationellt eller internationellt. Anledningen kan vara att plattorna är av 
inhemsk eller kanske till och med närkingsk tillverkning. Detta skulle stämma 
väl överens med den tidiga järnhanteringen som börjar redan under bronsålder 
i Närke.

Blästbruket i Närke tar sin början under yngre bronsålder i en bronsålders- 
bygd som vi inte vet så mycket om ännu. Senare under järnåldern förekommer 
blästbruket över stora delar av Närke. Koncentrationer finns på södra Närke- 
slätten, i sydväst i socknarna Viby och Hardemo, i öst Sköllersta och Asker, i 
söder runt Vättern i Hammar och Askersund. Av de undersökningar som kom
mer att redovisas här, med andra ord de som har dateringar till övergången 
mellan järn- och bronsålder eller tidigare, ligger Sågebol och Skävi i Viby socken 
och Smedsgården, Finnbäcken och Stora Älberg i Hardemo socken. Med andra 
ord ligger tyngdpunkten för de första järnframställningsplatserna i Närke på 
slättens sydvästra del.

Sågebol den tidigaste dateringen av 
järnframställning i Närke

Cirka fyra mil väster om Örebro grävdes våren 1993 en mycket tidig järn- 
framställningsplats. Platsen heter Sågebol och ligger i Viby socken, mitt i bläst- 
brukets centrum i Närke. Sågebol ligger i det sydvästra hörnet av Närkeslättens 
fullåkersbygd, som i söder och väster övergår i Norra Tiveden. Här fanns fyra 
blästerugnar, tre låg tillsammans och en enskilt. Den ensamt belägna ugnen är 
daterad till 925-811 f Kr alltså mitten av den yngre bronsåldern, den äldsta 
blästerugnen i Närke. De andra ugnarna användes under romersk järnålder 
och vendeltid. Spåren från bronsålder är relativt få i närområdet. De består av 
enstaka lösfynd. Viby socken är främst känt för sina många järnåldersgravar 
som gör socknen till en av de fornlämningstätaste i Närke. Längs Snavlundaåsen
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Figur 2 Karta över de 
tidigaste järnframställ- 
ningsplatserna i Närke.

ligger flera järnåldersgravfält det närmaste cirka en kilometer sydost om Såge- 
bol. (Kihlstedt 1998).

Närkes äldsta blästerugn var sannolikt en delvis nergrävd ler- och stenbyggd 
schaktugn. Vid de fyra ugnarna fanns en relativt liten mängd slagg som tyder på 
en produktion i liten skala. Men det finns en möjlighet att slagg försvunnit på
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grund av bortodling eller vittring. Samtliga ugnar var flergångsugnar. Vid Såge- 
bol framställde man järn under två perioder med ett tidspann av nästan 1500 år 
(Kihlstedt 1998). Att man återkommit till platsen tyder även det på att den 
varit lämpad för järnframställning och möjligen att malm funnits här.

Trots att människorna har lämnat många spår efter sig verkar det som om 
de inte bott där permanent. Kanske var det en säsongsboplats där man bott 
under vissa perioder av året. Läget på en mindre förhöjning omgiven av våt
marker tyder på att det inte är odlingsmark som styrt valet av platsen. Platsen 
ligger ganska långt ifrån kända gravfält vilket pekar på utmarksbruk. Allt tyder 
på att det sannolikt är järnframställningen som varit huvudsyftet (Kihlstedt 
1998). Detta motsäger till viss del teorin om att järnet börjar framställas vid 
boplatser för att sedan flyttas ut i periferin eller utmarken när produktionen 
ökat. I området fanns inga andra anläggningar från övriga delar av järnframställ- 
ningsprocessen. Exempelvis fanns inga kolningsgropar eller ässjor. Järnet har 
sannolikt bearbetats vidare någon annanstans. Den närmaste mer omfattande 
boplatsen från perioden finns i Skävi.

Skävi
I samband med samma vägbygge 1993 undersöktes även Skävi, i Viby socken. 
Skävi ligger vid Vibysjön. Ett stort antal blästerugnar fördelade på tre områden 
undersöktes. På ett av områdena fanns rester efter två blästerugnar, daterade 
till förromersk järnålder. På de två andra områdena daterades blästerugnarna 
till folkvandringstid-vikingatid. Här är det framför allt de två förromerska ug
narna som är intressanta. Den ena ugnen var svårt skadad, den andra var en 
relativt välbevarad stenramsugn. Stenramsugnarna har vanligen en datering till 
förromersk järnålder.

Järnframställningen har pågått under en lång tid i området och dateringar
na visar att små grupper av ugnar använts under olika tider. Produktionen ökade 
under yngre järnålder med en koncentration till vendeltid. I anslutning till bläs
terugnarna fanns också smideshärdar och lertäktsgropar för insamlande av ugns- 
väggsmaterial. I Skävi påträffades också det enda undersökta bronsåldershuset 
i Närke. Huset dateras typologiskt till början av yngre bronsåldern. På platsen 
fanns även lämningar efter hus som daterats till äldre järnålder. Under hela 
järnåldern och in i medeltid har människor bott i Skävi. Avståndet mellan bläs
terugnarna och husen är dock cirka 400 meter, vilket gör att vi inte direkt kan 
säga att järnframställningen skett i boplatsmiljö. Även två härdområden i om
rådet är daterade till äldre järnålder (Bergold & Holm 1999).
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Smedsgården
Pär Hansson undersökte under 1984 en järnframställningsplats i Hardemo 
socken som kalias Smedsgården. Platsen upptäcktes av en lantbrukare och hem- 
bygdsforskare. Den låg i åkermark och riskerade att försvinna gradvis. Därför 
beslutades att en undersökning skulle göras. Platsen låg i en åker som odlats 
upp under sen historisk tid. Ännu på 1800-talet omtalas marken som sidlänt, 
vilket skulle kunna indikera att den legat vid en myr. Ännu idag kan man se 
nybildning av malm i dikena (Hansson 1989).

Järnframställningsplatsen var till stor del bortodlad. Lokalen är daterad till 
yngre bronsålder, äldre järnålder och vikingatid. Den äldsta dateringen är 
2400±105 BP (800-200 f Kr vid 2 sigma). Det betyder att även här är järn
framställningen under sen bronsålder lokaliserad till malmråvaran (Hansson 1989, 
Hjärthner-Holdar 1993). Denna datering stämmer väl överens med det ovan
nämnda Hasslefyndet. Stora mängder slagg och ugnsväggsfragment påträffades 
här och även en stor mängd skörbränd sandsten i decimeterstora bitar. De påträf
fade lagren belägger järnframställning, men var mycket svårt åtgångna och ingen 
klar bild av strukturer och verksamhet kunde urskiljas. Tyvärr gick det inte heller 
att urskilja vilken typ av blästerugnar som funnits här (Hansson 1989).

Finnbäcken
Pär Hansson undersökte redan 1969 en annan järnframställningsplats i Har
demo socken i Närke. Järnframställningsplatsen var före undersökningen över- 
torvad och beväxt med tät barrskog. Finnbäcken rann förbi i en ravin. Lokalen 
utgjordes av en sänka som öppnade sig ned till bäcken. Järnframställningen 
pågick på ett slätt parti ovanför bäckens östra sluttning. Flera stora lager av 
slagg, ugnsväggar, bränd lera och kol låg i sluttningen mot bäcken. På västra 
sidan kunde inga spår av järn eller människor hittas.

I sin avhandling gör Pär Hansson ett försök att grovt uppskatta produktio
nen utifrån mängden slagg. Han kommer fram till att ungefär cirka 25 ton järn 
kan ha framställts här (Hansson 1989). Denna typ av beräkningar är dock 
mycket vanskliga och har på senare år kritiserats starkt. Det är svårt att veta 
hur mycket slagg som finns kvar från den ursprungliga mängden och även hur 
mycket slagg som genereras på olika platser vid olika tillfällen.

Järnframställningsplatsen är daterad till förromersk järnålder. Fyra säkra och 
en osäker ugnsplats grävdes ut. Alla ugnar var stenramsugnar. De byggdes med 
ramar av resta flata hällar, i allmänhet av sandsten, som uppförts i en nedgravning 
i sanden. Ugnsväggsfragment av förslaggad lera tyder på att ugnarna har haft 
lerschakt. Lerschakten har dock inte kunnat rekonstrueras (Hansson 1989).
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Figur 3 Blästerugnen i Stora Älberg. Foto Catarina Karlsson.

Stora Älberg
Strax väster om Hallsberg, ligger gården Stora Älberg i Hardemo socken, även 
här smidde och framställde människor järn när bronsåldern slutade och järnål
dern tog sin början. Uppe på en höjdrygg i ett kuperat landskap valde man att 
bygga sin blästerugn och ässja. Nedanför höjden ligger en domarring, de sju 
resta stenarna som bildar ringen markerade kanske redan platsen när järnet 
framställdes.

Järnframställningsplatsen med blästerugn och ässja låg i nuvarande betes
mark på en flack sydsluttning. Ugnen var sannolikt en schaktugn som byggts av 
stenar och lera, en flergångsugn. Efter varje blåsning rensades ugnen på slagg 
och ugnsväggar, så bildas så kallade slaggvarp. Här var slaggen utspridd, vilket 
beror på att marken odlats (Karlsson, C 2002a &C 2002b). Blästerugnen var 
byggd av stora stenar och nedgrävd. Insidan var ungefär lika stor som de ugnar 
vi har i dagens kök. Byggstenarna var fodrade med lera som var utblandad med 
kvarts, sannolikt för att stärka den vid hög temperatur. Trots att delar av väg
garna fanns kvar var det inte möjligt att avgöra hur ugnspipan sett ut. Den 
södra kortsidan av ugnen var öppen och där fanns en utrakningsgrop som bil
dats när man rensat ugnen. Lufttillförseln har sannolikt skett med hjälp av
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hand- eller fotdrivna bälgar med blästeringångar som suttit i ugnspipan. Slagger- 
na har bildats i ugnsschaktets nedre del, under härden. Sannolikt har en avskil- 
jare i form av späntved använts. Det fanns även avtryck från träkol i slaggerna 
som tyder på att bränslet var kol. Bränslet som använts kom från ek och lind, i 
ässjorna användes ek (Karlsson, C 2002a & 2002b). Ugnen liknar de stenrams- 
ugnar som påträffats vid Finnbäcken, det finns även mindre likheter med ugnen 
i Sågebol som var sten- och lerbyggd. Men blästerugnen vid Stora Älberg var 
tyvärr sämre bevarad och något mindre än ugnarna vid Finnbäcken.

Ett malmupplag låg söder om ugnen. Malmen var sjö- eller myrmalm som 
ännu ej rostats. I jorden och sanden på platsen såg vi naturliga järnutfällningar 
och kanske var malmen från närområdet. Strax intill blästerugnen fanns en 
ässja. Den var anlagd för att återupphetta och rensa smältan från den slagg 
som suttit fast vid järnklumpen. Ässjans konstruktion var enkel. En nedgrävd 
rund härd med två gropar intill, där en hand- eller fotdriven bälg placerats för 
att blåsa in luft och höja temperaturen. Järnets sammansättning visar att man 
tillverkat ett fint järn med jämn och god kvalitet, som varit utmärkt att an
vända till eggstål (Grandin m fl 2001). Den som gjorde järn vid Stora Älberg 
skulle alltså troligen tillverka svärd eller knivar.

Experiment i Stora Älberg
Drygt 200 meter söder om järnframställningsplatsen, precis i kanten av under
sökningsområdet låg ännu en ässja. Den var mycket ovanlig, välbyggd och med 
flera speciella element. Ässjan var nedgrävd i sand och hade ett fundament av 
sten. Tjocka lerväggar på utsidan fodrade med alunskiffer, omslöt härden. Den 
hade också en bälggrop. Varför lerväggarna var så tjocka och fodrade med 
skiffer är svårt att spekulera om, men man hade lagt tid och tanke på att kon
struera ässjan. Skiffret har troligen armerat lerväggarna. Härdrummet var an
lagt på två flata stenar vilket är mycket ovanligt, kanske för att inget av det järn 
man bearbetade i ässjan skulle gå till spillo (Karlsson, C 2002a & 2002b).

Slaggresterna i anläggningen skulle kunna tyda både på framställning i bläs- 
terugn och smidesässja. Vi kan vara säkra på att anläggningen har med järn
bearbetning att göra och även utesluta att det rör sig om en blästerugn. Dilemmat 
gör att vi får söka andra möjligheter. Den välbyggda ässjan med härdrum och 
bälggrop visar att vi har att göra med en uppvärmningsanordning som är byggd 
för att ge högre temperaturer än en ordinär härd. Förslagsvis har den fungerat 
som omsmältningshärd. I omsmältningshärden har ytterligare ett mellanled mel
lan reduktion i blästerugn och primärsmide i ässja pågått (Englund 2002). Här 
har järnsmältan från ugnen återupphettats för att smälta ut ytterligare inneslutna
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Figur 4 Ässja under utgrävning. Foto Catarina Karlsson.

slagger. Omsmältningshärdar är ovanliga i arkeologiskt material men förekom
mer under historisk tid. Kanske beror detta på att fenomenet inte uppmärksam
mats tillräckligt. En omsmältningshärd skiljs från en ässja primärt genom sitt 
användningsområde. Sprutslagger och glödskal, som indikerar smide i härden, 
visar kanske på ännu ett användningsområde. Det finns inget som säger att 
ässjan inte använts till flera led inom järnbearbetningen. I vilket fall så har 
denna anläggning inte någon motsvarighet ännu i den arkeologiska litteratu
ren. Kanske var det en uppfinning som inte fick det utfall som man hoppats, 
eller också hade ässjan en specialfunktion som ännu är dold för oss idag.

Framställdes järnet borta eller hemma
Stora Älberg är inte totalundersökt och vi kan inte säkert veta om det i närhe
ten funnits en boplats eller inte. Endast vid Skävi har man påträffat en boplats 
med så tidig järnframställning. Här har även flera smidesässjor påträffats. Vi 
vet överhuvudtaget inte så mycket om var och hur man bodde under slutet av 
bronsåldern i Närke. Järnframställningsplatserna kan ha anlagts en bit från
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boplatsen på grund av brandrisk och nedskräpning av slaggrester. Blästbruket 
var dessutom sannolikt säsongsbundet och lätt att förflytta sig till när det var 
dags. Smide däremot förekom kontinuerligt vid behov under hela året. Därför 
valde man kanske att göra det närmare boplatsen.

Men merparten av de allra tidigaste järnframställningsplatserna i Närke har 
så vitt vi vet idag inte legat vid en boplats. Vi kan med andra ord säga att när 
man börjar framställa järnet gör man det inte vid sitt hem utan snarare där man 
hittat järnmalmen. Vad detta tyder på är möjligen att man såg på det nya hant
verket med respekt och av olika anledningar inte ville ägna sig åt det vid bo
platsen. En annan möjlighet är naturligtvis att man valt det enklaste alternati
vet där man slapp transport av malmen.

Om Eva Hjärthner-Holdars teori att järnframställningen utvecklats vid 
bronsåldersboplatser där man även gjutigt brons för att senare flytta ut i periferin 
stämmer så skulle tolkningen när det gäller Närke kunna se ut så här. Hjärthner- 
Holdar förlägger förändringen till femte och fjärde århundradet f Kr eller tidi
gare, men här har vi sett även tidigare dateringar av lokaler som sannolikt loka
liserats på grund av malmtillgång. Utifrån vad vi vet idag har tekniken sannolikt 
inte utvecklats här i Närke utan kommit hit på annat sätt. Även om detta skett 
tidigare än man kunde tro så har tekniken att framställa järnet sannolikt kommit 
som en färdig tanke. En tanke som kanske blev handling första gången i Sågebol. 
Detta är ett intressant forskningsområde som endast är påbörjat här i Närke, där 
många frågor återstår att ställas och besvaras.

Närke under bronsålder och äldre järnålder
Hur såg samhället ut när närkingarna började använda järn? Skedde några 
förändringar när metallen som kom att prägla vår vardag gjorde sitt intåg? På 
flera platser i Närke har innevånarna under bronsålderns slut och järnålderns 
början gjort järn. I vilken utsträckning påverkar detta vår bild av Närke under 
brons- och järnålder?

I en artikel i denna volym beskriver Leif Karlenby Närkes bronsålder utifrån 
lösfynd och exploateringsgrävningar. Han beskriver bronsålderssamhället un
der äldre bronsålder som ett strängt hierarkiskt, ojämlikt och konservativt sam
hälle styrt av gamla män, där man levde tillsammans på några få centrala plat
ser. De centrala bygder han urskiljer är norr om Hjälmaren, söder om Hjälma
ren och den sydvästra delen av Närkeslätten vid Viby och Edsberg (Karlenby 
2003c).

En förändring sker sedan under yngre bronsålder, precis som många arkeo
loger länge har poängterat. Många undersökningar och vetenskapliga arbeten
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pekar på att den tidiga bronsåldern snarare är länkad till neolitikum och att 
den yngre bronsåldern kanske var den första delen av det vi kallar järnåldern. 
Att överhuvudtaget skapa periodindelningar och avgränsningar för att under
lätta arkeologens arbete gör att vi många gånger gör det lite svårare för oss 
själva.

I Närke ger den yngre bronsåldern en mer spridd bild om man undantar Hassle- 
fyndet som helt dominerar fyndbilden. Om man tolkar bebyggelsestrukturen ef
ter detta mönster ser vi hur de centrala bygderna splittras upp och befolkningen 
blir glesare, färre och fördelade på mindre enheter (Karlenby 2003c). Den spridda 
och splittrade bilden under yngre bronsålder skulle även kunna tyda på en be- 
folkningsminskning, men kanske har vi bara inte letat på de rätta platserna än.

Av de fornlämningar som registreras i formlämningsregistret är det framför 
allt större rösen, skärvstenshögar och hällristningar som anses typiska för brons
åldern i Sverige. I Närke finns inga hällristningar och ytterst få skärvstenshögar 
i jämförelse med Mälardalen. Det finns dock några större rösen som överstiger 
tio meter i diameter. I Segersjö ligger Närkes mest imponerande rose som varit 
40 meter i diameter. Rösena är dock ganska få för att representera en så lång 
period. Även stensättningar kan i vissa fall vara från bronsålder, men de är 
svåra att utan undersökning skilja från de senare (Ekman 2002). Exploaterings- 
undersökningar som berör bronsåldern är mycket få och har i stort inte givit 
oss så mycket mer information än den som fanns redan under början av 1900- 
talet. Ett hus och ett flertal härdar, kokgropar och skärvstenslager är vad som 
undersökts vid dessa platser. Fem lokaler ligger i trakten av norra Hjälmar
bygden och tre ligger på sydvästra delen av Närkesslätten (Ekman 2002, Karlen
by 2003c). Detta speglar främst de två största exploateringsprojekten i Närke; 
El 8 och E20. Men det finns dock tydliga indikationer på att man i Närke bott 
på samma platser under långa perioder och bronsålderslämningarna påträffas 
nästan utan undantag på platser som även har bosättningar från äldre järn
ålder (se Karlsson & Westin denna volym), vilket också sammanlänkar de två 
perioderna ytterligare.

Fynden från järnproduktion gör att bilden av att den sista delen av brons
åldern starkt knyts samman med den äldre järnåldern. Förändringen mot en 
mer jämställd samhällstruktur, eller snarare en struktur som visar på mindre, 
inte fullt så styrda enheter, stämmer bra in på de tankar om den äldre järnål
dern som framförts av Schortz och Strid som undersökt områden med röjnings- 
rösen, gravar, stensträngar och odlingsytor (Schortz och Strid 1999). De tycker 
sig se ett samhälle med små enheter uppbyggda kring familjen.

Kanske ser vi här en övergång från det vi kallar ” bövdingadömen eller stam
samhällen” till något som mer liknar strukturer från historisk tid då gården och 
familjen varit basenheten. Den bild som äldre järnålderns gravar visar, har varit
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minst sagt suddig och vi har endast säkert kunnat identifiera ett fåtal gravar. 
Kanske döljer sig en del gravar i den typ av röjningsröseområden som under
sökts av Schortz och Strid. När man tittar på de exploateringsarkeologiska 
undersökningarna som gjordes under slutet av 1990-talet vid ombyggnaden av 
E18/E20 ser man en annan bild. Vägen gick igenom norra Hjälmarbygden och 
här ser vi vad man skulle kunna tolka som en kraftig expansion under äldre 
järnålder. Vid nästan alla de lokaler som undersöktes fanns spår efter äldre 
järnålder (se Karlsson & Westin denna volym). Att vi idag vet ganska lite om 
den äldre järnåldern i Närke, är i jämförelse med bronsåldern ett litet problem. 
Underlaget för de tolkningar som görs av bronsåldern här är mycket litet, flera 
fynd och undersökningar skulle kunna förändra bilden drastiskt. Endast ett 
fåtal fynd får här en mycket stor effekt när man försöker se spridningsmönster.

Bronsen och Järnet
Kan de förändringar som vi ser ha ett samband med järnets introduktion? Med 
all sannolikhet påverkade denna förändring samhället på flera sätt.

Bronsen var framför allt en metall som hade en social uppgift. Bronsen gav 
sin ägare status och symboliserade sannolikt både makt och rikedom. Många 
forskare tror att den ingått i ett mycket stort europeiskt system med gåvor och 
byteshandel. Att vara en del av detta system var sannolikt mycket prestigefullt. 
Bronsen användes som tidigare angivits oftast till föremål vars främsta uppgift 
var att visas upp (Hjärthner-Holdar 1993). De få bronsföremål som förekom 
fungerade med andra ord konserverande på den hierarkiska samhällsstruktu
ren.

När järnet gjorde sin entre kom metallen efter hand i var mans/kvinnas ägo. 
Metall förlorade till viss del sin ”glans”, status och sin mystik. När människor
na började tillverka järn för att göra föremål som kunde hjälpa dem i både 
jordbruk, hantverk och strid började en ny era. Kanske beror det också till viss 
del på människorna som hanterade bronsen och järnet. Bronsgjutningen var 
sannolikt något som var strikt förbehållet vissa människor. Eftersom det före
kom i så liten mängd var det inget som var och en kunde se eller delta i. Med 
järnet var det annorlunda och kanske ligger det något i att en ny yrkesgrupp 
bildades när järnet kom. Människor som kunde framställa järn ur råvaror som 
fanns inte långt från den egna gården måste ha blivit starkt eftertraktade. Kun
skapen om järnhantverket liksom råvarorna var inte lika lätt att kontrollera 
som bronsen varit och här kanske vi kan se en av de faktorer som ledde till 
förändringen av samhället. I ett längre perspektiv anser Hjärthner-Holdar att 
det kan ha lett till en decentralisering av maktstrukturen (Hjärthner-Holdar
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Figur 5 Brons och järn. Foto av Catarina Karlsson.
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1993). Järnet förändrade även förutsättningarna för jordbruket, vilket indirekt 
kan ha haft stor inverkan på hur samhället organiserades och styrdes.

Ännu ett tecken på förändring var att man slutade att offra bronser (Karlenby 
2003c, Hjärthner-Holdar 1993). Hasslefyndet där man offrar både järn och 
brons tillsammans kan möjligen ses som ett försök att använda järnet på samma 
sätt som bronsen hade använts under en längre tid. Försöket slår dock inte 
igenom utan redan från början intar järnet en annan position hos människorna. 
En nyttometall som inte är till för att blidka gudar. Ända till bronsålderns slut 
offrar man bronser, men då går bronstraditionen ur tiden, vilket gör att vi ar
keologer valt att dra ett sträck i periodindelningen. En ny tid som vi ser börja ta 
form under yngre bronsålder kanske här bryter med de sista traditionella ritualer
na. Å andra sidan har lämningar av offerverksamhet påträffats i Hassle som 
kan dateras till vendeltid. Så kanske fanns långt fram i tiden människor som 
höll fast vid en urgammal sed.

Man skulle kunna tro att järnets olika påverkan på samhället hjälpte till i en 
förändring mot ett mer jämlikt samhället, men kanske var järnet bara en i en 
rad av förändringar. Kanske hade samhället redan öppnat sig för förändringar. 
Den nya metallen kanske bara var ett steg i denna riktning.
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Stomskil
En järnframställningsplats norr om Hjälmaren

av Åsa Westin

påren efter förhistorisk järnhantering i Närke har till stor del dykt upp vid 
jordbruksverksamhet och schaktningsarbeten av olika slag. Genom fältiakt
tagelser har dessa fyndplatser visat sig vara mer eller mindre säkra produk- 

tionsytor (Hansson 1989:79). I samband med infrastrukturens utbyggnad under 
1990-talet har ett antal nya järnframställningsplatser påträffats på både väntade 
och oväntade ställen. Avfallsmaterial i form av slagg och ugnsfragment har i 
varierande utsträckning påträffats vid arkeologiska undersökningar av bland annat 
gravar och boplatser från järnåldern. Många av dessa fynd ger en fingervisning 
om järnhantering men återger ingen säker framställningsplats.

Totalt finns ett 50-tal säkra produktionsplatser av förhistoriskt järn i Närke, 
och indikationer om ytterligare ett 40-tal har hittills påträffats. Även strax ut
anför landskapet, norrut i Bergslagen och västerut i Finnerödja, har ett stort 
antal nyupptäckta platser tillkommit under senare år (David Damell, Örebro 
läns museum, muntligt). Inom Närkes gränser har järnproduktionen huvud
sakligen lokaliserats kring södra Närkeslätten, vid Vätterns nordliga del samt 
på spridda ställen norr om Hjälmaren (Hansson 1989:79f). Dessa områden har 
sannolikt en mycket god tillgång på malmtransporterande vattendrag. I Närke 
finns förkastningsplatåer i söder, väster och norr. Bergmalmen i dessa urberg 
ligger ofta ytligt, vilket medför att den lätt vittrar och finfördelas (Eklund 
1961:158ff). Detta finkorniga material kan sedan med lätthet transporteras av 
nederbörd och ytvatten ut i olika vattendrag. I sedimentpackarna på södra och 
västra Närkeslätten finns egentligen ingen bergmalm, men vittrad malm kan
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Figur 1 1 den nordvästra delen av landskapet finns den äldre järnhanteringen vid randen av Kils
bergens förkastningsbrant. Foto Jenny Flolm.

förekomma i de vattendrag som avvattnar bergssjöarna och på så sätt föras 
nedför förkastningsbranter och ut på slätten (Hansson 1989:76). Specialinven
teringar i utvalda områden skulle eventuellt kunna utöka spridningsbilden för 
den förhistoriska järnhanteringen i landskapet. Av de säkra järnframställnings- 
platserna har cirka 80 % lokaliserats söderut i Närke. Platserna ligger i stor 
utsträckning koncentrerade inom socknarna Sköllersta, Hardemo, Viby, Ham
mar och Askersund (Hansson 1989:80).

Före de stora exploateringsundersökningarna under 1990-talet hade enbart 
ett fåtal järnframställningsplatser blivit sakkunnigt undersökta. I detta sam
manhang bör undersökningarna i Hardemo socken vid Finnbäcken och Berga 
Smedsgården omnämnas. Dessa utfördes år 1969 respektive år 1984. Vid Finn
bäcken påträffades fyra välbevarade stenramsugnar och vid Smedsgården fanns 
en utbredd slaggförekomst samt sönderplöjda rester efter ugnar (Hansson 
1985b:59ff). I samband med det nya vägbygget mellan Sandstubbetorp och
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Figur 2 Kartan visar 
läget för Stomskil norr 
om Hjälmaren och Skävi 
i Vi by o m rå det.

Lybby påträffades fyra nya lokaler inom Viby socken, och samtliga undersöktes 
år 1993. Dessutom berördes en plats i Snavlunda socken (Drotz 1996). Området 
vid Skävi i Viby socken intar en särställning eftersom platsen uppvisade den an
märkningsvärda mängden av arton ugnar. Dessa ugnslämningar utgjordes av olika 
varianter av ler- eller stenuppbyggda schaktugnar (Hjärthner-Holdar m fl 1997).

I området norr om Hjälmaren har sammanlagt elva produktionsplatser no
terats inom socknarna Kil, Ödeby, Glanshammar, Lillkyrka och Götlunda. Ett 
flertal av dessa platser ligger kring sjön Väringen. De övriga finns vid vatten
drag i skogsmark eller norr om Hjälmaren. Utbyggnaden till motorväg mellan
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Örebro och Arboga resulterade i att tre nya järnframställningsplatser lokalise
rades. En ugnslämning framkom i samband med 1997 års boplatsundersökningar 
vid Husby i Glanshammar socken (Ekman 1998:11), och två andra påträffades 
under specialinventeringar vid Stomskil i Lillkyrka socken respektive Torpstång, 
Götlunda socken. I närområdet vid Torpstång finns även en lokal med kolnings- 
gropar och kolmilor. Området uppvisar lång kontinuitet av träkolsframställning 
och de äldsta kolningsgroparna har daterats till förromersk järnålder (Bergold 
2001a:34f). Vid den arkeologiska undersökningen i Stomskil år 1998 framträdde 
bland annat resterna av en stenskodd blästugn (Westin 2001).

De förhistoriska järnframställningsplatser som hittills daterats i Närke fal
ler huvudsakligen inom den yngre järnåldern. De platser som uppvisat äldre 
dateringar ligger nästan uteslutande i området kring södra Närkeslätten (se 
Karlsson och Grandin & Hjärthner-Holdar i denna volym). De tidigaste be
läggen finns från Sågebol i Viby socken. En delvis nedgrävd schaktugn har da
terats till yngre bronsålder (925-811 f Kr). Dessutom fanns flera ugnar från 
romartid på platsen (Kihlstedt 1998). Stomskil som ligger norr om Hjälmaren 
utgör i detta fall ett undantag då denna produktionsplats med hjälp av 14C- 
prover daterats till romersk järnålder. Ytterligare exempel på tidig järnfram
ställning i norr finns från Hällefors socken i Västmanland. Två prover från en 
slaggvarp har visat på dateringar till övergången mellan bronsålder och järn
ålder (Olof Pettersson, UV Bergslagen, muntligt). Ugnar med dateringar till 
förromersk och romersk järnålder har även påträffats på två platser i Röda 
jorden-området vid Riddarhyttan i Skinnskattebergs socken,Västmanland 
(Wedberg 1984:155H).

Järnproduktionen vid Stomskil
Flertalet av framställningsplatserna har varit utsattta för bortodling i varie
rande grad. Ofta återstår enbart tunna bottenskikt av ugnarna medan slagg 
och brända lerfragment ligger spridda i den omgivande plöjan. Den framställ- 
ningsplats som fanns vid Stomskil var relativt välbevarad eftersom den låg i 
kuperad skogsmark som fram till idag undgått större åverkan av skogs- eller 
röjningsarbeten. Området var beläget inom Lillkyrka socken i södra delen av 
det höglänta skogsområdet Käglan. Platsen omfattade en delvis bevarad blästugn, 
ett utbrett slaggområde, tre ässjor, tre kolningsgropar och en fälisten. Produk
tionsplatsen låg i svag sluttning mot nordost med en kraftigt utdikad bäckfåra 
i norr som sedan krökte av mot sydost.

Ugnslämningen utgjordes av den nedgrävda delen till en schaktugn med 
underliggande stenskodd slaggrop. Denna typ av ugn var mycket vanlig under
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Figur 3 Den undersökta platsen vid Stomskil syns centralt i bild. Bäckfåran kantas av buskar. Foto 
Bo Annuswer.

romersk tid fram till och med vendeltid (Hjärtner-Holdar 1994:7). Ugnen var 
bevarad en halvmeter under mark och var delvis nedgrävd mellan två mark
fasta stenblock. Konstruktionen hade en rundad form i plan och var ungefär en 
meter i diameter. Gropen visade sig ha en stenskoning av stenar som samman
fogats med lera och i botten fanns även ett intakt slaggblock som vägde 120 kg. 
Pipmuren har varit uppbyggd av skärviga stenar och lera. Stenarna har utgjort 
stommen som sedan tätats med leran. Söder om slaggropen fanns en avlång 
gropanläggning som använts vid rensning av ugnen och eventuellt även vid 
reglering av luftströmningen.

Lars-Erik Englund har framlagt en idé om att pipmuren kan ha omgärdats 
av en jordmantel, eventuellt innesluten i ett fyrsidigt träschakt. Detta skulle i 
sådana fall ha givit pipan stadga och samtidigt isolerat värme (se figur 9 Gran
din & Hjärthner-Holdar i denna volym). Englund har genom jämförelser och 
beräkningar uppskattat pipmurens höjd till omkring två meter (Englund 8c Lars
son 1999:57ff).

Ugnen låg i norra delen av det slagglager som bredde ut sig längs efter slutt
ningen. I lagret fanns större och mindre koncentrationer av restprodukter efter
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Figur 4 Ugnen är delvis framtagen. Stenar, bränd lera och jord överlagrade bottenskållan som 
skymtar centralt i bild (se även figur 8 Grandin & Hjärthner-Holdar i denna volym).

järnframställning. Huvudsakligen utgjordes dessa av brända lerfragment och 
reduktionsslagg från själva ugnsprocessen. Dessa ansamlingar låg i stråk ned
för sluttningen. Dessutom förekom olika spridningsområden för smidesavfall 
efter primärsmide samt delar av blästermunstycken.

Öster om ugnslämningen fanns rester av tre smideshärdar, så kallade ässjor. 
Dessa har använts för att återupphetta och rensa smältan från den slagg som 
fanns kvar efter ugnsprocesssen. Ässjorna på platsen var endast delvis beva
rade och utgjordes av rödfärgade, hårdbrända ytor med en riklig förekomst av 
brända lerfragment, olika slaggprodukter samt träkol. Dessa anläggningar var 
bottendelar till konstruktioner som sannolikt haft uppbyggda kanter i övre de
len. Under mark hade de bevarats mellan 0,15 och 0,25 meter. Den rikliga 
mängden av packad bränd lera i anslutning till smidesplatserna indikerat att 
den uppbyggda delen huvudsakligen bestått av lera, troligtvis i kombination 
med de stenar som förekom intill anläggningarna. En av ässjorna var något 
djupare och låg centralt i ett långsträckt gropsystem, eventuellt har hela grop
systemet ingått i ässjans konstruktion.
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Figur 5 Annika Nordstrom och Patrik Wallin gräver rutor i slagglagret. Bakom Patrik skymtar Bo 
Annuswer. Foto Åsa Westin.

För att uppnå lämplig temperatur vid smidesarbetet var det nödvändigt med ett 
tillräckligt djup i ässjan och en koncentrerad luftinförsel (Thålin-Bergman 1979:106). 
Smidesässjan var oftast något nedgrävd och fick vanligen en lerfodrad tillbyggnad 
i den övre delen som var avpassad för just de behov som krävdes. Vid undersök
ningen i Stomskil förekom ett flertal brända lerfragment med svartglasig och kon- 
vex-konvex yta. Dessa har helt klart exponerats för mycket stark hetta och har av 
Englund tolkats som möjliga ”delar av blästermunstycken för ässjebruk” (Eng
lund &c Larsson 1999:59f). Dessa delar förekom uteslutande intill de tre 
ässjeplatserna, vilket tyder på att smideshärdarna bör ha haft en blästeröppning 
och drivits med bälgar. Assjorna i Stomskil har till stor del haft lera som byggnads
material, men själva principen kan ändå jämföras med mer stenbaserade konstruk
tioner som till exempel ässjan vid Albertsro i Åkers socken, Södermanland. Denna 
ässja har dock konstruerats för sekundärsmide och troligtvis även ingått i en smedja. 
Smidesässjan har daterats till romersk järnålder (Franzén & Schiitzler 2000).

I Stomskil förekom smidesavfallet främst kring de tre assjorna samt vid en 
fälisten som låg längre söderut i området. Större stenar med plan yta användes
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Figur 6 Patrik Wallin sitter på fälistenen och dokumenterar. Foto Bo Annuswer.

ofta som städstenar, så kallade fällstenar, vid bearbetning av smältan. De ana
lyser som gjorts vid UV GAL (Geoarkeologiskt laboratorium i Uppsala) tyder 
på att smidesavfallet i området kom från tidiga led i produktionen, det vill säga 
från primårsmide. Smidesavfallet utgjordes främst av sprutslagger, grova mag
netiska skal samt slagg- och järnstycken. Sprutslagger förekommer i samband 
med primärsmidets senare fas (Englund & Larsson 1999:23ff). Det påträffade 
järnet har inte varit användbart i det observerade skicket utan har behövt renas 
från slagg, i flera fall i stor omfattning. Järnet bedömdes dock ha god kvalité 
eftersom järnstrukturerna var jämna. Det fanns sprutslagger kring fälistenen 
vilket indikerar att det borde ha funnits en ässja även där eftersom stenen låg 
femton meter från själva ugnsplatsen. Alternativt har det funnits ytterligare en 
ugn i närheten av fälistenen (Englund & Larsson 1999:52ff).

Ässjorna har sannolikt fyllt olika funktioner vid efterår betet med det redu
cerade järnet. Eftersom det producerade råjärnet krävt förädling i flera led inom 
primärsmidet, kan det ha varit nödvändigt med minst tre ässjor. Det har dess
utom varit möjligt för flera personer att arbeta samtidigt på platsen med mate
rial från samma smälta. Ett flertal av de större stenblock som fanns intill ässjorna
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kan ha använts som fällstenar. Smidesässjorna låg mellan tre och åtta meter 
från ugnen och mellan tre och fem meter från varandra. Det bör ha varit till
räckliga avstånd för att flera smeder skulle kunna arbeta samtidigt. De olika 
smidesplatserna kan ju naturligtvis även ha använts vid olika tillfällen. Fäli
stenens roll i detta sammanhang förblir tillsvidare oklar.

Spår efter primärsmide har även noterats vid Skävi i Viby socken (Bergold 
& Holm 1999). Där förekom smideshärdar i omedelbar anslutning till ugnarna. 
Den produktionsenhet som har daterats till äldre järnålder inbegrep två reduk
tionsugnar samt nio smideshärdar. Flertalet av smidesanläggningarna låg mel
lan två och sex meter från ugnarna, men det fanns även ett fåtal som låg mellan 
fjorton och sexton meter bort. Smideshärdarna i det något yngre området följer 
i stort sett samma mönster, men var något färre i förhållande till antalet ugnar. 
I många avseenden liknar alltså förhållandet det vid Stomskil. Kanske har det 
varit möjligt för flera smeder att arbeta samtidigt i Skävi.

Rent utseendemässigt skilde inte smideshärdarna i Skävi sig från vanliga 
härdar, utan innehöll rikliga mängder med sot, träkol och skärvig sten. Den 
avgörande skillnaden mot Stomskil var däremot förekomsten av magnetiskt 
material i form av små slaggdroppar och glödskal, vilket indikerat att materia
let har förädlats på platsen (Hjärthner-Holdar 1994).

Vid de undersökta järnframställningsplatserna i Sågebol, Viby socken (Kihl- 
stedt 1998) och Tycke i Snavlunda socken (Drotz 1996), förekom inga tydliga 
smideshärdar intill ugnarna. Däremot påträffades olika sammansättningar av 
härdar och sotfläckar samt odefinierbara gropar i närområdet. I Tycke fanns 
några slaggstycken som okulärt bedömdes vara från primärsmide.

Utmark eller etablerat bebyggelseområde?
Av allt att döma har sjö- och myrmalm använts vid järnframställningen i Stom
skil. Den förhistoriska järnutvinningen i Sverige har huvudsakligen varit base
rad på denna form av malm (Hjärthner-Holdar 1993:105). Järnmalm kan ha 
förekommit i den kraftigt utdikade bäcken som löpte omedelbart nordost om 
produktionsytan. Bäckfåran har tidigare varit betydligt större vilket även spår 
efter meandringar i sluttningarna tyder på. Bäcken har avvattnat den numera 
utdikade Munkabosjön som legat norr om området. Det troligaste är dock att 
myrmalm har inhämtats från den närmaste omgivningen som även idag till stor 
del utgörs av sankmarker.

Åtgången på träkol bör ha varit stor både till ugnsprocessen och arbetet vid 
ässjorna. Det bör ha funnits en riklig tillgång på lämpligt virke i närområdet 
och åtminstone två förhistoriska kolningsgropar har lokaliserats på platsen.
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Avtryck i reduktionsslaggen indikerar att både ved och träkol har använts. Even
tuellt har kolningen förekommit direkt i ugnen, men det finns inga säkra belägg 
för detta. Troligen har ved använts för uppvärmningen av ugnen medan träkol 
tillsatts vid själva reduktionsförloppet (Englund 8c Larsson 1999:62).

Den arkeologiska undersökningen vid Stomskil resulterade i en ugnslämning 
och förhållandevis liten mängd reduktionsslagg. Det analyserade slaggmaterialet 
härstammade från minst tre olika blåsningar (Englund 8c Larsson 1999:52f). 
Detta bör betraktas som en järnproduktion i relativt liten skala, troligen till 
husbehov för några gårdar eller för avsalu i mindre omfattning. Avsaknaden av 
slagg från sekundärsmide tyder på att framställningen av föremål sedan företa
gits på en annan plats, exempelvis vid de gårdar som varit inblandade i produk
tionen.

Det förekom inga spår av byggnadskonstruktioner inom undersökningsom
rådet och utifrån en okulär bedömning fanns det inte heller några lämpliga 
boplatslägen på platsen. Spår av aktiviteter från bland annat järnålder har på
träffats i anslutning till den rullstensås som ligger cirka 100 meter norr om 
järnframställningsplatsen. Ett röjningsröse har 14C-daterats till äldre järnålder 
och en äldre markhorisont daterades till vikingatid (Holm 1998 och 2001). Det 
fanns däremot inga lämningar efter hus eller andra konstruktioner från dessa 
tidsperioder. De tydligaste tecknen på en etablerad järnåldersbebyggelse i trak
ten finns snarare en kilometer österut - i området kring gården Högby - där 
både enstaka gravar och ett gravfält lokaliserats. Kanske fanns det en eller flera 
gårdar i området under äldre järnålder och kanske var det bosättarna vid dessa 
som styrde järnhanteringen vid Stomskil. Eventuellt kan den totala avsaknaden 
av boplatsspår i anslutning till själva produktionsytan förklaras med att de som 
var verksamma på platsen helt enkelt hade nära hem. Tillgången på malm och 
ved har sannolikt varit avgörande för valet av produktionsplats.

I Vibyområdet finns det flera exempel på hur järnproduktionen och den 
agrara bebyggelsen har haft ett nära rumsligt samband under förhistorisk tid. 
Vid Skävi låg ugnarna grupperade på mindre höjdpartier som tidigare legat i 
omedelbar anslutning till Vibysjöns strand. I områdets västra del har järnfram
ställning förekommit under förromersk järnålder och lite längre österut har 
den pågått från folkvandringstid och in i vikingatid. Ännu längre österut fanns 
det boplatslämningar som visade att området haft en bosättning under bronsål
der och sedan även under större delen av järnåldern (Bergold 8c Holm 1999:61ff).

Vid undersökningen i Skävi påträffades huslämningar som var samtida med 
järnproduktionen under äldre järnålder. Husen var belägna cirka 400 meter 
öster om ugnsområdet. Under den yngre järnåldern låg bebyggelsen endast 150- 
200 meter från verksamheten vid de samtida ugnarna. Järnframställningen tycks 
ha fått en större omfattning under den yngre perioden och kulminerat under
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vendeltid. Av fjorton daterade ugnar kunde sju hänföras till vendeltid (Bergold 
& Holm 1999:67ff).

Undersökningen vid Vreten resulterade i ett flertal boplatslämningar, ett 
omfattande brandgravfält och två järnframställningsugnar. Dessa lämningar 
låg huvudsakligen på den södra delen av en långsträckt höjdrygg. Resterna av 
ett hus förekom även på en svag förhöjning cirka 200 meter öster om de övriga 
lämningarna vid Vreten. Dateringar som gjorts tyder på att bosättningsom
rådet på höjdryggen huvudsakligen hör till romersk järnålder och folkvandrings- 
tid. Hälften av gravarna daterades och visade sig härröra från mitten av ven
deltid till vikingatid. Huset på den lägre höjden österut hade samstämmighet 
med gravarnas dateringar (Stibéus 1994:77ff ). Intressant i sammanhanget är 
att den ugn som påträffades i anslutning till det större boplatsområdet har da
terats till äldre romartid. Ugnen är alltså samtida med den tidiga bosättningen. 
Den andra ugnen låg längre österut i området och har daterats till vikingatid.
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Figur 8 Spår av järnframställning finns även vid sjön Grängen i Hällefors kommun. Foto Olof Pettersson.

Den överensstämmer tidsmässigt med gravfältet och huslämningen på den lägre 
höjden (Hjärthner-Holdar m fl 1997).

Vid järnframställningsplatsen i Sågebol påträffades inga boplatslämningar 
inom det undersökta området. Det bör påpekas att lokalen enbart är del- 
undersökt och att det finns lämpliga boplatslägen söder om den hittills under
sökta ytan. Platsen låg på en förhöjning i ett våtmarksområde, vilket dock 
antyder att platsen primärt utnyttjats för järnproduktion. Det närmaste kända 
gravfältet ligger cirka en kilometer sydost om Sågebol (Kihlstedt 1998).

Vid Tycke i Snavlunda socken, nära Vibyområdet, påträffades en järn- 
framställningsplats i ett område där Vägverket påbörjat en sandtäkt. Det före
kom inga konkreta boplatsspår på platsen. Två gravliknande lämningar har där
emot registrerats cirka 400 meter sydost om platsen. Omedelbart norr om dessa 
ligger en höjd som allmänt kallas ”Gravkullen”. Enligt äldre kartmaterial kan 
det ha funnits gravar på höjden som sedan odlats bort (Drotz 1996). Ett flertal
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gravar förekommer även i närområdet kring Smedsgården i Hardemo socken. 
Den järnframställningslokal som lokaliserats öster om gården var belägen i en 
sluttning ned mot myrmark. År 1969 undersöktes en gravanläggning som låg 
cirka 600 meter nordväst om denna plats. Det visade sig att både järnhanteringen 
och graven kunde 14C-dateras till förromersk järnålder (Hansson 1985b:64ff).

Norrut i landskapet finns en undersökt järnframställningsplats vid Husby i 
Glanshammar socken. Vid undersökningen påträffades bland annat tre led i 
järnhanteringen: framställning, primär- och sekundärsmide. Järnhanteringen 
har bedrivits från vendeltid till tidig medeltid på en boplats med karaktären av 
stormannagård. Smidet har den kronologiska tyngdpunkten under 1000-talet 
och järnframställningen ligger något tidigare i datering. Framförallt smides- 
verksamheten har varit storskalig och ett helt verkstadsområde med mindre 
byggnader, smedjor och ässjor förekom på platsen. Den järnframställningsugn 
som påträffades låg i sluttningen ned mot Äverstaån (Andersson, K m fl 2000:2).

Om vi blickar utanför Närke för att studera förhållandet mellan järnpro
duktion och bebyggelsespår finns tydliga exempel från den centrala delen av 
Hällefors kommun i Västmanland. En lång rad järnframställningsplatser har 
lokaliserats vid de båda sjöarna Sörälgen och Norrälgen. De bebyggelsespår 
som finns utgörs av ett flertal röseliknande stensättningar i strandlägen, fram
förallt vid Torrvarpen och Sörälgen. Intressant i sammanhanget är att en sam
manställning av pollendiagram från området visar på en begynnande sädesod
ling under förromersk järnålder, vid sidan av betesbruket. Det finns alltså indi
kationer på att en mer bofast befolkning har funnits i området redan under 
äldre järnålder (Damell 1995:13ff).

Järnframställningen vid Albertsro i Åkers socken, Södermanland, låg i ome
delbar anslutning till en boplats. Avfall från samtliga processled inom järn
hanteringen fanns representerade på platsen. Produktionen har huvudsakligen 
pågått under äldre järnålder och vid den tidpunkten fanns det även en etable
rad bebyggelse i området (Englund m fl 1996). Även vid Järnstad i Stora Åby 
socken, Östergötland, var järnproduktionen boplatsanknuten. Den dominerande 
delen av materialet härrör från reduktionsprocessen men även primärsmide har 
förekommit på platsen. Totalt påträffades resterna av ett 20-tal ugnar. Produk
tionen har varit storskalig och pågått under folkvandringstid samt vendeltid 
(Englund & Larsson 1998)

Undersökningar som gjorts inom Essunga kommun i Västergötland visar att 
järnhanteringens lokalisering i förhållande till den dåtida bebyggelsen ändrat 
sig under loppet av järnåldern. En lokal i Essunga socken som daterats till äldre 
järnålder låg knuten till den samtida bebyggelsen. På platsen fanns förhållande
vis stora ugnar och en relativt liten produktion. En undersökt lokal i grann
socknen Främmestad hade en betydligt större produktionsvolym och daterades
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till yngre järnålder. Här har verksamheten troligtvis varit lokaliserad till ett 
dåtida utmarksområde (Millberg 1990:47ff).

Uppenbarligen har järnproduktionen ökat kraftigt på många skilda platser 
under den yngre järnåldern, och närmast fått karaktären av stordrift. Om för
utsättningar funnits har den bedrivits nära bebyggelse men annars har den före
tagits på skilda platser långt från den samtida bebyggelsen. Under den äldre 
järnåldern när produktionen var av mindre omfattning var det troligen prak
tiskt att ha verksamheten nära bostaden eller i den närmaste omgivningen. Stor
drift under folkvandringstid har exempelvis även uppmärksammats i Jämtland 
(Magnusson 1987:129f), där järnhanteringen sedan följts av en nedgång under 
vendeltid och in i vikingatid.

Det mesta talar för att järnhanteringen har varit en binäring - ett deltidshant- 
verk - under större delen av Sveriges förhistoria. Den mycket decentraliserade 
produktionen tyder på att gården eller en grupp gårdar varit basen för verk
samheten (Hjärthner-Holdar 1993:101). Under den äldre järnåldern förefaller 
det som om permanent bosättning ofta funnits i närheten av järnproduktionen 
även om den företagits i utmark. Produktionen i Stomskil låg sannolikt i hän
derna på lokalbefolkningen och inte hos några storbönder från de mer tätbefol
kade bygderna i anslutning till Götlundaåsen eller Hjälmarens strand.
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Högteknologisk
järnframställning

Fanns det i Närke under järnåldern?

av Lena Grandin och Eva Hjärthner-Holdar

ör att kunna tillverka järn som ska kunna användas till olika typer av 
föremål krävs råvaror och kunskap. Råvarorna utgörs inte bara av mal
men och bränslet som man kanske tänker på i första hand utan omfattar 

också byggnadsmaterial till ugnen eller ässjan där järnet ska framställas och 
vidarearbetas. För att kunna hantera varje materialtyp och kombinera dem på 
bästa sätt för att komma fram till önskad produkt krävs en lång rad kunskaper.

Det finns inte bara en väg att gå utan flera lösningar är möjliga när man ska 
tillverka järn. Man kan alltså bygga ugnen på olika sätt och använda några 
typer av malm såväl som bränsle. Huvuddragen är dock gemensamma och be
ror till stor del på naturlagarna eller de fysikalisk-kemiska förhållanden i mate
rialet. Kunskapen består i att kunna kombinera de förutsättningar som finns på 
ett lämpligt sätt och utnyttja de möjligheter som figurerar lokalt.

Vilka tekniska lösningar fanns i den tidiga järnhanteringen i Närke? För
ändrades tekniken med tiden? Går det att se geografiska skillnader eller likhe
ter? Skiljer sig tekniken åt mellan olika typer av grupper i samhället? Eller med 
andra ord - arbetade smederna i Viby och Glanshammars socknar efter samma 
recept eller hade de varsin väl förborgad ” industrihemlighet” ?

Vilka möjligheter har vi att svara på dessa frågor idag? Återigen handlar det 
om material och kunskap, precis som för dåtidens järnproducenter. Vi får dock
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hålla tillgodo med material i form av de rester efter ugnar och smedjor som 
påträffas och grävs ut vid arkeologiska undersökningar och avfallsprodukter 
från processerna. I gynnsamma fall kan det också finnas råvaror i form av 
malm och byggnadsmaterial. Ytterst sällan finns det färdiga produkter att un
dersöka. Med de kunskaper vi idag har om fysikaliska och kemiska processer 
är det möjligt att försöka tolka och rekonstruera hur ugnar och smedjor med 
sina ässjor och friliggande ässjor har varit byggda för att skapa en fungerande 
produktion av järn och vilka egenskaper det tillverkade järnet fick och därmed 
också vilka användningsområden som varit tänkbara. Sådana tolkningar byg
ger på många olika faktorer där ugnsresternas form, storlek och material är 
några. Avfallsmaterialets - det vill säga mestadels slaggernas - yttre former är 
också viktiga länkar liksom slaggernas inre utseende och sammansättningar. 
Ytterligare bidrag till tolkningen får man från till exempel avtryck i slaggerna 
av kol eller ved som visar vilken typ av bränsle som använts. De färdigställda 
järnföremålen saknas visserligen för det mesta på produktionsplatserna men vi 
kan ändå få en kännedom om vilken järnsammansättning och kvalitet som har 
tillverkats genom att undersöka rester av metalliskt järn som har blivit kvar i 
slaggen. Den kunskap vi kan få från alla dessa pusselbitar kan fogas samman 
till en helhetsbild över hur järnproduktionen har gått till på varje plats och 
eventuellt också i vilken omfattning.

Järnet i Närke
Att järnet var tidigt känt i Närke visar bland annat ett välkänt depåfynd, nämligen 
det från Hassle i Glanshammars socken. Fyndet består av en stor kittel, två hinkar 
så kallade cistę a cordoni, två Hallstattsvärd allt av brons samt 12 stora brons
plattor med vulstornering, kantbeslag och mittbucklor av järn. Detta fynd dateras 
till slutet av bronsåldern. I Närke finns från ungefär samma tid en väldokumente
rad järnframställning där platser som Berga, Smedsgården och Stora Älberg i Har- 
demo socken samt Sågebol i Viby socken kan nämnas Hansson 1989:80, 84f, 152; 
Karlsson 2002a; Grandin m fl 2001; Hjärthner-Holdar m fl 1997).

Järnframställningen har uppenbarligen etablerats under samma tidsperiod i 
två helt skilda topografiska lägen nämligen i utmarken utan direkt kontakt 
med samtida bebyggelse samt i direkt kontakt med den dåtida bebyggelsen på 
slätten. Påpekas ska att i båda områdena finns för tiden rika malmförekomster 
men delvis av olika typ.

Arkeologiska undersökningar under senare år har tillfört mycket nytt material 
som skall transformeras till ny kunskap om det kunnande som de förhistoriska 
järnproducenterna besatt samt den struktur och organisation dessa ingick i. I
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denna artikel kommer vi som exempel att använda oss av j ärnframställnings- 
platser i Viby, Hardemo, Glanshammars, och Lillkyrka socknar som under
sökts under senare år i samband med infrastrukturella satsningar i landskapet. 
Dessa omfattar tidsmässigt hela järnåldern med ett nedslag i sen bronsålder 
vilket är de ovan nämnda järnframställningslokalerna vid Sågebol i Viby socken 
och Berg, Smedsgården i Hardemo socken.

Om man tittar lite närmare på den sociala miljön där järnframställningen 
förekom kan man konstatera att när man finner järnframställningen nere i byg
den är flera bebyggelseenheter knutna till platser med både efterledet -vi och 
namnet husby det vill säga sådana platser som kan sägas inneha högstatus
karaktär. Däremot kan man inte i samma utsträckning se denna koppling ifråga 
om järnframställningslokalerna i utmarken. Dessa ser ut att i första hand vara 
knutna till en järnmalmsprospektering och möjligen också för att få en säkrare 
tillgång på bränsle. Dock kan man, som i fallet Stomskil i Lillkyrka socken, se 
att det etableras en bebyggelse i området i ett senare skede. Detta skulle hypo
tetiskt kunna betyda att järnproduktionen som i till exempel fallet Stomskil, 
kom att vara bebyggelselokaliserande dock utan att under förhistorisk tid och 
medeltid komma att bli av elitkaraktär. I Småland, som Leif Rubensson påvi
sat, finns delvis samma struktur med en etablerad järnproduktion i områden, 
men tillsynes utan permanent bosättning, där det i ett senare skede växer fram 
en bebyggelse (Larsson 8c Rubensson 2000:275). Huruvida järnproduktionen 
helt säkert är orsaken till denna bebyggelseetablering kan dock inte helt beläggas.

Frågan är då när det gäller slättbygden, vad som kom först; malmprospekte
ringen och därpå följande järnhantering eller bosättningen? Om bosättningen 
fanns är frågan om den hörde till eliten, endera den sakrala eller profana, redan 
före järnhanteringens etablering eller om det var bönder och entreprenörer som 
tog upp en binäring som sedermera kom att ge dem en ny ställning i samhället? 
Detta är frågor som kanske inte kan besvaras fullt ut i denna artikel men som 
måste ha en central plats i det vidare arbetet med järnhanteringens framväxt 
och betydelse. En liten jämförelse med vad Lars-Olof Larsson har kommit fram 
till för Smålands del, som kan vara befogad i detta sammanhang, kan göras 
med den tillsynes snabba framväxten av ett lågfrälse i Småland under tidig 
medeltid och som kan, åtminstone delvis, sättas i samband med den stora expan
sionen av järnproduktionen där (Larsson 8c Rubensson 2000:20ff).

Men det är inte bara framställningen av järn som var viktig utan även smidet, 
det vill säga dessa järnproducenter har inte bara varit råvaruleverantörer utan 
man har också förädlat produkterna troligen både till handelsjärn och föremål. 
De mest påtagliga smidesanläggningarna i form av fasta anläggningar såsom 
smedjor med ässjor och friliggande ässjor för i första hand sekundärsmide men 
också en del primärsmide har främst påträffats i direkt kontakt med bebyggelsen.
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Tidigare forskning har oftast framhållit de styrande klasserna och senare kyr
kan som de som styrde upptagande av innovationer. Bondeekonomin har van
ligen setts som ekonomiskt statisk där just självhushållningen ansågs som en 
begränsande faktor och därmed var också förmågan till upptagande av innova
tioner och strategiskt tänkande mycket begränsad hos denna del av befolk
ningen. Nya rön har visat att bönder liksom andra kategorier under historiens 
gång varit inbegripna i omfattande ekonomiska och sociala relationer med var
andra, vilket i sin tur skapat förutsättningar för en mer komplicerad ekonomi. 
Detta gäller inte minst bilden av den självhushållande landsbygden (Olsson 
1995). En forskare som tidigt påvisade dessa förhållanden var Börje Hansen i 
sin studie av Österlen (Hansen 1952). I det tidigmedeltida samhället skedde 
produktionen på hantverksmässig basis, men var organiserad i en i vissa fall 
mycket stor skala, jämför till exempel järnproduktionen och bergsmannaorga- 
nisationen som tydligt framträder under sent 1100-tal, men som möjligen har 
sina rötter i vendeltid (Hjärthner-Holdar under tryckning). Bondeståndet har 
således varit betydligt mer socialt och ekonomiskt mobilt än man förut tänkt 
sig. Detta betyder i sin tur att upptagandet av innovationer samt entreprenörs
anda inte bara fanns i högreståndsmiljöer utan bönderna besatt den kunskap 
och innovationsbenägenhet som krävdes för att ta sig an järnhanteringen. Detta 
kunde i vissa fall även betyda att nya ståndsmiljöer skapades.

I denna artikel skall vi dock i första hand försöka titta på de kunskaper som 
är nödvändiga för att framställa och smida järn till föremål.

Från malm till föremål
Benämningen på den process vi behandlar har under årens lopp varierat. Några 
exempel är primitiv järnframställning, lågteknisk järnframställning eller direkt 
järnframställning. De två första benämningarna har uppkommit i en jämfö
relse med senare tiders järnframställning. Vi kanske istället borde se denna pro
cess i sitt tidssammanhang. Benämningarna ovan blir då felaktiga eftersom denna 
framställningsteknik för sin tid var högteknologisk. Däremot kan man finna att 
det fanns de som var skickligare än andra på denna teknik. Även den tredje 
benämningen kan sägas vara något missvisade eftersom produkten som togs ur 
ugnen många gånger måste bearbetas innan järnet kunde smidas till föremål. 
Vad det hela handlar om är framställning i en schaktugn där malmråvaran för 
det mesta utgjordes av rödjord, och myr- och sjömalm Vi har därför valt att 
kalla denna process för framställning av järn i blästugn, en benämning som är 
mer neutral än de ovan nämnda. Dessutom finns denna benämning i historiska 
källor (Englund 2002:11, 89ff).
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Den tidigaste utvinningen av järn i Norden anses ha skett ur någon form av 
limonitmalm, det vill säga sjö- och myrmalmer och lösa ockror (rödjordar). I 
detta sammanhang bör också påpekas att ordet malm är en ekonomisk term 
och skall egentligen användas enbart när det är fråga om brytvärda förekom
ster. I detta avsnitt skall vi försöka beskriva processen från råvarorna malmen 
och bränslet till det färdiga föremålet. Det första som man måste veta är vilken 
malm man skall välja och hur man finner den, det andra är bränslet. Det tredje 
är ugnen och själva framställningsprocessen och till sist ässjan och smides
processen. I figur 1 visas på ett förenklat sätt processen från malm till föremål.

Malmen

En fråga som har sysselsatt ett flertal forskare är när sjö- och myrmalmsbildningar- 
na kom igång. Flera menar att denna process inte kan ha påbörjats förrän i 
samband med växlingen till ett fuktigare klimat i övergången mellan bronsålder 
och äldre järnålder och granens invandring (Arrhenius 1959:19; Hansson 
1989:78), även om Naumann lägger in en brasklapp och tillägger att de inte kan 
vara äldre än från istidens slut (Naumann 1922:110f). Troligen har bildningen 
av dessa malmer börjat redan vid tiden för isens avsmältning. Idag föreligger 
dateringar gjorda på organiskt material som varit inbäddat i myrmalmskakor 
från bland annat Tåstarp socken i Skåne där dateringen blev 8080-7580 f Kr 
(Ua 418, 8850+/-120 BP; Hjärthner-Holdar & Kresten 1996). För övrigt är pro
cessen pågående, det vill säga det nybildas malmer av denna typ just nu.

Hur kunde man finna och identifiera limonitförekomster och sedan veta om 
de var brytvärda? Där dessa typer av malmer förekommer finns oftast också en 
pågående nybildning som syns i vattendragen som endera en oljig film eller en 
grötig röd till rödbrun utfällning. Detta underlättar prospekteringen. Förut
sättningen är dock att man vet vad det är. Ockror är ingen nyhet för den förhis
toriska människan eftersom man ända sedan tidig stenålder använt dessa som 
färgpigment. De olika malmtyperna, sjö- och myrmalmer samt ockror, består 
dessutom av var sin morfologiskt väl karakteriserbar typ. Detta medför att 
bara man besatt kunskapen om var malm fanns så var det också möjligt att 
välja malmtyp. Kvaliteten kunde man avgöra genom att en sjö- eller myrmalm 
av god kvalitet är hård och fast och en rödjord av bra kvalitet kan man rulla till 
en kula mellan fingrarna. Det går således bra att på empirisk väg avgöra om en 
limonit skall anses vara en malm, det vill säga brytvärd.

Efter det att malmen tagits upp torkas den. Därefter bör malmen rostas. 
Röstning kan ske i en vanlig härd. Det är till exempel mycket enkelt att rosta 
myrmalmskakor i en vanlig härd. Man kan också rosta på lave (figur 1, bild 3). 
Rostningstemperaturen bör inte överstiga 700°C eftersom man inte vill driva
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reduktionen för långt och påbörja slaggbildningen. En del av malmen blir nu 
magnetisk (järnoxidföreningarna i limoniter är inte magnetiska i orostat till
stånd). Vid röstningen bortgår vatten och kristallvatten det vill säga det ke
miskt bundna vattnet, samt organiska föroreningar. Man anrikar således mal
men och halten järnoxid blir därmed högre i den rostade malmen än i den 
orostade. Har man sedan använt sig av en så kallad kakformig myrmalm, vil
ken föreligger i stora stycken, måste man boka den, det vill säga få ner den i 
lagom stora stycken cirka 1-2 centimeter stora (figur 1, bild 4). Rödjorden där
emot är mycket finkornig och behöver inte bokas.

Bränslet

Bränsle måste även till för att man skall kunna reducera järnmalmen till järn. 
Det finns åtminstone två faktorer att ta hänsyn till när det gäller bränslet näm
ligen valet av trädslag och i vilken form man använt bränslet det vill säga som 
ved eller kol. I Sverige verkar man vanligen ha valt barrträd. Inte särskilt märk
värdigt kan tyckas, men om man jämför olika områden så kan man upptäcka 
att det finns skillnader. Valet av träslag verkar inte i någon större utsträckning 
vara tidsbundet utan snarare ha en knytning till gruppen som framställde jär
net. Detta är i sig intressant med tanke på träslagens olika energiinnehåll, det 
vill säga det kan finnas en teknologisk förklaring. En del av förklaringen kan 
också vara tillgängligheten, det vill säga i förlängningen ägarstrukturen.

I vilken form har man använt bränslet, som ved eller kol? Det har länge 
funnits en gängse uppfattning att man använde sig av ved under äldre järnålder 
och först under yngre järnålder började använda kol som bränsle i reduktions
processen. Anledningen är att endast ett fåtal kolningsgropar har kunnat date
ras till äldre järnålder. Dessutom anses det att kolningsgroparna till största 
delen bör ha legat på själva järnframställningsplatsen (Magnusson 1986). Vad 
man med stor sannolikhet kan fastslå är att man måste ha känt till hur man 
kolar eftersom det inte är möjligt att smida utan kol. Till smidet åtgår det dess
utom stora mängder kol. Således har man, trots att kunskapen om kolningen 
måste ha funnits under hela järnåldern, valt att i åtminstone delar av reduktions
processen använda ved. Detta syns mycket tydligt i både resterna av förkolnad 
ved i ugnarna samt i avtrycken i slaggerna. Det kan i detta sammanhang påpe
kas att avtrycken efter kol respektive ved skiljer sig åt. Frågan är då om man 
kan tänka sig att kolningen kan ha skett på annan plats och att man vid inven
teringen för ekonomiska kartan missat dessa lämningar eller har man kolat på 
annat sätt vilket inte lämnat tillräckligt tydliga spår?
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Ugnstyp

Gemensamt för alla ugnar som beskrivs i denna artikel är att de är blästugnar 
med underliggande slagguppsamlingsutrymme. I bildsekvensen i figur 1 har vi 
valt att presentera byggnationen av den typ av ugn som är den mest frekventa i 
det behandlade området nämligen en delvis nedgrävd, lerbyggd schaktugn ib
land armerad med sten och med en stomme av vidjeflätning. Det senare är van
ligt bland ugnarna i Viby socken. Konstruktionen antyder att ugnstypen bör ha 
använts mer än en gång. Undersökningar som gjorts på flera ugnsväggar visar 
att så också är fallet. Man har bland annat konstaterat lagningar av väggarna. 
Ugnarna har med största sannolikhet drivits med bälgar, vilket troligen är det 
vanligaste sättet i Sverige, även om andra alternativ är möjliga. Eftersom det 
inte har funnits någon anordning för slaggtappning måste det ha funnits ett 
utrymme under nivån för blästeröppningen där slaggen kan ha samlats.

Reduktionsprocessen

När alla råvaror är iordninggjorda och ugnen är byggd kan själva processen att 
framställa järn börja. Man börjar med att förvärma ugnen. Det går inte att 
sätta upp malm i en kall ugn. Om man använder sig av ved blir resultatet att 
man i princip kolar i ugnen (figur 1, bild 7). När ugnen är het uppsatts malmen 
(figur 1, bild 8). Sedan varvas kol och malm med jämna mellanrum tills dess att 
all malm uppsatts. Man bör välja att uppsätta malm på hett bränsle. Då häftar 
malmen delvis fast vid bränslet och sjunker tillsammans med bränslet långsamt 
ner i schaktet och en reducering av malmen till järn kan ske. Kallt bränsle gör 
att malmen rasar igenom uppsättningen för fort vilket medför att malmen inte 
hinner reduceras utan delar av malmen faller ner i ugnsbotten oreducerad. En 
uppsättning kan ta allt från 4-5 timmar till cirka 12 timmar trots att samma 
mängd malm uppsatts. När all malm är uppsatt blåser man ned blästerugnen. 
När nästan allt bränsle är förbrukat och man kan ana smältan (det utvunna 
järnet delvis blandat med slagg) alldeles under blästeringången är det hela klart.

Primärsmidet

Nu skall smältan ur ugnen och primärsmidet tar vid. Det är tämligen troligt att 
någon form av primärsmide sker på själva järnframställningsplatsen. 
Primärsmidet kan endera ske i själva ugnen eller i en speciell härd på området, 
en ässja (figur 1, bild 10). Om själva primärsmidet sker i ugnen lyfts smältan 
upp genom ugnsschaktet i hett tillstånd samtidigt som man underhåller elden. 
Man tar upp smältan och lägger den på ett städ, helst mjukt typ huggkubbe, 
och slår försiktigt samman den. Helst bör detta ske med en träklubba för att 
inte smältan skall splittras (figur 1, bild 11). Detta upprepas ett flertal gånger

VAD BERGET GAV 397



z

Figur 1 Från malm till föremål. Elva schematiska bilder över hur ett järnföremål tillverkas från 
järnmalm. Teckning Kerstin Åberg.

tills man har ett någorlunda slaggfritt järn. Samma sak gäller naturligtvis om 
man använder sig av en härd. Man kan istället för att direkt smida ur slaggen 
ur smältan också först smälta ur huvuddelen av slaggen, så kallad omsmält
ning, för att därefter kompaktera smältan. Detta kan ske endera i ugnen eller i 
ässjan.

Om primärsmidet skett i ugnen betyder det att både primärsmidesslaggen 
och reduktionsslaggen finns i ugnen vid ett och samma tillfälle. Ugnen rensas 
först efter primärsmidesprocessen. Om primärsmidet sker i en för ändamålet 
avsedd härd kan primärsmidesslaggerna komma att ligga separerade på områ
det. Sprutslaggerna (innesluten slagg som pressas ut vid bearbetningen) som 
uppstår vid primärsmidet sprids över ett mycket stort område och påträffas 
inte speciellt vid städet som till exempel de i senare processled förekommande 
hammarskalen eller glödskalen. Efter användningen rensas ugnen från slagg 
och kolrester framförallt om man avser att använda ugnen vid ett senare till
fälle (figur 1, bild 9). Om man anser att ugnen är uttjänt bryr man sig kanske 
inte om att rensa den.
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Sekundärsmidet

Föremålssmidet, som vi här kallar sekundärsmidet, sker i en för ändamålet 
avsedd ässja, vilken kan vara samma härd som man använde för primärsmidet 
(figur 1, bild 10). Skillnaden är att man nu kan använda sig av hammare av järn 
och ett hårdare städ, till exempel av sten eller järn (figur 1, bild 11). Det är 
också huvudsakligen i detta led i processen som man använder sig av vällsand 
för att bland annat skydda järnet och för att välla samman olika järnstycken. I 
detta processled förekommer framförallt plankonvexa smidesskållor som kan 
vara tämligen glasiga, bland annat beroende på användningen av vällsand. Dessa 
återfinns vanligen i ett slaggvarp men kan också ligga kvar i ässjan om den 
medvetet eller genom en olyckshändelse övergivits. Även ässjan måste, liksom 
ugnen, rensas från slagg efter användning. Andra avfallsprodukter är glödska
len, vilka vanligen ligger alldeles invid städet. Dessa avfallsprodukter indikerar 
således städets möjliga placering.

Järnframställning i olika miljöer

Viby socken

I Viby socken fanns, när de arkeologiska undersökningarna inför bygget av 
E20 skulle genomföras, sedan tidigare åtta kända järnframställningsplatser: 
Sågen (egentligen Ramundeboda), Äbbetorp, Körtinge, Tystinge, Gatugården, 
Våglyckan, Östansjö och Herrgryt (Hansson 1989:80, figur 28). Fem av de 
förut kända lokalerna är daterade, nämligen Tystinge, Gatugården, Herrgryt, 
Våglyckan och Körtinge. Det daterade materialet är kol och endast två prover, 
nämligen de från Tystinge och Herrgryt, är tagna i kontexter som direkt kan 
knytas till hanteringen, det vill säga i ugnar eller slaggkoncentrationer. De öv
riga proverna är tagna i ploglagret som kan innehålla kolbitar från olika tider, 
vilket gör att de inte med någon säkerhet kan sägas datera järnhanteringen. 
Allmänt kan dock sägas att dateringarna i första hand faller inom yngre järn
ålder (400-1050 e Kr) utom en som dateras till 1500-tal, nämligen den från 
Körtinge i norra änden av Vibysjön (Hansson 1989:84).

Vid undersökningen i Viby socken inför nya dragningen av E20, framkom 
ett 25-tal ugnar fördelade på fyra lokaler: Vreten, Skävi, Sågebol och Västra 
Backa (figur 2) där Skävi är den i särklass största med 17 ugnar och tidsmässigt 
längsta järnframställningen från förromersk järnålder till 1000-tal. Dateringa
rna av dessa produktionsanläggningar i sin helhet visade att man har framställt 
järn här sedan sen bronsålder även om den intensivaste perioden inföll från
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Sägeboi

Vrelstorp

GAMLA E20

Figur 2 Plan över undersökningsområdena i Skävi, A, B och C sett från vänster till 
höger i bild. Ugnarna är markerade med romber. Den infällda kartan visar en del av 
Viby socken med undersökningsplatserna utmed den nya sträckningen av E20 in
lagda.
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yngre romersk järnålder och fram till slutet av vikingatid (300-1000-tal e Kr). 
På Skävi verkar två till tre ugnar ha varit i bruk varje århundrade under den 
intensivaste perioden. Ugnarna har varit flergångsugnar som reparerats vilket 
gör att livslängden för varje ugn kan ha varit avsevärd.

I Viby finns ett möjligt husby och tre vi. De tre vi:na, Odensvi, Nalavi och 
Skävi är dedicerade till gudomarna Oden, Njärd/Njord och Skade (Ekman 2000b: 
13ff). De mest omfattande lämningarna av järnframställningen både vad gäller 
mängd och tid kan knytas till det som idag är Skävi och som enligt det tidigaste 
omnämnandet 1357 bestod av tre frälsehemman. Under yngre järnålder tyder 
lokaliseringen av järnframställningen samt en del tekniska lösningar på att det 
troligen funnits två järnframställande gårdar i byn. Om man skall tala om järn
framställningens sociala tillhörighet i detta fall kan man under alla omständig
heter konstatera att den geografiskt var knuten till en betydelsefull plats. Frå
gan är dock om möjligen inte järnproduktionen varit en förutsättning för detta 
och inte tvärt om. En omstrukturering sker sedan under senmedeltiden och 
kvar blir en gård vilket kanske har att göra med en ekonomisk omstrukturering 
i området. I princip upphör blästbruket i området under senmedeltiden och då 
har bergsbruket och masugnstekniken tagit över med en helt annan geografisk 
lokalisering.

Alla ugnar i området har varit nedgrävda i marken cirka 0,4 meter och de 
flesta har legat i en svag sluttning. Endast några få decimeter av ugnarnas höjd 
var bevarad (figur 3). Samtliga var schaktugnar med utrymme för slagguppsam
ling i ugnens nedre del. I området fanns tre olika typer av konstruktioner (figur 
4) - helt stenbyggda (möjligen med lertätning i fogarna mellan stenarna), ler- 
och stenbyggda (inblandning av större stenar i leran) och enbart lerbyggda ugnar. 
I de båda sistnämnda typerna har i flera fall också en stomme av vidjeflätning 
(figur 5) kunnat konstateras.

Den möjligen helt stenbyggda ugnen (figur 4a) finns endast i ett exemplar 
inom undersökningsområdet men är relativt vanlig i angränsande områden och 
dateras vanligen från tidig förromersk järnålder (ca 600 f Kr) fram till romersk 
järnålder (ca 200 e Kr). Denna ugn påminner i sin konstruktion om de enkla 
stenbyggda ugnarna från Litslena i Uppland, vilka är daterade till yngre brons
ålder (Hjärthner-Holdar 1993:99ff). I fem fall har man säkert kunnat konsta
tera att ugnarna varit ler- och stenbyggda (figur 4b). Dateringen av ugnstypen 
är från sen bronsålder fram till senare delen av yngre järnåldern. Den mest 
förekommande ugnstypen inom undersökningsområdet är den lerbyggda (figur 
4c-d), som har påträffats i fjorton säkert definierade exemplar. Dateringen av 
dessa är från 400-500-talen fram till slutet av yngre järnålder. Man kan ana en 
kronologisk skillnad mellan de olika ugnstyperna. Den helt stenbyggda ugns
typen tycks höra till ett äldre skede med rötter i bronsåldern. Den ler- och
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Figur 3 Undersökningsområdet på Skävi C där de mörka fläckarna visar ugnarnas lägen. Foto Jenny 
Holm.

stenbyggda ugnstypen började uppträda under senare delen av bronsåldern och 
fortlevde fram i yngre järnålder och kan möjligen vara en utveckling av sten- 
ramsugnen. Med en lerbyggd överdel av ugnsväggen kunde man nå en betydligt 
större arbetshöjd på ugnen än vad som var möjligt med en vanlig stenramsugn. 
Den lerbyggda ugnstypen är ett sent inslag i området och uppträder parallellt 
med den ler- och stenbyggda ugnen. Extra stabilitet åt konstruktionen har man 
också fått av den vidjeflätning (figur 5) som kunnat dokumenteras i flera av 
fallen. Resterna av vidjorna ger också information om detaljer vad gäller lut
ningen av ugnsväggen, det vill säga för att se om schaktet varit koniskt eller 
cylindriskt.

Slaggerna från ugnarna var av samma huvudtyp, det vill säga sådan typ 
som stelnat i ugnarna och det mesta av slaggen återfanns dessutom kvar i ugns- 
resterna. Kemiskt sett finns skillnader som vi kan knyta till variationer i den 
använda malmens sammansättning och temperaturskillnader i ugnen under 
reduktionsprocessen.
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För att även få en uppfattning om ugnarnas höjd så kan vi utgå ifrån den dia
meter som noterades hos de bevarade resterna och kunskapen om att det krävs 
en viss proportion mellan diameter och höjd för att reduktionsprocessen ska 
kunna fungera. Storleken på ugnarnas diameter varierade från 0,4 till 0,9 me
ter. Den vanligast förekommande var 0,5-0,6 meter. Den största ugnen, som 
också är en av de yngre, bör för att kunna fungera, ha varit 2 meter hög ovan 
blästerintaget. Om man ska bygga en sådan ugn av lera går det åt ungefär 1,5 
kubikmeter lera. För de mindre ugnarna, med en innerdiameter på 0,5 meter, 
krävs en höjd på 1,2 meter ovan blästerintaget och leråtgången är på 0,5 kubik
meter.

Figur 4 Rekonstruktioner av ugnar. Rekonstruktion Eva Hjärthner-Holdar. Teckning Kerstin Åberg
a) Rekonstruktion av den sten byggd a ugnen på Skävi A med rakt schakt
b) Rekonstruktion av en ler- och sten byggd ugn på Skävi B med två alternativa tolkningar: rakt 

respektive koniskt schakt
c) Rekonstruktion av en lerbyggd ugn på Skävi C med rakt schakt
d) Rekonstruktion av lerbyggd ugn funnen på Vreten med koniskt schakt
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Figur 5 Byggnadsmaterial till ugnar, a-b Teckning Kerstin Åberg och c) Lis Engblom
a) Vertikalt vidjeavtryck i ugnsvägg
b) Horisontella vidjeavtryck i ugnsvägg
c) Den nedre tillspetsade delen av vertikalt sittande vidja
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Husby i Glanshammars socken

Här kunde en kontinuerlig bosättning beläggas som omfattade hela den yngre 
järnåldern det vill säga från cirka 500 till 1050-1100 e Kr. Rakt söder om den 
historiskt belagda bytomten fanns lämningar av ett hantverks- och verkstads- 
område (Andersson, K m fl 2000). Det mest spektakulära fyndet utgjordes av 
tre fragment av en guldgubbe, en fyndkategori som traditionellt förknippas 
med stormannamiljöer. Sådana brukar vanligtvis påträffas i, eller i anslutning 
till, större byggnader av ceremoniell karaktär. Dessa guldgubbsfragment på
träffades istället inom vad som har tolkats som verkstadsområdet. Fyndet i 
Husby avviker därmed från gängse mönster (Hjärthner-Holdar m fl 1999).

Inom verkstadsområdet fanns bland annat ett bronsgjuteri innehållande både 
gjutformar, deglar, skrotmetall och smältor. Dessutom fanns tre smidesområden 
ett centralt i norra delen, ett centralt i södra delen samt ett i väster. Längst i 
öster på sluttningen ner mot Äverstaån under ett stort skärvstenslager fanns en 
blästugn. Blästugnen har daterats till vendeltid och vikingatid (GrN 23676, 
1200±60 BP; kalibrerat 680-960 e Kr) och de tre smidesområdena kan alla 
dateras till vikingatid och tidig medeltid och kan alltså tidmässigt inte knytas 
till järnframställningen. Slaggerna från de olika processleden kan inte heller 
relateras till varandra om vi ser till deras sammansättning. Huruvida ässjorna 
var samtida eller har avlöst varandra har inte kunnat fastställas. Möjligen kan 
man ana sig till att de tre ässjorna centralt i södra delen har avlöst varandra där 
en dateras till 890-1170 e Kr (GrN 25285) samt den bättre bevarade till 1040- 
1280 e Kr (Ua 9865). Ässjorna tycks dock, om man ser till hela det undersökta 
området, ha haft olika funktion vilket slagg och råmaterial i och invid smides- 
platserna antyder (Hjärthner-Holdar m fl 1999).

Av blästugnen som undersöktes återstod endast en nedgrävd grop med 0,3 
meter djup och ytterligare 0,15 meter ovanför gropen. Gropens innerform var 
något oval och som mest var den 0,8 meter lång. Dessutom kunde resterna av 
en arbetsgrop och/eller bälggrop noteras som ett utskott från ugnen. Med hjälp 
av det som fanns kvar av ugnen och de rester av byggnadsmaterial och slagg 
som fanns i dess omgivning har det varit möjligt att försöka förstå hur ugnen 
har varit konstruerad.

Ugnen var av typen schaktugn med ett underliggande utrymme för uppsam
ling av slagg. Den slagg som har undersökts har runnit relativt lätt men den har 
alltså inte tappats ur ugnen utan har efter hand ansamlats i ugnens nedre delar. 
Slaggen har osedvanligt lågt innehåll av järn, bundet i oxid- och silikatmineral, 
jämfört med vad som är vanligt för slagger som bildats i blästugnar och detta är 
ett gott tecken på att utvinningen ur malmen har varit god. Normalt återfinns 
också större eller mindre ansamlingar av metalliskt järn i slagger men i slagger
na i Husby är andelen låg vilket också antyder att separationen av slagg från
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Figur 6 Friliggande ässjor i Flusby. Foto Eva Hjärthner-Holdar
a) Rester av tre ässjor i södra centrala delen av Husby
b) En av ässjorna i plan före undersökning
c) Samma ässja som ovan under undersökning

det tillverkade järnet har fungerat väl. Separationen har underlättats genom att 
smeden troligen placerat ved i de nedre delarna där slaggen runnit igenom men 
järnet har fastnat på en högre nivå. Veden har lämnat cirka 5 centimeter stora 
avtryck i slaggen. Mindre kolavtryck fanns också i slaggerna och är ett tecken 
på att kol användes som bränsle, som enligt analys av bevarade kolstycken, var 
tall.

Ugnen var byggd huvudsakligen av lera. De större och mindre lerfragment 
som fanns i ugnsrestens omgivning har bidragit med flera intressanta detaljer 
till tolkning av dess utseende. En del pinn- och vidjeavtryck antyder att lera 
använts runt en stomme av vidjor. Leran var naturligt grov men hade trots 
detta magrats med krossad granit för att ytterligare förbättra dess egenskaper. 
Det fanns också inslag av bergarten glimmerskiffer som också är ett värme- 
tåligt material. Enligt formen på några av lerfragmenten bör ugnen ha varit 
konisk, eller möjligen cylindrisk. Trots att värmetåligt byggnadsmaterial har
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Plan I Lager 1-3 
A431

»24,13

»24,17

Figur 7 Samma ässja i Husby som fig 6 b-c i plan och profil a-b samt rekonstruerad plan, profil och 
anläggning c-e . Rekonstruktion Eva Hjärthner-Holdar. Teckning, Kerstin Åberg.
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använts med omsorg har en del av leran på insidan smält, vilket är normalt, och 
blandats med slaggen. Väggen har därför lagats till påföljande blåsning och 
alltså kunnat användas flera gånger.

Inom undersökningsområdet i Husby har möjligen fyra ässjor varit friliggande 
(figur 6) under det att två har haft tillhörande byggnader, det vill säga har varit 
reguljära smedjor. De friliggande ässjorna har varit stenbyggda med underlig
gande slaggrop. Det rör sig om kraftiga konstruktioner byggda av eldhärdigt 
stenmaterial, glimmerskiffer, fodrad med lera. Dessa stenbyggda ässjor i mark
nivå som användes både i primär- och sekundärsmidet uppträder så tidigt som 
under romersk järnålder i Sverige. (Hjärthner-Holdar m fl 1999; Hjärthner- 
Holdar m fl 2000:39ff; Englund m fl 1996). Denna ässjetyp (figur 7) kom sena
re att användas som färskningshärd vid masugnsdriftens införande under sent 
1100-tal. Detta är också ett viktigt resultat för den fortsatta forskningen och 
ger en indikation på att färskningshärden som den uppträder vid de tidiga mas
ugnarna, till exempel Lapphyttan, inte med säkerhet kan betraktas som en ny
het utan snarare är en konstruktion med betydligt äldre anor inom järnhant
verket i Sverige. (Hjärthner-Holdar under tryckning).

De båda smedjorna, daterade till sen vikingatid - tidig medeltid, var 5x4 
meter stora syllhus (enskeppiga) och har innehållit uppbyggda ässjor/härdar 
precis som gårdssmedjorna fram mot 1900-talet. Detta är anmärkningsvärt ef
tersom denna typ av ässja och smedjebyggning tyder på att man här har tagit 
upp nyheter och innovationer. Detta kan ge ytterligare ett argument för att vi 
här har en plats som tillhör det övre skiktet i samhället med goda kontakter och 
som troligen skall ses som ett regionalt innovationscentrum.

Stomskil i Lillkyrka socken

I Stomskil undersöktes 1998 en järnframställningsplats från romersk järnålder 
(Westin 2001). När produktionen var igång låg denna plats troligen i utkanten 
av de mer tätbefolkade bygderna. Platsen beskrivs mer i detalj i annan artikel i 
denna volym (Westin i denna volym). Järnframställningen var förlagd till en 
moränförhöjning och sluttade mot vad som i dag är en bäck. Under ett utbrett 
slagglager påträffades ett område med flera anläggningar som är utmärkande 
för järnproduktion. Förutom en blästugn fanns en fälisten för slaggrensning av 
smältan, någon eller några ässjor för smide samt kolningsgropar. Alla anlägg
ningar har dock inte varit i bruk samtidigt. Ugnen har daterats till romersk 
järnålder (250-430 e Kr, Ua-25044). En av ässjorna har daterats till vikingatid 
och av kolningsgroparna är två daterade till folkvandringstid. Enlig Westin 
(2001) är det dock möjligt att en av kolningsgroparna skulle kunna vara från 
förromersk järnålder.
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Vid undersökningstillfället fanns i princip endast en nedgrävd slagguppsamlings- 
grop bevarad, fylld med slagg (figur 8). För att försöka rekonstruera hur ugnen 
har sett ut har såväl ugnsväggsrester och slagger i och runt ugnen undersökts. 
Ugnen tillhör typen schaktugn med underliggande uppsamlingsutrymme för 
slagg vilken för tidpunkten var den vanligaste. Slagguppsamlingsutrymmet har 
utgjorts av en grävd grop som delvis grävts in i sluttningen och sedan skotts 
med sten. Den övre delen var troligen cylindrisk och har bestått av en pipmur 
av stenar 0,3-0,4 meter stora med mindre kantiga stenar inkilade mellan dem 
och en infodring av lera. Dess inre diameter var cirka 0,7 meter. Höjden är 
beroende av vilken luftförsörjningsprincip som användes. Som nämnts tidigare 
krävs en viss höjd för att ugnen ska fungera för varje given innerdiameter. Om 
bälgar har använts byggdes ugnen lägre (1,2 meter högt schakt, ovan bläster- 
intag) än om naturligt drag (1,8 meter högt schakt) utnyttjades (figur 9). Båda 
alternativen har diskuterats av Lars-Erik Englund i ett rekonstruktionsforslag 
(Englund & Larsson 1999).

Slagg fyllde stora delar av gropen. Totalt hade 120 kg slagg flutit samman 
till ett sammanhållet slaggblock med oregelbunden men närmast rund form, 
0,7 meter i diameter. Bottenslaggen hade en försänkning centralt, som ett ”av
tryck” av smältan. Slaggstycken ingick också i konstruktionen av gropen som 
lagningsmaterial. Övre delen av bottenslaggen innehöll många parallella rör- 
formade avtryck efter vad som tolkades vara gräs av någon typ, troligen vass 
(figur 10). Vassen har sannolikt lagts i gropen innan blåsningen började för att 
fungera som slaggavskiljare, det vill säga för att få slaggen att separera och 
rinna undan från smältan.

Att ugnen hade använts flera gånger syntes tydligt även i slaggernas sam
mansättning. Processen har dock ägt rum vid liknande förhållanden varje gång. 
Smeden har alltså upprepat samma procedur och även fått likvärdiga produkter.

Vid fälistenen fanns slagg med rester av metalliskt järn, troligen delar som 
bildats i smältans ytterkant och gått förlorade i samband med den första upp- 
arbetningen. Här fanns också sprutslagger som formats då smältan kompakterats 
och inneliggande slagg pressats ut i flytande form vid höga temperaturer. Slag
gen med metallrester har undersökts metallografiskt för att ta reda på vilken 
typ av järn som tillverkats. Den vanligaste typen i det undersökta materialet är 
ett fosforhaltigt järn följt av hårt kolstål. Något enstaka exemplar av mjukt 
järn finns också. Såväl kol som fosfor i järnet betyder att materialet blir hårt. 
Speciellt bra för till exempel eggstål med goda skärande egenskaper är kolstål 
som dessutom kan härdas för att ytterligare förbättra egenskaperna. Järnet i 
varje enskilt stycke är mestadels jämnt i struktur och sammansättning vilket 
betyder att om smeden hade tagit tillvara materialet och bearbetat det vidare 
skulle det ha varit mycket användbart.
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Figur 8
a) Stenar omger bottenslaggen och visar slaggropens form i blästugnen i Stomskil, Lillkyrka socken. 

Efter Englund & Larsson 1999, figur 12.
b) Slaggblock i slaggrop vid blästugnen i Stomskil, Lillkyrka socken. Slaggen var närmast rund, 

cirka 0,7 meter i diameter, vägde cirka 120 kg, och hade centralt en fördjupning för smältan. 
Efter Englund & Larsson 1999, figur 14.

c) Schematisk skiss av slagg och slaggrop. Stomskil, Lillkyrka socken. Efter Englund & Larsson 
1999, figur 13.
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Figur 9 Förslag till rekonstruktion 
av blästugnen i Stomskil, Li II kyrka 
socken hel och igenomskärning. 
Alternativet som visas förutsätter 
att lufttillförseln har skett genom 
naturligt drag. Efter Englund & 
Larsson 1999, figur 45-46.
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Figur 10 Del av bottenslaggen från Stomskil, Lillkyrka socken, med tydliga avtryck, troligen 
efter vass som fungerat som slaggavskiljare och separerat slaggen från smältan. Foto Lena 
Grandin.

Hela järnhanteringsprocessen förefaller att ha ägt rum inom ett begränsat om
råde i Stomskil. All dokumenterad verksamhet är dock inte samtida men plat
sen har varit i bruk under en längre period för liknande verksamheter. Westin 
(2001) föreslår att det handlar om en lokal produktion, en binäring som inte 
har styrts av storbönderna i de mer tättbefolkade bygderna vid Hjälmaren eller 
Götlundaåsen.

Stora Älberg i Hardemo socken

Under tidig förromersk järnålder framställdes och smiddes järn vid Stora Alberg 
i Hardemo socken, väster om Hallsberg (Karlsson, C 2002a, 2002b). Under hös
ten 2001 undersöktes en järnframställningsplats i anslutning till en höjdrygg som
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breder ut sig i nord-sydlig riktning. Någon boplats i anslutning till järn- 
framställningsplatsen kunde inte lokaliseras men man har antagit att sådan har 
funnits i dess närhet (Karlsson, C 2002a, 2002b).

Rester av en blästugn påträffades under ett slagglager och knappt tio meter 
från ugnen fanns resterna av en ässja där det framställda järnet rensats på slagg 
och det inledande primärsmidet ägt rum. Endast någon decimeter av ugnens 
nedre del var bevarad. Rester av ugnsvägg och slagg har undersökts för att 
kunna få en bild av hur ugnen såg ut i drift (Grandin m fl 2001).

Ugnen var av typen schaktugn med ett slagguppsamlingsutrymme i sin ne
dre del, möjligen något nedgrävt. Den var byggd av sten och infodrad med 
kvartsmagrad lera. Möjligen var den rektangulär i ytterformen. Innerformen 
var något oval, cirka 0,5x0,6 meter. Slaggen har runnit genom en slaggavskilj- 
are av späntved till ugnens nedre del. Såväl ek som lind har använts som bränsle. 
Malmen som smeden hade tillgång till var manganhaltig. Malm från denna 
plats har inte undersökts, men tidigare analyser har visat att manganhaltiga 
malmer finns på flera platser i närheten i både Hardemo (Hansson 1989) och 
Viby socknar (Hjärthner-Holdar m fl 1997).

Smederna i Stora Älberg har tillverkat både kolstål och fosforförande järn 
(figur 11) i sin ugn. Sådana produkter är fina kvaliteter och lämpliga att an
vända till eggstål. Att det är just dessa som framställts vet vi eftersom det fanns 
rester av metalliskt järn i några av slaggerna. Detta järn har alltså gått förlorat 
under processen men är mycket värdefullt om man vill få en inblick i vilka olika 
sammansättningar och kvaliteter som tillverkats. Produkterna verkar inte hel
ler vara en engångsföreteelse eftersom ugnen har använts flera gånger.

Järnframställningen i fyra socknar - en jämförelse
På alla de fyra platser vi har beskrivit har samma huvudtyp av blästugn varit i 
drift, det vill säga en schaktugn med ett slagguppsamlingsutrymme i dess nedre 
del. Vi har kunnat konstatera att det finns en del variationer i fråga om detaljer 
i konstruktionen och alternativ av byggnadsmaterial och hur smeden bestämde 
sig för att lösa problemet med att skilja slaggen från smältan och vilket bränsle 
som användes. I samtliga fall har det också varit fråga om att återanvända 
ugnarna och man har därför behövt rensa dem på slagg mellan varje blåsning. 
Många av de undersökta ugnsresterna innehöll också slagg från den sista blås
ning som genomfördes, men någon enstaka var rensad och alltså förberedd för 
ytterligare verksamhet men någon sådan hade av någon anledning inte ägt rum. 
Det finns alltså flera gemensamma drag om man jämför de olika platserna vad 
gäller det resultat smeden har uppnått, och kanske strävat efter att åstadkomma,
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men det fanns flera möjliga sätt att lösa de tekniska detaljerna på. Några av 
dem tänkte vi lyfta fram och utvärdera.

Att skilja produkten från avfallet

För att kunna utnyttja det metalliska järnet, smältan, som smederna utvann ur 
malmen, var det viktigt att skilja slaggen från järnet och slippa omfattande 
slaggrensning efter reduktionsprocessen i blästugnen. Genom att fylla den ne
dre delen av ugnen, eller en grop under ugnsschaktet, med ved fick smeden den 
mer lättrunna slaggen att rinna genom denna fyllning. Den segare smältan stan
nade däremot kvar högre upp och kunde tas ut ur ugnen efter avslutad process. 
Flera av ugnarna - speciellt i Viby socken - har varit fyllda med ved, såväl 
grövre som finare kluven, för att åstadkomma en sådan separation. Men i 
Stomskil har smeden valt ett annat material, troligen vass, som har lämnat 
tydliga avtryck i slaggen. Användning av sådan materialtyp för slaggavskiljning 
är inte vanligt i dessa områden. De kanske mest kända och väldokumenterade 
ugnarna med liknande material är danska och har fyllts med halm (t ex Voss 
1993, Mikkelsen 1997). Slagger från järnframställningsplatser i Stafsinge och 
Fyllinge socknar i Halland under förromersk järnålder visade sig nyligen ha 
avtryck och rester av pinnar och kvistar, bland annat hassel (Danielsson 2001, 
Wranning 2001, Grandin &c Forenius 2002). Att använda material för slagg
avskiljning har fler positiva effekter än att förbättra separationen av slagg och 
smälta och slippa förluster av metalliskt järn till slaggen. Det underlättar också 
för slaggen att fylla ut hela det nedre ugnsutrymmet eller en underliggande 
grop. Detta betyder att processen kan pågå längre och smeden kan sätta upp 
mer malm i varje blåsning och följaktligen få ut mer järn än om nedre delen av 
ugnen bara är halvfylld och slaggen växer till på höjden och sätter igen ugnen 
så att den behöver rensas oftare.

Figur 11
a) Mikrofoto på kolstål från Stora Älberg, Hardemo socken. Bildhöjd 0,73 mm. Kolstålet består av 

faserna perlit (spräcklig) och cementit (ljusa lameller). Efter Grandin m fl 2001, figur 3a.
b) Mikrofoto på fosforhaltigt järn Stora Älberg, Hardemo socken. Bildhöjd 0,15 mm. Brunspräckliga 

områden består av järnfosfid. De ljust gula lamellerna innehåller också fosfor. Efter Grandin m 
fl 2001, figur 3b.
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Egenskaper och kvalitet på produkten

Slaggavskiljningen förefaller ha fungerat väl om man tänker på den ringa mängd 
metalliskt järn som påträffats vid närmare analyser av slaggerna. Det är alltså 
bra ur processynpunkt att små mängder järn har förlorats till slaggen men sämre 
för oss som idag försöker ta reda på vilka materialegenskaper det framställda 
järnet hade. Vare sig ugnen i Husby eller ugnarna i Viby har lämnat några järn
rester kvar mer än några millimeter stora droppar i slaggen. Från framställningen 
i Stomskil och Stora Älberg fanns lite mer järn att undersöka men inte heller här 
i den egentliga slaggen. Det mesta järnet återfanns alltså inte vid ugnen utan vid 
platsen för påföljande bearbetningsled, vid fälistenen respektive ässjan där smältan 
rensats på slagg. Det är med hjälp av dessa rester vi har kunnat ta reda på vilken 
typ av järn som smederna tillverkade. Resultaten visar att smederna, till och med 
redan under tidig förromersk järnålder i Stora Älberg, kunde tillverka ett järn av 
god kvalitet som var mycket användbart till knivar och andra skärande redskap 
och till och med till vapen. I såväl Stomskil som Stora Älberg fanns nämligen 
kolstål och fosforhaltigt järn. Både kol och fosfor är ämnen som förbättrar jär
nets hårdhet. Det har länge ansetts att de tidiga järnproducenterna endast kunde 
framställa ett så kallat mjukt järn, alltså utan kol och/eller fosfor. Om smeden 
ville förbättra hårdheten var han tvungen att göra det i smidesprocessen. Det järn 
som vi har studerat från Stomskil och Stora Älberg har dock aldrig passerat smidet 
utan har gått förlorat redan tidigare. Med andra ord ser vi här tydliga tecken på 
kolstålsframställning i blästugn. Vi kanske också bör poängtera att ett mjukt järn 
inte nödvändigtvis är ett dåligt eller lågkvalitativt järn och ett kolstål ett bättre 
järn. Materialtyperna har olika egenskaper och är användbara till olika ända
mål. Kvaliteten beror snarare på hur mycket slagg det finns kvar i järnet. Ju mer 
och större koncentrationer, desto sämre kvalitet. Man skulle naturligtvis kunna 
påstå att tillverkning av kolstål och fosforförande järn har skett av misstag och 
inte är någon större produkt utan bara finns i småbitar och att resten av det 
framställda järnet är mjukt. I Stomskil var en övervägande del av materialet 
fosforhaltigt järn så där var det definitivt ingen engangsprodukt. På senare tid 
har också fler undersökningar på andra platser, såväl i Sverige som i övriga Eu
ropa, kommit fram till motsvarande resultat (till exempel Hjärthner-Holdar m fl 
1995, Buchwald & Wivel 1998, Grandin m fl 2000, Grandin & Englund 2002).

Produktionsmål?

Var det smedens avsikt att tillverka olika produkter, såväl mjukt järn som hårt 
kolstål, eller blev det bara slumpmässigt så? För att försöka få svar på den 
frågan kan vi gå in på några andra processdetaljer som kan hjälpa oss med
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information. En sådan viktig detalj är temperaturen som råder i blästugnen 
under reduktionsprocessen. Naturligtvis krävs det en viss grundläggande nivå 
för att det överhuvudtaget ska fungera men när väl detta stadium är uppnått 
finns det möjlighet att reglera temperaturen i ugnen. Generellt gäller att vid 
lägre temperaturer blir resultatet ett mjukt järn, alltså rent järn utan kol eller 
fosfor, men om man höjer temperaturen och behåller den hög under längre tid, 
blir det möjligt också för kol och fosfor att gå in i järnet. Kol finns tillgängligt 
i ugnen i tillräckliga mängder i bränslet/reduktionsmedlet, fosfor kan ingå i 
malmen eller tillsättas extra. Om smeden avser att hålla ugnen igång en längre 
tid vid en hög temperatur och dessutom använda ugnen flera gånger är det 
nödvändigt att han planerar sin ugnskonstruktion så att den står emot en varmare 
process och inte smälter ner vid första blåsningen. Därför behöver smeden välja 
lera till ugnen med omsorg. Det vi i dagligt tal kallar lera omfattar egentligen 
en variation av kornstorlekar och sammansättningar. För att leran ska vara 
lämplig till en ugn som ska användas flera gånger och inte tappa formen även 
om delar av den smälter, måste den vara kvartsrik och relativt grov. Om leran 
inte är naturligt grov och kvartsförande kan man magra den genom att tillsätta 
till exempel sand eller krossad bergart. I blästugnen i Husby, som huvudsakli
gen var lerbyggd, var leran naturligt grov men krossad granit hade ändå till
satts. Lerinfodringen i ugnen i Stora Älberg innehöll också den grövre kvarts
korn och var alltså lämplig i sammansättning för att användas vid högre tempe
raturer. I Viby var många av ugnarna byggda huvudsakligen av lera. De under
sökta lerproven visade att leran var grov, men utan tillsatt magring och därmed 
att betrakta som vald för sitt ändamål och funktionsduglig.

Lerfragmenten från ugnsväggarna i flera av ugnarna i Viby socken, speciellt 
Sågebol och Vreten, ger dessutom stöd till tolkningen att ugnarna har använts 
flera gånger eftersom tecken på reparation visar sig i den brända leran. En 
annan specialbehandling av leran som minskar risken för sprickbildning har 
kommit till användning inom två av delområdena på Skävi. Till dessa ugnsleror 
har smederna nämligen tillsatt hår eller tagel som har fungerat som armering. 
När ugnen blivit bränd och taglet försvunnit har de kvarlämnade hålrummen 
fyllt sin funktion och minskat på gastrycket. Denna finess fanns alltså dels i en 
av de äldsta ugnarna i Skävi och dels i ugnar vilka användes från 500-tal till 
900-tal e Kr. Det fanns flera ugnar som också var i bruk under samma tidspe
riod men dessa saknar helt tecken på tillsatt magring av hår eller tagel. Område 
B och C utgjorde två koncentrationer av ugnar som under användningstiden 
låg på varsin välavgränsad udde i den dåvarande Vibysjön och det finns skäl att 
anta att de tillhört olika enheter vad gäller järnproduktionen. De har visserli
gen använt sig av samma lera men hanterat den på varsitt sätt.
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Tillämpad teknik

Har de två enheterna på Skävi tillverkat samma järnprodukter? Dessvärre har vi 
inte möjlighet att direkt avgöra det eftersom rester av metalliskt järn saknas från 
det här området. När vi undersökte slaggerna och deras kemiska sammansätt
ning kom vi emellertid fram till att det sannolikt rör sig om samma malm. Fak
tum är att man använt samma lera i de båda grupperna, så varför skulle man inte 
använda samma malm. Man kan i alla fall misstänka att malmen kommer från 
samma källa - en sjömalmsförekomst som idag återfinns på land. Malmen har 
dock, vilket är vanligt, varierat i sammansättning från ett område till ett annat, 
vilket följaktligen har avspeglat sig i slaggernas kemiska sammansättning. Det 
intressanta är att variationerna återfinns såväl inom respektive ugnskoncent- 
ration som mellan dem. Det finns alltså inga tydliga tecken på att de båda 
grupperna har specialiserat sig i någon riktning vad gäller järnproduktionen 
eller kommit fram till andra resultat. Möjligen kan vi fundera över om ugnarna 
med magrad lera var avsedda att köras vid högre temperatur. Om man under
söker slaggernas mineralogiska sammansättning och försöker uppskatta de tem
peraturer som varit rådande vid slaggbildningstillfället är det inte möjligt att 
urskilja högre temperaturer för slaggerna från någon av de båda koncentrationer
na. Det är snarare så att två andra ugnar som också fanns på område C, men 
som inte hade magrats med hår eller tagel, hade uppnått högre temperaturer. I 
det fallet kan vi knyta det till malmens sammansättning, vilket vi snart åter
kommer till. Det förefaller alltså inte som om någon av typerna var mer anpas
sad än någon annan för en specifik process utan flera ugnsvarianter har kunnat 
hantera en variation av råvaror.

Den använda malmens sammansättning är alltså ytterligare en faktor som 
påverkar processens förlopp. Sammansättningen avser inte bara hög eller låg 
järnhalt för att kunna utvinna järn utan också om innehåll av andra ämnen 
som är viktiga för att slaggbildningen ska fungera och att slaggen ska rinna 
undan och kunna separeras från smältan. Ett ämne som är vanligt, men inte 
alltid förekommande, i varierande mängder i både sjö- och myrmalmer är man
gan som också kan påverka hur processen i ugnen fungerar. När en manganför
ande eller manganrik malm används måste ugnen upp till högre temperaturer 
för att kunna utvinna metalliskt järn än när en manganfattig eller manganfri 
malm utnyttjas. Det innebär att smeden måste anpassa värmen för ett rimligt 
utbyte från en manganförande malm, vilket kräver att ugnen är byggd för att 
klara detta. Och, sist men inte minst, på köpet får smeden ett kolstål, eller om 
malmen också innehåller fosfor, ett fosforförande järn.

Med utgångspunkt i resultat från arkeologiska undersökningar som tolkats 
i kombination med kunskaper om hur blästugnar bör vara konstruerade för att
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fungera har vi kommit fram till att smederna i Närke redan i ett tidigt skede 
under järnålder, och även något tidigare, hade kunskap att tillverka både järn 
och stål av goda kvaliteter till bland annat knivar och andra eggredskap. Redan 
i de dokumenterat äldsta områdena förefaller det som om tekniken var väl 
känd och anpassad till de lokala förutsättningarna. Vi ser alltså inga tecken på 
ett första stadium med misslyckade försök. Den allmänna metallurgiska kun
skapen har sannolikt funnits tillgänglig och dessutom kunnat tillämpas inom 
järnhanteringen de förutsättningar som funnits för den i flera delar av Närke. 
Samtliga undersökta platser, oavsett dignitet, har haft tillgång till likvärd tek
nologi för reduktionsprocessen, det vill säga att utvinna metalliskt järn för flera 
ändamål.

Produktionsvolym

Det går alltså att få en tämligen god uppfattning om vilka järnkvaliteter som 
har tillverkats och vilket materialval smederna har gjort för blästugnarna och 
deras funktion. Men hur stora vara ugnarna, hur mycket järn tillverkades, hur 
ofta och till vem? I områden där järnproduktionen givit upphov till stora slagg
varp ligger det nära till hands att tankemässigt omsätta en stor slaggvolym till 
en omfattande järnproduktion. På alla de platser i Närke vi har tagit upp här 
får slaggmängden snarare betraktas som ringa, och den var knappt märkbar på 
några av platserna innan de arkeologiska undersökningarna genomfördes. Som 
exempel kan vi nämna att man i Skäviområdet påträffade endast ett fåtal kilo 
slagg vid de inledande undersökningarna i området. Vi vet hur det slutade med 
17 ugnar som kunde lokaliseras och kännedom om en omfattande järnhante
ring som växte fram. Till största delen låg dock slaggen kvar i ugnarna och 
endast mindre mängder fanns däremellan. Dagens slaggmängd är alltså inget 
entydigt mått på produktionens omfattning.

Många är de som försökt beräkna mängden framställt järn. Det finns flera 
sätt att göra detta på. Vi har här valt att utifrån våra erfarenheter av användan
det av arkeologiskt funnen slagg och mängd, experiment och kemisk samman
sättning samt Peter Crews (1991) och Lars-Erik Englunds (2002:288ff) beräk
ningar göra ett tankeexperiment på hur mycket järn som kan ha framställts i en 
ugn under en viss tid.

En bottenslagg vars vikt är 120 kg och som kan antas motsvara en blåsning, 
bör ha tillkommit efter att man vid framställningen tillsatt 240 kg malm. Denna 
malm har troligen satts upp under cirka 5 dygn det vill säga 2 kg malm per timme. 
Detta skulle således på 5 dygn ge runt 120 kg otätat järn. Om ugnen blåses under 
en 30 dygn lång kampanj, oräknat de dygn som måste till för att ugnen skall bli 
torr och tillräckligt het, skulle här ha kunnat producerats runt 720 kg otätat järn
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vilket motsvarar cirka 360 kg primärsmitt järn och 180 kg handelsjärn. Om man 
då betänker att två sådana ugnar blåstes samtidigt i Skävi skulle detta betyda 
att man producerade närmare 360 kg järn under en kampanj. Om detta skulle 
vara för optimistiskt räknat kan vi se vad resultatet blir om endast halva mäng
den, alltså 60 kg otätat järn kan utvinnas vid en blåsning och följaktligen under 
motsvarande kampanj fås 360 kg otätat järn. Om vi även i detta exempel antar 
en femtiprocentig förlust i varje efterföljande processled erhålls cirka 90 kg 
handelsjärn.

Detta mosvarar betydligt mer än vad som beräknats åtgå, cirka 5 kg per år 
på en normal gård. Så även om man bara har en kampanj på en vecka är pro
duktionen från en ugn högre, runt 30 kg (eller 15 kg enligt den andra model
len), handelsjärn, än vad som åtgår för ett hushåll. Däremot kan vi tänka oss 
att en stormannagård har en betydligt högre järnåtgång än en ordinär bond
gård.
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Bergsbruk
Nya samhällen, system och identiteter i det medeltida Närke

av Catarina Karlsson

ärn har tillverkats i Sverige under de senaste 2500 åren och har haft en stor 
betydelse för förändringar av olika slag i vår historia. Under katolsk tid 
introduceras en ny metod för att framställa järn, bergsbruk. Den nya mas

ugnen innebar att man i större utsträckning kunde använda sig av bergmalm 
och produktionen ökade drastiskt. Bergsbruket och bergslagerna växte fram 
med nya idéer och produktionsmönster. En lång tradition av arbete och trygg
het som vi fortfarande är beroende av tog sin början här. Bergslagen är en unik 
kulturmiljö och en levande tanke med synbara spår av människors skapande 
och identitet. Men trots den stora förändringen som tog sin början med mas
ugnen lämnade man inte det väl inarbetade blästbruket. Vid sidan av masugna
rna fortsatte människor att använda blästerugnar. Den evolutionistiska tanken 
om framåtskridande där effektivare teknik ersätter gammal tradition är inte 
helt sann. Vår historia och människorna bakom den är mer komplicerad än så.

Det svenska järnet
Det svenska järnets historia börjar redan under mellersta bronsåldern, ungefär 
samtidigt som etruskerna hade sin storhetstid i Italien. Forskare inom arkeologi 
och metallurgi undersöker om svensk järnframställning uppstått i metallurgiska 
miljöer vid bronshantering. Det skulle i så fall tyda på att järnet inte började 
brukas av en slump, utan kanske som ett resultat av ett metodiskt sökande
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(Hjärthner-Holdar 1993:189). Det första jär
net framställdes i blästerugnar enligt samma 
metod som sedan kom att användas under hela 
järnåldern och i viss utsträckning under histo
risk tid.

Den nya ugnen

Så småningom gjorde en ny typ av ugn entre: 
masugnen. Nuförtiden anser man att masugnen 
togs i drift i de svenska bergslagerna under ti
dig medeltid. Det sista ordet är dock inte sagt 
i denna långa diskussion. Enligt dateringar med 
14C-metoden är masugnen från 1100-talet, men 
i skriftliga källor dyker den inte upp förrän på 
1300-talet. Antagligen beror skillnaden mest 
på bristen på tidiga skriftligakällor. De svenska 
dateringarna är bland de tidigaste i Europa. 
Järnmalmsbrytning i fast berg i större skala 

börjar vid samma tid (Sahlin 1931). Masugnen kom att i grunden förändra 
järnhanteringen och efter hand blev den grunden för vår viktigaste basindustri. 
Med hjälp av masugnen kunde man öka produktionen minst tio gånger per 
plats och dygn, genom att man kontinuerligt kunde elda och smälta, tappa ut 
järn och undan för undan fylla på malm och bränsle (Boethius 1951:31). Mas
ugnen krävde mer av människan i form av kapital, men också organisation och 
arbete. Människan fick anpassa sig till tekniken istället för tvärt om. Kapital 
behövdes för att bygga en ugn. Detta löste man genom andelar där varje an
delsägare tog sin del av både vinst och investering. Andelarna kunde köpas och 
säljas. Skriftliga källor handlar ofta just om byten eller försäljning av sådana 
andelar. Masugnen krävde även en ny typ av arbetsorganisation eftersom den 
måste brinna dygnet runt utan stopp. Skiften kunde alltså bli upp till 12 timmar 
per arbetslag (Magnusson 1997:40ff). Sedan masugnens genombrott och fram 
till omkring 1830 skedde i princip ingen förändring av masugnens konstruk
tion eller utformning (Björkenstam 1996:9).

Många gånger har forskare valt mellan blästbruk eller bergsbruk när man 
studerat järnframställning. Detta har resulterat i en syn på järnframställning 
som bestående av två perioder: en tidig period med blästbruk och en senare 
period när bergsbruket introducerats och tagit över. I bakgrunden finns evo- 
lutionistiska tankar om utveckling och framåtskridande som nu börjar föränd
ras. Tidigare beskrevs en teknisk utveckling från gropugn till schaktugn och vi
dare till masugn. Tanken var att man lämnade den tidigare produktionsmetoden

Pipa/lerschakt

Magring

Fingerslätad yta 

Sk arv fog

Schakt

Vidjearmering

Blästeröppning

Slaggrop

Figur 1 Blästerugn. Efter Englund 2002.
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när en effektivare utvecklats. Den senare 
masugnsperioden har beskrivits som en ti
dig industrialisering, och blästbruket re
fereras till som ett hantverk för bönder. 
Men bilden är förenklad, då blästbruket 
på vissa platser i Sverige pågår i själva ver
ket under långa tider efter masugnens in
förande.

Bergslagernas födelse
När man började utvinna järnet med 
masugnar byggde man dem där berg
malmen fanns. Nya samhällen och byar 
växte fram när den nya produktionen 
började blomstra. Bergsmännen var en 
ny grupp i samhället som också tog form under denna tid. De var de män och 
kvinnor som ägde och drev de så kallade hyttorna. Det finns drygt 20 bergslager 
i Sverige med rötter i medeltiden. De flesta ligger i ett bälte som går från Värm
land i väster till Gästrikland i öster. Detta område kallas som bekant fortfa
rande bergslagen.

Från 1200- och 1300-talen får bergshanteringen en särbehandling av kungen. 
De flesta områden där man brukade bergen fick privilegiebrev, som vanligen 
kallas bergsprivilegier. Dessa var mycket viktiga för bergsmännen. Bergsmännens 
situation var med andra ord så speciell att särskilda lagar skapades för dem. 
Landskapslagarna som gällde landets hela befolkning var inte tillräckliga. 
Privilegiebreven kunde vara olika från berg till berg, liksom landskapslagarna 
var olika. En del av bergsmannens privilegier bestod i friheten att enbart betala 
produktionsskatt. Bergsmännen var alltså mindre beroende av väder och vind 
och hur skörden skulle utfalla för att betala sin skatt än det agrara samhället.

Bergsmannen, blåsaren och ölskänkan

Bergsmännen hade tillsammans med den av kungen utsedda fogden (skatteupp- 
bördsmannen) rätt att döma i saker som angick berget. Det kan man utläsa av 
Västra Bergets privilegiebrev. Bergsmannen eller mästermannen fungerade som 
ägare och arbetsgivare och utförde alltså inte själva arbetet (Wetterholm 1993:64). 
Bergsmännen finns beskrivna både som bönder med järnhantering som betydande 
binäring och som bergsmän med jordbruk som betydande binäring (Magnusson 
1997:41). En sak är dock säker, bergsbruket var beroende av jordbruket och i
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viss mån också tvärt om. Bergsmännen och deras anställda behövde mat och så 
även deras hästar, medan bönderna behövde järnet. De som ägde hyttorna eller 
var delägare var från vitt skilda samhällsskikt, exempelvis biskopen i Strängnäs 
eller en vanlig knekt (Eriksson 1940:78f). Vissa var bönder, andra frälse, vissa 
ägde gårdar och andra var landbönder.

Till dem som bildade de nya samhällena hör även de människor som arbe
tade vid och omkring hyttorna. De som bröt malm, skötte masugnen, smidde, 
kolade, högg ved eller skötte transporter. Andra arbetade med att förse arbe
tarna med vad de behövde. I privilegiebreven för Västra Berget (1340) och 
Norberg (1354) nämns olika titlar förutom bergsmannen. Smeden vid hyttan 
sysslade med färskningen av tackjärnet, blåsaren (hyttdrängen) arbetade med 
de praktiska göromålen kring hyttan, som exempelvis att tappa slagg och järn 
ur ugnen eller fylla på bränsle. Det finns även uppgifter om legodrängar och 
legokvinnor (människor som tog tjänst på olika platser under längre tid) som 
medhjälpare till hyttdrängen. Bland den tillfälliga arbetskraften vid hyttan fanns 
även ölskänka, löskekarlar och löskekvinnor (Wetterholm 1993:64, svenskt 
Diplomatarium 3526). Löskekarlar och kvinnor var enligt nationalencyklopedien 
”lösdrivare”, och därtill ogifta. Yrkeskategorier som i någon form arbetar med 
järn är följande:

Bergsman
Bergsbrytare
Bergsfogde
Smed
Smedsdräng
Sporrsmed

Svärdsslipare
Grytgjutare

Bältare

Bältarsven

Hyttans ägare
En titel som hänsyftar på någon form av gruvarbete.
Fogde med ansvar för skatter och rättsskipning på berget. 
Behöver ingen närmare förklaring.
Medhjälpare till en smed.
Specialiserad smed vilken framställer sporrar, möjligtvis andra 
saker också.
Behöver ingen närmare förklaring.
En hantverkare som framställer grytor med gjutteknik, det skulle 
kunna röra sig om både koppar och/eller järngrytor.
En tillverkare av sadelutrustning för hästar, senare övergick yr
ket mer och mer till framställning av beslag, spännen och söljor 
av metall till bälten för mänskligt bruk (Medeltidens ABC 
1985:72).
En dräng eller hjälpreda till en bältare

(Uppgifter ur Örebro stads medeltidsurkunder I-III. Kumla kyrkas räkenskapsbok 1421- 
1590. Närkes medeltida urkunder nr 1).
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Smedsyrket nämns i särklass flest ganger, men 
det finns även ett flertal bältare och svärds- 
slipare, bergsmän och bergsfogdar. De männis
kor som framställde järnet var med andra ord 
inte desamma som förädlade produkten. Smide 
av exempelvis spik, söm och hästskor förekom 
på många platser, särskilt i Närke. Hantverk 
av denna sort kunde även utföras av mångsyss
lare och bönder, kanske med egenhändigt fram
ställt järn eller järn som kommit från byteshan
del. En annan typ av smed var hantverkaren 
och borgaren som arbetade med finsmide.
Omnämnandet av en sporrsmed ger en indika
tion om hur specialiserade smeder kunde vara.
I Örebro fanns med andra ord under katolsk 
tid ett stort antal hantverkare som i någon form 
sysslade med järn.

Under 1500-talet nämns inte alla de olika 
typer av medhjälpare som räknades upp i Mag
nus Erikssons privilegiebrev. Av personregister 
framgår det istället att det var familjen som fick 
hjälpa till med bergs- och hyttarbetet. Skillna
den mellan informationen i de medeltida och 
de senare källorna kan bero på att man ser ar
betet och människorna ur olika synvinklar. Privilegiebreven var avsedda för of
ficiella sammanhang med andra benämningar än i dagligt tal. I personregistren 
använde man mer familjära begrepp, särskilt om de flesta var nära släkt med 
varandra. Många av dem som arbetade i hyttan var sannolikt familjer, kvinnor, 
män och i vissa fall kanske även barn.

Livet på berget var sannolikt ett liv av hårt arbete. Både män och kvinnor 
kunde tvingas till arbete av fogden om man erbjudits lön. Man hade ingen rätt 
att neka. Även mer tillfälligt anställda var tvingade att arbeta och kunde föras 
tillbaka till berget om de avvek. Det fanns dock förmildrande omständigheter, 
till exempel om man hade barn att försörja eller jord att bruka (Wetterholm 
1993:64). Bergsprivilegierna gjorde även berget till en tillflyktsort för männis
kor som brutit mot landskapslagarna. Det finns inga ögonvittnesskildringar av 
bergsmännens liv under katolsk tid. Människorna kring berget och hyttan sak
nas ofta i skrifterna och de är sällsynta i arkeologiska undersökningar, men 
människorna omkring hyttorna påverkades naturligtvis då järnet sammanfo
gade dem till en administrativ enhet (Eriksson 1940:79).
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Järnet i historiska källor från katolsk tid i Närke
I bergslagerna i Närke, Lerbäck, Lekeberg och Noraskog fanns sammantaget 
ett mycket stort antal hyttor under katolsk tid, men många är belagda i histo
riska källor först under det tidiga 1500-talet. Historiska dokument nämner hyttor 
i olika sammanhang. De flesta nämner endast hyttan som ett ortnamn, medan 
övriga oftast handlar om fribrev, testamenten eller gåvobrev avseende hyttor 
som skänkts till ett kloster.

När det gäller blästbruk och skriftliga källor så finns mycket få sådana från 
katolsk tid. De få som finns nämner ”Calmarejern” eller ”blekungajern” som 
benämning på järn som tillverkats genom blästbruk. De finns på andra platser 
i Sverige. Under katolsk tid i Närke nämns inte något som skulle kunna indi
kera blästbruk i någon text. Järnet nämns dock oftast ospecificerat som ”jern” 
eller ”osmund”, vilket inte utpekar någon specifik tillverkningsmetod (Magnus
son 1997).

Den mest kända skriftliga källan rörande Närkes bergsbruk är ett omtvistat 
privilegiebrev för Västra berget där även Östra berget omnämns (Nachmanson 
1945). Brevet är utfärdat av kung Magnus Eriksson den 7 nov 1340, i Vallby 
kungsgård i Viby socken i södra Närke. Det behandlar detaljerat bestämmelser 
om straff och vilka som skulle döma och dömas på berget. Även uppgifter om 
skatter och osmundens vikt och värde har nedtecknats. Brevet har vållat en 
långdragen diskussion om vilka berg som avses med Östra och Västra berget. 
Sven Tunberg anser det naturligt att söka svaret i Närkes äldsta indelning i 
tredingar. Där fanns en Östra treding och en Västra treding. Det blir under 
sådana omständigheter naturligt att benämna Lerbäcks bergslag ”Östra ber
get” och Lekebergslagen ”Västra berget”. Flera avvikande meningar har anmälts, 
till exempel av Herman Sundholm som anser att Östra och Västra berget finns 
i Noraskog och Lindesberg. Wilhelm Tham och Johan Johansson har uttryckt 
samma mening, och menar att Västra berget skulle vara Dalkarlsbergs gruv
fält. Det finns idag inget klart svar på frågan om de västra och östra bergen, 
precis som Bertil Waldén påpekade för ett halvt sekel sedan att ”vi ingenting 
med säkerhet vet om Östra och Västra bergens belägenhet” (Waldén 1951).

Järn eller Euro?
De källor som talar om hur järnet användes är de många dokument där järnet 
förekommer som betalningsmedel. Järnet var i många fall valutan vid betalning 
av ränta och skulder, vid köp och pantsättande. Det var dock inte den enda valu
tan. Många andra varor, exempelvis smör eller spik, användes också på detta
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sätt. Kumla kyrkas räkenskapsbok visar att järnet hade en monetär uppgift i 
denna trakt under 1400-talet. Järnet nämns så ofta att man förkortar ordet till 
endast ett ”J” med ett upphöjt c (Kumla kyrkas räkenskapsbok 1421-1590:3,8,14).

En undersökning av järnräntor under 1500-talet visar klart att bergsmännen 
från bergslagerna betalade sin skatt i järn, och att även skattebönder gjorde 
det, men i betydligt mindre utsträckning. Bönder som skattade i järn var ut
spridda över stora delar av Närke utan anknytning till bergslagsområdet. Un
der 1500-talet skattade till och med den typiska jordbrukssocknen St. Mellösa 
med 10 fat järn medan Noraskogs socken endast skattade 3 fat. En trolig förkla
ring till denna stora mängd är handel med bergslagerna och områdena utmed 
de transportleder där järnet forslades (Eriksson 1940:67). Ytterligare ett exem
pel är Vadstena kloster som ägde gårdar i Närke. Bönderna på dessa gårdar 
betalade till viss del sin skatt till klostret i järn (Götlind 1993:89f).

Noraskog, Örebro, Stockholm, Gdansk

När järnet framställts vid hyttan delades det upp i smidbara stycken, så kallade 
osmundar. Osmunden tjänade antagligen redan från början som valuta och 
varje enskild osmund borde därför ha haft likartad vikt. Sambanden mellan 
antal, vikt och värde är tidigast nämnt i Magnus Erikssons förordning från år 
1340. Här förklaras hur man skall kringgå problemet med att man omöjligtvis 
kunde hugga alla osmundar exakt lika stora. Osmundarna skulle huggas så att 
24 stycken osmundar väger ett lispund (Björkenstam 1990).

Osmundarna höggs när blästluppen eller det färskade tackjärnet fortfarande 
var varmt. Järn var en dyrbar vara och det fanns ett stort behov på marknaden 
av järn i små stycken. Dessa osmundar var järnets exportform. De kunde för
ädlas vid smedjor långt ifrån bergslagerna. Det äldsta omnämnandet av osmund- 
järn är från år 1280 i England. Antagligen har dock osmunden funnits där 
redan tidigare men ej nämnts med produktnamnet, vilket är mer regel än undan
tag vid upprättandet av räkneböcker (Björkenstam 1993:13ff).

Örebro var tillsammans med Arboga under 1500-talet givna medelpunkter 
för Närkes och Sydsveriges handel med Bergslagen. Den viktigaste utfartsvägen 
från Noraskog tycks ha gått till Örebro via Skärmarboda. Från Örebro gick jär
net sjövägen till kuststäderna. Örebro var också ett handelscentrum där bönder 
från exempelvis Östergötland, Västergötland och Småland bytte sin boskap mot 
järn. Oxens väg genom södra Närke var ofta densamma som järnets. Inte mindre 
än 1782 oxar kom enbart år 1554 till Örebro. Detta gör att man kan anta att en 
stor andel av järnet byttes med de sydsvenska bönderna (Eriksson 1940:67).

Järnet transporterades i osmundar till Stockholm från de olika bergslagerna 
genom de mellansvenska städerna Örebro, Köping, Västerås och Arboga. Stock
holm kom redan mot slutet av 1200-talet att spela en mycket betydelsefull roll
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Figur 4 Malmens väg till järn. Efter Magnusson 1986.
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som exporthamn för järn (Hyenstrand 1985). All järnexport skulle passera Stock
holm, Lödöse eller Nyköping. Man var till exempel skyldig enligt lag att packa 
allt järn på fat ute på Järntorget i Gamla stan i Stockholm så att alla kunde se 
att det gick rätt till. Sedan skeppades järnet vidare till Visby, Kalmar, Lübeck 
eller Gdansk för förädling (Magnusson 1986:40f).

Under katolsk tid utvecklades både städer och handel dramatiskt. Många 
nya städer växer fram längs exportvägar och kring handelsplatser. Det skrevs 
handelsavtal med bland annat den tyska Hansan och Lübeck. En del av denna 
utveckling berodde säkerligen på järnet.

Det medeltida Närkes tre bergslager

Nunnornas bergslag

Det äldsta bevarade dokumentet där Lerbäcks bergslag omnämns skrevs 1328. 
Där omtalas ett arvsskifte efter lagman Birger Persson, som omfattar järnberg 
och hytta i skogen Svin i Närke (SD 2658). Stålberget i Lerbäcks bergslag nämns 
även i Magnus Erikssons privilegiebrev från 1340 (SD 3526). Riseberga kloster 
hade intressen i Stålberget och kung Magnus gav år 1346 hyttorna Rönne, 
Åmme och Skyllberg till nunnorna (SD 4095). Även Karl Knutsson donerade 
en åttondel av Åmme hytta med skog och masugn till Riseberga kloster år 1461 
(Eriksson 1940:81). Karl Knutson var väpnare, med andra ord en adelsman 
som gör krigstjänst utan att ha nått riddarstatus. År 1388 utfärdade Albrekt av 
Mecklenburg ett fribrev för Riseberga kloster för en hytta som börjat byggas 
vid ”Amoqvaern” i Närke (Närkes medeltida urkunder nr 177).

Riseberga kloster var alltså i hög grad involverat i bergsbruket i södra Närke. 
I de flesta fall tycks nunnorna ha tagit över hyttor som redan var i drift. Inget 
tyder på att klostret skulle ha grundat Lerbäcks bergslag. Innehavet av hyttor
na har dock varit stabilt, de som hamnade i Riseberga klosters ägo blev kvar 
där. Har nunnorna drivit järnframställningen i egen regi eller arrenderat ut 
hyttorna till bergsmän och landbor (Ilshammar 1997:114ff)? Sköttes de möjli
gen av lekbröder? Inga medeltida källor ger oss något entydigt svar på de frå
gorna. I Lerbäcks bergslag fanns även kopplingar till ett annat kloster. Ett antal 
bönder betalade under 1400-talet sin skatt i järn till Vadstena kloster. Vadstenas 
skattebönder kan kanske ha varit delägare i eller arbetat vid en hytta (Götlind 
1993:93).

I Lerbäcks bergslag finns två platser med blästbruk daterade till medeltid, en 
med tidig datering i Lunna, i Hammars socken och flera dateringar i Askersunds 
socken vid Läggesta. Där visar proverna ett kontinuerligt blästbruk under hela
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medeltiden. Det finns ännu inga bevis för att nunnorna sysslat med blästbruk. 
Men vid Riseberga kloster gjordes under en arkeologisk undersökning hösten 
2002 ett fynd av blästbruksslagg, den är dock inte daterad.

På kanten av Kilsbergen

Lekebergslagen är den sydligaste spetsen på det bergslagsbälte som sträcker sig 
runt Sveriges mage. De skriftliga beläggen från hyttorna här är relativt sena 
(Hyenstrand 1977:34). Det tidigaste omnämnandet är från år 1458, men tre 
hyttor är 14C-daterade till medeltid. Vid en av dessa hyttor visar dateringarna 
att bergsbruket tog sin början under 1300-talet. Bergslagen ligger på kanten av 
Kilsbergen, med malmtillgång, vatten med god fallhöjd och gott om skog. Hyttor
na har även en nära relation till jordbruksbygden.

Det skriftliga belägget från 1458 är ett salubrev. Texten har bara kunnat 
tydas till hälften, men där framgår i alla fall att ">gudmund laffrenson> sålt en 
bytta >uppå lecaberge>, >som het Sweno hytta> till ett pris av en halv läst järn, 
smör och ostar. I köpet ingick även skog, malmgruvor och >damsioom>vidare 
medelar säljaren: >gaffiak ij C järn til skat>”{Eriksson 1940:74). Detta är tro
ligen det enda bevarade medeltida dokumentet från Lekebergslagen. Från år 
1554 finns ett dokument över bergsskatt. Där skattade elva hyttor samma summa 
järn, nio stycken av dessa hyttor kallas bergshyttor och resterande två kallas 
bondehyttor, vilket framgår av andra dokument (Nachmanson 1945).

Även här hade nunnorna ett finger med i spelet. I Tysslinge socken fanns 
ytterligare några bönder som betalade skatt i järn till Vadstena kloster under 
1400-talet. Bönderna antas ha tillverkat sitt eget järn, kanske vid en bonde
hytta eller kanske med blästbruk. I Tysslinge finns många lämningar av både 
masugnsdrift och blästor (Götlind 1993:90), men ännu inget daterat blästbruk 
under medeltid.

Arga bergsmän i Noraskog

Noraskogs bergslag har ett stort antal hyttplatser med medeltida historiska 
belägg. Denna bergslag ingick i det medeltida Närke, men tillhör idag Väst
manland. År 1345 skrevs ett brev från kung Magnus Eriksson om de hyttor på 
järnberget, som biskop Sigismunds företrädare hade haft (D S 4008). Dessa 
hyttor låg i trakten av Dalkarlsberg (Nachmanson 1945:17). År 1378 
testamenterade Böghil van Hoo, häradshövding i Östra Närke, bland annat en 
hytta vid ”jernberget i Nora socken till Juleta kloster”, för att ombesörja sin 
och sin hustrus själars frälsning (Om Noraskog 11:71). I ett köpebrev från 1385 
säljer Erik Niklisson en tredjedel av en hytta till Julita kloster (Om Noraskog 
11:71 f). Delar av 1413 års skatte- eller jordebok upprättad under Erik av
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Pommern har bevarats. I ett av utdragen behandlas den skatt som upptogs inom 
Närkes bergslager. Här kan vi få veta att Lerbäcks bergslag betalade 3 läster 
stål, Lindes bergslag 5 läster järn och Noraskog 20 läster järn (Om Noraskog 
II:76ff).

Hyttdateringarna från Noraskog spänner över hela medeltiden och fortsät
ter naturligtvis också efter dess slut. Hyttor har daterats både med skriftlig och 
naturvetenskaplig metod. Den naturvetenskapliga metoden visar utslag på hela 
medeltiden, medan de skriftliga källorna börjar under 1300-talet, vilket i detta 
fall visar de skriftliga källornas begränsning. En hytta är här av speciellt in
tresse, Moshyttan, de tidigaste 14C-dateringarna därifrån indikerar sen vikinga
tid och övergången till medeltid (Wetterholm 1997). Dessa dateringar är unika, 
men det är för tidigt att dra allt för stora slutsatser av dateringarna ännu. En
dast en datering av medeltida blästbruk finns ännu här i Noraskogs bergslag.

”En intressant inrikespolitisk historia från Noraskog började med att 
unionskungen Hans som regerade under slutet av 1400-talet satte en dansk 
fogde på Örebro slott, mot svensk lag, vilket snart retade upp både all
moge och bergsmän. Denna fogde avrättade en frälseman som varit bergs
fogde i Noraskog. Detta borde han inte ha gjort då bergsmännen blev så 
uppretade att de lade Örebro slott under belägring. När den danska fog
den sent omsider gav upp, skulle han åka från Arboga till Stockholm för 
att sätta sig i säkerhet. Planen gick i stöpet och bergsmännen från Nora
skog tågade till Arboga och slog ihjäl fogden. Dessa bergsmän straffades 
inte, på grund av att mordet var framkallat av så kallad släkthämnd. 
Efter denna maktdemonstration hade de kommande fogdarna stora svå
righeter och satt inte längre lika säkert”.

(Om Noraskog II:87ff)

Rätt och slätt

Närkeslätten var på medeltiden inramad av mindre bergslagsområden, och stod 
i ständig närkontakt med bergslagerna. Kronan, kyrkan och adeln uppbar alla 
rika järnräntor från slätten. Detta berodde antagligen till stor del på att järnet 
var den naturligaste valutan i området (Eriksson 1940).

På många platser på Närkesslätten fanns bönder som betalade delar av sin 
skatt i järn. Det är troligt att skatten är bevis på en stark handel med de norra 
gruvdistrikten, men det utesluter inte en egen produktion genom blästbruk (Er
iksson 1940:92).

I Närke har dock odlingsbygden på slätten visat sig innehålla mer malm och 
blästor än man tidigare trott. Fler slättbönder kan ha framställt järn ur egen
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Figur 5 Utsikt över Vibysjön och Närkeslätten. Foto Leif Karlenby.

malm hemma vid gården. Det finns minst sex platser där blästbruk på Närke
slätten daterats till medeltid. Slättbygden kanske inte endast var den marknad 
för fornbergslagernas järn som tidigare antagits (Hansson 1985)?

Blästbruk och/eller bergsbruk?
Båda metoderna har fungerat sida vid sida i det medeltida Närke. Med mas
ugnen öppnade sig nya möjligheter för en storskalig produktion. Men de inves
teringar som krävdes när en hytta skulle byggas var stora. Det kan tänkas att 
denna typ av investering inte var aktuell på alla platser där mer vinstgivande 
projekt fanns att tillgå. I de delar av Närke som kallas bergslager finns inte i 
samma utsträckning den goda jord som finns på Närkesslätten. Alltså beror 
valet av blasta eller hytta även på tillgång till alternativa näringar. Det är vik
tigt att minnas att människor gjort dessa val utifrån sin personliga situation.
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Järnet användes av alla människor, men i olika stor utsträckning. Järnets an
vändning skilde sig antagligen inte mellan hytt- eller blästtillverkat järn. Järnet 
brukades som valuta, bytesvara, exportvara och för vidare förädling. Både bergs
män och bönder betalade skatt i järn. Var järnet kom ifrån var i bergsmännens 
fall naturligt, men mer omdiskuterat när det gäller bönderna. Kumla kyrkas 
räkenskapsbok visar att det varit vanligt att skatter upptagits i järn. Vadstena 
kloster har haft 33 gårdar i Närke som någon gång under senmedeltiden beta
lat sin skatt i järn. Bönderna fanns både i Lerbäcks och Lekebergs bergslag men 
också i Närkes bondebygd. Blästproduktionen, som ofta antagits vara för hus- 
hållsbruk, kan alltså också ha använts som valuta för betalning av skatt. Vad
stena klosters bönder i Viby och Läggesta som betalade skatt i järn kanske 
framställde sina egna skattemedel. Det vore underligt om man inte utnyttjat de 
resurser som fanns att tillgå för att underlätta skattebördan. Blästjärnet använ
des antagligen också till smide för försäljning.

Blästbruket, med rödj ord och myrmalm som råvara, nyttjades sannolikt främst 
av människor med en annan huvudsaklig näring, som bönder eller hantverkare. 
Denna typ av binäring var ett medvetet val av produktionssätt för att säkra 
hushållets försörjning på bästa sätt. Man utnyttjade sina resurser, men olika för
utsättningar gav olika lösningar. Bergslagerna och Närkeslätten har olika natur
liga förutsättningar där jordbruk och järnframställning lämpar sig i olika bra. 
Järnframställning i hytta liksom blasta som huvudnäring eller binäring kan med 
andra ord bero på möjligheten till jordbruk, jordmån eller storleken på hem
manet. Tillgången på malm och skog är naturligtvis också lika viktigt. Bonde
hyttorna är ytterligare ett exempel på utnyttjandet av resurser på bästa sätt.

Kontinuerlig drift ökade hyttornas lönsamhet. Produktionen genererade 
därför också en ny typ av arbete, bergsbruk. Det betydde mycket för regionen, 
nya arbeten skapades på berget med driften av masugnarna och alla de övriga 
arbetstillfällen det förde med sig. Järnframställningen vid hyttorna skapade en 
ny typ av arbete som utfördes av män, kvinnor och barn, på samma sätt som 
familjen deltog i blästbruket. Skillnaden bestod i att arbetet vid hyttan i många 
fall var lönearbete där man inte ägde sina produktionsmedel. Bergsbruket ska
pade under medeltiden nya samhällen, system och identiteter. Under tidig järn
ålder hade blästjärnet inverkan på samhället och människorna, men i förläng
ningen kom det medeltida bergsbruket att vara grogrunden för den industriella 
produktionens utveckling. Det nya sättet att tänka som massproduktionen 
introducerade var en förutsättning för utvecklandet av industrier inom olika 
områden, en förutsättning för det kommande moderna samhället.

Denna artikel är baserad på författarens C-uppsats i historia, Direkt och indirekt
järnframställning i det medeltida Närke vid Humanistiska institutionen vid Örebro
Universitet 1998.
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Änkor påträffades liggande döda längs gärdesgårdarna 
med rödklöver och gräs i munnen. Barnen dog vid 
mödrarnas bröst då där inget fanns att hämta. Kläderna 
ruttnade på fattighjonens ryggar. Förr var livet ett enda 
stort elände. Eller var det så, för alla, hela tiden?

Detta kapitel handlar om de obesuttna, de som inte 
hade jord att bruka, utan fick lita till handens skicklighet 
eller medmänniskors välvilja. De som byggde sig elän
diga kojor på byarnas utmarker, malmernas inhysingar. 
Där bodde hantverkarna - skomakarna, snickarna och 
andra som behövdes i det lantliga samhället. Och de 
som inte behövdes, gamlingarna, sjuklingarna och 
tiggarna. Detta kapitel handlar också om bönderna i 
byarna och om adeln, den avlägsna klass som levde på 
de obesuttnas arbete. Men först och främst har kapitlet 
kommit att handla om folket norr om Hjälmaren.



■n g ■ f ft ■ ■ ■■Torpa rl lv vid Myro 
och Ulriksberg

av Annica Ramström

en här artikeln handlar om de dagsverkstorpare som levde och var 
verksamma på gårdarna Myrö och Ulriksberg under 1600- och 1700- 
talet. I dagens arkeologi vill man gärna försöka komma människor 

och allra helst individer in på livet. Det finns bland arkeologer en vilja att förstå 
det samhälle människor levde i, hur deras förutsättningar, normer och föreställ
ningsvärld såg ut. Hur världen för den enskilda individen tedde sig har att göra 
med hur hela samhället såg ut. Fördelen med att arbeta med ett material som 
torpare är att de historiska skedena är kända vilket gör att det lilla samhället 
kan relateras till den stora helheten.

Min berättelse är en berättelse om ett landskap och om människorna som 
levde i det med betoning på de enklare samhällsklasserna. Med enklare menas här 
att man till stora delar saknade ekonomiska möjligheter att påverka sin situation. 
Man var född in i en klass och det var svårt att göra en klassresa i ett samhälle 
som så till den milda grad var kopplad till härkomst och status. För att kunna 
förstå torparnas levnadsvillkor måste man även förstå övriga samhällsklassers 
villkor, deras liv är sammanvävda i samma väv, där klasstillhörighet utgör varpen.

Säterier och dagsverkstorp
I artikeln förekommer två begrepp som kan behöva förklaras närmare; säteri 
och dagsverkstorp. Gods och säteri är två begrepp som ofta används synonymt,
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så ej här. ”/ första hand är begreppet ’säteri’ en rent kameral konstruktion. Ett 
säteri är i kameral mening liktydigt med en gård som inte behövde betala skatt 
till kronan. Under 1600-talet kom dessa privilegier även att gälla de landbo- 
gårdar som låg inom säteriets rå och rör” (Magnusson 1980:18). Det vill säga 
att de gårdar som låg på säteriets enskilda mark också de blev skattebefriade. 
Säterierna har ofta förknippats med adelns sätesgårdar beroende på adelns långt
gående skatteprivilegier under 1600-talet. Därför har ett flertal sätesgårdar 
benämnts säterier trots att de i kameral mening varit vanliga frälsehemman. De 
har inte varit befriade från skatt men kallats säterier i alla fall. Under reduktio
nen förlorade många säterier sin status som säteri. Myrö har varit ett frälse
hemman som övergått till att bli säteri. Ulriksberg var under den studerade 
tidsperioden skattebefriat och kan tidvis benämnas säteri och tidvis ett hem
man inom Myrös rå och rör.

Under begreppet torp döljer sig en rad olika betydelser. De torp som analy
seras i den här artikeln är dagsverkstorp. Dessa torp går också under namn som 
herrgårdstorp, säteritorp eller frälsetorp, men det rör sig alltså om samma kate
gori torp. De anlades på initiativ av en godsägare som också lät verkställa od
lingen och uppförde torpbyggnaderna med eget material. Torpen, som var van
liga i början av 1600-talet, var befriade från skatt eftersom de hörde till adelns 
säterier vilka hade skattebefrielse som en av sina privilegier.

Det som lockade säteritorparna var kanske inte skattefriheten utan friheten 
från utskrivning till soldattjänst. Torpen uppfördes på enskild mark med nytt
janderätt mot betalning till godsägaren i form av dagsverken. Dagsverkena var 
vanligen 1-3 i veckan men därutöver tillkom en mängd småtjänster.

Landskapet idag
Myrö och Ulriksberg är beläget cirka en mil öster om Örebro på vägen mot 
Arboga, i vad som brukar kallas norra Hjälmarbygden. Längs med Hjälmaren 
ligger säterierna som ett pärlband. Att de finns samlade här är ingen tillfällig
het, anledningen är att närheten till Bergslagen har lockat med möjlighet till 
delägande i gruvlag, hyttor och hammare för att stärka makten och förmögen
heten. Att adeln haft inflytande över bergshanteringen är svårt att bevisa men 
man kan konstatera att de periodvis betalat delar av sin skatt i järn.

Säterierna äger eller har ägt stora delar av marken i området. Produktionen 
har bestått av spannmålsodling och boskapshållning. De rika strandängarna 
kring Hjälmaren har lämpat sig väl för bete.

De byar som är belägna i bygden har mestadels bestått av frälse- men även 
skatte- och kronohemman. Frälsehemmanen har ägts av säterierna men brukats
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Figur 1 Utsnitt ur ekonomiska kartan 10F 5d och 10F 5e med de i texten omnämnda torpen mar
kerade med röd ellips. Skala 1:20 000.

av arrendatorer. Säterierna har också haft rätten till fisket i Hjälmaren. Idag 
finns inte mycket kvar varken av 1600- och 1700-talets landskap eller säteriernas 
maktposition i området. Det är framförallt två saker som påverkat landskapets 
utseende under senare århundraden; Hjälmarsänkningen och laga skiftet.

Sänkningen av Hjälmaren är ett av Sveriges största sjösänkningsföretag. Det 
gjordes under andra hälften av 1800-talet och innebar att sjön sänktes i medel
tal 1,3 meter (Wikberg 1967:36-40). Det låter kanske inte som det skulle med
föra så stora förändringar men sänkningen tillsammans med utdikningar fick 
till konsekvens att mindre sjöar och våtmarker försvann. Med det försvann 
också strandängarna och istället vann man mer åkermark vilket var en förut
sättning om man ville konkurrera i den nya tidens jordbruk. I det långa loppet 
har det visat sig att sänkningen inte påverkat säteriernas överlevnad vad gäller 
spannmålsodling. Myrös huvudsakliga näring är avel av Highland Cattle boskap. 
Vid Ulriksberg i sin tur är mangårdsbyggnaden uthyrd och marken som ligger 
under Myrö används som betesmark åt boskapen.

BLAND TORPARE OCH INHYSINGAR 443



I texten kommer åtta stycken dagsverkstorp att beröras. Av dessa är två stycken 
fortfarande bebodda; Byggmästartorp och Gudmundstorp. Det senare har ut
vecklats till en mindre jordbruksfastighet.

Av de övriga finns husgrunderna efter fyra av torpen kvar i landskapet som 
monument över en svunnen tid. Torpen det rör sig om är Kvarntorp, Hälltorp, 
Skogstorp och Trädgårdstorp. Vad gäller de två återstående är det osäkert hu
ruvida det finns något synligt ovan mark. De torpen går under benämningen 
Fiskaretorp och Halvarstorp.

De fyra husgrunderna är inte klassificerade som fornminnen vilket innebär 
att de inte åtnjuter något lagligt skydd för borttagande. Det är märkligt med 
tanke på deras betydelse för förståelsen av 1600-talets säterilandskap.

Tiden före reduktionen
Sverige i mitten av 1600-talet präglas av mycket dåliga statsfinanser. Det flyter 
inte in tillräckligt med skatt för att hålla statsapparaten och de ständiga krigs
företagen i gång. Skatterna var nära förknippade med jordinnehav och den 
årliga räntan på den uppodlade jorden var statens största inkomstkälla.

För att lösa den aktuella penningkrisen tog man till en rad metoder, de flesta 
ekonomiskt kortsiktiga. Man sålde ut kronans innehav av järnbruk och gårdar 
vilket inte löste problemet som helhet utan förvärrade det. Kronans godsinnehav 
var inte obegränsat och både drottning Kristina och kung Gustav II Adolf hade 
donerat stora delar av innehavet för att skapa allianser och belöna trogna adels
män, även kronans skatterätt på självägande bönder hade lämnats bort. Detta 
ledde naturligtvis till att adelns godsinnehav ökade, dessutom hade adeln långt
gående skatteprivilegier.

De ofrälse stånden tog upp frågan om reduktion ett flertal gånger på riksdagar
na under 1640-talet. År 1650 lyckades de ofrälse stånden få igenom sina krav. 
Drottning Kristina var tvungen att utlova reduktion för att hennes kusin Karl 
Gustav skulle kunna bli arvsfurste.

När Karl X Gustav blev kung bestämde han att reduktionen endast skulle 
beröra de gods som donerats efter Gustav II Adolfs död. Främst intresserade 
han sig för de donationer som gjorts i Bergslagen, orsaken står att finna i kon
trollen över skatterna i järn. När Karl X Gustav dog i februari 1660 var Karl XI 
endast fem år gammal. Den förmyndarregering som sattes att styra landet styrde 
naturligtvis saker och ting till sin egen fördel. Man stärkte sin makt politiskt 
genom omfattande gårdsdonationer. Detta skapade ett enormt skattetryck på 
den del av befolkningen som inte var befriad från skatt.

Karl XI svor sin kungaförsäkran år 1672. Under de efterföljande krigsåren 
insåg kungen behovet av en reduktion. ”Men hans motiv var inte i första hand
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att åstadkomma skattelindring. Det var istället att skaffa resurser att bygga 
upp en stark krigsmakt” (Den svenska historien del 5 1967:138). Numer anser 
man också att det var ett (lyckat) försök att ta makten ifrån den gamla adeln, 
som på kungamaktens bekostnad - och genom de frikostiga donationerna - 
varit på väg att inrätta ett slags feodalt välde i Sverige (Englund 1989). Det som 
skiljer Karl XI från tidigare regenter är att han inte baserar sin makt på den 
godsägande adeln utan han satsar fullt ut på officers- och ämbetsmannaadeln.

År 1629 medges adelsmannen Gustaf Stenbock säterifrihet för frälsehem
manet Stora Myra, det säteri som senare får namnet Myrö. Det innebar skatte
frihet för hans gårdar inom en mils omkrets från säteriet, den så kallade frihets- 
milen. Samma år som Gustaf Stenbock erhåller säterifrihet för Myrö avlider 
han. Hans hustru, Beata Margareta Brahe fortsätter driften. Sedermera ärvs 
säteriet av Magdalena Stenbock, gift med riksrådet Seved Bååt.

Inom Myrö rå och rör finns ett par gårdar som kallas Kränglangårdarna. 
Dessa gårdar blev ifrågasatta i samband med Karl X Gustavs reduktion av gods 
bortgivna på så kallade förbjudna orter. Med förbjudna orter menades de orter 
som var förknippade med järnhantering. Nu lyckades Myrö klara sig undan 
reduktionen. En bidragande orsak var förmodligen att Seved Bååt själv satt 
med i reduktionskommissionen.

Kränglangårdarna och Skillnatorp är belägna där Ulriksberg senare kom att 
etableras. Någon gång runt år 1582 börjar två torpare nyodla mark i den södra 
delen av skogsområdet Kränglan. Enligt jordeboken erhåller man sex års skat
tefrihet som kronotorp vilket är vanligt när ny mark bryts. Efter det skattläggs 
man under kronan och torpet blir kronohemman (Klingnéus 2000b).

Gårdarna visar sig med tiden bli ganska lönsamma. I början på 1630-talet 
erhåller brukarna besittningsrätten och några år senare köper man skatterätten 
till dem. Gårdarna transformeras från kronohemman till skattehemman.

Omkring år 1650 händer något märkligt. Ägarna till gårdarna säljer sina 
börds- och skatterätter till ägaren på Myrö, Seved Bååt. Man säljer inte bara 
marken utan man säljer även de tillhörande byggnaderna. Varför väljer man att 
sälja? Vad ligger bakom detta beslut? Tyvärr finns inget svar på detta utan var 
och en är fri att spekulera. Klarade man inte skattetrycket? Var det missväxt 
under flera år? Blev man hotad av ägaren till Myrö? Frågorna är många och 
svaren obefintliga. Marken där Kränglangårdarna legat röjs och Myrö utvin
ner ytterligare 80 tunnland ängsmark till gården.

I och med att Myrö erhöll säterifrihet tillkom tre dagsverkstorp; Fiskare
torp, Gudmundstorp och Halvarstorp. Dessa tre torp tillkom antagligen för att 
säkra tillgången till arbetskraft på säteriet. Det är fullt möjligt att det rört sig 
om specialiserad arbetskraft. Dagsverksbehovet täcktes säkerligen av dagsverks- 
skyldiga bönder och lejd arbetskraft för den dagliga driften.
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Fiskartorp är ett exempel på specialiserad arbetskraft, de som bott på torpet 
har på ett eller annat sätt varit knuta till annan drift på Myrö än jordbruk och 
boskapsskötsel. Torparna som varit bosatta här har sysslat med fiske och träd
gårdsskötsel. Fiskartorp är också det torp som ligger närmast sätesgården med 
närheten till Hjälmaren och säteriets trädgårdar.

Halvarstorp är förmodligen namngivet efter Halvar som tillsammans fhed 
sin hustru Elin enligt 1685 års mantalslängd var bosatt där. När torpet byggdes 
eller när Halvar med hustru flyttade dit går inte att utläsa ur mantalslängderna. 
På Gudmundstorp bor enligt samma mantalslängd en person vid namn Olof 
Larsson med hustru.

På de avhysta gårdarna Kränglangårdarnas och Skillnatorps ägor togs också 
fem nya torp upp ”av stubben” och det ålåg torparna att göra dagsverken vid 
huvudgården (Klingnéus 2000b:27). Vi ska återkomma till de här fem torpen senare.

I det landskap som omgärdar dagsverkstorparna finns ett antal rumsliga grän
ser som har haft betydelse för deras kontaktytor med andra personer. En sådan 
markant skiljelinje är sockengränsen, som vid den här tiden skär rakt genom 
Myrös mark. För dagsverkstorparna betydde det att de tre äldre dagsverkstor- 
pen hamnade i Rinkaby socken medan de nybyggda torpen på Kränglangårdarnas 
mark hamnade i Längbro socken. Det innebar att man på söndagarna besökte 
olika sockenkyrkor. Kyrkan var inte bara en plats för gudstjänst utan även en 
naturlig samlingspunkt för socknens innevånare. I och med att man bodde i 
olika socknar fanns ingen gemensam mötesplats utanför arbetet på Myrö säteri.

I handlingarna till Gabriel Toringhs karta från år 1692 särskiljer man Myrös 
tre torp och torpen på Kränglans mark. Varför gör man det? Har det med 
sockentillhörigheten att göra? Idag finns bara funderingar som saknar svar. 
Även här är hypotesen att Myrös äldre torpare har andra funktioner än 
jordbruksdagsverken. De nya torpen gjorde dagsverken på den nyligen röjda 
marken vid Krängelslätt. Om man hade olika arbetsplatser för dagsverkena 
saknas helt den naturliga mötesplats som gemensamt arbete ger.

Ytterligare en gräns eller skiljelinje i landskapet är Ramstigen, det vill säga 
den medeltida väg som sträcker sig mellan Örebro och Arboga. Det kan dock 
antas att vägen är äldre då den kantas av runstenar som står i sina ursprungliga 
lägen. "Man kan dra slutsatsen att Ramstigens viktigaste funktion främst varit 
att knyta samman byar och gårdar, dvs en bygdeväg. Betydelsen av Ramstigen 
får antas ha varierat under tiden men den har använts under senare tid och 
delar av den är fortfarande i bruk” ( Friberg & Johansen 2001).

Denna mycket betydelsefulla huvudled mellan Örebro och Arboga skiljer 
Myrö och Fiskartorp från de två andra dagsverkstorpen, Halvarstorp och Gud
mundstorp. De förstnämnda hamnar på södra sidan medan de andra hamnar 
på norra sidan om vägen. Det ger ett intryck av att man rumsligt och kanske 
mentalt är avskilda från huvudsäteriet. Att Fiskaretorp är beläget på den södra
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sidan om vägen kan bero på att torpet är äldre än de övriga och när nya torp 
anlades placerades de på den norra sidan om vägen. Halvarstorp och Gud- 
mundstorp, som antas vara äldre än nybyggena på Kränglans mark, är gruppe
rade i en klunga och nybyggena i en. Det beror antagligen på en tidsmässig 
skillnad i uppförande. Det är inte långt mellan klungorna på kartan men med 
kunskap om landskapet är det mentalt långt mellan de båda.

Tiden omkring reduktionen
Från år 1660 fram till år 1680 års riksdag fälldes tre avgöranden som skulle få 
långtgående konsekvenser för kungen och landet; förmyndarräfsten, reduktio
nen och rådets degradering. Det som berör oss här är framförallt reduktionen 
vilken i grova drag innebar att de donationer som givits utan ersättning till 
kronan skulle återgå. Till skillnad från tidigare reduktioner kom den att gälla 
de av tidigare regenter bortskänkta godsen i Sverige och underlydande provinser.

Reduktionen medförde en kraftig förändring för adeln och framförallt hög
adeln som nu förlorade sin politiska ställning. Den berörde aldrig de gamla 
adelsläkterna med godsinnehav från medeltiden utan kom endast att beröra de 
”nyrika” som skaffat sig ett stort godsinnehav under tidig stormaktstid.

Reduktionen fick en avgörande betydelse för Sveriges finanser. Inkomsterna 
från reduktionen användes för att försörja en stående armé samt att ge office
rarna boställen. Detta finansieringssätt blev grunden till den indelta armén. Nu 
skapades en stående armé i ständig krigsberedskap. Karl XI hade insett att 
stora härar med hungriga soldater som drog fram genom landet betydde plund
rade byar. Kungen fick ofta klagomål och gav skattelättnader till de byar som 
drabbats. För att förhindra plundring och uteblivna skatter återupplivade han 
Gustav Vasas idéer om avelsgårdar och kungsladugårdar. Gårdarna skulle vara 
ett slags mönstergårdar, men dess främsta syfte var att försörja armén i fält.

Ett av de säterier som blev indraget i reduktionen var Myrö. Det var på det 
hela taget ett märkligt beslut från reduktionskommissionen. Den mark man 
hävdade skulle tillfalla kungen och staten var marken vid Krängleslätt där de 
tidigare Kränglangårdarna varit belägna. Det märkliga i beslutet är att marken 
inte donerats till Myrö utan köpts loss. Man överklagade beslutet men fick 
inget gehör, istället hävdade reduktionskommissionen den så kallade frihetsmilen 
till Örebro slott. Staten menade att Örebro tillhörde kategorin förbjudna orter 
och att all skatt från gårdar inom en mils radie skulle tillfalla kronan. För Kräng
langårdarna gällde också att de var uppförda på mark som tillhört kronan innan 
den friköptes av brukarna. Därmed drogs marken in till staten. När kommis
sionen gjorde en närmare rannsakning av Myrös rå och rör konstaterades att 
Myrö skulle få behålla dagsverktorpen Halvarstorp, Gudmundstorp och Fiskare
torp eftersom de låg på säteriets enskilda ägor.
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Figur 2 Flygfoto över lämningarna efter Ulriksbergs kungsgård. Foto Metriä.

På marken vid Krängleslätt byggdes en kungsladugård som ett led i försörj
ningen av den indelta armén. Kronan menade att Myrö gjort inverkan på kro
nans egendom då man rivit skattegårdarna. Istället för att bygga upp ett min
dre antal gårdar byggde man det för tiden stora ladugårdskomplexet i Ulriksberg. 
Byggnationen pågick under åren 1691-1693 och genomfördes av landshövdingen 
på Örebro slott. Förutom ekonomibyggnaderna byggdes en mangårdsbyggnad 
en bit från själva produktionsplatsen.

Vid tiden för byggandet av Ulriksberg hade Myrö säteri sammanlagt åtta 
dagsverkstorp. De fem som låg på Krängleslätts ägor övergick nu till att bli 
säteritorp under Ulriksbergs kungsladugård. De fem torpen var Byggmästartorp, 
Kvarntorp, Skogsberg, Skogstorp och Stentorp. Att Ulriksberg tog över de fem 
dagsverkstorpen hängde samman med att gården var ovanligt stor för sin tid. 
Man var i behov av dagsverken för att gården skulle fungera. Ulriksberg omfat
tade ungefär samma areal åkermark och samma mängd hölass som Kärsta by 
och bestod av sex hemman.

De fem torp som togs över kom att ligga inom Ulriksbergs rå och rör. Man 
slapp att uppföra nya torp och under perioden tillkommer heller inga nybyggen
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vilket tyder på att man från Ulriksbergs sida måste ha ansett det räcka med den 
arbetskraft som fanns tillgänglig. ”Dagsverkstorparna skulle tillsammans göra 
10 dagsverken i veckan, det vill säga 2 arbetsdagar vid Ulriksberg per torpare. 
Därtill kunde de naturligtvis arbeta flera dagar emot gängse betalning. Deras 
dagsverken utnyttjades främst vid ladugården och deras enda uppgift på åker 
och äng var tydligen att sköta själva sådden varje år, vilket inte tog många 
dagar i anspråk” (Klingnéus 2000b:27). Förutom dagsverkstorparna var 400 
extra dagsverken anslagna att utföras av kronans bönder i de omkringliggande 
socknarna.

Ulriksbergs kungsladugård blev aldrig den produktionsenhet eller det för- 
sörjningsredskap för den indelta armén som var tänkt. Gården arrenderades ut 
ganska omgående och skatten lades som lön till landshövdingen i Örebro. Sören 
Klingnéus som studerar säterbildningen kring Hjälmaren menar att de ekono
miska realiteterna i samband med det stora nordiska krigets utgifter förvand
lade denna storslagna dröm till en vanlig arrendegård.

Trots att Ulriksberg var en arrendegård gick den under beteckningen säteri 
vilket gör att den var helt skattebefriad. Arrendatorerna klarade inte att under
hålla ekonomibyggnaderna vilket gjorde att de mer eller mindre stod och förföll. 
Ladugårdsanläggningen var som tidigare konstaterats mycket stor och det fanns 
antagligen varken ekonomisk möjlighet eller lust att underhålla byggnaderna.

Dagsverkstorpen under Ulriksberg
Hur såg torpens historia ut och vilka bebodde dessa torp? Nedan följer en 
kortfattad beskrivning av de olika torpen.

Byggmästartorp

Torpet förekommer första gången i mantalslängden från år 1698 då det bebod
des av en kvinna, hustru Anna. Vem hon varit hustru till framgår inte.

Platsen där torpet är beläget sammanfaller med platsen där Halvarstorp 
enligt kartan från 1694 ska vara beläget. Sista gången det omnämns i det skrift
liga materialet är 1697 då Swen Halvardson bor där. Tyvärr vet vi inte om det 
är hans hustru som heter Anna.

I och med att platsen är densamma är det troligt att torpet byter namn. Att 
torp byter namn är inte helt ovanligt under 1600- och 1700-talet. Namnskick 
brukar dock vara långlivade , vilket Stig Welinders studier i Nyberget visat 
(1992). Också namnen kring Ulriksberg lever kvar än idag. Att det nya namnet 
blir Byggmästartorp kan hänga samman med att man gjort omfattande repara
tioner på torpet samt att man bytt säteritillhörighet.
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Om torpet är det samma har det kommit att bli dagsverkstorp under Ulriksberg 
trots att det låg inom Myrö rå och rör. Anledningen till detta kan man finna 
åtskilliga år tillbaka i tiden. När Myrö säteri en gång i tiden köpte Kräng- 
langårdarna var det en torpare som inte ville sälja skatterätten till sin gård utan 
ville vara kvar som kronotorpare, namnet på det torpet var Skillnatorp. Hur 
Myrö ändå kom i besittning av torpet är höljt i dunkel men det kom att brukas 
av Myrö. I samband med reduktionen ansågs även denna mark tillhöra kronan, 
eftersom den låg inom samma markkomplex som Kränglangårdarna. På så sätt 
övergick Skillnatorp till att bli Halvarstorp för att bli dagsverkstorpet Bygg- 
mästartorp under Ulriksberg. Därmed hade Myrö endast kvar två dagsverk
torp efter reduktionen.

Vad som händer med hustru Anna vet vi inte. Men det kom att leva en 
riktigt krutgumma på torpet, hennes namn var Karin. När hon dör 1760 var 
hon 71 år gammal och hade hunnit avverka åtminstone två äkta män. Enligt de 
kyrkliga arkivalierna gifter hon sig år 1707 med Johan Olsson. Dessförinnan 
har hon varit gift med Anders Jonsson. Hon har fött åtminstone tre barn, för
modligen fler. Hennes son Jonas bär inte någon av makarnas efternamn, han 
heter Larsson. En misstanke finns om att hon varit gift en gång tidigare med en 
man vid namn Lars. Jonas som föddes åt 1699 är inte född i Längbro utan i 
Axberg, där Karin måste ha bott tidigare.

Kvarntorp

Torpet omnämns första gången i kamerala längder 1694 då det bebos av Erik 
Jönsson med hustrun Ingeborg. Det bor på torpet fram till 1706 då Samuel 
Abrahamsson tar över. Det finns i det skriftliga materialet antydningar om att 
det på platsen kan ha funnits en kvarn. I så fall borde det vara säden från 
Ulriksberg som i första hand mals här. Kvarnen har förmodligen även malt 
andra bönders säd mot betalning. Det finns i fornminnesregistret inga note
ringar om någon kvarn på platsen. Om Samuel var mjölnare är det inte troligt 
att han gjorde dagsverken på gården utan i kvarnen. Kvarntorp är något större 
än de övriga dagsverkstorpen.

Skogsberg

Torpet dyker upp i det skriftliga materialet omkring 1707. Exakt var det legat 
är inte helt utrett. Det måste ha legat inom Ulriksbergs ägor. Hussymbolen bör 
ha funnits med på Toringhs karta 1692. Intressant med kartan är att den har en 
del tillägg på torp som dyker upp bra mycket senare än i samband med reduk
tionen. Det betyder att det vid avritningen har ritats dit torp som tillkommit 
senare än originalet. Skogsberg kan vara synonymt med den hussymbol som
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finns strax väster om Stene hustomt. På platsen ligger idag ett torp som går 
under namnet Skogalund. Om detta är platsen är dock inte alls säkert.

Torpet beboddes av Sven Jonsson med hustru Brita. Tillsammans hade de tre 
döttrar. En av döttrarna, Anna, kom senare att ta över torpet efter fadern. Hon 
brukade det tillsammans med sin man Jon Persson, som avlider endast 31 år 
gammal. Hon gifter om sig med änklingen Erik Jonsson. Med honom fortsätter 
hon att bruka marken.

Skogstorp

Det enda av torpen där delar av tomten varit föremål för en arkeologisk under
sökning. Redan vid kartstudierna inför undersökningen vållade namnet Skogs
torp kontra namnet Fiskartorp vissa problem. På Toringhs karta kallas torpet 
Fiskaretorp. Vid en grundligare genomgång av det skriftliga materialet visade det 
sig att det med största sannolikhet rör sig om en felskrivning från Toringhs sida.

Torpet bebos från år 1698 av Erik Larsson. Innan dess bodde en Jöns Olsson 
på torpet. Eriks hustru Britta dör endast 31 år gammal år 1740, vilket betyder att 
hon måste ha varit mycket yngre än sin man. Ungefär vid den här tiden tar sonen 
Erik Ersson över brukandet av torpet. Han kan inte ha varit son till Britta, då han 
var född i Längbro 1712. Han föddes förmodligen på torpet av en annan mor än 
Britta. Många kvinnor dog tidigt, ofta i barnsäng. En torpare med små barn måste 
då försöka hitta en ny maka som kunde ta hand om barn och torp.

Stentorp

Torpet går på Toringhs karta under namnet Stene huustomt, på 1800-talet by
ter det namn till Hälltorp, vilket det heter än idag. Det omnämns första gången 
i en mantalslängd från 1694 då Anders Swensson bor där. I början av 1700- 
talet bor en Pär Pärsson på torpet.

1707 flyttar Jöns Ersson med sin hustru Karin in. Jöns dör 31 år gammal i 
lungsot. Karin förefaller då att bruka torpet vidare ensam till sonen Erik tar 
överl749, han dör dock två år senare. Hustrun bor kvar men gifter om sig med 
Olof Ersson från Gällersta.

Vad händer sedan
Ulriksberg blir ganska omgående lagt som en del av landshövdingens lön istäl
let för den kungsladugård som var tänkt. Redan år 1701 tillpantade sig lands
hövdingen i Örebro, Fromhold Fägerskiöld, skatten från gården. Pantinnehavet 
gick sedan under 50 år vidare i olika händer. Till sist hamnade pantbrevet i
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händerna på Beata Jaquette Ribbing (av Bååtska huset) som ägde Myrö i mit
ten av 1700-talet. När kronan fått bättre finanser ville man lösa in pantbrevet, 
men Beata Ribbing vägrade. Återigen drogs hela historien om den felaktiga 
reduktionen fram i dagens ljus. År 1752 fick Myrö genom ett riksdagsbeslut 
tillbaka äganderätten till Ulriksberg. Två år senare säljer hon Myrö säteri med 
underliggande mark, hemman och dagsverkstorp till överste Pehr Kalling. Säte
riet är fortfarande i familjens ägo.

Vid försäljningen av Myrö ingick även Ulriksberg med sina underliggande dags
verkstorp. Ytterligare ett torp, Lilla Jonstorp hade tillkommit till de övriga fem.

Torpet förekommer första gången i handlingarna 1707, vilket betyder att det 
inte var byggt vid tiden för uppförandet av Ulriksbergs kungsladugård. Det sak
nas också i förteckningen från 1692-93. På torpet bodde genom åren ättlingar till 
Lars Eriksson och hans hustru Kerstin. Då de båda makarna gick bort övertog 
deras son Anders med hustrun Ingeborg driften av torpet. Hur mycket mark tor
pet hade till sitt förfogande i form av åker och äng har inte gått att få fram i det 
kamerala materialet.

Dagsverkstorpen med dess invånare kom nu återigen att ligga under Myrö, 
med det sluts cirkeln. Torpen kom sedan att ligga kvar under gården och flertalet 
torpare köper så småningom skatterätten till sina torp. Det sker i slutet av 1700- 
talet, då det inte längre finns något behov av dagsverktorpare. Istället har den 
kraftiga befolkningsökningen skapat tillgång på billig arbetskraft i form av statare.

Livs- och landskapsanalys
Med ovanstående kunskap som ryggrad ska nu ett försök göras att tolka land
skapet och det liv som torparna levde.

Landskapet vi ser idag är resultatet av den stora sjösänkningen av Hjälma
ren. Det landskap människorna på 1700-talet rörde sig i var betydligt mer vatten
sjukt. Det var inte bara till nackdel, det var en förutsättning för de strandängar 
där en stor del av höskörden bärgades. I och med att inga stora förändringar 
inom jordbruket skedde under perioden kunde säterierna bara utöka sina skör
dar genom att lägga ny mark under sig. Helst ville man komma åt redan upp
odlad mark för att slippa det dryga arbetet med nyröjning av skog. Man rörde 
sig i ett landskap som bestod av skog och äng. De åkrar som var uppodlade 
dominerade inte landskapet på samma sätt som dagens jordbrukslandskap.

Landskapet är en plats där makt hela tiden är manifesterad. I landskapet 
finns ett antal naturliga gränser som är konstruerade av naturen och av männis
kan. Det är gränser mellan inägor och utmark, väg- och sockengränser och 
gränser mellan socialgrupper.
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Den primära förfoganderätten över landskapet ligger hos den juridiska ägaren 
som till en början var den Bååtska familjen på Myrö säteri, denna makt 
överflyttades med tiden till statsmakten. Vem som har förfoganderätt till mar
ken hänger samman med de politiska beslut som fattas i landet och ligger utan
för det för människorna påverkbara. Torparna har den sekundära förfogande
rätten till sina torp och åkerlotter. De är hela tiden i en underordnad beroende
ställning till den som har makten. Kontakten mellan adeln på Myrö säteri och 
torparna har förmodligen varit begränsad till möten i samband med gårdens 
drift och i kyrkan. På det mentala planet har avståndet varit stort då man levde 
i skilda sociala världar. Säteriets jordbruk sköttes av en gårdsfogde och man 
kan anta att han var en förmedlingslänk mellan de båda grupperna. Det finns 
ingen anledning att tro att familjen Bååt haft några intressen norr om Ram
stigen mer än rent ekonomiska. För dem har säkert den mentala gränsen gått 
vid Ramstigen, vägen som tog en till Örebro och Arboga samt till de andra 
säterierna vid Hjälmarens norra strand.

Under den studerade tidsperioden råder det brist på arbetskraft i Sverige. 
Det hänger samman med utskrivningarna till armén som gjordes ur bonde
ståndet. Många av de män som drog ut i krig kom aldrig tillbaka, de dog eller 
togs som krigsfångar. Det gjorde att det fanns ett överskott på kvinnor och 
barn. Det här var en grundförutsättning för dagsverkstorpens existens, säterierna 
ville säkra tillgången på arbetskraft. Det gjordes genom att man erbjöd bostad, 
inga utskrivningar till armén och skattelättnader. Man tjänade på att vara en 
bra arbetsgivare så att inte torparna flyttade, det var kanske inte så enkelt att 
skaffa nytt bra folk. ”Processer mellan torpare och godsägare voro anmärk
ningsvärt sällsynta. Endast ett fåtal sådana förekomma under den behandlade 
tiden. Det ringa antalet processer beror kanske till någon del på att torparna på 
torparstämmor eller direkt hos godsägaren kunde framställa klagomål och att 
hänsyn då ofta togs till deras önskemål” (Elgeskog 1945:377). Det verkar stämma 
även i förhållandet mellan Myrö/Ulriksberg och deras torpare.

Under 1600-talet dyker det upp två torp i närheten av den mark som senare 
kommer att ingå i Ulriksbergskomplexet. De båda torpen får namnen Skogs
torp och Skogsberg, några årtionden senare byggs torpet Stenstorp inte långt 
därifrån. Dessa tre torp bär namn som syftar på den omgivande terrängen, 
skog och sten. Än idag ser landskapet ut på detta vis, trots att det var uppodlat. 
Det var tre torp som byggdes på gränsen mellan det tämjda och det vilda. Om 
man inte ser detta som ett motsatspar utan accepterar tanken på att man kan 
vara en del av båda världarna framstår landskapet i en annan dager. Torparna 
gör sina dagsverken i en uppodlad, ljus, miljö medan hemmet är beläget i sko
gen, i mörkret och friheten. Frihet från kontroll av överheten, skogen blir ett 
skydd.

BLAND TORPARE OCH INHYSINGAR 453



I och med att det till Toringhs karta finns angivet hur mycket areal som till
hörde var torp kan en jämförelse göras med andra torps arealer. ”Arealmedeltalet 
för säteritorpen i Sunnerbo blir 2 tunnland, 4,7 skäppor samt 12 lass hö. Ett 
vanligt bondehemman torde vid denna tid haft en areal, som varierar mellan 4- 
10 tunnland” (Elgeskog 1945:70-71). Torpen kring Myrö/Ulriksberg är mind
re, de har mindre åkerarealer och de bärgar också mindre hö än de av Elgeskog 
undersökta torpen. Det skiljer så pass mycket mellan Elgeskogs torp och torpen 
i området att frågan om det gick att överleva på torpen måste ställas. Det är 
möjligt att torparna gjorde extra dagsverken på säteriet som betalades i natura. 
Det var en betalningsform som var ganska vanlig i samband med dagsverkstor- 
pen, man fick en del av betalningen i mat.

Ytterligare en avgörande faktor är familjestorleken. Elgeskog har inte redo
visat familjesammansättningen på sina torp. Det som är påfallande är att det 
verkar röra sig om ganska små familjer som bor på torpen. Det är familjer med 
två vuxna och två eller tre barn. Först på 1760-talet kan en markant uppgång i 
barnafödandet på de studerade torpen noteras. Torparna har inte fler barn än 
skattebönder och adel. Alla torpen har en liknande familjesammansättning, 
kanske för att torpen inte kunde mätta fler munnar.

Ur husförhörslängderna kan man utläsa att förfoganderätten till torpen ver
kar ha varit stark, med ett undantag. Undantaget gäller alla torpen i en tidspe
riod mellan åren 1694-1707. Någon gång under denna period flyttar de som 
bott på torpen för att ge plats för nya familjer. Denna utflyttning kan hänga 
ihop med att Ulriksberg bildas och tar över Myrös dagsverkstorpare. De som 
bor på torpen från år 1707 har förfoganderätt till torpen långt fram i historien. 
Det verkar också som man besitter någon form av bördsrätt. I flera fall tar 
någon av sönerna över dagsverkena och brukandet av torpets mark efter fa
dern. Men även hustrur och döttrar tar över torpen om maken eller fadern dör. 
När en hustru eller dotter tar över torpet gifter hon sig ganska snart, förmodli
gen som ett led i försörjningen. Det kan finnas någon form av arvsrätt till säteri
torpen där kvinnor och män ärver lika oavsett kön. Det finns inte ett enda 
exempel på att torpare blivit avhysta.
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Om hantverk på landet 
och i staden

f/:
av Helmut Bergold

nder 1500-talet var Sverige ett sparsamt befolkat land med ungefär en 
miljon invånare som under 1600-talets stormaktsperiod enligt vissa 
beräkningar steg till cirka 2,5 miljoner med de erövrade provinserna 

inräknade (Nilsson 1998:29). En typisk svensk stad var liten, obetydlig och 
hade en svag ekonomisk ställning. Städernas invånare utgjorde inte mer än 
ungefär 5% av landets hela befolkning (Bodell 1970:49) och de minsta stä
derna kan med nöd och näppe benämnas städer utan bör snarare ses som bond
byar med specifika rättigheter. Bönderna bildade nationens huvudmassa och 
största delen av landsortens befolkning var engagerade inom jordbruksarbete 
under större delen av året, även stora delar av stadsbefolkningen var beroende 
av jordbruk för sin försörjning.

Drygt hälften av den svenska jorden var skatte- och kronojord och utgjorde 
basen för landets ekonomi. Jämfört med kontinenten där centralmakterna fick 
betydande inkomster genom beskattning av städerna lyckades Sverige inte, trots 
ihärdiga försök, att få ett blomstrande stadsväsende. Det fanns helt enkelt inte 
tillräckligt många städer till förfogande som beskattningsobjekt.

1600-talet var en svår tid att leva i, med krig, missväxt, fattigdom, skatter, 
sjukdomar, förtryck, trolldom, häxprocesser och på toppen kyrkans uppfost
rande gärning, husförhören. Samhällssynen präglades av ett starkt hierarkiskt 
tänkande. Ståndsindelningen betydde att adeln i kraft av militärer och ämbets
män skulle hjälpa kungen att styra landet, prästernas uppgift utöver predikan 
var att undervisa samt vaka över liv och leverne, borgarna skulle i första hand
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Figur 1 Karta som visar läget för de byar och torp som omnämns i texten.
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ägna sig åt handel och hantverk medan bönderna var skyldiga att bruka jorden 
samt förse kronan med soldater. Hushållshierarkin följde samhället i övrigt och 
där härskade mannen. Synen präglades starkt av den lutherska läran där kvin
nans uppgift var att vara hustru och mor. Modersrollen var den enda accepte
rade kvinnorollen i landet och flickorna skulle fostras till lydnad och underkas
telse samt senare föda så många småpojkar som möjligt till landets fördel och 
krigens behov (Stadin 1998:179f).

Landet styrdes mot ett än mer auktoritärt system och det officiella enväldet 
infördes under 1680-talet. Kungamakten var innan dess begränsad enligt lag 
och regenterna arbetade vid sidan av ett riksråd och en riksdag där de fyra 
stånden fanns representerade. Fram till år 1622 fanns därtill prinsar med stora 
ärftliga län med rätt att medverka i riksstyrelsen. Vid monarkernas sida fanns 
också aristokratin, ur vilken riksrådet rekryterades och vid behov skapades 
även förmyndarregeringar ur denna sfär. Målet för monarken och aristokratin 
var att bygga upp en stark stat för att motsvara krigens och stormaktspolitik- 
ens krav. Gustav II Adolf byggde vidare på systemet och de centrala ämbetsverken 
ökade i antal. På prästerna läggs vid denna tid uppgiften att för folket förklara 
krigen och bördorna därav samt bistå vid beskattning och krigsfolksutskrivningar 
(Nilsson 1998:3 lf).

Hantverk
Kyrkan var vid medeltidens slut en stor arbetsgivare och hade cirka 2500 an
ställda, vilket i relation till landets sammanlagda folkmängd var en mycket hög 
siffra. Dess tillgångar var stora och omkring en femtedel av landets jord låg 
under kyrkan. Byggnadsverksamheten, att bygga, utsmycka och underhålla 
kyrkor och kloster krävde väldiga resurser i det ekonomiskt svaga samhället. 
Gustav Vasas reformation och kyrkoreduktion ledde till märkbara förändringar 
för vissa yrkesgrenar. Staten övertog den dryga femtedel av jorden som hörde 
till kyrkan samt två tredjedelar av de tionden som gått till kyrkan (Gadd 1991: 
213). Byggnadsverksamhetens minskning och kultens förenkling innebar en 
påtagligt reducerad efterfrågan på bland annat murares, timmermäns och guld
smeders tjänster. Efter Gustav Vasas regentperiod, när hans söner hade tagit 
över makten förändrades situationen, hovet kom att bli landets största förbru
kare och bidrog till efterfrågan på dugliga hantverkare, speciellt inom byggsek
torn. Under Gustav Vasa hade också basen till en härskarmakt lagts som under 
Erik XIV ytterligare accentuerades. Johan III och Karl IX fullföljde erövrings
politiken. Behovet av vapen och kläder blev enormt, likaså efterfrågan på mat 
och dryck. Flottan blev det mest materialkrävande vapenslaget med följd att
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flera skeppsvarv grundades och därmed en markant ökad efterfrågan på hant
verkare inom skeppsbyggnad som timmermän och segelmakare.

I Norden med en relativt kort jordbrukssäsong kunde bönderna under låg
säsongen använda ledig tid till olika hantverk. Detta skapade ett förhållande 
med självhushållning som utvecklades till en spontan arbetsfördelning där bön
derna kunde byta produkter med varandra. På så vis skapades ett system med 
deltidshantverk. Bönderna kunde även sälja sina produkter vidare, antingen på 
lokala marknader eller till handelsmän som i sin tur sålde varorna på mer av
lägsna marknader. Lanthantverket var en livaktigt grasserande näringsgren som 
sattes under hot i det från kontinenten inträngande stadsväsendets spår, där ett 
mer ekonomiskt tänkande innebar att hantverk liksom handel var att betrakta 
som en stadsnäring. Statens inställning till landsbygdens hantverkare var inte 
positiv, utan det ansågs med tiden allt mer att hantverket skulle vara koncentre
rat till städerna.

I början av 1600-talet startade ett reformarbete med ett regleringsprogram 
för hantverkare på landsbygden. Det bestämdes att ett mindre antal hantver
kare med för allmogen oumbärliga yrken fortsättningsvis skulle tillåtas vara 
verksamma i sin bygd medan övriga skulle sluta med sin hantering eller flytta in 
till städerna (Lindberg 1989:22). Vid 1600-talets slut stadgades att allmogen 
hade rätt till så kallade sockenhantverkare, särskilt skomakare och skräddare. 
Rätten utökades under 1700-talet till att även gälla smeder, murare och glas
mästare (Gadd 1996:28). Hur stor omfattningen av lanthantverket var, eller 
hur många hantverkare det fanns på landsbygden vet vi inte, uppenbart är dock 
att de var tillräckligt många för att ständigt återkomma i den svenska lagstift
ningen.

De bestämmelser som infördes på 1600-talet gjorde klart att det på lands
bygden var förbjudet att handla med köpmansvaror, dock fick bönderna för 
eget behov köpa, sälja eller byta vissa varor med varandra. Detta gällde särskilt 
handel med jordbruksprodukter, bilden komplicerades dock av böndernas 
hemslöjdsprodukter. Om dessa producerades så ett överskott till försäljning 
uppstod skulle det betraktas som hantverk och ses som en stadsnäring. Proble
met var särskilt stort i områden där jordbruket inte gav tillräcklig bärgning och 
sysselsättning som i bland annat södra Närke. Statens inställning var tydlig, de 
ansåg att bönderna ägnade sig åt en utpräglad stadsnäring och därmed skulle 
verksamheten bedrivas i en stad eller så skulle de upphöra med handel och 
koncentrera sig på jordbruket (Bodell 1970:44f). Den ständigt återkommande 
lagstiftningen inom detta område kan uppfattas som att den statliga adminis
trationen hade problem med att få hantverkarna att flytta in till städerna.

De tendenser som fanns under medeltiden att favorisera städernas hantverk 
fick med tiden större styrka. Den ekonomiska politiken under 1500-1600-talen
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kännetecknades av ett främjande av städerna. Statsmakten försökte lösa proble
met med lanthantverket genom att grunda nya städer, och hoppades därmed att 
bondehantverkarna skulle flytta till staden. Sammanlagt grundades under perio
den 32 nya städer i landet, de nya städerna erhöll ofta privilegier som var av bety
delse för lanthantverket. Bland annat var det vanligt med en så kallad bannmil som 
innebar att hantverkare fick ha sin näring inom en bestämd radie från en köpstad. 
De stadsekonomiska tankarna nådde sin höjdpunkt omkring år 1620 då det stipu
lerades att städerna allmänt skulle tilldelas hantverksdistrikt som omslöt en radie 
om fyra mil kring varje stad. Staten insåg dock att fyra mil var en lång väg för 
allmogen att färdas för att få hantverksarbeten utförda och det sades därför att 
stadshantverkarna efter tillstånd skulle ha rätt att åka ut på landet för att utföra 
arbeten åt bönderna (Gadd 1991:223f). För staten betydde ett utpräglat stats- 
hantverk en mer produktiv kontroll och beskattning och ett mer dynamiskt utnytt
jande av landets resurser samt en allmänt en ökad prestige. Staten ville på detta vis 
främja en ekonomisk differentiering och effektivisering av näringslivet. Avgörande 
tanke var att städerna utgjorde ett beskattningsobjekt som i större utsträckning än 
landsbygden kunde tillföra inkomster i kontanta medel (Gadd 1991:218f).

Parallellt med statens försök att inskränka hantverket på landsbygden sank
tionerades ett antal skråordningar i flera svenska städer. Något samlat grepp 
om hantverkspolitiken hade inte tagits, ett försök att skapa ett homogent sys
tem verkställdes år 1621 genom att inrätta generalämbetsskrån. Detta följdes 
sedan av utfärdanden av skrån för enskilda yrken som skulle gälla i alla landets 
städer. Huvudprincipen var att samtliga stadshantverkare skulle inordnas i skrå
organisationen. I de fall endast enstaka utövare fanns på orten skulle de ansluta 
sig till ämbetena i Stockholm. Reformen präglades av skråvänlighet och ett 
stort antal konkurrensbegränsningar togs in i skråna (Edgren 1996:15).

Statens välvilliga inställning till hantverkets sedvanor och regleringsanspråk 
under 1600-talets inledning kom snart att förändras. Staten kom att betrakta 
många av skrånas bruk och seder med misstänksamhet och ansåg dessa vara 
till skada för strävsamt arbete och konkurrens. Statens nya hållning märks i 
1669 års allmänna skråordning som på papperet betydde ett stramare grepp 
om hantverket än tidigare. Strävan att skapa gynnsammare förutsättningar för 
nyetableringar är tydlig. Inga krav på äkta börd eller fleråriga vandringar fanns 
längre, likaså hade andra konkurrenshämmande inslag tagits bort. Denna skrå
ordning låg också till grund för den sista allmänna skråordningen från år 1720. 
Innebörden var ungefär den samma, skråna skulle bibehållas men sovras från 
alla missbruk som försvårade en sund konkurrens mellan hantverkarna och 
fördyrade varorna för konsumenterna.

Under 1700-talets slut utsattes skråsystemet för allt mer kritik och sågs som 
ett hinder för den ekonomiska utvecklingen och städernas monopolställning
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ansågs vara ofördelaktig för landsbygden. Krav på näringsfrihet ställdes och 
uppfattades allt mer som en mänsklig rättighet och kom att bli en politiskt 
seglivad fråga. Först år 1846 avskaffades den organisationsform som skråna 
hade fungerat inom (Edgren 1996:17ff).

Herrgårdar, slott och ladugårdar
Herrgårdar och bruk fick också hålla hantverkare, dessa fick emellertid inte 
utföra arbete åt andra, ett förbud som antagligen inte tillämpades i praktiken 
eftersom herrgårdarna var de platser på landet där specialiserade hantverkare 
fanns att tillgå. 1600-talet var en glansperiod för adeln, deras makt stärktes 
avsevärt genom att kyrkogods som inkorporerats till staten i samband med 
reformationen tilldelades statens kreditorer och andra som gjort sig förtjänta 
(Nilsson 1998:37ff). Antalet herrgårdar ökade markant och samtidigt infördes 
en mängd skatteprivilegier för frälset. Adeln kom att kontrollera drygt hälften 
av den svenska jorden under senare delen av 1600-talet, vilket gjorde att sta
tens resurser i form av människor (för dagsverken och krigstjänst), gårdar och 
skatter minskade dramatiskt (Klingnéus 2000b). Situationen blev med tiden 
ohållbar och den beska medicinen för adeln hette reduktion. Denna inleddes 
svagt på 1650-talet och genomfördes fullt ut under 1680-talet då Karl XI till
sammans med ofrälse och lågadel genomdrev en omfattande reduktion och stora 
delar av de avsöndrade godsen återfördes till kronan.

Längs norra Hjälmarestranden finns ett flertal större gods som inom sin 
verksamhet hyst många hantverkare. Vid godsen var de anställda hantverkarna 
befriade från kronans skatter och från krigsutskrivningar, särskilt det sistnämnda 
innebar att många sökte sig till godsen (Klingnéus 1999:92). De nämnda frihe
terna kallades för ”att försvaras” av adeln. I ståndsprivilegierna från år 1612 
fanns uttryckt att adeln inte fick ”antaga och under sitt namn försvara fler 
hantverkare än han skäligen och själv behöver”. Formuleringen behöver inte 
ha uppfattats som ett bestämt förbud att låta hantverkarna arbeta för andra 
vid sidan av arbetet vid herrgården (Gadd 1991:245).

Vid Myrö säteri fanns bland den fasta arbetsstyrkan år 1637 en rättare, en 
fiskare, en trädgårdsdräng, en dikare, en skomakare och en smed medan själva 
jordbruksarbetet utfördes av dagsverksskyldiga bönder och torpare (Klingnéus 
1999:95). Inte många av herrgårdarna var dock stora nog att generera kontinu
erlig sysselsättning åt samtliga hantverkare som till exempel skomakare eller 
skräddare. Det förefaller relativt uppenbart att hantverkarna för sin försörj
ning var tvungna att utföra betalt arbete åt andra under den eller de perioder 
arbete inte erbjöds på herrgården.
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En annan stor arbetsgivare var Örebro slott och ladugårdar. Inom dess sfär 
ingick förutom slottet ursprungligen två ladugårdar. Vid dessa för tiden stor- 
skaliga produktionsanläggningar var arbetskraften av avgörande betydelse. 
Produktionen var till del säsongsbetonad och behovet av arbetskraft varierade 
kraftigt under ett produktionsår. Även brist på teknik eller arbetskraft bidrog 
till att driften blev periodisk. Det var av stor ekonomisk betydelse att hålla den 
fast anställda delen av personalstyrkan så låg som möjlig. Det fanns i huvudsak 
fyra områden att tillgodose: produktion, underhåll, kök och hushåll samt för
valtning. Dessa sektorer krävde samtliga en fast personalstyrka där de flesta 
återfanns inom produktionsområdet. Den sammanlagda årsanställda styrkan 
år 1601 utgjordes av 116 personer. Vad gäller rena hantverksyrken förekom
mer under perioden 1581 till 1601 27 olika yrken. Av dessa var åtta yrkesgrup
per årslöneanställda; glasmästare, kalkbrännare, mjölnare, skomakare, smed, 
snickare, sågare och tunnbindare. De övriga yrkesgrupperna utgjordes av bark- 
are, bårskärare, båtbyggare, bältare, dammbyggare, guldsmed, hovslagare, kop
parslagare, krukmakare, kvarnbyggare, laggare, murare, målare, rörsmed, sa- 
delmakare, skinnare, skräddare, tegelbrännare och timmerman. (Hedberg 
1988:3 Iff).

Landsbygden
De platser från El 8/20 undersökningarna som kommer att beröras är Ulriksberg 
i Längbro socken, en torplämning med smedja vid Hagaby torp och Skräddar- 
torp i Rinkaby socken, Eldvalla i Glanshammars socken. Dessutom kommer 
byarna Åsta och Kärsta i Lillkyrka socken att nämnas. Två av platserna kan 
sägas ha direkt anknytning till hantverk. Det är dels Skräddaretorpet som i och 
med sitt namn ger en direkt anknytning till hantverk, dels är det en ensam
liggande gård eller ett torp vid Hagaby som förutom sedvanliga byggnads- 
lämningar även rymde rester efter en smedja. Variationen i hantverket var större 
i städerna än på landsbygden och många lanthantverkare var ambulerande och 
flyttade mellan bondgårdarna där de ensamma eller tillsammans med en eller 
flera drängar utförde arbete under några dagar. De vanligaste hantverkarna 
var skomakare, skräddare, smed och snickare. Andra någorlunda stora hant- 
verksgrupper utgjordes av bagare, målare, murare, kopparslagare, garvare och 
guldsmeder.

På övriga platser har inga spår efter direkt hantverk konstaterats inom 
undersökningsområdena. Ändå finns ofta ett rikligt fyndmaterial av hantverkar- 
produkter. Ett urval av arkivaliskt material har studerats för att kontrollera om 
det går att lokalisera hantverkare i dessa. Främst är det mantalslängder och
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husförhörsprotokoll som har använts men även Älvsborgs lösen för år 1613 har 
kommit till användning. Det har ofta visat sig vara svårt att fastställa den direkta 
platsen, eller verkstaden, där hantverket har bedrivits. Däremot kan man enkelt 
genom skriftliga källor avgöra var en hantverkare har haft sin eller sina tomter. 
Om han sedan själv bott på tomten kan vara svårare att avgöra, likaså om han 
har bedrivit sin gärning på platsen. Detta kan ha flera orsaker, verksamheten har 
inte funnits där, den kan ha funnits men upphört, varefter området kan ha röjts. 
Platsen kan ha fått en annan betydelse som med tiden har utplånat alla äldre spår. 
Det är också möjligt att platsen har hållits ren och snygg, det vill säga att eventu
ellt spill och kasserade redskap har slängts på särskilda ställen.

Många hantverkare arbetade dessutom dagligen på olika platser, deras verk
samhet var ambulerande och det spill de lämnade står att finna på en rad olika 
platser.

Spår efter hantverkares insatser märks dock tydligt i arkeologiska under
sökningar, och särskilt väl i stadsmiljöer. Det kan vara rester efter byggnation 
eller ombyggnation som träflis, tegel, huggen sten, kalkbruk, smidda spikar, 
järndetaljer med mera. Alla dessa rester visar att olika typer av byggnadsarbe
tare varit på platsen. Andra lämningar efter hantverkare eller yrken är 
stenläggningar, planeringslager, diken och dräneringar, odling- eller trädgårds
ytor, glas, keramik, kritpipor, koppar- och mässingsföremål, skor, slaktavfall 
och så vidare.

Ulriksbergs "Kungsladugård"
Ulriksbergs ”Kungsladugård” uppfördes ungefär en mil nordöst om Örebro i 
början av 1690-talet. Den kan ses som en sen variant av Gustav Vasas avels- 
gårdsprogram med syfte att skapa ett överskott för arméns försörjning. Lik
nande produktionsanläggningar fanns på flera platser i landet. Ulriksberg till
kom som ersättning för Västra Ladugården i Örebro och hade som främsta 
uppgift att tjäna länsförvaltningen och Örebro slott. Ladugården kom efter 
vissa komplikationer att inledningsvis ligga under Örebro slott en kortare tid 
varefter den övergick till landshövdingens lön och låg efter år 1754 under Myrö 
säteri (Klingnéus 2000b). Vid genomgång av husförhörslängderna för Ulriksberg 
visade det sig att det fanns ett 30-tal pigor och drängar antecknade. Hantver
kare lyser med sin frånvaro, vilket kan förklaras med att produktionsenheten 
hörde till Örebro slott och senare till Myrö säteri och hantverksarbeten utför
des av hantverkare knutna till slottet eller säteriet. Detta gäller även övrig per
sonal som inte hade direkt att göra med anläggningens specifika verksamhet. 
Till Ulriksberg, och senare till Myrö säteri, hörde även fem torp som senare
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ökade till minst sju vilka kom att utgöra basen för de arbetsinsatser som kräv
des för gårdens drift (Klingnéus 2000b). Ett par av torpen har namn med direkt 
anknytning till hantverk eller yrken. Det är Byggmästaretorpet och Kvarntorpet.

De dagsverkstorp som hörde till Ulriksberg skulle tillsammans göra tio dags
verken i veckan och till dessa fanns ytterligare 400 dagsverken anslagna som 
skulle utföras av kronans bönder i grannsocknarna. När Ulriksberg kom att 
ligga under Myrö säteri tillkom ytterligare några torp där ett gick under be
nämningen Fiskaretorpet, en benämning som kan ses som ett exempel på spe
cialiserad arbetskraft.

Skräddartorpet har legat mellan Ulriksberg och Myrö, torpet nämns i geo
metriska jordeboken från år 1633 och hör då till Myrö säteri (Friberg 1999:6). 
Delar av platsen där det ska ha legat har undersökts arkeologiskt. Att torpet, 
vilket namnet antyder, under en viss tidsperiod skulle ha varit ett boställe för en 
skräddare kunde inte spåras i det arkeologiska fyndmaterialet. I detta fall är 
det torpets namn som indikerar yrke och verksamhet.

Hagaby torp
Smedjan vid Flagaby torp har lämnat åtskilliga spår efter sig vad gäller verksam
het på platsen, inte bara efter smide utan även efter jordbruk. På två sidor om 
boningshuset och smedjan fanns mindre stenröjda ytor efter odling. Smedjan har 
konstaterats höra till 1600-talets början (Westin 2000:18). Odlingsverksamheten 
kan inte med säkerhet tidsbestämmas men det är sannolikt att den åtminstone 
delvis är samtida med smedjans brukningsperiod som har beräknats till minst 30- 
40 år (Westin 2000:18). Däremot går det inte att fastställa om smedjan och jor
den har brukats av samma person eller familj. Smidesverksamheten förefaller ha 
varit omfattande och ungefär hälften av det samlade fyndmaterialet kan föras till 
smedjan. Spill från smidet är vanligast varefter följer spikar. Variationen är gan
ska stor med förutom spik och sömmar, även delar av knivar, grytor, gångjärn, 
skäror, skällor, lieblad, hästskor, band, låshus, krokar, märlor, nycklar och en 
ljusstake. Kring smedjan fanns dessutom drygt 200 kilo slagg, hämningarna vid 
Hagaby kan utgöra ett exempel på sysselsättning där försörjningen från en av 
verksamheterna inte var tillräcklig, utan ett kompletterande arbete krävdes. Om 
jordbruket eller smidet var huvudsysslan går inte att avgöra.

Eldvalla
I Eldvalla strax söder om Glanshammar har funnits fyra till sex hushåll. Byn är i 
skriftligt material känd från år 1406.1 de tidigaste mantals- och husförhörslängderna
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finns för Eldvalla by inga hantverkare upptagna utan samtliga var jordbrukare. 
Inte förrän i husförhörslängderna från åren 1745-1768 nämns en från Örebro 
till Eldvalla inflyttad smed. Med tanke på byns ringa storlek och dess omedel
bara närhet till Glanshammar fanns utan tvivel inget särskilt behov av egna 
hantverkare utan hantverkstjänster har utförts av hantverkare från Glans
hammar. Där redovisas i mantalslängden för 1700-talet ett flertal hantverks
yrken. Dessutom fanns nära byn flera större gods, där säkerligen olika specia
lister har funnits att tillgå. I fyndmaterialet för byn märks däremot rikligt med 
fynd tillverkade av hantverkare, bland annat finns kritpipor tillverkade i Arboga 
och Stockholm. Av mer lokal tillverkning bör de keramiska föremålen tillsam
mans med smidda föremål vara.

Åsta och Kärsta
Invånarna i byn Åsta och på Åstamalmen har i allmänhet baserat ekonomin på 
boskapsskötsel men också till stor del på hantverk. Under 1600-talets slut bestod 
byn av fem hemman varav fyra var skattehemman och ett frälse. Till byn hörde 
fem backstugor och två soldattorp. De arkivaliska källorna nämner Åstamalmen 
vid flera tillfällen och bland yrken som nämns finns trädgårdsmästare, skoma
kare och skräddare. Ur de arkeologiska källorna har det varit svårare att dra 
slutsatser, dock finns fynd av konstruktioner och föremål som kan indikera hant
verk eller yrken. Det är känt från andra malmbebyggelser att de beboddes av 
hantverkare och böndernas daglönearbetare. I de arkivaliska källorna för byn 
Åsta och Åstamalmen har under 1600-talet nio olika yrken registrerats, förutom 
de redan nämnda har det funnits smed, snickare, klockare, fiskare, och kock, 
även en ospecifierad lärling har funnits (se Hårding i denna volym).

I Grannbyn, Kärsta, har en genomgång av utvalda arkivalier visat på ett litet 
samhälle med förhållandevis många hantverksyrken representerade. Liksom i Åsta 
har malmbebyggelse funnits, år 1555 ska det ha funnits fem frälsehemman och 
ett skattehemman och dessutom två kyrkoutjordar. Under 1600-talet består Kär
sta av 8-11 skattlagda hushåll. I mantalslängderna från 1600-talet uppträder på 
Kärstamalmen benämningar som direkt kan knytas till hantverksyrken, bland 
annat ska en Lars Möllare och en Måns Tegelslagare ha bott där. Även i övrigt 
ter sig inslaget av hantverkare och andra yrkesmän ha varit stort där namngivna 
yrkesmän är skinnare, skomakare, skogvaktare, sågare, klockare, fiskare och en 
orgeltrampare. De boende i själva byn har varit bönder och utöver dem har fem 
personer redovisats som ”inhyses”. Tre av dessa är hantverkare; svarvare, skin
nare och skomakare. Till malmen hörde under 1600-talet också två torp med 
namnen Foglafångare-torpet och Sköttartorpet (Ekman 1999:114f). I Kärsta- 
området har direkta spår av näringsverksamhet inte kunnat fastställas arkeologiskt,
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delvis beror detta på att brytning av marmor påverkat området (Andersson & 
Ekman 1999:14).

Örebro
Örebro var en stad med goda kommunikationer där inte mindre än sex huvud
vägar möttes, den mest berömda var Eriksgatan som passerade Tiveden och 
nådde Närke förbi Karlslund till Örebro för att fortsatta mot nordöst vidare till 
Västmanland. Ur ekonomisk synpunkt kan en stad uppfattas som ett samhälle 
för vilket byte med andra samhällen är av avgörande betydelse. Särskilt utbyte 
med den omgivande bygden var viktigt, men för större samhällen även med 
mer avlägsna regioner. Detta kan vara korrekt när det gäller det tidiga Örebro 
som kom att räknas till de viktigare städerna.

Äldre källor, som Magnus Ladulås testamente från år 1285 berättar om ett 
befintligt mynthus i Örebro. Detta kan gott tolkas som att staden redan då inne
hade stadsrättigheter. Stadens äldsta bevarade privilegiebrev är från år 1369 och 
utfärdat av Albrekt av Mecklenburg. Vanligt var att de medeltida städerna växte 
utifrån en kärna, som ofta sammanfaller med en kyrklig eller ekonomiskt bety
delsefull del av staden. Centrala objekt kan ha varit kyrkor, torg, vattenflöden 
eller åsryggar. I Örebro har den äldsta bebyggelsen följt åsens sträckning och 
utvecklats i anslutning till Nicolai kyrka och torget. Utifrån dessa centralpunkter 
har gator och vägar med anslutande bebyggelse tillkommit. Kyrkan och torget 
ligger centralt i stadsbildningen medan årummet, strax norr därom, har tagits i 
anspråk av slottet. (Bergold 2001b:6). Stadsplanen från 1600-talet är lik andra 
städers plan från den tiden med ett centralt parti innehållande rektangulära kvar
ter runt ett torg. Denna regelbundenhet i den centrala delen av staden tyder på att 
den var planerad. Idéerna var vanligen hämtade från det utvecklade tyska stads
väsendet, detta gällde såväl stadsplanen som administrationen. Norr och söder 
om stadskärnan gällde dock inte den regelbundna planeringen, här var det betyd
ligt mer oregelbundet och slingrande. Här var bebyggelsen uppförd utmed lands
vägen i långsmala kvarter i samklang med den långsmala åsen. Det var samma 
väg som Eriksgatan, vilken med bebyggelse förvandlades till huvudgata. Detta 
förhållande förändrades inte förrän stadsplaneregleringen genomfördes vid 1600- 
talets mitt.

Kommunikationsleder var viktiga, liksom varor att sälja. För Örebros del 
var betydelsefulla varor i handelsutbytet järn och koppar. Att bedriva handel 
var inte riskfritt och handelsmännen slöt sig ofta samman i gillen som hade som 
uppgift att erhålla privilegier på olika platser som besöktes. Privilegierna be
stod ofta i egna härbärgen och lagerbyggnader men också skatte- och tull
befrielser samt att de egna lagarna skulle gälla vid olika tvister. I syfte att skapa
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en för tiden modern och effektiv järnhantering anlitades ofta tyska yrkesmän 
och i arbetet med att organisera effektiva transporter anlades nya städer vid 
lämpliga vattenleder.

Som nämnts var de svenska städerna små och ekonomiskt svaga men befann 
sig på stark frammarsch och var i allt högre grad föremål för statsmaktens 
intresse. De svenska städernas ringa invånarantal innebar att antalet hantver
kare sysselsatta i städerna var förhållandevis få och många av dem var inte 
heltidssysselsatta som hantverkare. Hantverket i städerna kom att växa snab
bare efter 1700-talets mitt då tidens bönder fått en något starkare ekonomisk 
ställning och blev en betydande kundkrets för det växande hantverket. Stä
derna gynnades med frikostiga förmåner för att stimulera företagsamheten och 
öka välståndet som efter hand skapade ett differentierat behov och efterfrågan 
på mer lyxbetonade varor ökade. I början av 1600-talet omfattade adeln om
kring 300-400 familjer. Under Johan III inleddes den epok som under 1600- 
talet resulterade i en oerhörd förmögenhetskoncentration till ett fåtal inom 
aristokratin. Dessa förmögna familjer kom att bli stora arbetsgivare i samband 
med den betydande byggnadsverksamhet som påbörjades. Gruppen hade kon
takt med utländska kulturströmningar och framförde större krav på bekväm
lighet och tilltalande upplevelser i sitt leverne. Levnadssättet skapade helt nya 
villkor för hantverksnäringen där behovet av ”finare” varor ökade.

Yrken
Vilka hantverksyrken fanns då i städerna, eller i Örebro. Arkeologiskt kan det 
var svårt att belägga alla yrkesgrenar. Arkeologiskt identifierbara yrken är 
sådana som lämnar tydligt materiella spår efter sig, till exempel järnsmide. Att 
smeder har funnits råder det ingen tvekan om, undersökningar som företagits i 
kvarteret Sorken, den så kallade ”Södra Smedstaden” har givit klara besked 
om smidesverksamhet på platsen. Smidet hängde samman med stadens vapen
faktori och det var särskilt pipsmeder, låssmeder och stockmakare som var verk
samma. Det var dock inte enbart smide som förekom på platsen utan i sam
band med de arkeologiska undersökningarna hittades också stora mängder 
hantverksspill från sågat benmaterial. Mängden är så pass ansenlig att det har 
tolkats som rester efter ett storskaligt hantverk. Det har hittills inte gått att 
belägga vilken typ av produkt som framställts. Även mängden näversulor var 
stor men därav har ännu inga slutsatser om hantverk dragits (Wallebom 2003).

Föremål i keramik eller rester därav är de absolut vanligaste fynden vid 
undersökningarna. Under 1600-talet måste ett flertal krukmakare ha varit verk
samma i staden. Redan år 1913 konstaterades arkeologiskt i stadens södra del, 
strax utanför stadens södra tull, avfall från en krukmakarverkstad. Verkstadens
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exakta läge gick inte fastställa men det anses sannolikt att den har legat i 
fyndplatsens omdelbara närhet (Olsson 1947:131). Det tillvaratagna fynd
materialet visade tydligt att det var avfall från en verkstad och inte sönders
lagna hushållsföremål. De flesta fynden var av sådan karaktär att det var up
penbart misslyckade bränningar. Godset var på grund av för hög värme sintrat 
och glasyren hade kokat. Det konstaterades att särskilt två bränningar hade 
misslyckats den ena år 1669 och den andra år 1687, det är också från dessa år 
de flest kollapsade kärlen stammar. Fler indikationer att det rör sig om en verk
stad utgörs av de brännplattor som fanns på platsen. De äldsta skärvorna är 
daterade med år 1664 och de yngsta med år 1729 (Olsson 1947:135f).

Vid undersökningen klarlades också att verkstaden vid sidan av lerkärl även 
tillverkade kritpipor. Det var inte bara fynd av kritpipsdelar som påträffades 
utan än viktigare var de fynd av lerplattor som använts vid bränning av pi
porna. Varje platta bar spår efter sex till åtta pipor som stuckits ner i leran som 
efter bränningen brutits av. På plattorna finns nerrunnen glasyr vilket indikerat 
att piporna varit glaserade (Olsson 1947:145).

Vid en arkeologisk undersökning av delar av kvarteret Brandstationen på
träffades rester efter kakelugnstillverkning som troligen hör samman med den 
fabrikation som fanns på plasten under 1800-talets första hälft (Tomas Ekman, 
Skillnad AB, muntlig uppgift).

Den mest omfattande stadsundersökning som har gjorts i Örebro utfördes 
år 1978 i kvarteret Bromsgården, centralt i staden. Ett flertal byggandsrester 
har alternativa funktionstolkningar där det bland annat nämns att de kan ha 
nyttjats för hantverk. Det har emellertid inte med säkerhet kunnat fastställas 
vilken typ av hantverk i så fall skulle ha bedrivits.

De hantverksindikerande fynden är avfallsmaterial från garvare, vävare, skräd
dare, svarvare, laggkärlsmakare, bältare, myntpräglare och skomakare. Samt
liga hantverk har inte bedrivits i kvarteret men några har med säkerhet funnits i 
eller i dess omedelbara närhet. Mest avfall har läderarbeten lämnat efter sig. 
Mängden avfall är så stor att den kan knytas till en eller flera skomakare, för
utom läderfynden tillvaratogs många sylar, en läst till en barnsko, en sul- och 
vantmall och en skomakarkniv. Spillmaterialet återfanns i tjocka lager vilket kan 
ses som belägg för en omfattande tillverkning på platsen. En annan verksamhet 
som kan ha bedrivits på platsen indikeras av den stora mängd trätallrikar, fat, 
knivar och laggade kärl. Fyndens sammansättning kan tyda på att ett gästgiveri 
har haft sin verksamhet på platsen. Att spinning, vävning och sömnad har funnits 
märks genom fynd av vävtyngder, sländtrissor, sländtenar, nålar av ben eller 
mässing, garnnystan och textilfragment (Broberg 8c Hasselmo 1981).

För att erhålla uppgifter om yrken som lämnar mindre tydliga spår i det 
arkeologiska materialet kan de arkeologiska undersökningarna i kombination 
med studier av skriftliga källor ändå ge en god uppfattning om vilka yrken som
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har funnits i staden under olika perioder. De källor som används är nästan 
uteslutande längder som har upprättats i samband med beskattning. Som regel 
innebar 1600-talets nygrundningar av städer ett försök att koncentrera lant- 
hantverket till dessa. Då man under stadsgrundningsperiodens första period 
tillät undantag för skräddare, skomakare och flera, följer att det måste ha fun
nits flera kategorier hantverkare, och att det var dessa som statsmakten i första 
hand ville flytta från landsbygden till städerna. I Örebros fall vet vi att det 
särskilt var vapensmederna, men även hantverkare inom byggnation som må
lare och murare eller andra yrkeskunniga inom byggnadsteknik.

I städerna tidiga utveckling förefaller införsel av hantverksprodukter ha varit 
vanlig. I vissa fall fanns i stadsprivilegierna inskrivet ett förbud för stadsbor att 
anlita lanthantverkare. Förbudet tyder på ett livligt lanthantverk med hantver
kare som besatt goda yrkeskunskaper. Ofta kunde kvaliteten på stadshantverkar- 
nas arbeten vara så låg, att stadsborna såg sig föranlåtna att anlita hantverkare 
utifrån. Belägg finns på att det ofta var de mer välbeställda grupperna i städer
na som anlitade lanthantverkare (Gadd 1991:235f).

En bit in i 1600-talet genomfördes en förändring i många städers hantverks- 
distrikt. I stället för att fortsätta försöken att få lanthantverket att flytta till stä
derna tilläts hantverkarna fortsätta att verka och bo på landsbygden. Motpresta
tionen blev att de skulle söka sig till dess försvar; ingå i stadens båtsmanshåll 
samt betala en årlig avgift, så kallade gärningsören. Att söka sig till stadens för
svar innebar liksom för de som sökte försvar på herrgårdarna befrielse från ut
skrivning. De som betalade gärningsören kunde förvänta sig stadens skydd mot 
konkurrens från de inte auktoriserade hantverkarnas intrång. Men viktigare än 
konkurrensskyddet för gärningsmännen (hantverkarna) var helt säkert, att de 
åtnjöt skydd mot utskrivningar, åtminstone omkring 1650-talet (Gadd 1991:244).

Bland hantverkarna i Örebro som nämns i källorna under 1600-talet och 1700- 
talet finns perukmakare, kopparslagare, möllare, bagare, sämskmakare, guld
smed, stenhuggare, urmakare, gelbgj utare, låssmed, tenngj utare, nålmakare, skräd
dare, boktryckare, konterfejare, snickare, garvare, gördelmakare, stockmakare, 
murare, färgare, hattmakare, timmerman, målare, slaktare, sockerbagare, klock- 
gjutare, krukmakare, sadelmakare, överskärare, knappmakare, smed, pipsmed, 
finsmed, klensmed, bleckslagare och tunnbindare. Detta är inte lista som gör 
anspråk på att vara komplett utan det finns säkert fler typer av hantverk repre
senterade. Då förteckningen omfattar en period om ungefär 200 år bör det obser
veras att nämnda yrken inte alltid har funnits under hela tidsperioden.

Ett stort problem för Örebros del är att fastställa de platser där hantverks- 
verkstäder har funnits. Arkeologiska insatser har endast i undantagsfall före
kommit i det område som anses vara 1600-1700-talens hantverkskvarter. För
utom undersökningar i den så kallade södra Smedsstaden har äldre verkstads- 
platser i stort sett inte berörts under senare år.
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Under tiden

av Tomas Ekman

tt skriva historia är som bekant inte det samma som att skriva om histo
ria vilket i sin tur inte behöver betyda att historien skrivs om. Att skriva 
om en annan tid är också en splittrande syssla eftersom en annan tid 

egentligen inte finns. Tiden är samma gamla vanliga, vi befinner oss bara i en 
annan fas. Att sedan tiden egentligen inte finns är ju, i detta sammanhang, en helt 
annan historia. Med tiden blir det som passerat historia, en historia som kan 
berättas av envar som känner sig kallad. Under tiden finns det som historien valt 
att glömma.

Annan tid eller annat rum?
Det är de levandes privilegium att beskriva de dödas livstid. Den Carl Michael 
Bellman som enligt uppgifter förnöjde sin samtid med epistlar har nog endast få 
likheter med historieskrivningens Bellman och om möjligt ännu mindre rela
tion till historiernas Bellman. Personen Bellman fanns i sin tidsfas men den 
historiska personen Bellman finns i vår. Att hitta balansen mellan personen och 
den representation han får under olika tidsfaser är historikerns uppgift. När 
koncentrationen i stället riktas mot grupper av människor blir uppgiften både 
svårare och lättare. Landsbygdens grå massor ger inga möjligheter till individu
ella biografier, knappast ens till kollektiva. De mycket sparsamma källorna skyms 
av schabloner stiliserade till det groteskas gräns. Naturligtvis är bristen på käl
lor stor men det är även en värderingsfråga. En massa är per definition anonym 
och personlighetsbefriad och kan därmed pådyvlas allehanda åsikter och atti
tyder. När Gustav Vasa ville ta över makten for han till Dalarna och uppbådade 
massan. I de flesta skildringar är denna massa lättrörlig och vill omedelbart se
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Gustav som sin nya kung. I själva verket hade de säkert ett stort antal person
liga skäl och bevekelsegrunder för sitt handlande. När Gustav sedan satt säkert 
på tronen lät han sin historia skrivas med massan som rekvisita. Ytterligare en 
tyst majoritet fick låna ut sin obefintliga röst.

Världen som den bör vara

Någon har sagt att historisk arkeologi är ett dyrt sätt att bekräfta vad vi redan 
vet. Andemeningen är att arkeologi från tider med skriftliga källor är onödig, 
eftersom dessa innehåller allt vi kan hoppas på att få veta. Den som hävdar 
denna åsikt tar vare sig hänsyn till historieämnets eller arkeologins specifika 
förutsättningar. Historieämnet i sin rena form använder alla typer av texter och 
analyserar dessa för att ge den mest sannolika tolkningen till historiska skeden 
och förlopp. Det ligger i sakens natur att de flesta texter skrivits med en avsikt. 
De allra flesta utgår från de maktbärande skikten, direkt eller genom en av dess 
agenter. De ger en persons, eller en grupps, version av sanningen; världen som 
den bör vara. Historikerns uppgift är följaktligen att bedöma texten utifrån 
bakomliggande avsikter. Att skriva var ju emellertid förbehållet fåtalet innan 
folkskolans genombrott. Ett av maktens privilegier var att få sin version av 
sanningen bevarad till eftervärlden. Den stora massan skymtar förbi i doku
menten, som skatteskyldiga, soldater eller lagbrytare, alltid som objekt, aldrig 
med egen stämma.

Världen som matris

Den som sysslar med förhistorisk arkeologi har å andra sidan sneglat avund
sjukt på historikerna. Mänskliga aktiviteter måste beskrivas med hjälp av hem
ska klichéer som ”stenåldersmänniskan” eller ”folket under järnåldern”. Det 
är svårt att känna engagemang i dessa trista stereotyper och att ge dem någon 
form av personlighet. Sannolikt är det så att stereotypernas brist på karaktär 
gör att avståndet mellan förhistorisk och historisk tid verkar större än det är. 
Ansiktslösa karikatyrer av självständiga varelser blir till producenter av före
mål och stolphål. Möjligen får de någon typ av identitet i graven, en ironi så 
god som någon.

I skärningspunkten mellan dessa båda ytterligheter befinner sig den histo
riska arkeologin. Arkeologen har av nödvändighet utvecklat sitt sinne för det 
materiella. Trasiga, kasserade ting utgör byggstenarna i en fragmentiserad världs
bild. Kunskap om ting och konstruktioner kan hjälpa till att skriva en alterna
tiv, eller snarare en kompletterande, historia. Varje undersökning i historiska 
miljöer avslöjar en verklighet som tiger i de skriftliga källorna. Källorna klar
lägger ofta en bakgrund och ett linjärt förlopp. Utan orsak och verkan är det
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svårt att i efterhand beskriva en historisk händelse eller en process. Hos indivi
der i en händelse eller mitt i en process blandas däremot orsak, verkan, känslor 
och irrationella handlingar. Arkeologin kan visa på konsekvenserna ur grod
perspektiv, valet av respons i en given situation. Paradoxalt nog kan arkeologin 
hjälpa till att ge fler dimensioner åt den ”historiska människan”. Denna tanke
konstruktion kan många gånger vara väl så stereotyp som förhistoriens. Gestal
terna bonde, torpare, soldat och hantverkare har alla en väl utmejslad roll i 
historians comedia dell'arte, men i praktiken blir de mest bakgrundsbrus på en 
långvågskanal. Som historiens motorer framträder kungar, krigare, präster och 
enstaka intellektuella.

Spöken fångna i tidsrummet

Den enkla människan syns tidigast i jordeböcker och mantalslängder. Syftet 
med dessa är kameralt och fiskalt, individen som skattekraft. Längderna ger 
ofta de äldsta beläggen för en plats. Brukaren anges med namn, ofta bara med 
förnamn. Proceduren ger i sig ett mått på landets blygsamma befolkning. De 
var inte fler än att ”Jöns i Koltorp” kunde skiljas från ”Jöns i Bäcktorp”. Indi
vider blir till spökgestalter som flimrar förbi. Platsens betydelse är överordnad, 
vi får ett belägg för dess existens. Mantalslängderna stadfäster platsen snarare 
än människan. Spökgestalterna får en något fastare form i kyrkans församlings- 
böcker. De börjar i allmänhet föras vid slutet av 1600-talet. Där förtecknas 
dop, vigslar och begravningar, så småningom kristendomskunskaper i husför- 
hörslängderna. Informationen är nu åtminstone tillräcklig för en gravskrift. 
Även domböcker finns vanligen från och med 1600-talet. Protokollen från ofta 
invecklade rättsprocesser ger en god inblick, både i vardagsliv och tankesätt. 
Det militära indelningsverket förde också en ganska innehållsrik dokumenta
tion över sina knektar och officerer. Källmaterialet blir alltså avsevärt bredare 
från och med stormaktstiden. Fortfarande gäller dock att gåspennorna fördes 
av överhetens representanter.

Frusen - inte död

När arkeologen gräver kommer denne rakt ned i vardagslivet. Schaktet bjuder 
i bästa fall på en frusen tidsbild, platsen när den övergavs. Bilden är emellertid 
komprimerad och därmed komplicerad. Tvåhundra års aktiviteter kan repre
senteras av ett lager som är en halvmeter tjockt. Risken är också stor att mo
derna aktiviteter har stört tidsbilden. Keramik från 1600-talet kan ligga sida 
vid sida med kapsyler och konservburkar. Trots detta går oftast ett förlopp att 
rekonstruera. Detta blir dock stelt och opersonligt om inte kött och blod kan 
tillföras. De skriftliga källorna kan ge detta tillskott. Samtidigt får rollfiguren
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”knekt” liv om det visar sig att denne till exempel har haft ölkrus från Tyskland 
och ryska kopek. Dessa kan knytas till soldaten Zakarias Kärrman som tjänst
gjort i Karl XII:s armé. Knekten blir till en person med en egen karaktär och 
fynden får liv av denna identifikation. Den arkeologiska undersökningen har 
satt ljuset på en person och en miljö som annars för alltid var bortglömd. Pro
cessen har också befolkat en del av landsbygden som sjunkit in i glesbygdens 
neutrala anonymitet. En bygd har återfått en del av sina minnen.

Mysteriet sockenmagasinet 
- eller arkeologi+historia=sant

Skillnaden mellan där och där

Kärstas signal till världen har länge varit ett vitt stenhus som säger: ”Jag är 
gammalt”! Vitrappade väggar, en liten dörr och nästan inga fönster. Det låg där 
när landsvägen som hette Ramstigen och mest trafikerades av häst och vagn. 
När landsvägen blivit europaväg och hästkrafterna oändligt många fler låg det 
fortfarande där. Nu ligger det inte där längre. Huset ligger nu på ett annat där, 
cirka 150 meter söderut. När europavägen svällde ut till dubbelfilig motorväg 
fanns ingen plats. Husets budskap hade emellertid nått Länsstyrelsen. Rivning 
förbjöds, flyttning beslöts. Det gamla huset kläddes av sin rappning och blyg
des i sin bara sten innan det fick en skyddande rock av betong. Därefter, upp i 
luften med hjälp av välbyggda domkrafter. En släde av fartygsplåt stod och 
väntade och en räls var dragen. Huset klarade av sin första slädfärd med glans. 
Nu står det där, lite vilset i sin nya omgivning, men ändå med tillförsikt.

Bröd till bröder, bank till bönder

Vad var nu detta för ett hus, som fick ett så mirakulöst öde? Stämde signalerna, 
var det ”gammalt”? Det kallades allmänt ”sockenmagasinet i Kärsta”, men vad 
var då ett sockenmagasin? Egentligen var det ett påhitt av staten, en åtgärd i 
folkuppfostringens namn, som gjordes känd genom två påbud vid mitten av 
1700-talet. Här skulle lagras spannmål under goda år. När lyckan vände hade 
bönderna nära till både brödsäd och utsäde under nödår. Varje socken skulle nu 
ha ett eget magasin var meningen. De placerades ofta vid kyrkorna. Många 
magasin byggdes men det blev inte riktigt som staten tänkt. Magasinen kom 
med tiden att bli centrum för utlåning, som en enkel lokalbank. Om verksamhe
ten gick med plus kunde pengarna användas för socknens bästa, till exempel att 
bygga fattigstuga eller att bygga skola för. Systemet var som störst mellan åren
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Figur 1 Bygdemagasinet - eller det gamla soldattorpet - har klätts av sin skyddande puts och 
väntar på sin rock av betong. Foto Kenneth Andersson.

Figur 2 Det gamla huset ute på en resa. Är det kanske den andra resan, den första kan ha gått från 
ett ursprungligt läge nära kyrkan. Foto Ulla Bergqvist.
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1800-1830. Därefter togs sparande och utlåning mer och mer om hand av det 
framväxande bankväsendet.

I Lillkyrka socken finns ett sockenmagasin vid kyrkan. Varför då ett till vid 
Kärsta? Kanske har det använts för motsvarande funktion av bönderna i byn 
som tillsammans med Ekebergs gård ägde huset. En viss lokal tradition berättar 
att magasinet också varit fattigstuga. Traditionen får stöd i kyrkans församlings- 
och husförhörslängder. Vid mitten av 1700-talet nämns ett stenhus där ett antal 
fattiga bor. Stenhus i bondbyar var mycket ovanliga på den tiden. Är stenhuset 
”Kärsta sockenmagasin”? Det kan ju senare ha övergått till att bli spannmåls
magasin för Kärstabönderna.

En stuga eller 200 liter Bordeaux?

Historien är emellertid mer spännande än så. En av de mer långvariga inne
vånarna i stenhuset var soldaten Hans Abrahamsson Kärrman. Flera gånger 
nämns Kärrman tillsammans med stenhuset i längderna. Vad gjorde soldaten 
där? Brukar inte soldater bo i små grå eller faluröda torp? Detta sades uttryck
ligen i den första husesynsordningen från år 1681. Torpen skulle byggas ”efter 
hwar och en Provindes Egenskap och bruk” (Ericson 1995:146), med andra 
ord enligt den lokala traditionen. Rotebönderna skulle bygga och gemensamt 
med soldaten sköta underhållet. Kronan skulle övervaka genom återkommande 
besiktningar (se vidare Klingnéus 2000:7). Vid dessa upprättades torpsyneproto- 
koll som i varierande grad finns bevarade. Från Örebro kompani finns ett tio
tal, det äldsta från år 1756, det yngsta skrevs hundra år senare. Via protokollen 
ges glimtar av villkoren för Kärstasoldaterna.

Första inblicken i soldattorpet n:o 24, som var det officiella namnet, får vi i 
september 1756. Situationen är snudd på odräglig. Enligt protokollet är ”Stu
gan och kammaren alldeles odugliga”. Rotebönderna får dock order att bygga 
nytt redan till nästa vår. Uthusen klarar sig med mindre reparationer men kost
naden för roten blir 185 daler kopparmynt. För samma summa kunde rote- 
hållarna ha betalat sju månadslöner till en smed eller (kanske mindre vanligt 
hos närkingska bönder) köpt nästan 200 liter röd Bordeaux (Lagerqvist & 
Nathorst-Böös 1985:82). Bördan av att bygga nytt soldattorp delade rotehållarna 
i Kärsta med många kollegor. Av kompaniets 158 torp anses 26 stycken så 
undermåliga att nybyggnation krävs.

Soldat i sten

Sommaren 1769 har det hänt saker. Protokollet meddelar koncist: ”Stuga, kam
mare och förstuga av sten uppsatt enligt förra synen”. Roten har fullgjort sin 
plikt och försett soldaten med ny bostad. Materialet framgår med all önskvärd 
tydlighet. Soldat n:o 24 i Kärsta bodde i ett stentorp. Denne Kärrman tillträdde
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år 1768. Roten hade då varit vakant i fem år, kanske i väntan på ett nytt torp. 
Ett problem finns dock: det ryker in och rotehållarna åläggs att mura om skor
stenen från spjället och uppåt. Här gör de tydligen inget gott jobb. I nästa 
bevarade synprotokoll från juli 1787 är problemen än större. Det ryker in så att 
soldatens syn är i fara. Skorstenen är dessutom av på två ställen och nu krävs 
att bönderna går till botten med problemet. Både spisen och skorstenen ska tas 
ned till grunden och ersättas av nya. Besiktningsmännen kräver att detta ska 
göras av ”en så förfaren murmästare att den kan ansvara det i skorsten blir så 
starkt drag att det mera inte ryker in”. Kostnaden beräknas till 4 riksdaler, 
ungefär lika med priset på en tunna råg eller en tunna strömming. Dessutom är 
de östra knutstenarna utrasade och måste bytas, annars äventyras hela huset. 
Huset behöver även rappning och lagning ”överallt var som helst behöves”. 
Taket ska också få ny näver och fönstren måste repareras. Uthusen klarar sig 
med smärre åtgärder. Som synes en diger lista.

En mager och en oduglig spis

Tydligen tas den långa listan på allvar. Fyra år senare, i september 1791, krävs 
endast mindre underhåll av huset. Taket måste dock få ny näver och ny torv. Vi 
får även reda på att soldaten har åker för en tunnas utsäde men inget hö. Rela
tionen blir tydlig om man jämför med gårdarna i byn. De hade i genomsnitt 
åker för nio tunnors utsäde och 72 hölass var (enligt uppgifter från Toringhs 
karta). Lyckligtvis hade soldaten även rätt till en viss kostersättning från rote
hållarna, men hans lott var säkerligen mager. Det dröjer bara tre år innan nästa 
besiktning. Läget är under kontroll, ”stenhuset gott”, men spis och skorsten är 
fortfarande inte till belåtenhet. Nu sägs bara ”muren och bakugnen omgöres”. 
Kostnaden 5 riksdaler kunde man ha fått nästan en hel tunna öl för.

Märkligt nog är omdömet i stort sett det samma hösten 1810 när nästa 
bevarade protokoll skrevs ned. Stugan bedömes vara i gott skick men muren 
ska tas ned och muras om. Bara åtta år senare kommer dråpslaget: "Byggningen 
utdömes i avseende till dess myckna dåliga bristfälligheter samt osunda luft och 
uppsattes en ny byggning”. Stenhuset ansågs tydligen nu som otjänligt som 
bostad. Hade så mycket hänt under åtta år eller hade bedömningsgrunderna 
skärpts? Rotehållarna agerar nu snabbt och vid nästa torpsyn tre år senare har 
ett nytt torp byggts. Detta sägs vara i gott stånd men det behöver rödfärgas och 
ommålas. Det vitrappade stenhuset har nu ersatts av ett torp i trä med den 
klassiska färgsättningen rött med vita knutar.

En gåta, en lösning

Därmed är tiden mogen för att sammanfatta funderingarna kring sockenmaga
sinet vid Karsta. Ett tänkbart händelseförlopp är skönjbart men det bygger till
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Figur 3 Interiör inne från det gamla stenhuset. Här pågår en arkeologisk undersökningar av de 
gamla golvniåverna. Linda Qviström och Annica Ramström från UV Bergslagen gräver. Foto Magnus 
Västerborn.

vissa delar på en indiciekedja. Samvariation i tid behöver inte betyda samband. 
Indiciekedjan ser ut som följer: Vid kyrkan finns ett äldre stenhus som används 
bland annat som tiondebod. Detta anses otillräckligt när nya föreskrifter om 
sockenmagasin kommer kring mitten av 1700-talet. Samtidigt drabbas en av 
soldatrotarna vid Karsta av ett stort problem. Nybyggen är kostsamma men 
församlingen har en tiondebod till övers. Visserligen ett drygt projekt att flytta 
men i alla fall...Roten köper huset av församlingen. Här spelar sannolikt Eke
berg återigen en roll, som ägare i Kärsta och som herresäte med patronatsrätt i 
församlingen. Huset står återuppfört senast 1764 och vid torpsynen fem år 
senare godkänns stugan av sten. Soldaterna bor där till ungefär 1820 efter att 
torpet dömts ut 1818. Därefter används det förmodligen som lagerlokal, förråd 
och allmänt skräputrymme. Så var situationen när vi kom dit inför vägbygget. 
Enligt denna tolkning har det vita huset en lång historia men bara cirka 250 år 
av dem i Kärsta. Det har inte heller använts som sockenmagasin i traditionell 
mening. Däremot var huset soldattorp under 60 år, sannolikt ett av mycket få 
av sten i Närke.
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Länkarna i kedjan

1689 upprättar lantmätaren Gabriel Toringh en geometrisk karta över Kärstas 
ägor. Här förekommer inget sockenmagasin. Platsen är tom men denna typ av 
kartor redovisade sällan alla byggnader. På kartan finns däremot tre ”knekt
stugor”. Två ligger på mark som idag tillhör byns samfällighet. Dessa inhyste 
förmodligen soldaterna Kärrman och Kärling. Den tredje låg något norr om 
platsen för sockenmagasinet. I denna tredje stuga bodde troligen soldaten Carl- 
bom. Denne var lejd av Karlstorps rote som dock huvudsakligen bestod av 
Kärstabönder. Av kyrkböckerna framgår att Carlboms stuga låg vid Kärsta åt
minstone till 1740-talet.

”vid mitten av 1700-talet” byggs sockenmagasinet i Kärsta enligt en be
dömning av byggnadshistoriker från Kulturmiljövårdsenheten i Örebro 
län (Andersson, K 1999:30).

1756 får rotehållarna inom n:o 24 order att bygga en ny stuga åt knekten. 
Detta skall ske omedelbart enligt protokollet.

1756 säljs också en tiondebod från kyrkan i Lillkyrka (Sårkåny 1971:714). 
Ungefär vid denna tidpunkt kommer också två statliga påbud om byg
gande av sockenmagasin.

1764 dyker rubriken ”i stenhuset” upp för första gången i husför- 
hörslängderna. Den återfinns på sidan ”Inhysta i Kärsta rote”. I huset 
skrivs en man vid namn Olof Olsson som dock flyttar samma år. Aret 
därpå skrivs 22-årige Hans Abrahamsson där tillsammans med dubbelt 
så gamla hustrun Brita Hansdotter.

1769 görs en ny torpsyn. Där framgår att soldaten fått ett nytt torp. Det 
ovanliga materialet klargörs av formuleringen ”Stuga, kammare och för
stuga av sten uppsatt enligt förra synen”. Under tiden har Hans Abrahams
son blivit soldat och lagt Kärrman till namnet. Enligt ett senare general- 
mönstringsprotokoll skedde emellertid detta inte förrän 1768. Den förre 
soldaten avskedades redan 1763 och tydligen stod roten vakant under 
fem år.

1787 och dags för torpsyn igen. Protokollet berättar om flera problem, 
varav ett av mycket stort intresse i detta sammanhang. De östra knutstenar
na har rasat ut och det finns risk att huset ska rasa. Stenarna behöver bytas 
ut och bevis för att så faktiskt skedde kom vid vår arkeologiska undersök
ning år 1998. Då noterade vi bland annat att den sydöstra hörnstenen

BLAND TORRARE OCH INHYSINGAR 477



hade borrhål och att lagerföljden var störd i detta hörn. Vi visste natur
ligtvis inte detta då men detta hörn utgör ett bevis för att sockenmaga
sinet och soldattorpet av sten är ett och samma hus. Att det också är lika 
med ”stenhuset” i husförhörslängderna visas genom kontinuiteten i form 
av Hans Abrahamsson Kärrman. Samma år invigs sockenmagasinet vid 
kyrkan.

1818 döms stentorpet ut som soldatbostad med hänvisning till många 
brister och dålig luft.

1821 visar ett nytt protokoll att stenhuset har ersatts med något bättre. 
Stugan sägs vara ”i gott stånd” och en anmärkning om att den behöver 
rödfärgas visar också att vitrappad sten ersatts av rödmålat trä.

1839-41 karteras Kärsta noggrant. Det är dags för laga skifte. Socken
magasinet finns där på plats. Soldattorpet för n:o 25 ligger lite längre 
österut, på andra sidan Ramstigen. Just denna markbit är än i dag sam
fälld mark. På denna mark låg även ett av soldattorpen på Toringhs karta 
från 1689. Hur går nu detta ihop? Troligen var login i stenhuset tänkt 
som en tillfällig lösning. Tillfället kom i det här fallet att bli ungefär 60 år. 
Fördelen var också att soldaten fick nära till uthus och sin lilla markbit.

Konsten att berätta en historia
Den som vill skriva en historia om en vanlig svensk by med utgångspunkt från 
lite arkeologi och en del skriftliga källor kan ta många vägar. Förfluten tid är 
inget neutrum som avlockas sanningar. Den är snarare en väg att förmedla en 
subjektivt projicerad världsuppfattning. Inte världen som den var, utan som jag 
tror att den var. Som en undertext förmedlas även min uppfattning om hur 
världen är och möjligen också hur jag anser att den bör vara. Det förflutna har 
alltid en besynnerlig förmåga att likna skribentens samtid. Den enda restriktio
nen erbjuds av källmaterialet. Tolkningen är personlig men för att uppnå någon 
form av trovärdighet måste den baseras på ett vetenskapligt hederskodex: bara 
tolka, möjligen önsketänka, inte ljuga! Varje skribent väljer sitt perspektiv. Följ
aktligen är detta en historia om Kärsta. Andra skribenter, andra historier. Jag 
har valt att i första hand försöka följa människorna utanför, de andra, de som 
inte kom in eller de som slängdes ut. Byn kunde erbjuda gemenskap men bara 
till de utvalda. Börd, omständigheter och anpassningsförmåga var avgörande. 
Den som vill se paralleller till dagens samhälle kan göra det. Perspektivet är 
fritt, även för läsaren.
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God morgon Karsta!

Hur gammal är byn Kärsta? Svaret är som vanligt att ingen egentligen vet. Byar 
grundas ytterst sällan, plötsligt finns de bara där. En gård blir så småningom 
två, tre och kanske fyra. Gården har blivit en by och fått ett namn för att skilja 
den från andra byar. Namngivningen har i viss mån varit modebaserad. Därför 
kan ortnamnsforskarna med hjälp av namnen ge en grov uppskattning av en 
bebyggelses ålder. Namn som slutar på -sta anses vara skapade redan under 
järnåldern (Ståhl 1975:70). Uppgiften får absolut inte användas som ett facit. 
Varje namn måste studeras för sig, eftersom förändringar och förvanskningar 
kan ha skett under årens lopp.

Enligt Ortnamnsarkivet i Uppsala är det äldsta kända belägget för Kärsta 
från 1434.1 ett testamente upprättat för Nisse Swensson nämns bland annat en 
gryta som finns i Kcelesta. Han ger också diverse lösöre, boskap och livsmedel 
från Kärsta till Riseberga kloster. Stavningen av bynamnet varierar sedan ge
nom århundradena. Förledet Kär- anses av ortnamnsforskarna komma av det 
fornsvenska mansnamnet Kceli (Namn o Bygd 1925:69). Kärsta kan alltså ty
das som Kälis bostad. Det äldsta belägget ger egentligen bara ett minimivärde 
för en bebyggelses ålder. Det berättar bara om när en bevarad skriftlig källa 
nämner en plats för första gången. Bebyggelsen kan alltså ha funnits i århund
raden innan den av någon anledning omtalas. Den kan också ha varit omtalad 
många gånger i skrivelser som inte finns bevarade. Det finns följaktligen inga 
motsägelser mellan ortnamnsforskarnas yngre järnålder och de äldsta belägg
ens högmedeltid.

Det tycks emellertid finnas äldre belägg för Kärsta. Joel Wikberg citerar i 
bygdekrönikan ”Glanshammars härad” en passage om drotsen Bo Jonsson Grip 
som äger byarna Kcelesta, Slytho och Aastom (Wikberg 1971:51). Tiden måste 
vara före 1386 eftersom Bo Jonsson Grip dog detta år. Wikberg nämner också 
Karl Knutsson Bonde som ägare till Kärsta och även att byn ska ha ägts av 
Riseberga kloster under 1440-talet. Problemet med Wikbergs uppgifter är att 
han inte anger några som helst källor. De kan med andra ord inte kontrolleras. 
Kärsta nämns dock i Karl Knutsson Bondes jordabok som sannolikt skrevs ned 
under 1450-talet (Bååth 1934:71). Där omtalas en förlikning som ingåtts år 
1430. Däri ingick Kärrsta i Lillkyrka socken, Glanshammars härad.

Den frälsta jorden

År 1486 sker ett jord- och arvsskifte som resulterar i att Jöns Jönsson (liljeörn) 
bland annat får sätesgården Ekeberg i Lillkyrka (rapport från DMS 1995-10- 
06). Tack vare transaktionen har vi Ekebergs första omnämnande i skrift. Med 
Ekeberg följer även tre gårdar i Kärsta. Redan 1486 finns alltså minst tre gårdar
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i byn. Troligen var det dock fler eftersom antalet stämmer med Ekebergs innehav 
nästan hundra år senare. Då nämns emellertid tre gårdar till i byn. Det verkar 
mindre sannolikt att dessa tre har lagts till en by som ägts som helhet av Ekeberg.

Mer utförliga uppgifter från år 1555 berättar att byn innefattar fem frälse- 
enheter och en skattejord som anges som öde men som varit besutten: ”är givet 
under krono och delat mellan 2 av Abraham Erikssons pä Ekeberg landbor” 
(DMS). Dessutom fanns två kyrkoutjordar. Enligt frälse- och rustningslängder- 
na från 1562 ägs tre gårdar av Ekeberg och lika många av Göksholm, en av 
Närkes äldsta frälsegårdar, som ligger i St Mellösa socken, tvärs över Hjälma
ren. En av Ekebergs gårdar har varit en skattegård, men brukas vid tillfället 
under Ekeberg. I redovisningen för Älvsborgs lösen 1571 figurerar en skatte
bonde, två gårdar som ägs av Erik Abrahamsson på Ekeberg och tre som ägs av 
fru Margareta på Göksholm. Byn består som synes av sex gårdar, eller snarare 
sex skattehemman. Ägandet varierar för ett av hemmanen. Dess natur är up
penbarligen skattejord, en status som återkommer efter ett mellanspel av Eke
berg. Kärstas sex hemman gör att byn är osedvanligt stor, åtminstone i lokal 
mening. I själva verket finns bara en motsvarighet i hela häradet om man utgår 
från den äldsta häradskartan från 1688. Södra Lungers by i Götlunda har då 
också sex hemman men om den då separata Norra Lunger räknas består hela 
Lunger av åtta hemman.

Under tiden, på godset 1

Ätten Leijonhufwud residerar på Ekeberg och ett nära släktskap med Vasaätten 
har hjälpt dem att komma i besittning av ett stort godskomplex. Herr Eriks 
faster hette Margareta och var Gustav Vasas andra drottning. Den då 20-årige 
Erik var följaktligen kusin med kung Johan III och en ung man med strålande 
framtid. I det politiska tumult som uppstod mellan Vasasönerna kom dock Herr 
Erik att satsa på fel häst. Efter att ha bett för sitt liv undgick han med knapp 
nöd Linköpings blodbad år 1600. Han blev därigenom bättre lottad än farfar 
Erik som miste huvudet i Stockholm år 1520. Efter erfarenheterna från Linkö
ping höll sig herr Erik borta från storpolitiken. Han dog år 1616 och ärvdes av 
sonen Abraham som emellertid dog barnlös redan två år senare. Änkan Beata 
Sparre gifte om sig med Carl Bonde. Denne var son till Filip Bonde, en av Karl 
IX:s närmaste män. Herr Carl gjorde en snabb karriär inom den svenska civil
förvaltningen, medan många av hans ståndsbröder hade fullt upp på Europas 
slagfält. Carl Bonde ägnade stort intresse åt bergsbruket och var bland annat 
landshövding i det kortlivade Nora län. Efter hans död år 1652 återkom Eke
berg genom arvsförordnande till släkten Leijonhufwud (Wikberę 1971:60).

Fru Margareta på Göksholm var änka efter riksrådet Johan Åkesson (Natt 
och Dag) och även besläktad med ätten Leijonhufwud. Makens enda gärning
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som gått till historien var att slå ihjäl en knekt. Han var även känd som en 
bondeplågare av rang (Waldén 1952:87). Sonen Axel ärvde Göksholm efter 
moderns död 1588. Han var häradshövding men höll i övrigt en låg profil. Ett 
undantag var Linköpings blodbad där han tvingades sitta med i domstolen och 
bland annat räddade livet på Herr Erik på Ekeberg. Hans deltagande i domsto
len var för övrigt ett smärre mirakel. Två år dessförinnan låg han död på Hova 
gästgivargård i Västergötland! Där hade Herr Axel försett sig väl från bordet, 
när han plötsligt segnade ned, till synes död av kvävning. Efter åtta dagar på lit 
de parade reste han sig ur kistan, ilsken och hungrig igen! Efter denna närkon
takt med döden levde han i ytterligare sex år (Linday 1997:65).

Sonen Åke Axelsson kom i stället i nära kontakt med rikets toppar. Han 
hann med att bli friherre, riksråd och riksmarskalk. Det var knappast en nack
del att Herr Åke var gift med Ebba Oxenstierna, syster till rikskanslern Axel. 
Efter en grundlig utbildning på kontinentala universitet hade han gjort en snabb 
karriär inom den svenska ämbetsvärlden. Han ägnade sig främst åt rikets fi
nanser och gjorde sig impopulär genom att högst väsentligt försöka förkorta 
Sveriges engagemang i det trettioåriga kriget. Hans egen ekonomi var sannolikt 
i bättre ordning än landets. Tiden var gynnsam för jordförvärv. Herr Åke ägde 
eller uppbar skatten för nästan halva St Mellösa socken vid sin död år 1655. 
Dessutom ägde han naturligtvis både egendomar och mark på många andra 
platser i riket. I hans friherreskap ingick 147 mantal (Linday 1997:67ff), varav 
tre låg i Karsta.

Utanför, på Malmen 1

Nu över till något helt annat. Ett särskilt inslag i trakten är begreppet malm. 
Både Kärsta, Åsta och Slyte har -malmar. Där finns bebyggelse avskild från
själva byn. Inslaget -malm i ort- och platsnamn 
brukar tydas som sandmark. Med tiden har det 
ibland fått en överförd betydelse som betecknar 
en utkantsbebyggelse, jämför till exempel Stock
holms malmgårdar. Malmen är ett geografiskt 
flytande begrepp. Förmodligen var det starkare 
som mentalt tillstånd. Vi här ute, dom där inne.

Lillkyrkas malmar var hemvist för en brokig 
skara som inte rymdes inom byns struktur. Jag 
har försökt att följa Kärstas malmbor genom his
torien. Fram skymtar flimrande fragment. Sedd 
rakt framifrån blir bilden jämngrå. Jag har för
sökt att se från sidan.

Figur 4 En krog i Stockholmstrakten, avbildad 
av den italienske diplomaten Lorenzo Magalotti 
1674. Så här skulle bebyggelsen på Kärsta- 
malmen kunnat se ut vid denna tid.
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En husman träder fram

Första gången vi möter en av ”de andra” i Kärsta är år 1571.1 längden från den 
första Älvsborgs lösen redovisas först sex bönder i Kärsta. Efter dessa finns 
Lasse Tomasson, ”husman”. Vad var då en husman? Låt oss se i Kulturhisto
riskt Lexikon för nordisk medeltid (del 8). Uttrycket visar sig ha ett forntida 
samnordiskt ursprung. Tydningen varierar en del för olika länder och tider. 
Enligt Upplandslagen var husmannen ”en man, som har lejt sig hus och icke 
har någon gröda eller boskap”. Flera av de andra svenska landskapslagarna ger 
ett liknande budskap, även om termen husman inte alltid används. Husmannen 
är en man med låg status och få ägodelar. I Magnus Erikssons landslag förbjuds 
han att bära vissa vapen (värja, dolk eller jaktkniv). Straffet är tre marks böter. 
Om den skyldige inte kan betala ”skall häradshövdingen på tinget sticka en 
kniv genom hans hand”\ Det är ibland svårt att se proportionerna mellan brott 
och straff i medeltida rättsskipning.

Lasse Tomasson i Kärsta motsvarar inte riktigt bilden av husmannen på 
samhällets botten. Till Älvsborgs lösen tvingas han skatta mer än tre av de sex 
bönderna i byn. I en hjonelagslängd från 1611 återfinns ”i Kiälsta hussfolk - 3 
par”. Nästa Älvsborgs lösen betalas under en sexårsperiod med början år 1613. 
Även då finns en husman i Kärsta, Hans Reinholtsson. Var två av de tre paren 
från 1611 tagit vägen vet vi inte. Överensstämmelsen mellan olika längder bru
kar dock vara dålig, delvis eftersom syftet med dessa varierade, liksom vad som 
ansågs vara beskattningsbart.

Kon som existensminimum

En boskapslängd från 1632 ger oss kompletterande information. Skattskyldig
heten gällde både boskap och utsäde och omfattade vid denna tid både bönder 
och torpare.

Just denna typ av beskattning existerade mellan åren 1620 och 1641. Från 
Närke finns längder från åtta år bevarade (Klingnéus 1997:199, fotnot 56).

Vid Kärsta finns åtta bönder, eller brukare. Dessutom finns fem personer 
redovisade som ”inhyses”. Sannolikt är de att jämställa med husmännen från 
tidigare längder. Samtliga inhysesmän har varsin ko eller kviga, två av dem har 
också varsin häst. Kon som mjölkproducent var tydligen ett existensminimum. 
Tre av de fem inhysesmännen är också uttryckligen hantverkare. De kallas Nils 
Swarfware, Erich Skinnare och Jöns Skomakare. Enligt lagens definition är de 
antagligen ”försvarskarlar”, alltså hantverkare under en godsherres beskydd. 
Godsherren i det här fallet satt på Ekeberg. Försvarskarlen ansågs ingå i god
sets kader av anställda och slapp undan utskrivning till militärtjänst. I gengäld 
fick han, förutom sina hantverkarsysslor, ställa upp när godsherren behövde
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arbetskraft. Troligen är Ekeberg förklaringen till husmännens särskilda ställ
ning i Kärsta.

En udda fågel

Ett av de mer udda inslagen är fågelfängaren Jöns som dyker upp i en boskap- 
slängd från 1626-27. Denne fågelfängare blir kvar vid Kärsta och får ge namn 
åt ett av de första torpen på byns marker. Fångst av fågel med nät, snaror eller 
fällor var stundtals en betydande bisyssla, framförallt i skärgårdsområden. Även 
en stor insjö som Hjälmaren bör dock ha varit tillräckligt rik på byte. En person 
med fågeljakt som huvudsyssla kan knappast ha försörjt sig inom bondesam
hället. Vid Kärsta bör man snarast räkna med en koppling till något av ägar- 
godsen. En senare boskapslängd daterad år 1633 upplyser om att Jöns Fågel
fängare är inhyses inom Göksholms del av Kärsta. ”Fågelfängaretorpet” nämns 
vid namn år 1654 och senare längder anger att det hör till Norra gården i 
Kärsta som är en av Göksholms gårdar. Slutsatsen av detta är att fågelfängaren 
tillhör Göksholm och att torpet mycket väl kan ha en längre historia än från 
1654. Lika oklart är det när torpet försvann. Det verkar som de sista innevånarna 
avhystes i slutet av 1800-talet. Som ersättning uppfördes torpet Skoglund på 
Norra gårdens skog. Den mark som hörde till Eken lades samman med Norra 
gårdens åkrar.

Kvinnofälla eller synvilla?

Senast år 1646 finns Kärstamalmen dokumenterad i skrift. De inhysta kvin
norna hustru Kerstin, Ingeborg och Anna Olofsdotter finns ”på Kiärstamalmen”. 
I ”Kiärsta” återfinns som inhysta Nils Andersson, hustru Britta, Anna Jöns- 
dotter och hustru Ingrid Jönsdotter. I mantalslängden från 1649 står ”inhyses 
på Kiärstamalm” som en egen rubrik efter brukarna i byn. Bland de inhysta 
dominerar till synes kvinnorna. Här återfinns hustrurna Kierstin, Brita, Giertrud, 
Margareta och Ingrid. Det verkar som om Malmen mest befolkas av ensamma 
kvinnor. Här kan det dock vara fråga om en synvilla. De kan vara gifta med 
män som passerat åldersgränsen för skattskyldighet. Gränsen varierade men 
ett ungefärligt värde är 60-65 år. Inte heller soldater behövde betala skatt, dä
remot deras hustrur. Förutom kvinnorna finns två män, Jöns Månsson och Nils 
Andersson. Två män med dessa namn är brukare i byn bara fem år tidigare. 
Vad vi ser är Malmen som undantag, ett ålderdomshem för överblivna från 
byn.

Tonvikten på kvinnor fortsätter i längderna. Den andra stora kategorin är 
hantverkarna. Profiler som Hans Skomakare, Erik Skinnare och Nils Fiskare 
passerar revy tillsammans med de mera svårplacerade Skräddare Ingrid och
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Lars Krookben. Fanns det verkligen en kvinnlig skräddare vid Kärsta vid mit
ten av 1600-talet? Vem var Lars Krookben och hur hade han fått sitt namn? 
Frågor utan svar. Antalet inhysta personer är relativt konstant under större 
delen av 1600-talet. Hantverkarna är 2-4 hushåll, med ungefär lika många än
kor eller äldre par.

Vad som ibland är svårt att avgöra är vilka som är inhysta inom byn respek
tive på Malmen. Ett annat problem är att längderna ofta inte gör skillnad på 
Kärsta by och Kärsta rote. Roten omfattar området mellan gränsen mot Åsta 
och gränsen mot Ekeberg. Då ingår bland annat kyrkans närområde som tradi
tionellt samlar på sig fattigfolkets bebyggelse. En del ledtrådar finns dock på 
Gabriel Toringhs karta från 1689. Två hussymboler återfinns strax nordväst 
om bytomten, på en plats som uttryckligen kallas ”Mallmen”. Med hjälp av 
några ovanligt utförliga mantalslängder från 1660-talet kan de förslagsvis iden
tifieras med enheterna Mallmen och Foglasången. Vid Mallmen redovisas Ing
rid Skräddare och Lars Andersson, vid Foglasången Lars Möhlnare och Måns 
Tegelslagare. Betoningen på hantverkare, eller gärningsmän som de också kal
lades, är mycket tydlig. I anslutning finns även tre skomakare och en knekt. 
Foglasången nämns bara vid detta enda tillfälle. Stugan existerade säkerligen 
mer än detta enda år. Troligen sorterades den in under Malmen, alternativt 
under det närbelägna Fogelfängaretorpet. Möjligen återkommer stugan som 
Mölnartorp vid början av 1680-talet, med namnet som en reminiscens av mjöl- 
naren Lars. Kanske hade fler av hans yrkesbröder bott i stugan utan att titel 
angavs. I Mölnartorp bor då Anders Skytt som senare hittas i Kärstatorp (Skytte
torp).

Rothuggare och nybyggare

Från och med 1651 förekommer även Sättran under egen rubrik. Sättran är det 
första torpet i utmarken norr om byn. Namnet antyder sannolikt bosättningens 
ursprung som en säter till byn. Pionjären heter Anders Börgersson. År 1653 
kallas Sättran uttryckligen ”nybygge” och pionjären har fått sällskap av Olof 
Jonsson och gamle Nils Kock. Sättran blir sedan alltmer etablerat och delas i 
början av 1700-talet i Stora och Lilla Sättran. Ett tredje torp etableras nära byn 
vid slutet av 1600-talet. Namngivningen svävar något. Vad som 1682 kallas 
Kärstatorp har fem år senare blivit Skiöttatorp (Skyttetorp). Förklaringen är 
enkel. Den förste innevånaren, gamle knekten Nils Andersson, har ersatts av 
Anders Skytt. Denna var troligen kronoskytt utan anknytning till militärväsen
det. Logik stod emellertid inte högt i kurs vid denna tid. År 1695 kallas torpet 
återigen Kärstatorp trots att Anders Skytt fortfarande bor där. Senare kommer 
torpet att byta namn igen. Men det är en annan historia.
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Ytterligare ett torp hinner anläggas innan 1600-talet tar slut. Dess historia bör
jade långt tidigare, med en utjord som hör till Karsta. Den nämns redan i frälse- 
och rusttjänstlängderna från 1555.1 en mantalslängd från 1695 finns ”Nybygge” 
med. Rubriken växlar sedan med ”Utjorden” men det är knappast någon tvekan 
om att nybygget skedde på utjorden. Den finns inte med på Toringhs karta från 
1689 vilket ringar in anläggningstiden ganska bra. Med tiden får nybygget ett 
namn. ”Korset” står att läsa i den första husförhörslängden från 1744. Bruka
ren är ryttaren Olof Biörkbom, i tidigare mantalslängder brukare vid Utjorden. 
Korset låg nära byn, vid korsningen mellan byvägen och landsvägen.

Under tiden har också livet fortgått vid Fågelfängaretorpet. Jöns är borta 
sedan länge men namnet lever kvar ännu ett tag. Toringhs karta visar ganska 
väl tilltagna inägor. Torpet är etablerat. Ibland skrivs där två hushåll. Troligen 
brukade den ene jorden medan den andre i första hand var hantverkare. Så är 
till exempel fallet med Johan Jönsson/skomakaren Nils Månsson år 1691 och 
Anders Johansson/skinnaren Hans Ersson år 1698.

En liten sammanfattning vid seklets slut visar att fyra torpenheter vuxit fram. 
Vid två av dessa finns två hushåll och antalet torpstugor är sannolikt sex stycken. 
Hur det såg ut på Malmen är svårt att bedöma. De inhysta nämns inte i mantals- 
längderna under perioden. Att de ändå finns där visas av några få notiser i de 
kyrkböcker som började föras under slutet av 1600-talet. Födelse, död och vigslar 
förevigas i dessa rika men ibland svårlästa källor. Skinnaren Hans Ersson, rätta
ren Olof Erichsson och skomakaren Nils skrivs som hemmahörande på Kär- 
stamalm. Närmare än så går inte att komma. Små människor lämnar otydliga 
fotspår.

Innanför, i byn 1

De allra äldsta namnen på brukare från Kärsta möter oss i en tiondelängd från 
1561. Tyvärr är de inte särskilt utförliga. Lasse, Anders, Jonas Larsson, Jonas 
Larsson, Bengt och P. är den prosaiska listan. Sex liv representerade av tre för
namn, två identiska namn och en initial. Via längden kan vi också utläsa att den 
ene Jonas Larsson är rikast i byn medan den andre Jonas Larsson är fattigast. 
Rik-Jonas förekommer även tio år senare när hela Sverige taxeras för Älvsborgs 
lösen. Här skymtar grunden till hans relativa rikedom. Han är nämligen byns 
enda självägande bonde. Fattiglappar i sammanhanget är Ekebergs landbor, Nils 
och Johan. Något mer välbeställda är deras kollegor under Göksholm, Olof 
Larsson och Bengt, medan Olof Bengtsson är mer i nivå med Ekebergarna.

Historien om Kärsta fortsätter under de nästa femtio åren med fragmenta
riska glimtar från olika register. Här finns t ex landskapshandlingar, hjonelags- 
längder och tiondelängder att tillgå. Mellan 1613 och 1618 betalas även den
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andra Älvsborgs lösen vilket resulterar i nya lands
omfattande register. Gemensamt för alla register 
är deras ytterst sparsamma uppgifter om perso
nerna. För den som vill ägna sig åt ekonomisk 
historia finns mycket att hämta. Den som vill hitta 
människor har det svårare och får i första hand 
en inblick i manligt namnskick i Osternärke un
der tidigt 1600-tal. Lasse, Olof och Jon domine
rar, med Erich som uppstickare.

Boskap=pengar

Nästa typ av källa är boskapslängderna. Syftet med dessa längder gör att de, 
förutom att ge en bra bild av sammansättningen av landets djurbestånd, även 
ger ett mått för brukarnas relativa rikedom. Alla djur som ansågs ha ett ekono
miskt värde registrerades. Taxan varierade beroende på djurens ålder. Därför 
finns inte bara kategorin häst utan även sto, ungt sto och fåle. Nötkreaturen i 
sin tur kan vara oxe, stut, tjur, ko eller kviga. För att underlätta jämförelser har 
historikerna utarbetat en skala där djuren omvandlas till kreatursenheter (Kling- 
néus 1997:199).

Jag har valt att titta på en boskapslängd från 1632. I den redovisas fyra 
brukare vardera för Ekeberg och Göksholm. Ingen skattebonde nämns och även 
andra källor pekar på att Kärsta under stora delar av 1600-talet helt låg under 
frälse. Längden ger också en inblick i villkoren för de inhysta som är fem till 
antalet. Omräknat till kreatursenheter blir skillnaden nästan övertydlig. Rikast 
i byn är Päder som får skatta för drygt 21 ke (kreatursenheter). Den rike Päder 
har två ston, två oxar, tre stutar, fem kor, sex kvigor, fjorton får och sju svin. 
Sedan kommer de övriga längs en fallande skala ned till Erich Pädhersson med 
knappt 6 ke. Erich P. har en fåle (unghäst), en oxe, två kor, två kvigor, fyra får 
och ett svin. Av de inhysta leder Eric Skinnare och Jöns Skomakare med 2Vi ke 
var. Eric äger en ko, två kvigor, två får och ett svin medan Jöns har ett sto, en ko 
och en kviga. Nils Svarvare med en kviga och ett får kommer inte ens upp i 1 
ke. Till detta kommer att samtliga landbönder redovisar utsäde, något som helt 
saknas hos de inhysta. Kreatur och spannmål är dock inte allt, inte ens i bonde
samhället. Som synes är de inhysta vanligen hantverkare. De har alltså en sepa
rat inkomstkälla och kreaturen ska bara bidra till hushållets försörjning.

Antal och mantal

Källorna blir något ymnigare från och med 1630-talet. Jordeböcker börjar då 
föras mera organiserat och regelbundet. De är i första hand skattelängder och

Figur 5 Lorenzo Magalottis avbildning av skatte
bönder.
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ska hålla ordning på jordinnehavet som ligger till grund för skattesumman. 
Böckerna ger oss byars och gårdars hemmanstal, liksom deras ägare och bru
kare. I Kärsta ägs vid den här tiden all jord av det skattebefriade frälset vilket 
ingalunda befriade jordens brukare från skatt.

Snart började även mantalslängderna att föras. Det yttersta syftet var det 
samma, kronans intäkter, medborgaren som skattekraft. Regleringen av olika 
typer av skatteuttag var behövlig. Trettioåriga kriget var bara halvvägs och 
landet dignade under stormaktsdrömmens kostnader. Påhittigheten var stor när 
det gällde att finna på nya inkomstkällor. Situationen lättade något efter Lützen 
även om den totala bilden av finanserna fortfarande var dimmig. Förmyndar
regeringen grep sig an detta med friskt mod. Ett resultat av detta var att statens 
byråkratiska stab växte explosionsartat. Ett annat resultat var faktiskt att dim
man lättade. Skattetrycket minskade något och systemet blev lättare att över
blicka.

Mantalslängderna ger en god bild av var befolkningen fanns, men knappast 
av dess storlek. Eftersom målet är skatteintäkter är bara skattskyldiga personer 
intressanta. Barn under femton år förekommer inte, vanligen inte heller perso
ner över 65 år. Andra befriade var till exempel soldater, vars hustrur dock inte 
var undantagna. En bläddring i ett antal längder visar att Kärsta by innehåller 
8-11 skattlagda hushåll under 1600-talet. Antalet gårdsenheter överstiger inte 
de sex gårdar som förekommer redan i Älvsborgs lösen. Byn får betraktas som 
folkrik, då antalet skattskyldiga personer från och med 1650-talet regelmässigt 
uppgick till minst 30 individer.

Gamla i gården

Längderna visar en ganska stabil bild av Kärsta. Brukarna är oftast långvariga 
och i flera fall efterträds de av söner eller mågar. Trots statusen som landbönder 
liknar bilden den som brukar förknippas med skattebönder. Några exempel: 1) 
År 1644 heter en av Göksholms bönder Erich Andersson. Drygt 30 år senare är 
han fortfarande kvar för att 1681 vara ersatt av sonen Anders. Tio år därefter 
hittar vi Jacob Ersson, möjligen en annan av Erich Anderssons söner. 2) Redan 
i den första mantalslängden 1642 finns på en Ekebergsgård en man med det 
ovanliga namnet Erland. Senare får vi också reda på att han heter Jonsson i 
efternamn. Via en rustningslängd från 1640 framgår att han är son till Jon 
Olofsson, en man som nämns i en tiondelängd 1622. Jon är med största säker
het son till skattebonden Olof Jönsson som satt på sin gård åtminstone fram till 
1610. När Olofs sonson Erland nämns 1684 är han ”gammal”, vilket betyder 
att han passerat beskattningsbar ålder, det vill säga omkring 65 år. Tyvärr går 
det inte att se om släktförbindelsen är längre än så men far, son och sonson 
kommer ju upp i närmare 80 år som brukare. Hans minne kom att leva kvar i
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byn. När individuella namn för första gången redovisas på gårdarna kallas en 
av dem ”Erlandsgård”. Detta är 1767 när Erland måste varit död sedan länge. 
3) I boskapslängden från 1632 kallas en annan av Göksholms bönder ”Pädher”. 
Troligen är detta Päder Larsson som förekommer i den första mantalslängden. 
År 1655 tillkommer svärsonen Anders Ambiörnsson. Svärson Ambiörnsson står 
sedan som brukare till 1684. När han faller för åldersstrecket tar sonen Olof 
över. Han blir emellertid inte gammal i gården. Under 1690-talet införs en an
nan bruksform av Göksholm. Detta framgår av mantalslängderna som nu re
dovisar en inspektor och en rättare. Möjligen är detta en försmak av en ny tid, 
med mer inblandning från ägargodsen.

Lätt fånget, svårt förgånget

Under nästan hela 1600-talet är alltså hela Kärsta i frälsets händer. Det tidigare 
skattehemmanet tillhör nu Ekeberg. Vi kan på ett ungefär ringa in när detta 
hände och även se en trolig förklaring. En landskapslängd från 1610 nämner 
skattebonden Olof Jönsson, samme man som nämndes ovan. Två boskapsläng- 
der från 1623 och 1626 nämner skattebonden och sonen Jon Olofsson. Denne 
är relativt välbeställd och äger flera hästar och två par oxar. I boskapslängden 
1632 och i jordeboken från följande år uppges all jord tillhöra Ekeberg och 
Göksholm. Bland Ekebergs brukare hittar vi Jon Olofsson vilket sannolikt är 
samme man. Han bor sedan kvar i ytterligare trettio år och efterträds av sonen 
Lars, bror till Erland. I 1681 års mantalslängd kallas halva hemmanet plötsligt 
”skatte-” igen. Vad har hänt?

Hösten innan har riksdagen beslutat om den stora reduktionen. Adeln hade 
tillskansat sig stora tillgångar under de tidigare förmyndarregeringarna. Detta 
minskade kronans intäkter och utarmade landet. Karl XI:s jordreform var en 
stor omfördelning av maktbalansen i landet. Den kom synbarligen även att 
perifert beröra Kärsta. Exakt hur skattejorden kom i Ekebergs ägo är svårt att 
reda ut. Här ger dock de anonyma längderna antydningar som kan tydas inom 
rikshistoriens bredare tolkningsram. Tiden för Ekebergs övertagande av skatte
jorden sammanfaller med Sveriges deltagande i trettioåriga kriget. Kronans fi
nanser var katastrofala och en av favoritmetoderna för att fylla på kassakistan 
var att sälja skatterätten på kronans jord. Troligen har just detta hänt i Kärsta.

Kort utblick i vapenrock

En viktig grupp för utvecklingen på landsbygden var soldaterna och deras barn. 
Svenskt militärväsende organiserades om under slutet av 1600-talet. Indelnings
verket skapades för administrera det nya systemet. Det ”ständiga knektehållet” 
ersatte de förhatliga utskrivningarna. De avskyddes både på grund av sin
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oförutsägbarhet och sin förutsägbarhet. Tjänstemännen som skötte utskrivningar
na kunde dyka upp när som helst men de som skrevs ut dök förmodligen inte 
upp igen. Nyordningen innebar att en fast anställd knekt försörjdes av en rote 
bestående av två eller flera gårdar. Roten skulle också hålla soldaten och den
nes familj med bostad, ett torp med lite jord. Systemet infördes i Närke år 1685. 
Det lilla Närke fick bilda ett regemente tillsammans med Värmland (Fredriksson 
1997, Ericson 1995)

Indelningsverket skapade en ny befolkningsgrupp på landsbygden. Kronans 
knektar levde i bondesamhället men fristående från byalag och sockenstämma. 
Rättigheterna reglerades i avtal mellan rotebönderna och kronan. Soldaten 
upptog ett eget socialt fält, mellan byn och yttervärlden, mellan den stora värl
den och den lilla. En av lockelserna med knektyrket var möjligheterna att tidigt 
bilda familj. I tjänsten ingick ju både bostad och en viss ersättning i form av 
kost och kontanter. Bonde- och torparbarn var ofta trettio år och mer innan de 
satte bo. Soldaterna däremot gifte sig ofta redan i tjugoårsåldern. Följaktligen 
fick de ofta fler barn som inte inlemmades i byn på samma sätt som andra barn. 
Soldattorpet kunde ju inte ärvas och soldatbarn var inte intressanta för 
äktenskapsallianser. Döttrarna tjänstgjorde ofta på godsen innan de gifte sig, 
gärna med en soldat.

Ett namn betyder så lite

Många soldatbarn lämnade också hembygden och hamnade så småningom i 
städerna, som en del i det gryende industriproletariatet. Någon eller några av 
sönerna fortsatte ofta faderns värv och hela knektdynastier kunde uppstå. Av 
någon anledning var det sällan som en son efterträdde sin far på samma post. 
Pehr Flansson Kjärling tjänstgjorde ett drygt kvartssekel innan han år 1830 
drog sig tillbaka efter att ha ”tjenat ytterligt väl”. Sonen Johannes gick samma 
väg som fadern, men som soldat för Hasta i grannsocknen Götlunda och där 
fick han efternamnet Hastberg. Ett annat exempel är Petter Zachrisson Kjärling. 
Han föddes år 1805 i Åsta, en av sönerna till soldaten Zachris Andersson Åberg. 
Arton år gammal tog han själv värvning för roten Södra Lunger i Götlunda. 
Enligt tradition fick han då namnet Petter Lungman. År 1830 blev han transporte
rad (överflyttad) till Kärsta och fick därmed byta efternamn ännu en gång. 
Namnskicket är ibland förvirrande när det gäller soldaternas barn. Johannes 
Hastberg ovan kallas tidigare Johannes Persson Kjärling, trots att han själv 
aldrig var soldat i Kärsta. Syskon kan ha helt olika efternamn, till exempel 
husaren Lars Ömans barn. Carl Gustaf kallas alltid Larsson i längderna medan 
den ett år yngre systern Anna Lisa kallas Öman. Det verkar som om prästen 
och sedvänjan avgjorde barnens efternamn.
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Exempel från Karsta visar på hur stor roll soldaterna och deras barn spelade i 
omgestaltningen av landsbygden. Av de cirka tjugo torp som anlades mellan år 
1800 och 1850 var avskedade soldater och soldatbarn ansvariga för hälften av 
nyodlingarna.

Under tiden, på godset 2

Ny godsherre på Ekeberg var herr Abraham, son till herr Eriks halvbror Gustaf 
som bland annat var landshövding. Värdigheten gick i arv till sonen som också 
var en ambitiös byggmästare. Ekeberg var inte ståndsmässigt för en friherre 
och landshövding. Elan lät bygga nytt corps-de-logi som stod klart 1660. Ödet 
spelade sedan friherren ett spratt när hela härligheten brann ned efter bara 16

år. Samma år dog herr Abraham, dock inte vid samma 
tillfälle. Snart följde en märklig tid i Ekebergs historia. 
Friherrens stärbhus arrenderade ut godset mellan 1680 
och 1697. Sannolikt spelade reduktionen en roll även 
här. Högadeln hade levt över sina tillgångar och när 
bubblan sprack fanns inga kontanter.

Under tiden gick det hett till också på Göksholm. 
Herr Åke ärvdes av sin dotter Barbro som först var 
gift med sjöhjälten Klaes Hansson Bielkenstierna. När 
denne dog 1662 gifte fru Barbro raskt om sig med sin 
kusin friherren Knut Kurek. Skandalen blev stor efter
som kusingiften måste ha tillstånd av riksrådet. Det 
hela slutade med kraftiga böter för kusin Knut och 
avsättning för den ansvarige prästen. Tumultet tyst

nade med tiden. Fru Barbro dog 1680, samma år som reduktionen beslutades. 
Den store jordägaren Knut Kurek drabbades hårt och tvingades bland annat pant
sätta Göksholm år 1686. Då ägdes godset av den elvaåriga Charlotta Bielkenstierna 
som var sondotter till fru Barbro. Den ekonomiska situationen var prekär innan 
fröken Charlotta blev fru vid 16 års ålder. Maken Johan Casimir Fleming af 
Liebelitz hade inte bara ett ståtligt namn utan även avsevärda tillgångar.

På Ekeberg hade herr Abrahams son med samma namn återtagit rodret. 
Unge herr Abraham hade gjort militär karriär. När situationen blev alltför fred
lig i Sverige begav han sig till Frankrike. Efter några slag blev han sjuk och 
återvände hem till Västmanlands regemente. Nu var tiden mogen för Ekeberg, 
Han intecknade hela egendomen år 1696 och följande år upphörde alltså 
arrendet. Tiden på Ekeberg blev emellertid kort. Snart började Karl XII:s flack
ande över Europas karta. Numera överstelöjtnanten Leijonhufwud manades in 
under fanorna. Kriget var snart över för överstelöjtnanten. Han sårades svårt i 
Baltikum och fick åka hem. Strax efter hemkomsten dog han 39 år gammal.

Figur 6 Lorenzo Magalottis avbildning av adels
män.

490 BLAND TORRARE OCH INHYSINGAR



Utanför, på Malmen 2

Från och med början av 1700-talet blir källorna knappare när det gäller folket 
utanför. Landet har fullt upp med det Stora nordiska kriget. Karsta ser soldat efter 
soldat vandra iväg mot ett ganska visst öde. Mellan 1700 och 1715 hinner karo- 
linerarmén avverka minst åtta Kärrmän och fem Kärlingar. Troligen lämnar de 
efter sig nästan lika många änkor och ett okänt antal faderlösa barn. Änkepension 
var ett okänt begrepp och när en ny soldat rekryterats åkte företrädarens familj ut. 
En utväg var möjligen om rekryten var ogift och villig att ta över familjen tillsam
mans med sitt stadgade torp. Brandskattningen av landets unga män gjorde också 
att kvinnoöverskottet blev oerhört stort. En överslagsberäkning av svenska för
luster under åren 1700-1721 visar på smått ofattbara 200 000 döda (Ericsson 
1997:105). Detta innebär att ungefär 10% av rikets befolkning dog i fält. De 
svenska härarna behövde ständig påfyllning och de indelta soldaterna förslog inte. 
Staten blev alltmer uppfinningsrik när det gällde att pressa fram fler soldater ur 
den krympande befolkningen. De unga männen försvann och kom oftast inte igen.

De var tre över gränsen. Möller och Hööken tog sikte på första bästa krog. Av tretton år i 
Sibirien blir man törstig. Men Kjerling gick vidare, envist mot Österbotten. Kläderna var 
trasor, skorna var trasor. Det blev aldrig ensamt. I örat viskade hela tiden en röst: -Ta det
lugnt, det har du förtjänat.....Ta och sträck ut dig under granen här..... Ser du ängsladan
med varmt och gott hö där borta? Men Kjerling visste vem som viskade. De hade haft 
sällskap i tretton långa år. Döden gav aldrig upp, det visste Kjerling, men ännu skulle han 
få vänta ett tag. Han sov knappt, han åt knappt, men till slut såg han de första skjulen i 
Vasa. Här skulle han anmäla sig till mönsterskrivaren och vänta på lägenhet hem. Hem, 
vad var det? Det var knappt han mindes. Ett torp, en hustru med tjock mage, en mager ko, 
en get. Hur såg det ut idag? Var det någon som väntade? Kunde de prata med varandra? 
Svenskan var det si och så med och den moskovitiska han lärt sig var väl inte gångbar i 
Lillkyrka. Plötsligt stod han framför mönsterskrivaren.
- Välkommen till Vasa! Namn och regemente?
- Lars Kjerling, Nerike-Värmlands regemente, Örebro kompani, nr 341, furir!
Han var stolt över att så rappt kunna svara efter all tid
- Och han har vart där sen Poltava?
-Jomen, sen den 28 juni 1709, furir!
- Och nu vill soldaten hem förstås?
Han blev svaret skyldig, tvekade så länge att skrivaren blev otålig.
- Nå, karl, har han plötsligt mist målföret?
- Nej furir. Jag skulle nog vilja ha ett nytt regemente, om det går för sig
- Han har inte fått nog av armén? Nå, såna karlar har vi alltid bruk för, Gå in och få sig 
nå't inombords så länge.
Kjerling gick långsamt mot utspisningen. Han hade inte vågat. ”Det blir bäst så för alla”, 
tänkte han.
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I byar som till exempel Karsta betydde det en märklig ålders- och könsfördel
ning med en by som till stor del bestod av barn, gamla och kvinnor. I de kyrk
liga och kamerala längderna avspeglas ett stört samhälle på lågvarv. Vigsel
boken visar en ökad andel änklingar och änkor, antalet födda barn minskar och 
i mantalslängderna ökar antalet änkor och gamla i kolumnerna för brukare. En 
jämförelse mellan åren 1700 och 1714 ger svart på vitt: Från 310 till 292 mantals
skrivna personer i socknen. Minskningen kan tyckas marginell men en befolk- 
ningskurva strävar ju i vanliga fall ständigt uppåt.

På Malmen hittar vi en ovanligt brokig samling, i den mån den går att ur
skilja. Mantalslängderna blir nämligen mycket mindre precisa i sina uppgifter 
och det är svårt avgöra folks hemvist. Det är i stället kyrkböckerna som kan ge 
oss en del information. Tyvärr är de alldeles ovanligt svårlästa och kladdiga 
under seklets första 20 år. En annorlunda profil är Hans Båtsman som nämns 
flera gånger mellan 1702-1705. Hur denne normalt sett kustbundne man ham
nat i östra Närke förtäljer inte historien. Troligen är han en del i den enorma 
mobilisering som gjordes i det Stora nordiska krigets inledning, även om Lillkyrka 
tycks avlägset från hav och hamnar.

Va ska ja göra....men ännå....prästen va ju säker på saken...di första hade allren komme te 
Österbotten....han sa’t ju nu i söndass....att dä blitt fred med ryssen å att di som va kvar 
skulle komma hem....Gu’ ske pris, sa han men dä ä ju lätt för han å säja...som ha sutte där 
i prästgårn mä fru och allt hela ti’n....va vet han....arton år dä ä ju nästan ett halft liv....knappt 
ett år fick en va gift...å Erik fick han ju allri se...å va skulle ja ta mä te...utslängd ur torpe 
ble ja... stog där mä ungen på armen....inte höl’es dä nåt Gu’ ske pris då inte....”Rättigheterna 
har nu upphört” sa han skrivarn...så va skulle en göra...tur att Jonsson dök opp och inte 
brydde sej om hur allt stog te....folk glodde ju men va skulle en göra...saknad i Ryssland sa 
dom...men inte bara där, han va saknad här också....piga har ja fått va sen dess...sex barn 
har vi hunne få....oäkta skrev prästen dä va ju enkelt för han...va ska ja göra...tänk om han 
står i dörrn i morrn å ja mä ungar klänganne i kjolen...dä bästa ä om han allri kommer 
tebaks...gud ske pris....

Malmen i krigstid

Tre kategorier dominerar under århundradets första halva: hantverkare, solda
ter och änkor. Bilden ser med andra ord likartad ut. Hantverkarna är främst 
skomakare medan soldaterna är mer varierade än tidigare. Förutom Kärstas 
två och Carlbom från Karltorp finns här även flera andra. En ögonblicksbild
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från 1744 är upplysande. Bland de inhysta inom Kärsta rote specificeras de på 
Kärstamalmen enligt följande:

• gamle Lars Sticklings änka (soldat för Sticklinge i Ödeby sn)
• kvinnspersonen Anna Jacobsdotter
• gamle Asp och hustru Carin (avskedade båtsmannen Lars Asp)
• gamle Råbock och hustru Carin (avskedad soldat, osäkert varifrån)
• gamle Olof Kärrman och hustru Gertrud(avskedad soldat, senare kyrkvakt)
• vargeringskarl Lars Persson och hustru Catharina (reservsoldat i beredskap)
• Jonas Kiärlings änka Ingeborg (maken soldat, död senast 1715)
• Carlboms änka Bengta (maken soldat, död 1742)

Ur listan kan flera saker utläsas, inte minst den prekära situationen för pensio
nerade soldater. Statens finanser var kontinuerligt dåliga och både löner och 
andra ersättningar kunde försenas eller utebli. Försörjningen fick skötas via 
tillfällighetsjobb eller enklare hantverk. Av listan framgår även hur militariserat 
Sverige var, trots att stormaktsväldet var avvecklat. En följd av den expansiva 
politik som förts var att omvärlden var misstänksam mot nya yttringar av svensk 
imperialism. Misstänksamheten tog sig formen av ett yttre hot. Ännu ett miss
lyckat krig provocerades fram med ryssarna, ett krig som pågick mellan 1741 
och 1743. På Kärstamalmen märks det genom vargeringskarlen Lars och Carl
boms änka. I byn fanns också reservkarlen Antonius Larsson som även han 
ingick i manskapet på hemmaplan.

Trots växlande omständigheter i den stora världen är en sak märkligt kon
stant. Antalet torp på Kärstamarken förblir oförändrat i stort sett under 1700- 
talet. Sättran (Stora och Lilla), Fogeltorp, Kärstatorp och Korset finns kvar och 
utvecklas men inga fler torp kommer till. Att så inte sker kan tyckas underligt 
med tanke på att lagstiftningen i frågan blir allt mer liberal under århundradet. 
Så kommer t ex en särskild förordning 1731 där skattebefrielse medges för nyod
lingar på tidigare improduktiv mark. Enligt Valter Elgeskog (1945) kom just denna 
förordning att få stor betydelse för utvecklingen av svenskt jordbruk. Två andra 
förordningar daterade 1762 och 1770 legaliserade backstugorna som tidigare 
existerat på nåder, med ständig risk för rivning om myndigheterna bestämde sig 
för att effektuera sina egna bestämmelser. Slutligen kom 1783 års storskiftes
forordning som undanröjde sista hindret för var och en att uppta torp på sina 
marker om även utmarken skiftades (Elgeskog 1945). Som sagt fick inte lättnade
rna någon omedelbar betydelse i Kärsta. Anledningen är svår att bedöma. Med 
tanke på att nästan all jord var frälsejord måste nog skälen i första hand sökas i 
godsägarnas ställningstaganden. Möjligen kunde en omfattande nyodling anses 
hota tillgången på arbetskraft, både på arrendegårdarna och godsen i sig.
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Innanför, i byn 2-3

Kärsta efter sekelskiftet 1700 visar en splittrad bild, en by i kris. Orsakerna är 
flera. De tre sista åren hade alla varit nödår med svår missväxt. De försvagade 
byborna drabbades hårt under det stora dödsåret 1698 när både koppor och 
rödsot passerade socknen. Under ett drygt halvår dog 15 Kärstabor och i hela 
socknen dog 88 personer under året, att jämföra med omkring 30 ett mera 
normalt år. Flera husbönder fanns bland de döda och kanske är det därför som 
driften av några Kärstagårdar under perioder sköts av inspektorer och rättare, 
direkt utsända från ägargodsen. Till råga på eländet drar det Stora Nordiska 
kriget igång. Snart når rikets finanser oanade djup och trycket ökar ytterligare 
på bönderna. Dessutom dräneras byn på unga män som slukas av kriget. Tio år 
senare har både by och socken en dalande befolkningskurva.

Allt elände till trots så fortgår livet i Kärsta. Bönder och torpare strävar på 
som de alltid har gjort. Både Guds och kronans vägar är outgrundliga men jorden 
finns alltid där och den som inte arbetar ska inte heller äta... Situationen förbätt
ras långsamt efter freden i Nystad 1721 och vid mitten av 1730-talet har både 
Sverige och Kärsta hämtat sig igen. Arrendena är bemannade och ett par av enhe
terna har kluvits ytterligare. Inom Taggargården finns till exempel fyra brukare 
med var sin fjärdedel och samma förhållande finns snart också vid Norra gården. 
Den här typen av uppdelningar är dock på inget sätt konstant och de verkar 
styras mindre av ägargodsen än av arrendatorernas familjeförhållanden.

I sitt anletes svett, så står det i skriften. Sannerligen stämmer dessa ord. Har jag icke i alla 
dessa dagar känt denna sanning som en svepning med Hin Ondes hånflin ekande som 
domens basuner i skallen. Den som icke arbetar skall icke heller äta så står det tillika. I 
detta fall borde jag, arma syndare, varit i fara för en av dödssynderna. Men icke, frosseriet 
har icke en endaste gång ens fått fresta mig. Min lott har icke varit den att samla rikedomar 
i denna värld. Människosonen skall hälsa Dig i Himmelriket så är det sagt och så står det 
skrivet. Men var har Människosonen varit i alla dessa dagar? Mina barn har han tagit ifrån 
mig, min hustru har han tagit ifrån mig men mig plågar han med livet dag efter dag, år efter 
år. Alltför många solar har bränt min ynka torva, alltför många kalla månar har stirrat på 
min frostnupna skörd. Nu får Människosonen vänta förgäves. Han har säkert fullt upp 
med alla andra stackare. Om han icke har barmhärtighet med en självspilling så må det 
vara hänt. Jag vandrar icke åter från sjön.

Den som är intresserad av Lillkyrkas förflutna bör sända en tacksamhetens 
tanke till Fromholt Hallman. Denne förträfflige man var kyrkoherde i Lillkyrka 
i drygt 20 år kring 1700-talets mitt. Genom Hallmans försorg upprättades en
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”documentbok” där församlingens äldre handlingar 
bevarades. Dessutom ordnade Hallman årliga hus
förhör med tillhörande längder. Följaktligen får vi 
nu avsevärt bättre möjligheter att följa utvecklingen 
i byn. När det gäller den tidigare diskuterade frå
gan om familjekontinuitet finns ett par intressanta 
exempel. En av enheterna inom Laggargården bru
kades av samma familj under nästan hundra år.

Liknade förhållanden rådde på Södra gården.
Husbonden hette 1726 Lars Swensson och troligen 
var den tidigare Swen Jönsson hans far. Efter Lars Fi§ur 7 Lorenzo Magalottis avbildning av frälse- 
följde en släktkedja som inte tog slut förrän Södra 
gården såldes 1817. Att båda gårdarna med så lång
kontinuitet tillhörde Göksholm kan möjligen vara en slump men faktum är att 
omsättningen är avsevärt större på Ekebergs gårdar. Vi ser inte heller alls samma 
typ av släktkontinuitet. Kanske är det närheten mellan Ekeberg och Kärsta som 
gör skillnad? Frestelsen kan ha varit större för Ekeberg att mer direkt ingripa i 
driften av Kärstagårdarna.

Längderna ger också en bra bild av familjernas, eller snarare hushållens, 
storlek och sammansättning. Ett typiskt hushåll består av 6-8 personer: man 
och hustru, 2-3 barn, någon ur den äldre generationen (far, mor, svärfar eller 
svärmor) samt en dräng och en piga. Det äkta paret måste vara komplett för att 
gårdens arbetsfördelning ska fungera. Den som blir änka eller änkling gifter 
oftast om sig inom 12-15 månader. Antalet hemmavarande barn är sällan fler 
än i typfallet. Vid 11-12 års ålder blir de flesta barn ”vuxna” och börjar tjäna 
som dräng eller piga någonstans i närheten. Detta är den skola som bjuds och 
fungerar också som legitimering in i vuxenvärlden. Den som så småningom blir 
egen husbonde eller husfru har redan tränat under många år.

Sifferexercis

Hur mycket folk bodde det då i Kärsta? Det går att komma sanningen i alla fall 
hyfsat nära. Några slumpvis utvalda mantalslängder mellan 1663 och 1737 
visar att 35-40 % av socknens mantalsförda befolkning bodde i Kärsta, Åsta 
och Slyte. Flest människor bodde inom Kärstas domäner, ca 16 % av total
summan. Det totala antalet skattskyldiga ökade från 242 personer 1663 till 
340 individer 1737. Siffrorna är inte helt jämförbara då definitionen på skatt
skyldiga personer skiftade något under åren. En jämförelse med Tabellverkets 
statistik över den totala folkmängden, som är tillgänglig först från 1750, redo
visar 853 personer i Lillkyrka. En enkel matematisk övning, samt ett antagande 
att inga revolutionerande förändringar skett mellan 1737 och 1750, antyder då
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att endast cirka 40 % av socknens totala befolkning var mantalsskriven. Med 
samma modell kan Kärstas befolkning mellan 1663 och 1737 beräknas stiga 
från knappt 100 till ca 135 personer. En relativt försiktig tolkning av siffrorna 
för samtliga tre byar visar hur Karsta, Asta och Slyte tillsammans huserade 
över trehundra personer. Siffrorna är tänkvärda, då vår bild av landsbygden 
lätt blir färgad av dagens avfolkade glesbygd.

Antalet gårdsenheter i Kärsta hade vid mitten av 1700-talet vuxit till 14-15 
stycken. Ett medeltal på sex personer per hushåll brukar användas vid beräk
ningar av folkmängd under historisk tid. Därav följer att de sex gårdarna i 
Kärsta bör ha huserat ungefär 70 % av befolkningen, dvs cirka 90 personer. 
Övriga bodde i torp och backstugor inom ägorna.

Under tiden, på godset 3

Abraham juniors hustru drev Ekeberg fram till sin död 1714. Efter olika 
förvecklingar med förmyndare och arrenden tillträdde Abraham III. De ekono
miska problemen fortsatte och 1738 såldes Ekeberg och ätten Leijonhufwud 
försvann ur ägarlängden. Köparen var en av den nya tidens män, brukspatron 
Carl Swedenstierna. Fadern hette Nils och föddes Larsson. Elan hade gjort sig 
en förmögenhet som affärsman och belönats med ett nytt efternamn och en 
plats i riddarhuset. Denne driftige man var son till en bonde från Gåsta i Fel- 
lingsbro. I unga år blev han inspektor vid Finnåkers bruk, också i Fellingsbro. 
Via ett gynnsamt gifte och ett uppenbarligen utmärkt sinne för affärer blev han 
med tiden en förmögen gods- och bruksägare. Nils Larsson välsignades också 
med inte mindre än elva söner, varav åtta uppnådde vuxen ålder. Swedenstiernas 
elva var ett lag att räkna med. Fem söner deltog i och överlevde Karl XII:s krig, 
också detta ett tecken på popularitet hos ödet, eller möjligen tur. Tre söner var 
med vid Poltava och samtliga tre hann rymma från Ryssland och komma lyck
ligt och väl hem till Sverige.

Carl Swedenstierna ägde också Götarsvik, det andra herresätet i Lillkyrka. 
Hans far brukspatronen Nils tog över egendomen 1712. Den svårt skuldsatta 
ägarinnan Eriana Körning hade lånat pengar av brukspatronen och lämnat 
Götarsvik i pant, en pant som hon inte klarade av att lösa. Hon var änka efter 
Carl Gustaf Leijonhufvud, en bror till Abraham junior. Deras prekära situation 
berodde delvis på att maken tillbringat över tio år i fält med Karl XII. Han 
överlevde Poltava men dog sedan i Bender. Carl Swedenstierna bodde på Göt
arsvik och tröttnade på Ekeberg när huvudbyggnaden brann ned 1748. Ny 
ägare blev två år senare Carl Hillebrandsson Uggla.

Kammarherre Uggla var en lärd man med stora ambitioner och näsa för 
affärer. Det delvis nedbrunna Ekeberg gjordes snabbt beboeligt igen och med 
tiden utökades Ekebergs jordinnehav i socknen med 3Vi hemman. Han tog aktiv
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del i socknens angelägenheter bland annat vid kyrkans ombyggnad 1781, kanske 
delvis motiverad av att han erhållit patronatsrätt på Lillkyrka och Ödeby för
samlingar. När kammarherren slutligen dog 1803 hade drygt ett halvt sekel pas
serat. Nya tider väntade för den ärvande 22-åriga dottern Margareta Antoinetta.

När vi sist tittade till Göksholm hade den unga Charlotta Bielkenstierna just 
blivit fru, sexton år gammal. Maken Jacob Fleming af Liebelitz kunde avhjälpa 
godsets akuta ekonomiska situation. Snart snurrade ödets hjul igen och fru Char
lotta blev bara 28 år gammal. Efter hennes död 1703 och makens 1714 stod 
deras unge son Axel Johan som ägare. I arvet ingick flera processer angående 
godsets pantsättning 1686. Till slut fick Fleming nog och 1747 köptes Göks
holm av friherre Carl Sparre. Eftersom denne dog relativt snart blev det snarare 
hans änka Märta Bonde som kom att sätta sin prägel på gården. Hon lät reno
vera och bygga om huvudgården och lade ned ett stort engagemang. När godset 
1774 ärvdes av dottern Beata Sparre inleddes sista fasen av förbindelsen mellan 
Göksholm och Kärsta. Fru Beatas make, greve Adam Otto Lagerberg hade byggt 
upp en ansenlig förmögenhet innan bubblan sprack 1778 och greven blev ruine
rad. Göksholm kom att tillfalla sonen Carl Lagerberg som i början av 1790-talet 
vidtog den för den här berättelsen historiska åtgärden att sälja sina ”utsocknes 
hemman”. De tre Kärstahemmanen köptes av Jacob Ludvig von Schantz på 
Götarsvik som bland annat tjänstgjort som landshövding i Örebro.

Utanför, på Malmen 3

Vid mitten av 1700-talet befinner sig Sverige i vad som av eftervärlden kommit 
att kallas ”Frihetstiden”. Adolf Fredrik blir kung men all makt ligger hos riks
dagen där ständiga intriger och fejder gör att landets styre blir inkonsekvent 
och ineffektivt. ”Friheten” gällde främst olika näringsidkare och påverkade i 
mindre grad frälsets bönder i Kärsta. Den gällde knappast heller högadeln som 
alltmer började utmanövreras av den nya tidens män, entreprenörer, innovatorer 
och brukspatroner. Horisonten började skymma för rikets frälse, men ännu en 
tid fanns lanthushållningens fröjder. En viss stabilitet spred sig vid Kärsta efter 
halvseklet. Uggla tar över Ekeberg och Sparre råder på Göksholm. Frågan är 
hur det påverkar dem som är utanför, om de fortfarande är utanför. Några år 
vid 1760-talets början finns specifikt angivet vilka av de inhyses som bor på 
Kärstamalmen. En rundtur år 1764 visar en skenbart enkel bild:

• Munekens änka Catharina (änka efter ryttaren Lars Munck). Hon bor där 
med fyra döttrar varav tre är trillingarna Greta, Stina och Catharina.

• Orgeltramparen Abraham Bengtsson med hustru Brita, två barn och svär
mor. Abraham är en riktig veteran på Malmen. Hans far var soldaten Bengt 
Carlbom som dog i fält 1742. Då var Abraham tio år och flyttade med sin
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mor soldatänkan till Malmen. Där blev han sedan kvar, förutom ett kortare 
mellanspel som torpare i Eken. Troligen hade han någon form av handikapp 
eller skada, eftersom den föga kvalificerade tjänsten som orgeltrampare of
tast innehades av någon som hade svårt att klara försörjningen på annat vis.

• Fiskaren Gustaf Henricsson, hustrun Anna, dottern Catharina och hennes 
dotter Anna. Denne fiskare har tidigare brukat ett fjärdedels hemman i 
Laggargården under cirka femton år. Senast 1746 har han hamnat på Mal
men och samma år gifter han sig med ”quinnspersonen” Anna Jacobsdotter. 
Det senare kan knappast ha ökat hans status eftersom epitetet används av 
prästerskapet i nedsättande syfte. Fiskaren Gustaf gör sina fångster åt Eke
berg som alltid har minst en fiskare i tjänstestaben. Hur många fiskar han 
egentligen fångade kan man undra eftersom han är i 65-årsåldern och troli
gen kraftigt märkt av tillvaron.

• Ankan Brita Hansdotter och dottern Lisa. Brita från Gunnarsökna drog en 
nitlott i livet. Hon gjorde ett bra parti när hon 1745 gifte sig med skatte
bondens son Lars Ersson. Tyvärr dog maken endast 37 år gammal och Brita 
tappade fotfästet. Ofta brukade änkan snabbt gifta om sig och fortsätta 
driften men så skedde uppenbarligen inte nu. Kanske utmanövrerades hon 
av makens släktingar? I vilket fall som helst återfinns hon snart bland Malm
ens innevånare. Så småningom gifter hon om sig med soldaten Hans 
Abrahamsson Kärrman och får den tvivelaktiga äran att bo i vad som för
modligen var Närkes enda soldattorp av sten. Men det är en annan historia.

• Olof Olsson, hustru Catharina och två döttrar. Denna familj bor under en 
kortare period på Malmen men flyttar snart enligt längderna ”ur försam
lingen”. Under 1764 står de skrivna i Stenhuset och möjligen är denna ano
nyma familj lika med husets allra första innevånare. I alla händelser flyttar 
soldaten Kärrman in följande år.

• ”gamle Kärrmans änka"-, sannolikt identisk med Gertrud Larsdotter, änka 
efter soldaten och senare kyrkvakten Olof Kärrman.

• "Brita, 28"
• ”änkan Anna, 63”
• Prästtorps Henrik med hustru Brita. Paret förekommer i flera sammanhang 

kring Kärstas perifera bebyggelse. Prästtorpet hör inte till Kärstamarken 
men det låg inom Ekebergs domäner.

• avskedade soldaten Kärrman med hustru samt sockenskomakaren Olof Jons
son: Soldaten i fråga är Jonas Kärrman som avskedades 1763 efter tjugo års 
tjänst. Skomakaren är deras son och hela sällskapet flyttar strax därefter till 
grannbyn Asta.

498 BLAND TORRARE OCH INHYSINGAR



Inte i byn

Vi ser återigen gamla, änkor, avskedade soldater och tillfällighetsarbetare. Dä
remot är det nu färre hantverkare. De hittas i högre grad nu nära Ekeberg och i 
kyrkans närområde. Lillkyrka saknar en egentlig kyrkby även om namnet exis
terar. Kyrkbyn är dock bara en gård på ett hemman. Kyrkans roll som socken
centrum är ändå uppenbar och här finns både fattigstuga och, med tiden, skola. 
Att hantverkarna samlas här stämmer bra med bilden från andra platser.

Trots att vi har mer information om människorna som skrevs på Malmen 
finns det mycket som vi inte vet, till exempel var de faktiskt bodde. Malmen är 
fortfarande ett samlingsbegrepp för dem som inte bor inom byn. Relativt säkert 
är väl att åtminstone ett par stugor fanns på den lilla höjdsträckningen väster 
om byn, den som kallas ”Mallmen” på kartan från 1689. Troligen fanns också 
en del bebyggelse i anslutning till soldattorpen, ett sorts undantag för pensione
rade soldater och änkor. Vi ser också rubriken ”Stenhuset” för första gången. 
Där kommer soldat n:o 24 att bo men möjligen kunde fler personer hysas in i 
den relativt stora byggnaden. Slutligen kan vi anta att några stugor fanns näs
tan omedelbart utanför bytomten, i likhet med situationen på kartan från laga 
skiftet 1839-41.

Perspektiv på fattigdom

En annan sak som vi inte egentligen kan bedöma är det faktiska armodet. Det 
är lätt att föreställa sig ett grått och tröstlöst elände. Elär är emellertid lätt att 
falla offer för förutfattade meningar. Stabiliteten inom byn, med i flera fall 
generationer av åbor, antyder att förhållandena i Kärsta var jämförelsevis goda. 
Om detta stämmer bör på motsvarande sätt situationen ha varit relativt dräglig 
även på Malmen. Försörjningen där var beroende av olika mer eller mindre 
tillfälliga sysslor och en hyfsad standard i byn bör också ha gynnat folket på 
Malmen. Under kammarherre Ugglas tid på Ekeberg genomfördes stora för
bättringar inom jordbruket (Wikberg 1967:268). Storskaliga dikningar och 
stenröjningar krävde en stor arbetsinsats och här bör även de arbetsföra på 
Malmen ha anlitats. En annan faktor som kan peka på att schablonbilden kan 
nyanseras är att även de flesta på Malmen bodde där under lång tid. I flera fall 
fanns släktrelationer mellan byn och Malmen och ett visst personutbyte fanns 
också.

Den fortsatta utvecklingen fram till slutet av seklet visar på en långsam ök
ning av antalet Malmenbor. I en längd som omfattar perioden 1794-1802 kan 
upp till åtta hushåll antas vara hemmahörande samtidigt på Malmen. Ett pro
blem är att rubriken i längden täcker ”Kärsta rote”, alltså ett större område. 
Genom personernas släktbakgrund och deras placering i senare längder kan

BLAND TORRARE OCH INHYSINGAR 499



emellertid en viss sannolikhet uppnås. Vi hittar fortfarande änkor, gamla och 
pensionerade soldater samt den långlivade orgeltramparen Abraham Bengts
son. Men här finns nu också ett ökat inslag av yngre, gifta barn till Malmenbor. 
Flera dyker senare upp som torpare och Malmen fungerar lite grann som ett 
”väntrum” innan ett torp blir ledigt. Förmodligen finns nu redan embryon till 
flera av de torp som får officiell status under början av 1800-talet.

Under tiden på godset 4

När vi sist lämnade Ekeberg hade den gamle kammarherre Uggla dött. Med 
honom i graven följde den gustavianska tidens värderingar. Den 22-åriga Mar
gareta Antoinetta Uggla var gift med majoren Carl von Horn och de hann få tre 
döttrar innan först maken och sedan fru Margareta dog. Då hade det hunnit bli 
år 1817 och Sverige gick en ny vår till mötes, även om ingen visste det då. Det 
sista kriget var utkämpat och med Napoleons marskalk Jean Baptiste Berna
dotte vid rodret började välståndet att spira, hjälpt av ”freden, vaccinet och 
potäterna” som någon behändigt sammanfattade det hela. På Ekeberg gifte sig 
unga fröken Margareta Helena von Horn med kaptenen Johan Georg Dalman 
som startade ett energiskt förnyelsearbete inom gårdens jordbruk. Han vurmade 
för ett rationellt jordbruk och det patriarkaliska gamla bondesamhället föreföll 
honom otidsenligt och opraktiskt. Med andra ord, det laga skiftet passade ho
nom som hand i handske. När det genomfördes under åren 1839 till 1841 var 
kapten Dalman i högsta grad aktiv, både när det gällde att driva fram beslutet 
och i själva genomförandet. Kapten Dalman var också snabb att omsätta skiftet 
i praktiken. Närmast Ekebergs ägor läggs en lång sammanhängande ägofigur 
som tillhör Frälsegården och Sågargården. Femton år senare bebos dessa går
dar av drängar och statare medan jorden ingår i de 350 tunnland som brukas 
av Ekeberg. Ingen av gårdarna återuppstår som självständiga enheter efter skiftet.

Herren på Götarsvik var från och med slutet av 1700-talet även ägare till 
halva Kärsta by, sedan affären med Göksholm. Götarsvik hade under en lång 
tid nära ägarförbindelser med Ekeberg, framförallt genom Leijonhufwudena. 
Vi såg även tidigare hur Carl Swedenstierna ledsnade på Ekeberg efter branden 
år 1748. Han bosatte sig då i stället på Götarsvik, där han bodde till sin död år 
1762. Då såldes egendomen till hans svåger Jacob Ludvig von Schantz som 
gjort karriär inom civilförvaltningen. Denne hedersman hann bli 94 år innan 
sonen, protokollsekreteraren Gustaf Fredrik von Schantz, år 1817 fick ta över 
helt på egen hand. Men sekreteraren hade många syskon och arvsskiften var 
ofta en både omständlig och dyrbar procedur. Så även här, och en av konse
kvenserna blev att Södra gården i Kärsta såldes. Köparen var en ofrälse, något 
som blev tillåtet efter två författningsändringar som i princip gav vem som
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helst rätt att köpa frälsejord (Gadd 2000:202). Götarsviks övriga två Kärsta- 
gårdar tillföll två systrar till von Schantz.

Uppluckringen av adelns monopol i Karsta började alltså med ett arvsskifte 
och fortsatte snart med ett laga skifte. Då hade tredje generationen von Schantz 
tagit över. Kammarherren Jakob August var ansvarig för driften även om fa
dern var i livet ytterligare några år. Men den den ogifte kammarherren tröttnade 
så småningom på det lantliga livet i Lillkyrka och sålde år 1868 egendomen 
efter 106 år av von Schantz-innehav.

Innanför, i byn 4

När det nya seklet gryddes kunde ingen i Kärsta by ana vad som väntade. Byn 
skulle vid nästa sekelskifte vara förändrad till oigenkännlighet, jordbruket skulle 
vara fullt av maskiner och barnen från Kärsta skulle vara spridda, både till lan
dets städer och till andra sidan jordklotet. Men som sagt, det kunde ingen ens 
gissa nyårsdagen 1800. Då var det svenska jordbruket ännu efterblivet, jämfört 
med många andra europeiska länder. Dödligheten var skrämmande hög, inte 
minst bland barnen. Det nyss avslutade året var ett bra år, med ett rejält födel
seöverskott, 35 födda var klart mer än 20 döda. Annars härjade epidemier av 
koppor, kikhosta och mässling bland barnen, medan vuxna drabbades av lung
sot, rödsot och ”ålderdomsbräckligbet” som kunde vara ungefär vad som helst. 
Ändå hade socknen nyss passerat en milstolpe, när 1002 innevånare registrera
des år 1795, en femtonprocentig ökning på knappt femtio år. Av dessa bodde 
drygt 150 inom Kärstas gränser, och Kärsta var alltjämt socknens största by.

Stabiliteten inom byn är fortfarande anmärkningsvärd. Visserligen sker skiften 
av brukare relativt ofta, men för det mesta hålls det hela, om inte alltid inom 
familjen, så i alla fall inom släkten. Sammanhållande länkar är kvinnorna, med 
änkor som ibland gifter om sig, ibland står som husbonde tills någon av sö
nerna kan ta över. I andra fall är det döttrar som gifter sig och ordnar 
successionen på gården. Det förekommer naturligtvis även att söner tar över 
efter fäder, men kvinnolinjen är vanligast. När någon kommer utifrån, har denne 
oftast meriterat som dräng på någon av ägargodsens gårdar, följt av några år 
som familjefar och husbonde på något av torpen eller någon annan arrende
gård. Ekeberg och i viss mån även Götarsvik kan liknas vid stora företag, där 
befordran sker efter duglighet och produktivitet.

Skiftande öden

Den största förändringen i mannaminne inträffar år 1817 när en ny husbonde 
flyttar in i Södra Gården. Eric Jansson från Grythem längre österut i socknen 
har köpt gården från Götarsvik och blir den förste icke blåblodige som tillåts
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köpa mark i Karsta, förutom den halva av SkatteBondgården som varit skatte
jord åtminstone sedan 1500-talet.

Men Eric Janssons inflyttning är en västanfläkt jämfört med vad som hän
der 1839. Då kommer lantmätarna till byn, ivrigt påhejade av kapten Dalman 
på Ekeberg. Nu ska här göras laga skifte. Kärsta ska bli modernt och många av 
byborna oroar sig. Det här påfundet kan väl aldrig leda till något gott? Ska byn 
som funnits sedan tidernas begynnelse plötsligt slås sönder och alla bo för sig?

När lantmätarna är klara med sitt år 1841 följer åratal av trätor och proces
ser. Landbönderna har egentligen inte mycket att säga till om, men Ekeberg och 
Götarsvik har svårt att enas och byns två skattebönder känner sig naturligtvis 
förfördelade. Det här är inget ovanligt, så sker i de flesta byar som skiftas och 
det är knappast förvånande, med tanke på den radikala förändring av livet som 
skiftet innebar.

När krutröken lagt sig började den långsamma processen med flyttning och 
nybyggnad av gårdar. De som fick stanna kvar på bytomten var Skattegården, 
Södra gården och Norra gården. Möjligen är det ingen slump att de båda självä
gande bönderna slapp flytta. Det är också logiskt att två av Ekebergs gårdar 
flyttas ut, eftersom ett av huvudsyftena med skiftet var att inlemma Kärsta- 
jorden i driften på Ekeberg. Ändå står uppenbarligen bebyggelsen kvar i många 
år eftersom den sedan huserar statare och arbetsfolk från Ekeberg. Även flytt
ningen i övrigt går långsamt och av lantmäteriakter från 1860-talet framgår att 
en del av bebyggelsen fortfarande inte flyttats ut. Att en så genomgripande 
process tilläts ta tid är bara ännu ett bevis på att teori och praktik är två skilda 
saker och att verkligheten böjer och omformar teorin till en acceptabel praktik.

Johan Johansson hade alltid gillat stora rena linjer. När han var liten brukade han stå nere 
vid Hjälmaren och låtsas att den var havet som gamle båtsman hade berättat om. En stor
mig dag kunde han nästan se fullriggarna som rullade och stampade, med stramande segel 
och klapprande tåg. Med tiden hade han accepterat sitt landbundna öde. Fader Johan hade 
ett bra arrende och dum var den som inte tog över. En fjärdedel av Laggargården, sämre 
kunde man ha det. Och vem skulle annars ta hand om grånande föräldrar? De två bröderna 
hade dött i kopporna och systrarna var bortgifta. När det blev tal om skifte i byn hade 
många opponerat sig. Aldrig skulle det kunna bli nån rättvisa på det viset. En del skulle 
minsann roffa åt sig och det skulle bara bli osämja. Men Johan Johansson tyckte att skiftet 
var bra. Byn kändes trång sedan länge och grannarna kunde man ju träffa ändå, om det nu 
skulle vara nödvändigt. Efter att lantmätaren gjort sitt hade det tagit otroligt lång tid med 
alla processer och schackrande, men nu stod han på tunet till sin nya gård. Runt omkring 
låg hans åkrar och allt var enkelt och lätt att överblicka. Horisonten hade blivit större och 
världen lite ljusare. Om man kisade lite ut mot den spirande åkern såg det nästan ut som 
vågor, nästan som om havet i stället kommit till honom.

502 BLAND TORPARE OCH INHYSINGAR



Utanför, på Malmen 4

Vi slutade vårt förra besök på Malmen med lite spekulerande kring Malmens 
funktion som ”väntrum” för blivande torpare. När vi nu återvänder har det 
blivit 1800-tal och torpexplosionen är ett faktum. I bakgrunden finns en för
enklad och friare lagstiftning, men också ett hårt skuldtyngt jordbruk, där pengar 
lånats till nya investeringar. Arrenden för torp lättade en del på bördan samti
digt som torparnas arbetskraft kunde användas i den egna driften. Men den 
viktigaste faktorn bakom var nog ändå den kraftiga befolkningsökningen. Un
der de femtio åren 1800-1850 ökade Lillkyrkas innevånarantal med 25%, en 
exempellös ökning som direkt avspeglas i den lokala kartan.

Under samma femtioårsperiod ökade antalet torp och backstugor på Kär- 
stamarken från 8 (inklusive de två soldattorpen) till 29. Gränsen mellan torp 
och backstuga är ofta flytande. Ofta kan ett torp börja som backstuga, för att 
snart kallas torp, och sedan återgå till backstuga när torparen eller hans änka 
blivit gammal.

Vilka var då nybyggarna och var kom de ifrån? Var det de gamla Kärsta- 
malmsborna och deras barn och barnbarn som förvandlades till torpare, eller 
kom tillskottet utifrån och lämnade kvar Malmenborna i marginalen? Frågan 
är intressant ur flera aspekter och för att komma bakom schablonbilden har jag 
försökt närma mig människorna i den mån det går. Schablonbilder är ju egent
ligen abstrakta karikatyrer av grupper av människor. Liksom statistiska grup
per går de att finfördela till individer, mänsklighetens minsta gemensamma näm
nare. Det material som finns att uppbringa är dock inte tillräckligt för att teckna 
personligheter, möjligen till schablonbilder med vissa individuella drag.

Bland de nya torpens inbyggare märks alla möjliga sorters människor, flera 
av dem är avskedade gamla soldater. Vi har till exempel den förre soldaten Lars 
Ersson Kjärling som bodde inhyses hos sin son Lars Larsson i Fallhagen. En 
anna före detta soldat verkar ha lagt delar av sin pension på att bygga ett torp, 
Fredricstorp. Per Hansson Kjärling hade "tjent ytterligt väl” och var berättigad 
till pension.

En annan förmodligen färgstark torpare var dödgrävaren och lumpsamlaren 
Petter Erik Pehrsson som äktade änkan Anna Jonsdotter 1851 och flyttade in i 
hennes torp Grindstugan. Erik bodde kvar där enda till sin död 1915. Då revs 
stugan.

Ett av de mer anonyma torpen kallades Kärstafallet. Det förekommer första 
gången som ”nybygge” år 1845. Därefter kallas det omväxlande backstuga 
och torp. Läget är inte bekant, bara att det låg på mark som tillhörde Skatte- 
Bondgården. Den förste inbyggaren var den fattige änklingen Anders Olsson, 
född i Glanshammar år 1787. Denne hade tidigare varit torpare i Bredmossen, 
ett centrum för nyodling i socknens skogsbygder i norr. Änklingen dog år 1860
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och efterträddes av mågen Carl Erik Ersson som bodde kvar där resten av sitt 
liv. Efter hans död 1914 revs stugan som alltså existerade under cirka 70 år.

Det fanns också torp som var ganska kortlivade. Ta Larstorp till exempel. 
Torpet nämns första gången 1816. Den namngivande Lars Larsson Carlbom 
var ännu en avskedad soldat, från Karltorp som ligger nordöst om Kärsta i 
socknen. Två av gårdarna i Kärsta ingick i roten för Karltorps soldat. Lars 
Larsson var född i Axberg och blev soldat år 1791. Efter tjugo års tjänst avgick 
han med pension. Ändå förekommer Carlbom med hustru som inhyses i Kärsta 
redan 1805.1 Larstorp bor han sedan kvar tillsammans med tredje hustrun till 
sin död år 1844. Änkan Cathrina bor kvar själv i ytterligare sexton år innan 
hon flyttar till Svenstorp. Flytten var möjligen påtvingad. I längden från år 
1860 står nämligen tillskrivet ”lärer skola försvinna” vid Larstorp. Larstorp 
upphör utan åthävor och ingen vet var det låg. Enda spåret är en angivelse att 
det hörde till Södra gården, vars ägor efter skiftet var koncentrerade dels söder 
om byn, dels i ett skifte i nordväst, där Persberg och Vallaholm nu ligger. Detta 
är i sig logiskt eftersom Södra gården ingick i rotehållet för soldaten vid Karls
torp.

De hade allt fått det bra nu. Stugan stod nytimrad, visserligen med virke som blev över när 
patron rev och byggde nytt, men ändå var det som ett slott. Röken ringlade sig sakta mot 
oktoberhimlen och naturen hade tagit på sig bästa höstkläderna. Nog skulle det bli bistert 
i vinter, men det kunde ju inte bli värre än förra året. Den där lilla kojan nere på Malmen 
hade hållit kölden kvar och stängt den lilla värme som fanns ute. Och där hade stackars 
mor bott i åtta år, ända sedan far hade hostat för sista gången. Lungsoten hade han med sig 
från Finland där kompaniet hade legat i två år och väntat på ryssen. Nog var det tur att hon 
träffat Petter som var en redig och skötsam karl. Han hade slitit ont åt patron i sex år, 
innan han fick chansen att odla upp skogsskiftet. Hon avbröts i sina tankar av en högljudd 
hostning inne från stugan. Mor var inte frisk, men nog hade hon det bättre här, bättre än i 
kojan på Malmen.

Ett exempel på en lyckad nyodling är Nysätter, som tas upp år 1849, på grän
sen mellan Laggargårdens och Norra gårdens ägor, med utsikt över Diger
ängarna. Odlaren var soldaten Peter Zachrisson Kärling som fått avsked efter 
att ha tjänat kronan under ett kvartssekel. Kärling dog efter knappt tio år i 
Nysätter, men änkan Anna Israelsdotter fick så småningom sällskap av mågen 
Lars Gustaf Årling, sockenskräddare och torpare. Årling måste ha skött sina 
kort bra, eftersom han år 1881 nämns som ”egare på lifstid”. Uttrycket täckte 
en upplåtelseform som i förlängningen ofta ledde till varaktigt ägande.
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Även de gamla torpen vid Kärsta kunde få torp på sin mark. År 1842 står Svens- 
torp upptaget som ”nybygge på Fogeltorps mark”. Nybyggaren Olof Swensson 
har ingen närmare släktrelation med folket i Fogeltorp. Swensson dör emellertid 
redan 1850 och det är änkan Anna Cajsa Pehrsdotter som sedan dominerar ut
vecklingen vid Svenstorp. Hon hinner avverka ytterligare en äkta man och instal
lera mågen August Wilhelm Östling innan hon slutligen dör år 1886. Östling 
kallas ”arbetare” och bor inte stadigvarande i Svenstorp som år 1890 disponeras 
av kyrkvaktaren Johannes Kärrman, ännu en avskedad soldat. När Kärrman dör 
1909 och hans änka tre år senare, rivs torpet. I husförhörslängden som inleds 
1911 sägs bara kortfattat ”raserat”, vilket ger en livslängd av cirka 70 år.

Nybygget Västersätter från 1845, kom att spela en viktig roll i skiftesdelningen 
vid Laggargården. Nybyggaren var Olof Larsson, från en av enheterna inom 
Laggargården. Efter nära femton års nyodlande flyttar Olof Larsson tillbaka, nu 
som hälftenbrukare i Norra gården i Kärsta. Orsaken är följande: Laggargården 
håller på att säljas ut av ägarinnan, fröken von Schantz. Vid en hemmansklyv- 
ning år 1860 anges tre ägor, varav en är Västersätter. Den ägs och bebos av Johan 
Ersson, son till förre landbon i Laggargården. Det är svårt att veta hur historien 
var i detta fall. Var det möjligen så att torpet togs upp vid skiftesdelningen, med 
tanken att en gårdsdel så småningom skulle flytta dit? Eller råkade torpet finnas 
lämpligt till hands, när hemmansklyvningen gjorde skiftesbestämmelserna aktu
ella? Av allt att döma har nämligen ingen bebyggelse flyttat ut 1860. Att den har 
gjort så år 1871 visas av ett protokoll från en ny hemmansklyvning.

Men resten då...?

Med alla dessa skiften, nyodlingar, torp och backstugor kan man ju tro att 
Kärstamalmen var helt avfolkad. Men så var inte fallet, åtminstone inte i bör
jan av perioden. Då fanns ännu den vanliga uppsättningen av gamla, fattiga 
och allmänt avsides personer. Ändå speglar längderna en fortgående integre
ring, eller åtminstone en ny organisation i bondesamhället. Stugor förvandlas 
till torp och mark nyodlas av unga friska krafter. På köpet får en del dessutom 
ta ett visst ansvar för någon av de fattiga från Malmen. Vid många av de nya 
torpen finns tillagt ”/ egen stuga” där någon av individerna från Malmen känns 
igen. Ibland finns en släktrelation, men ibland anas en överenskommelse som 
ingår i torpkontraktet. Den slutgiltiga avfolkningen av Malmen förefaller att 
ske i samband med laga skiftet som ger helt andra möjligheter att utnyttja mark. 
Då, vid mitten av 1800-talet, har också fattigvården blivit något bättre organi
serad, och samhället börjar alltmer anta moderna drag. Malmen förpassas till 
ett namn på en karta från 1689 och några få anteckningar i kyrkböckerna. Som 
sagt, små människor lämnar otydliga avtryck, men de finns där om man bara 
tittar ordentligt.
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Slutord: Välkommen till Astrid Lindgren-land!
Det svenska torpet är en hörnsten i vår svenska självbild. I vårt undermedvetna 
lurar ständigt illusionen om en tid när allt var enklare. Vår svenske förfader 
odlade sin, visserligen magra, men ändå, torva. Torpet var rött med vita knutar. 
Far var rar, mor rodde kanske inte så mycket, snarare ägnade hon sig åt alle
handa kvinnliga sysselsättningar, med förkläde och rosiga kinder, omgiven av 
barn med solsken i blick. På sommaren sken solen, på vintern fanns det snö, det 
var fattigt men ärligt och ett härdigt släkte växte fram. Var det någon som 
tänkte: ”Kattbult”?

Astrid Lindgren var sannerligen en fantastisk författarinna. Hon har när
mast på egen hand skapat en plats inom världslitteraturen för den svenska lands
bygden. I böckerna fanns dock en bakgrund av fattigdom och elände. Det är väl 
snarare filmerna som har lagt fast bilden av den svenskaste av idyller. I Buller
byn och Katthult härskar den gamla goda tiden, en tid som har den märkliga 
egenskapen att aldrig ha funnits. Eller rättare sagt: den finns idag i vår kollek
tiva folksjäl.

Den som borrar sig ned mot det förflutna hittar snart en grundåder som 
skapar andra bilder. Färgglad idyll ersätts av en disig gråskala. Fattigdom, 
monotoni, människor utlämnade till överhetens förtryck, kyrkans lagar, natu
rens nycker samt inte minst till sina medmänniskors kontroll. En tung filt av 
konformism och utplåning av individen vilar över ”den gamla goda tiden”. 
Och sedan: döda barn, sjukdomar och mera fattigdom. De människor som trots 
allt genomled detta är bevis för den abstrakta livsviljans triumf över omstän
digheterna. Vi kan bara känna tacksamhet över att slippa leva under dessa 
villkor. Att prata nostalgiskt om det som varit är att sakna perspektiv. Vi har 
aldrig haft det bättre än nu.
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Hemma hos en stackars 
backstusittare i Asta...

av Barbro Hårding

ur var det på 1600-talet egentligen? När kungarna var oövervinnliga, 
när barnen dog som flugor, när männen gick under på slagfältet i främ
mande land och när kvinnorna slet ihjäl sig?

Frågorna är stora, tolkningarna är många och fullständiga svar kommer vi 
aldrig att få. Däremot har vi fått en liten tittglugg in i 1600-talet strax utanför 
byn Asta, tack vare en arkeologisk undersökning som föranleddes av motorvägs
bygget mellan Örebro och Arboga. Genom att ställa samman de arkeologiska 
resultaten med historiska källor och litteraturstudier görs här ett försök att 
fånga de levnadsvillkor som människorna i Asta levde under.

Regnet strilade nästan oavbrutet under de sammanlagt tjugo dagar som 
undersökningen i Åsta varade. Med ett myller av mörka fläckar i den ljusgrå 
mjälan liknade undersökningen många andra. Det undersökta området ligger 
norr om byn Asta i Lillkyrka socken. I området fanns rester efter tre hus från 
1600-talet. En av husgrunderna var mer välbevarad än de övriga med kulturla
ger och ett rikt fyndmaterial. En stor del av tiden ägnades åt husgrunden men 
också åt att undersöka, funktionsbedöma och datera de övriga anläggning
arna. Den äldsta gropen har daterats till bronsåldern och en grop och ett stolphål 
hör samman med medeltida aktiviteter. Det är emellertid 1600-talet som har 
lämnat mest spår i området.
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Figur 1 Regnvatten vid den arkeologiska undersökningen. På bilden syns författaren tillsammans 
med Mats Lindqvist begrunda situationen. Foto Magnus Westerborn.

Livet i stugan

Stugan utanför byn

Den välbevarade husgrunden som undersöktes vid utgrävningen utanför Åsta 
visar att huset har varit 11x6 meter stort och var en så kallad enkelstuga. 
Byggnaden var uppdelad i tre rum med en stuga i väster och kammare och 
förstuga i öster. Syllstenar, trärester och fönsterglas visade att huset hade varit 
timrat och försett med fönster. Ett stengolv fanns delvis bevarat i det rum som 
motsvarade kammaren.

Enkelstugor var vanliga i Norden i äldre tid och i Norge finns belägg för 
stugtypen redan från 1200-talet. På 1600- och 1700-talen byggde de förmögnare 
bönderna parstugor medan enkelstugorna fanns i enklare miljöer som hos tor- 
pare och lägre tjänstemän. Vid hemmansklyvningen hände det att en parstuga
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Figur 2 Plan över husgrunden utanför Åsta.
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delades till två enkelstugor och på 1800-talet byggdes enkelstugor som bostäder 
åt arbetare och småbönder. Den blandning av hantverkare, daglönearbetare 
och andra jordlösa grupper som höll till på malmarna bodde ofta i enkelstugor. 
Att huset utanför byn Asta var en enkelstuga ligger därför i linje med vad som 
är känt från andra håll. Stugorna i 1600-talets Mellansverige var oftast knuttim
rade och hade tak av torv. Husen saknade skorsten och röken från elden fick 
själv söka sig ut genom ett hål i taket. Därför saknade husen i regel innertak 
och husen som var öppna upp till taknocken kallades för ryggåsstugor. Tak
fönster som fanns på de äldre husen hade nackdelen att de ofta var så otäta att 
regnvatten droppade ner på golvet. I och med skorstenarnas införande byggdes 
ofta loft i husen och de tidigare takfönstren ersattes med väggfönster (Erixon 
1982:183ff; Werne 1993:57ff).

De arkeologiska lämningarna av huset utanför Åsta räcker inte för att sä
kert utröna detaljerna i husets konstruktion. Resterna efter huset tyder i alla 
fall på att huset var knuttimrat och att taket var klätt med torv. Att huset hade 
fönster vet vi men det är inte klarlagt om det har suttit i taket eller på väggen.

Aktiviteterna

I anslutning till huset utanför Åsta fanns en hägnad som visar att området kring 
huset har skilts från utanförliggande ytor, kanske för att hålla boskapen borta. 
Bland fynden i huset fanns två skäror som talar för att de som har bott i huset 
också har ägnat sig åt jordbruksarbete. En rakkniv säger oss att åtminstone en 
man har vistats i huset och rester efter kritpipor visar att husets invånarna har 
rökt tobak. Enligt benmaterialet har några kor, får eller getter och svin hållits 
på platsen. Fynd av råg, hallon, svin, nöt, får, gös och karpfisk visar vad som 
har serverats till måltiderna och skärvor av rödgods och fajans och delar av ett 
dricksglas visar vilka husgeråd som har använts.

Den största delen av fynden utgörs av keramik med en övervikt för öppna 
fat. Det förekommer också fragment från trefotsgrytor som har använts på 
härden vid matlagningen. Keramiken var förhållandevis billig under perioden 
och i ordinära stads- och bondemiljöer fanns dessutom också kärl av järn, trä, 
näver, glas, tenn och koppar.

Bonadsmålningar från 1700- och 1800-talen visar ofta att bordet var dukat 
med träfat och trästop (Rosén 1995:27). Oftast hittas emellertid få träföremål 
vid arkeologiska undersökningar och i Asta hittades inga träföremål alls. Vid 
en undersökning av keramik från fyra olika sociala miljöer i Halland har jäm
förelser gjorts mellan en stadsmiljö, en bondgård, ett torp och en backstuga. 
Den sociala rangordningen går från backstugan över torpet och bondgården 
för att vara högst i staden. Vid undersökningen har kärlen delats upp i öppna
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Figur 3 Keramik från undersökningen. Foto Riksantikvarieämbetet.
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respektive slutna kärl där de öppna motsvarar bords- och serveringskärl medan 
de slutna motsvarar matlagnings- och förvaringskärl. Det har då visat sig att 
staden skiljer sig från de övriga genom att ha färre öppna keramikkärl. I huset 
utanför Asta dominerade de öppna kärlen. Vid undersökningen i Halland var 
de öppna dekorerade kärlen mest frekventa i backstugumiljön för att successivt 
minska på stegen mot de högre sociala miljöerna. De öppna så kallade mjölk
faten användes vid smörtillverkningen genom att mjölken fick stå i dem ett par 
dagar så att grädden kunde skummas från ytan. Det är därför helt följdriktigt 
att dessa fat återfinns i hushåll med mjölkproduktion. I huset utanför Asta 
fanns också enstaka fragment av fajans och även ett glaskärl. Undersökningen 
i Halland har visat att fajans och stengods fanns i samtliga sociala miljöer även 
om de i backstugan utgjorde en mycket liten del av fynden (Rosén 1995:28ff).

Lantbruksarbete

Fynden av två skäror och en hägnad visar att de som bodde i huset utanför Asta 
förmodligen hade en egen odling. I benmaterialet förekommer ungefär lika 
mycket ben från slakt- och matavfall, vilket visar att både slakt och konsum
tion har skett på platsen. Kött har varken köpts in eller sålts vidare. En trolig 
tolkning utifrån undersökningen är att husets invånare har varit självförsör
jande vad gäller säd, kött- och mjölkprodukter.

Fördelningen mellan olika djurslag från utgrävningen visar en dominans 
för nöt följt av får eller get och svin. Utgrävningen visar att de personer som 
bodde utanför Asta hade råd att föda några djur även under vinterhalvåret. 
Djuren var fortfarande småväxta under 1600-talet och fördelen med små djur 
var att de krävde mindre foder under den kalla årstiden då de stod stallade. 
Eftersom tillgången på foder kunde vara knapp var principen att hålla djuren 
på sparlåga under vintern och endast ge dem så mycket foder att de överlevde. 
När våren kom släpptes den utmärglade och svaga boskapen ut på bete för att 
äta sig fet och frodig (Löfgren 1984:281). De människor som bodde utanför 
byn och inte hade egen jord men ägde egna djur var beroende av tillgång till 
näringsrika marker för djurens bete (Strömberg 1993:75). För invånarna utan
för Asta innebar närheten till Hjälmaren och de näringsrika översvämnings
ängarna att de hade tillgång till ett bra bete.

Trots att de som bodde i huset också höll egna djur så hittades ingen ladu
gård vid undersökningen. En sådan byggnad kan emellertid vara betydligt svå
rare att spåra än ett bostadshus eftersom den kan ha haft en enklare konstruk
tion. Ladugårdsbyggnaden kan också ha stått i närheten av det undersökta 
huset men utanför den undersökta ytan.
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Hantverksarbete

Till samma tid som huset hör två ”brännanläggningar” som var uppbyggda på lite 
olika sätt. I den ena anläggningen hade bränningen skett i en grop vid ena änden 
varifrån en drygt två meter lång och delvis stensatt ränna ledde till ytterligare en 
grop i den andra änden. Vedartsanalysen av kolrester visar att gran hade bränts. 
Till en viss del liknar anläggningen en tjärdal men eftersom lutningen på rännan 
var ringa och man hade bränt gran och inte tall så torde anläggningen ha använts 
till något annat. I anslutning till anläggningen hittades relativt mycket keramik. I 
den andra anläggningen fanns en grop med spår efter mycket hård bränning och i 
anslutning till gropen fanns även kulturlager med rester efter uträkning av hårt 
bränd och sintrad lera. Vedartsanalysen visar att tall hade bränts. Anläggningar
nas konstruktion skiljde sig åt men de kan ha hört samman med likartade aktivi
teter. I huset hittades inga föremål som kan knytas till något hantverk.

Studierna i arkiven
Vilka har bott i det undersökta huset utanför byn Åsta? För att ta reda på det 
har kyrkoböcker studerats liksom uppbördslängderna från Älvsborgs lösen, 
mantalslängder och boskapslängder. Syftet med arkivstudierna var att hitta 
uppgifter om människorna som hade bott i det undersökta huset. Varken de 
skriftliga eller arkeologiska källorna räckte emellertid till för att i detalj nå 
fram till människorna i huset. Däremot har källorna givit mer generella upplys
ningar som har kunnat appliceras på undersökningen.

Det finns en mängd fallgropar i tolkningen av arkivalierna. Mantalslängder- 
na från den aktuella perioden är exempelvis inte fullständiga, eftersom mantals
skrivningen successivt växte fram under senare delen av 1600-talet. Fram till 
1760 antecknades enbart de skattskyldiga som var över 15 år och ännu i början 
av 1700-talet var en stor del av befolkningen inte mantalsskriven (Gadd 1991: 
137, 234). Att försöka spåra yrkestillhörigheten i källorna kan vara vanskligt 
och oftast döljs exempelvis hantverkarna under titlar som bönder, torpare och 
liknande som vi förknippar med jordbruk. I realiteten kan emellertid en person 
med en titel förknippad med lantbruk ha ägnat större delen av sitt arbete åt 
hantverk. Från 1800-talets källor finns flera exempel på att unga personer med 
hantverkstitlar fick mer agrart inriktade titlar när de blev äldre. En förklaring 
kan vara att när hantverkarna blev äldre och hade råd att köpa egen gård så 
erhöll de titlar som var förknippade med lantbruk. I själva verket hade de bara 
jordbruksarbetet som bisyssla till hantverket. Ändringen av titeln kan ha berott 
på att befolkningen på landsbygden i första hand definierades i sitt ägarförhål
lande till jorden vid skattläggningen (Gadd 1991:154, 217).
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Armodets och överflödets århundrade
1600-talet har kallats för ”lilla istiden” och det kärva klimatet innebar stränga 
vintrar parade med kalla och blöta somrar. Skördarna minskade och männis
korna fick det svårare än under 1500-talet. Till det sämre klimatet kom också 
högre skatter och tvångsutskrivningar till krigen. Som ytterligare sten på bör
dan lades systemet med skjutsningar och gästningar. Inom lantbruket bromsa
des den tekniska utvecklingen och nyodlingen avstannade. Som en följd av att 
statsapparaten svällde och ämbetsmannakåren ökade fick staten ett allt fastare 
grepp om undersåtarna. De återkommande krigen gjorde att en ökande del av 
befolkningen ägnade sig åt yrken som mer eller mindre direkt hade med krigen 
att göra. Allt fler arbetade således utanför lantbruket och antalet verksamma 
inom hantverk, järnhantering och faktorier ökade. Produktionen steg både vad 
gäller varusortiment och mängd. Trots detta var Sverige ett utpräglat agrarland 
och ännu vid sekelskiftet 1700 levde 95% av befolkningen på landsbygden där 
de till största delen arbetade med lantbruk, boskapsskötsel, jakt och fiske (Eng
lund 1993:202, 505; Myrdal 1999:298f; Österberg 1995:174).

Mentalitet

På 1600-talet trodde såväl hög som låg på alkemi, häxor, spöken, astrologi och 
magi. Naturen sågs som besjälad och i skogen bortom byarnas trygga hemma
marker fanns farliga väsen. Människorna var till stor del präglade av Gamla 
testamentet där dygder som lågmäldhet, ärlighet och försiktighet var gällande. 
Hos bönderna fanns en kollektiv fromhet som inte var påverkad av den mer 
naturvetenskapliga inställningen till människan och naturen som började växa 
fram. Det var framför allt den läskunniga medelklassen som påverkades av ett 
mer rationellt synsätt. Under århundradet förekom också de fruktansvärda häx- 
förföljelserna som är ett olyckligt exempel på hur den effektiviserade stats
apparaten ökade sitt inflytande på landsbygden. Mellan 1668-77 var häx
processerna som flest i Sverige. Det var ekonomiskt en svår tid med många 
tiggarbarn. Nästan bara kvinnor blev anklagade och dömda till döden och även 
om det fanns kritiska röster mot häxjakten så fick den stöd hos många av präs
terna och en stor del av allmänheten.

Under 1600-talet knöts kyrkan och staten fastare samman och prästerna 
bidrog till att sprida statens propaganda i bygderna. Patriarkalismen, trestånds- 
läran och traditionalismen var tre synsätt som sannolikt de flesta människor i 
1600-talets Sverige delade. I tidens religiösa läsning inplanterades tanken om 
de tre stånden och hur en människa skulle vara. Patriarkalismen innebar att 
kvinnor, barn och tjänstefolk var underställda husbonden samtidigt som kungen 
stod över alla undersåtar. I traditionalismens anda prioriterades det gamla och 
vana i motsats till förändring och förnyelse.
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Under århundradet utvecklades en dualistisk mentalitet där män ställdes mot 
kvinnor, kyrkan mot staten och privat mot offentligt. Det var ett motsatsförhål
lande mellan hierarkins princip och principen om förhandling och överenskom
melse. I den politiska retoriken och den kollektiva medvetenheten fanns således 
dubbla budskap som resulterade i att människorna hade möjlighet att agera 
socialt och politiskt (Ankarloo 1993:63; Artéus 1984:352; Englund 1993:92, 
202; Myrdal 1999:317; Söderberg 1996:199; Österberg 1995:178ff).

Statens ämbetsmän och bönderna

Statsmakten blev under 1600-talet både större, mer centraliserad och allt effek
tivare. Flera nya ämbetsverk bildades för att samordna den statliga verksamhe
ten. I länen infördes institutionen med landshövdingar som tillsammans med 
prästerna var statens förespråkare och kontrollanter i regionerna. Det fanns en 
hög andel självägande bönder med relativt stort inflytande och under århund
radet ökade kontakten och dialogen mellan bönderna och statens ämbetsmän. 
Trots detta förlöpte inte utvecklingen konfliktfritt och det fanns motstånd mot 
kronans och adelns allt hårdare grepp om allmogen. Böndernas uttalande vid 
riksdagen 1650 visar att förhållandena inte var helt idylliska: ”... Vi veta i an
dra land är allmogen träl, det befara vi skall övergå oss, där vi likväl äro födda 
fria folk...” Vid riksdagen slöts en överenskommelse som några år senare bröts. 
Brytningen orsakade att det så kallade spikklubbeupproret bröt ut i Närke. Det 
var en liten hop bönder som samlades genom budkavlar och vände sig mot 
skatter och utskrivningar. Upproret slogs emellertid snabbt och brutalt ner. Trots 
böndernas uttalade farhågor och trots de hårda tiderna var ändå bönderna i 
Sverige mer inflytelserika än i något annat europeiskt land (Englund 1993:202f; 
Hellspong & Löfgren 1976:22; Myrdal 1999:344ff; Österberg 1995:177).

Kontakten mellan makthavarna och befolkningen skedde till stor del på 
sockenstämmor och häradsting. Även om domstolarna på 1600-talet utveckla
des till att bli statsmaktens redskap ute i landet så fortsatte de också att fungera 
som sociala och politiska arenor på lokal nivå. Nämndemännen bestod av lo
kalt utsedda bönder och i domstolarna löstes ofta interna konflikter genom 
ekonomisk gottgörelse. I en anda av koncensus strävade bönderna efter att lösa 
sina problem vid tingen. Den bild av de svenska bönderna som växer fram ur 
olika källor är en delvis oberoende befolkning som inte är rik men inte heller 
fattig och som spelade en viktig politisk roll. Bönderna kunde lagen och var 
vana att använda lag och rätt för att uppnå rimliga mål. Vid tingen valde bön
derna sina företrädare och där mötte de kronans representanter. Vid härads
tinget löstes flera kollektiva angelägenheter och på häradsting och socken
stämmor hade bönderna en egen röst. Trots överhetens försök att använda dessa 
institutioner för att propagera för statens syften lyckades bönderna behålla sina 
lagliga fri- och rättigheter (Österberg 1995:184ff).
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Figur 4 Bondeståndets talman Per Ohlsson målad 1686 av David Klöcker 
Ehrenstrahl. Foto Nationalmuseum.
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Militariseringen

Under 1500- och 1600-talen skedde en gigantisk militarisering av Sverige och 
under en period av 107 år var det fred enbart under 47 år. För att fylla de 
ständigt glesnande soldatleden tillgreps utskrivningar. Vid utskrivningarna i 
socknarna hade bönderna inflytande över vilka som skulle rekryteras. I första 
hand drabbades egendomslösa bondsöner, drängar och hantverkare. Under 
Gustav II Adolf var situationen som hårdast och i en del socknar var nästan alla 
män mellan 15 och 45 år utskrivna. Med indelningsverket på 1680-talet för
bättrades situationen genom att tvångs utskrivningen togs bort (Artéus 
1984:347ff; Englund 1993:109; Myrdal 1999:339; Gadd 1991:213ff).

Skatter

Under 1500- och 1600-talen skedde flera räntehöjningar som ökade skattetrycket. 
En hög inflation i slutet av 1500-talet förvärrade situationen ytterligare. Under 
Gustav Vasas tid påbörjades en reglering och förändring av skattesystemet ge
nom att den tidigare kollektiva skatten som betalades gemensamt av byn gjor
des individuell för varje gård. I slutet av 1500-talet tillkom flera extraskatter. 
Under 1620- och 30-talen genomfördes beskattning av boskap och vid samma 
tid infördes även inrikes tullar. Efter freden 1632 blev det en tillfällig lindring 
men skattetrycket var fortsatt högt under hela 1600-talet. Det var framför allt 
krigen som dränerade landets finanser och i jakten på landets resurser kom allt
mer att satsas på lukrativa branscher utanför bondenäringen. Trots att produk
tionen inom de alternativa näringarna ökade så dominerade fortfarande lant- 
brukssektorn. Vid århundradets mitt försökte statsmakten öka sin inkomst ge
nom tullar och andra avgifter på icke-agrara produkter. I samband med 1680- 
talets skattereform låstes statens räntor och förändringar av skatterna förbjöds 
vilket ledde till att det höga skattetrycket äntligen lättade (Englund 1993:80f; 
Gadd 1991:213ff; Lindström 1991:30ff; Myrdal 1999:305, 323ff).

Skjutsningen

Skjutsningsplikten var en kvarleva från medeltiden och under 1600-talet kunde 
den bli mycket betungande för de bönder som bodde nära allfarvägarna. På 
medeltiden innebar skjutsningen att kungen och hovpersonalen fick fri lejd. På 
1600-talet utvidgades plikten till att gälla även statens tjänstemän, handelsmän 
och postiljoner. Dessutom kom skjutsningen att gälla transporter av varor. För
utom körslorna gällde även gästningsskyldighet vilket innebar att bönderna 
också skulle ställa upp med mat och husrum. De som utnyttjade gästningen och 
skjutsningen skulle betala för tjänsterna. Under 1600-talet blev emellertid allt 
fler grupper undantagna från betalningsskyldigheten. Skjutsningsplikten blev
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således alltmer betungande och allt fler besvärade sig vid riksdagarna över bör
dorna. Med gästgiveriförordningen från 1649 skedde en åtstramning som inne
bar att skjutsen skulle tillhandahållas av gästgiverivärdarna. Endast om de re
sande var så många att gästgiverikuskarna inte räckte till skulle bönderna ställa 
upp med häst och kusk. Den fria skjutsningen kvarstod för de militära trans
porterna fram till 1696 (Klingnéus 1997:124ff; Andersson, M 1997:27ff).

En av de större genomfartslederna mellan Mälardalen och Västsverige gick 
genom Närke och norr om Hjälmaren passerade den Glanshammars härad och 
Lillkyrka socken. Flera gånger under århundradet klagade bönderna och 1602 
besvärade sig Glanshammars härad över svår gästning och skjutsning samt 
många förslor. År 1629 framhölls i ett besvär att små barn och gossar dagligen 
måste ”löpa skjutsfärd”. Besvären lönade sig och fram till 1654 hade Glans
hammars härad Vi frihet ”av allt ovisst” inklusive halv utskrivningsfrihet. Un
der Karl X Gustav hårdnade åter villkoren och lättnaderna togs bort. Huvud
delen av skjutsbördorna genom Glanshammars härad rörde militära transpor
ter och 1664 framhölls att man genom området måste föra kronans ammuni
tion upp till fyra mil utan ersättning. Återigen lönade sig besvären och bön
derna fick tillbaka en del av de tidigare friheterna (Klingnéus 1997:124ff).

Människorna i och utanför Åsta

Byn Åsta

Vid 1500-talets mitt fanns fem gårdar i Åsta varav en var frälse under Ekebergs 
adelsgård (Andersson & Ekman 1999:7). Under de följande hundra åren skedde 
inga större förändringar. I mantalslängderna och på kartan från 1689 omnämns 
fyra eller fem skattehemman och ett frälsehemman under hela perioden. Till 
byn hörde också enligt kartan fem (?) backstugor och två soldattorp. Mot slu
tet av århundradet satte hemmansklyvningen fart och 1690 fanns nio hemman 
varav ett var odelat medan fem var delade till 1/2, ett var delat till 1/3 och två 
var delade till 1/4.

Det är svårt att följa släkterna i mantalslängderna men ägarna till frälse- 
gården hade så pass ovanliga namn (Engelbrecht Olofson och senare sonen 
Olof Engelbrechtson) att det har varit lätt att följa släkten vid gården. Den 
tycks ha gått i samma familjs ägo från åtminstone 1642 och fram till sekelskif
tet 1700. En annan gård ägdes av en och samma person (Måns Jonson) från 
1623 till 1651, varefter gården bytte ägare flera gånger under 1650- och 1660- 
talen. De nya ägarna hade alla efternamnet Månson vilket tyder på att de var 
söner till den förre ägaren. Gården var i släkten fram till 1671 men därefter går 
det inte längre att följa samma släkt i längderna. Olof Jonson ägde en annan av
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Figur 5 Historiskt kartöverlägg över Åsta med undersökningsområdet markerat.

gårdarna och var registrerad från 1661 till 1684. Eventuellt har samme ägare 
också ägt gården så tidigt som 1635. Från 1688 har gården delats mellan två 
söner medan den gamle ägaren står upptagen som den ”gamle brukaren” i 
längden. De båda sönerna fortsatte att sköta var sin halva av gården fram till 
sekelskiftet. I en del andra fall är det emellertid svårare att följa släkterna och 
många namn dyker upp ett år för att vara försvunna nästa. Uppenbarligen har 
ändå en del gårdar behållits i samma släkt under lång tid.
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Åstamalmen

Utgrävningen i Åsta berörde ett område med backstugor som låg utanför byns 
gränser. Dessa gårdar låg tillsammans utanför inägomarken och enligt både 
1689 års karta och den arkeologiska undersökningen låg husen glest i området. 
Det är känt från många platser i landet att områden utanför bygemenskapen 
där de jordlösa slog sig ner kallades ”malmen”. På många ställen uppfördes 
backstugorna på byns gemensamma mark utanför inägorna och ofta medver
kade bönderna genom att bidra med byggnadsmaterial och arbetshjälp 
(Hellspong &c Löfgren 1976:76; Berg & Svensson 1969:60).

Arkivalierna över Åsta visar en hemmansklyvning framför allt från århund
radets senare del men trots att jorden delades mellan flera så kom många grup
per att stå utanför de jordägandes skara. För dessa kunde alternativet vara att 
bosätta sig på ensamgårdar eller i samlade bebyggelser utanför bygemenskapen. 
Under 1600-talet växte både ensamgårdarna och malmbebyggelsen fram vid 
sidan om byarna. Gemensamt för de nya formerna av bebyggelse var att de 
stod utanför byarnas reglerade och kollektiva beslutsgång. I hög grad baserade 
gårdarna utanför byn sin ekonomi på boskapsskötsel men de kunde också leva 
på hantverk (Strömberg 1993:765). Backstugorna i Åsta hade ett geografiskt 
gynnsamt läge. Närheten till marknaderna i Örebro och Arboga liksom en rela
tivt tätbefolkad landsbygd innebar goda möjligheter för avsättning av hushåll
ens produktion vare sig det rörde sig om varor från hantverk eller djurupp
födning.

På 1689 års karta finns området med backstugorna utritat strax norr om 
byns inägomark men däremot finns inget område benämnt Åstamalmen (Figur 
5). Enligt kartan finns ytterligare ett område med några hus insprängda mellan 
åkertegar och hagar. Detta har legat närmare byn än vad backstugorna gjorde. 
Markeringen på kartan över området är svårläst och har inte kunnat tolkas. 
Utanför grannbyarna Kärsta och Slyte fanns på motsvarande sätt malmbebyg
gelse utanför byarna. I arkivalierna förekommer Åstamalmen flera gånger. I 
mantalslängden från 1635 omnämns Olof på Åsta. Eventuellt kan prepositionen 
”på” beteckna att personen bodde på Åstamalmen till skillnad från övriga per
soner som i längden är omtalade som boende i Åsta. Från 1644 nämns två 
personer (Erik och Britta) som inhyses på Åstamalmen. År 1695 nämns en skräd
dare Månsson som dopvittne och samma år döps trädgårdsmästaren Per An
derssons son. Båda hörde hemma på Åstamalmen. Bland de döpta år 1698 
förekommer Åsta som hemort åtta gånger och Åstamalmen vid två tillfällen 
och samma år kom åtta av de begravda från Åsta, en kom från Åstafallet och 
en från Åstamalmen. Slutligen var en hustru från Åstamalmen dopvittne år 
1699. Det tycks således som om Åstamalmen har varit bebodd större delen av 
1600-talet. Förmodligen har det undersökta området kallats för Åstamalmen
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och varit bebyggt och befolkat av den typen av hus och människor som normalt 
hörde hemma i malmområden.

Adeln

Under 1600-talet upplevde den svenska adeln glansdagar av sällan skådat slag. 
Frälsegården i Åsta tillhörde säteriet Ekeberg. Adelsgården var en av fem sätes
gårdar i Närke med medeltida anor och godset var ett av de säterier i Hjälmar
området som hade störst mängd frihetsmilsgods. Gården i Asta tillhörde kate
gorin gårdar inom frihetsmilen vilket innebar att gårdens innehavare hade dags
verksskyldighet vid säteriet. Bönderna som ägde gårdarna inom frihetsmilen 
var också något skyddade mot kronans pålagor. Adeln krävde att bönderna 
inom frihetsmilen skulle vara helt befriade från skatter, utskrivningar och an
dra plikter som exempelvis skjutsningar. Staten biföll delvis kraven och i 1600- 
talets början var bönderna inom frihetsmilen helt befriade från utskrivningar.

Vid adelsgårdarna arbetade också många hantverkare som var befriade från 
personliga skatter till kronan och från utskrivningar. Framför allt friheten från 
utskrivningar innebar att många sökte arbete vid adelsgårdarna och ibland re
dovisar sätesgårdarna överdrivet många årsanställda (Klingnéus 1999:88ff). 
Det är omdiskuterat huruvida adelns starka ställning under 1600-talet skedde 
på övriga gruppers bekostnad. Klart är emellertid att landsbygdens proletariat 
ökade under 1600-talet med fler torpare och backstugusittare (Blomkvist 1993: 
lOf; Hellspong & Löfgren 1976:210).

Figur 6 Ekebergs säteri från Erik Dahlbergs Suecia Antiqua et Hodierna.
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Bönderna och deras hushåll

Samhällsomvandlingen på 1600-talet grep på många sätt in i de enskilda män
niskornas liv men i det dagliga arbetet med djuren och grödan lades dag till dag 
och år till år utan några större förändringar. En jämförelse mellan ordspråks- 
samlingar från 1300- och 1600-talen som behandlar bondelivet uppvisar många 
överensstämmelser men även en del skillnader. I både de medeltida och de se
nare ordspråken finns en hel del bondeförakt, medan ”herrarna” oftare blir 
häcklade i 1600-talets ordspråk (Myrdal 1999:320).

I boskapslängderna från början av 1600-talet finns uppgifter om djurslag 
och antal djur hos bönderna i Asta. En jämförelse av värdet av boskapsinne- 
havet åren 1623 och 1633 visar att den rikaste bonden hade ett marginellt 
minskat djurbestånd under de tio åren medan däremot den fattigaste fick en 
avsevärd försämring. Böndernas innehav av djur är bara ett av flera mått på 
rikedom och bonden med den mest välfyllda ladugården behöver inte nödvän
digtvis ha varit byns rikaste man. Även om byns rikaste bonde fortfarande hade 
lika många djur visar ändå källorna att boskapsbeståndet för övrigt har mins
kat. Minskningen har också iakttagits på andra håll i Närke där det har konsta
terats att antalet djur per gård har minskat samtidigt som antalet personer med 
djurinnehav har ökat. En förklaring till minskningen kan vara att åren mellan 
sekelskiftet och 1620 var goda år med bra klimat och rika skördar medan flera 
år med missväxt och dåliga skördar följde under de följande decennierna. And
ra förklaringar till att fler personer var noterade som djurägare kan vara att 
nya och nitiska kommissarier var tillsatta för att redovisa djurinnehavet. Orsa
ken till de minskade djurbestånden kan också vara en ekonomisk försämring 
till följd av de stora skatteuttagen (Klingnéus 1997:204f). Spridningen av ägandet 
med färre djur på fler hushåll ger också intryck av en större jämlikhet. Boskap
slängderna täcker enbart en kort period i början av århundradet men visar 
samma tendens till spridning av ägandet som senare utvecklas i hemmansklyv- 
ningen. Med hemman som har delats till hälften och ibland som 1689 i Åsta till 
en sjättedel har ägandet spridits på långt fler än tidigare. Den ökande bosätt
ningen på malmar och i ensamgårdar är också något nytt för 1600-talet som 
visar hur fler sökte försörjning utanför byarna. Även dessa människor ägde 
ofta några djur.

Frälsegården i Asta stod i samma bondefamiljs ägo från 1642 till 1700 vil
ket antyder att gårdens innehavare hade det bra under godsägaren vid Ekeberg. 
Villkoren för olika kategorier av bönder varierade från tid till annan. Skatte
bönderna kunde ha större möjlighet att själva styra över sin situation och för 
frälsebönderna var situationen avhängig under vilket gods gården hörde (Myr
dal 1999:326). Den stora sociala skiljelinjen i byn gick inte mellan olika kate
gorier av bönder utan mellan bönder och obesuttna (Hellspong & Löfgren
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1976:75). Närkeslätten tillhörde de mest tätbebyggda områdena i 1600-talets 
Sverige och Åsta med sina fem bondgårdar var en ganska typisk närkingsk 
slättby (Edlund 1989:143).

För 1600-talets bönder var den sammanhållande enheten gården och den 
primära omtanken gällde därför snarare gården än familjemedlemmarna. Or
det familj existerade inte för 1600-talsmänniskan och kom inte in i svenska 
språket förrän på 1700-talet. Barnen kunde tidigt lämna föräldrar och syskon 
för att leva och arbeta hos någon annan. Pigorna och drängarna kunde vara 
minst lika hemmahörande i hushållet som de egna barnen och det hände att 
tjänstehjonen tog samma efternamn som husbonden (Hellspong & Löfgren 
1976:233). Enligt mantalslängderna var antalet vuxna personer (som var äldre 
än 15 år) i ett bondehushåll i Åsta mellan tre och fem individer. Hushållet be
stod oftast av bonden med hustru samt något vuxet barn, ibland med måg eller 
sonhustru. Tjänstehjonen var oftast någon enstaka piga eller dräng. I Åsta var 
förhållandet mellan pigor och drängar ungefär en dräng på två pigor. Förvisso 
fanns en reell mansbrist i krigens 1600-tal men det var också mer fördelaktigt 
att anställa pigor framför drängar. Pigorna hade nämligen lägre lön och kunde 
dessutom utföra fler arbetsuppgifter än drängarna. Fördelningen av arbetsupp
gifterna var strängt uppdelad mellan könen. I tidens anda kunde en kvinna 
utföra manliga sysslor utan att skämma ut sig medan en man absolut inte kunde 
överträda gränsen till de kvinnliga arbetsuppgifterna (Hellspong & Löfgren 
1976:80ff). Inom jordbruket var behovet av arbetskraft varierande under året. 
Antingen kunde bönderna anställa fler pigor och drängar eller också kunde de 
anställa daglönearbetare. Om tjänstehjon anställdes så måste de också syssel
sättas under de lågintensiva säsongerna medan en daglönearbetare själv fick 
söka försörjning under lågsäsong. För båda grupperna kunde hantverksproduk
tion vara lösningen på problemet (Gadd 1991:69f).

Under 1600-talet tillväxte folkmängden sakta och delvis kunde försörjningen 
lösas genom den ökade hemmansklyvningen och en ökad bebyggelse utanför 
byarna. Dessutom hade såväl jordägare som jordlösa större möjligheter att för
sörja sig i de växande näringarna utanför lantbruket. Med kombinationen av 
lantbruk och hantverk hade bönderna större möjlighet att parera skatteuttag 
och nödår med andra inkomster (Klingnéus 1997:206).

De obesuttna

De obesuttna ägde ingen egen jord, var inte hemmansbrukare och tillhörde inte 
böndernas familjer eller tjänstehjon. De förekommer i arkivalierna från Åsta 
under hela århundradet. Antingen saknade de obesuttna egna hus och tillhörde 
inhysehjonen eller också ägde de egna hus och tillhörde torparna eller backstugu- 
sittarna. De var inte knutna till någon särskild arbetsgivare men kunde ändå
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Figur 7 En ryggåsstuga från Västergötland. Foto Nordiska museet.

försörja sig med hantverk eller annat. De kunde också vara helt oförmögna att 
arbeta och vara totalt beroende av andras välvilja för sin överlevnad.

Backstugusittaren hade vanligtvis liten prestationsskyldighet till markägaren 
och var därmed fri att själv disponera sin tid medan torparen var mer bunden 
antingen till en adelsgård eller bondgård. Gemensamt för backstugusittarna 
och torparna var att de saknade mantalssatt jord. Backstugusittarens fria ställ
ning var osäker och de var socialt och rättsligt mer utsatta än torparna. I den 
sociala rangordningen stod backstugusittaren under torparna och långt under 
bönderna (Gadd 1991:217; Hellspong & Löfgren 1976:75ff). I Åsta och grann
byarna bodde många av de obesuttna på malmarna.

Förutom Astas fem bondehushåll förekom så gott som varje år ett antal 
personer som rymdes under rubriken ”inhyses” i mantalslängderna. Ibland
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kompletterades inhyses med beteckningen husfattiga och ibland var det preci
serat under vilken gård de inhyses hörde. I längden från 1629 förekom tre per
soner med beteckningen inhyses och husfattiga. Dessa var “Päder klockare tig
gare”, “Erik skomakare” och “Erik smed tiggare”. År 1635 förekom fyra per
soner i gruppen inhyses och tre av dessa var enbart noterade med kvinnliga 
förnamn medan den fjärde kallades ”Gamle Anders”. År 1644 har fem hushåll 
noterats som inhyses. Två av hushållen var skrivna på Åstamalmen. Under år 
1661 fanns två pigor bland de inhyses skara men där fanns också två personer 
som benämndes skomakare. På 1670-talet var de inhyses några enstaka perso
ner som enbart har omnämnts med sina personnamn. Vid samma tid var kocken 
och sockenskomakaren upptagna med egna hushåll.

År 1643 fanns tre hushåll med två personer vardera bland de inhyses och en 
av dessa hette Olof Ingebrechtson. Vid samma tid hette bonden under Ekeberg 
Ingebrecht Olofsson medan frälsebonden i Åsta år 1626 hette Olof. Sannolikt 
var det förre ägaren till frälsegården som var satt som inhyses när sonen hade 
tagit över gården. Ansvaret för de gamla vilade både under medeltiden och 
efter reformationen på det enskilda hushållet. Många gånger fick de gamla 
stanna inom det arvsberättigade hushållet. Under 1600- och 1700-talen för
ändrades situationen och kontrakt kunde upprättas som innebar att de gamla 
hade egna hushåll i närheten av barnen och fick en fastslagen del av gårdens 
avkastning. För de åldringar som saknade sociala nätverk kunde situationen bli 
hård och de kunde hamna på fattighuset som var lika otäckt som ordet antyder 
(Odén 1994:14ff).

De obesuttna grupperna var mer benägna att flytta än vad bönderna var och 
i Västernärke fanns på 1600-talet en omfattande rörlighet framför allt bland 
tjänstefolket men även bland bönderna. Många flyttade till grannsocknarna, 
bergslagsbygderna eller Örebro. Förmodligen har Åstas läge i närheten av både 
Örebro och Arboga inneburit att många lämnade socknen för kortare eller längre 
tid (Brunius 1980:136ff).

En jämförelse av boskapsinnehavet från år 1623 för skattebonden Nils 
Ambiörnson och Jöns skomakare som var inhyses på roten visar en påfallande 
skillnad. Ambiörnson i byn ägde en häst, ett sto, tre oxar, fyra kor, två kvigor, 
sex gamla får, två unga får, två gamla svin, tretton gamla getter, tre unga getter 
och två risbitar men skomakaren Jöns ägde en ko och inget mera. Boskapsläng- 
den säger givetvis inte hela sanningen om personernas ekonomiska status och 
en hantverkare kunde kanske ha det betydligt bättre än vad ägandet av en ko 
antyder. För en hantverkare var boskapsinnehavet ett komplement till inkomster
na från hantverket medan boskapen för en bonde torde ha utgjort en av de 
grundvalar som hans försörjning vilade på.
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De fattiga och allmoseberoende

I arkivalierna från Asta förekommer under hela 1600-talet då och då tillnamn 
som ”fattig” och ”tiggare” vid personnamnet. En hel del personer omnämns 
också som änkor. Hos de personer som omtalas som boende på Åstamalmen i 
källorna förekommer däremot inga sådana epitet. Därmed inte sagt att 
Åstamalmen inte skulle kunna ha varit bebodd av fattiga människor. Men var
ken arkivalierna eller den arkeologiska undersökningen stöder bilden av 
Åstamalmen som ett område i armod. Till stor del vilade socialvården på de 
enskilda individerna i samhället och tiggare och fattiga var i hög grad beroende 
av medmänniskornas välvilja. De som själva inte kunde försörja sig och inte 
hade någon annan till hjälp var beroende av det allmännas bistånd. Under medel
tiden utförde kyrkan en stor del av detta hjälparbete men efter reformationen 
minskade kyrkans möjligheter även om fortfarande en del av hjälpen kom från 
det hållet. På de flesta orter fanns en särskild kassa för de fattiga dit pengar 
från kollektmedel, fattigbössor, böter och speciella avgifter fördes. Tiggeri var 
legaliserat och tiggeriförordningar fanns såväl under medeltiden som senare. 
År 1698 förbjöds och bestraffades tiggeri utanför hemorten men själva tiggeriet 
förbjöds inte förrän 1847. Fattigstugor omtalas för första gången i 1571 års 
kyrkoordning och 1642 kom ett påbud om att fattigstugor skulle uppföras vid 
kyrkor i städer och på landsbygden (Ejdestam 1969:1 Iff; Berg & Svensson 
1969:60).

För de svagare grupperna fanns inga marginaler och missväxt medförde ofel
bart nöd. Under 1600-talet förekom flera år av missväxt och i arkivalierna för 
Åsta förekommer flera inhyses som var beroende av allmosor för sin överlev
nad. Bland de döda i Lillkyrka socken fanns på 1690-talet en person som bara 
omtalas som en “tiggare” från Glanshammar.

Hantverkare och andra

Hantverkarnas villkor

Enligt de svenska medeltidslagarna kunde flera hantverkare bo i samma socken 
och i 1500-talets källor nämns torpare och bönder som hantverkare. Det ver
kar som om hantverket på landsbygden var livligt och de yrken som nämns 
tidigt i källorna är skräddare, skomakare och skinnare. Smeder tas sällan upp 
som lanthantverkare under medeltiden men i början av 1600-talet nämns de 
som omistliga på landsbygden. Eventuellt räknades smeder och mjölnare som 
arbetade vid fasta anläggningar till en speciell kategori hantverkare som inte 
syns i källorna på samma sätt som de övriga (Gadd 1991:206ff).
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Figur 8 Tiggare från Ångermanland. Foto Nordiska museet.
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Sverige var ett utpräglat agrarland även efter stadsexpansionen på 1600-talet 
och det var glest mellan de små och få städerna. Det stora flertalet som bodde 
på landsbygden hade behov av hantverksprodukter av mer eller mindre avan
cerat slag. På landsbygden fanns därför hantverkare som arbetade allt från 
heltid till på överbliven tid med hantverk. Precis som tidigare hade hantver
karna ett eget lantbruk vid sidan om hantverksarbetet. I etnologiska och lokal
historiska källor ges bilden av ett mycket livligt hantverk på landsbygden. Lant- 
hantverkarna kunde antingen arbeta direkt mot kunden genom att kunden 
tillhandahöll råvaror och lokal medan hantverkaren utförde arbetet mot lön. 
De kunde också sälja färdiga produkter på en öppen marknad. Hantverkarna 
kunde antingen vara inneboende, ha egna hushåll eller vara ambullerande (Gadd 
1991:21ff, 21 Of).

I linje med en allt starkare och alltmer kontrollerande statsmakt under 1500- 
och 1600-talen skruvades också villkoren åt allt hårdare för de hantverkare 
som stod utanför skråna. Från statens sida gjordes flera försök att detaljstyra 
hantverket och i flera kungliga förordningar påtalades behovet av ordning och 
särskilda skatter för landsbygdens hantverkare. På 1570-talet kom en lagstift
ning som innebar att de vandrande hantverkarna skulle sär beskattas medan all 
bofast befolkning skulle skatta som bönderna. Vid samma tid infördes också 
hertig Karls bannmil som förbjöd allt lanthantverk inom en mils radie från 
staden. Vid medeltidens slut och 1600-talets början fanns därför dels renodlade 
lanthantverkare som var jordlösa och beskattades som hantverkare, dels hant
verkare med hemman eller som var inneboende hos bönder som beskattades 
som den övriga befolkningen. Hantverkare förbjöds vidare att bedriva handel 
eller att ägna sig åt mer än ett hantverk och statens syfte var att allt hantverk 
skulle flyttas in till städerna. De upprepade lagarna och förordningarna visar 
emellertid att staten misslyckades med att förmå hantverkarna att flytta. 
Lanthantverkare tilläts även fortsättningsvis att verka utan att statsmakten 
närmare preciserade hur många de skulle vara. (Gadd 1991:208ff; 230f; Lind
ström 1991:186f; 207f; 211).

Hantverkarna i Åsta

En sammanställning av de yrken som förekommer i Asta i de studerade arkiva- 
lierna visar en större variation i yrkesbeteckningarna under den första halvan 
av århundradet än senare. Skillnaden kan bero på en rad faktorer som exem
pelvis att olika typer av källor har använts för de olika perioderna eller att 
statsmakten hade lyckats begränsa lanthantverket under vissa tider. Flera ord
språk från 1600-talet varnar för att ha flera arbetsuppgifter samtidigt. Ett exem
pel är: ”Den många järn i elden bar, han kan dem ej alla sköta” (Myrdal 1999: 
321). Det är ett ordspråk som direkt anspelar på den faktiska situationen på
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landsbygden där många var tvungna att kombi
nera flera arbeten för att försörja sig. De arki- 
valiska källorna ger intryck av att det förekom 
en hel mängd hantverkare i Asta och på Ästa- 
malmen under hela århundradet. Det tycks också 
som om variationen i yrken har varit stor. Vid 
genomgången av arkivalierna har nio olika yr
ken noterats. I uppställningen nedan har inte 
soldater och andra kategorier av yrken med an
knytning till militärlivet medräknats och inte 
heller bönderna och deras tjänstehjon.

Skomakare. Den vanligaste yrkeskategorin i Åsta 
under 1600-talet var enligt källorna skomakare.
Skor var en förbrukningsvara och för tjänstefolk 
kunde skor ingå som en form av lön. En normal 
förbrukning av skor kunde uppgå till sex par om 
året (Söderberg 1996:126). Skomakarna kunde 
vara anställda vid adelsgårdarna eller inhyses på 
någon bondgård men de kunde också vara fria och oberoende hantverkare. I 
arkivalierna förekommer både inhyses hantverkare och skomakare med egna 
hushåll. År 1682 omnämns en sockenskomakare Anders som således hade rätt 
att utöva sitt hantverk i Lillkyrka socken. I boskapslängderna förekommer sko
makare flera gånger och boskapsinnehavet har varierat från en enstaka ko till 
flera djur av olika slag. Det kan vara vanskligt att komma åt skomakarnas so
ciala ställning ur de knapphändiga källorna men i ett av skomakarhushållen från 
1661 fanns förutom skomakaren och hustrun även en dräng. Det förekommer 
också att en hustru till en skomakare är upptagen i mantalslängderna. Förmodli
gen har hon blivit änka och eventuellt har hon fortsatt med mannens hantverk.

Skräddare. Skräddare förekommer inte i källorna om Åsta i början av århund
radet men däremot några gånger mot århundradets slut. Deras roll i bonde
samhället motsvarade i stora drag skomakarens och såväl skräddare som skin- 
nare och skomakare var typiska vandringshantverkare (Gadd 1991:209).

Smed och snickare. Smed och snickare finns upptagna i längderna från århund
radets första halva. Såväl i mantalslängderna som i boskapslängderna före
kommer två smeder. Den ene var inhyses i Åsta och kallades Erik smed hus- 
fattig respektive Erik smed tiggare. Erik hade förmodligen av en eller annan 
anledning slutat med sitt yrke och vid längdernas nedskrivande var han som

Före 1650 Efter 1650

Smed X

Snickare X

Fiskare X

Lärling X

Skomakare X X

Klockare X X

Kock X X

Skräddare X

Trädgårdsmästare X

Tabell 1 Sammanställning av olika omnämnda 
yrken i Åsta och på Åstamalmen under 1600-ta- 
let. Soldater, bönder och deras tjänstehjon har inte 
medräknats.
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inhyses beroende av andras välvilja för sin överlevnad. Den andre smeden hette 
Lasse och bodde 1635 förmodligen på Åstamalmen. Smeder behövdes på lands
bygden under hela århundradet och anledningen till att ingen smed är upptagen 
i slutet av århundradet kan vara att smedsyrket inte var specialiserat på samma 
sätt som exempelvis skomakaryrket var (Gadd 1991:210).

Snickare förekom i källorna om Åsta enbart en gång i början av århundra
det. Vid byggena i socknen behövdes yrkesmän som snickare. Personen som var 
upptagen som snickare kan ha varit en fri hantverkare men såväl smeder som 
snickare kan också ha tillhört hantverkarna under Ekebergs gods.

Lärling. Endast en gång under århundradets första hälft har en person fått 
titeln lärling. I skråorganisationerna förekom system av lärlingar och mästare. 
Eftersom lärlingen bodde i Asta så torde han inte ha hört samman med det 
skråorganiserade stadshantverket. Förmodligen var han lärling hos någon av 
hantverkarna i Åsta.

Adelns hantverkare. På de större adelsgårdarna var en mängd hantverkare verk
samma och de flesta yrkeskategorier var verksamma vid säterierna (Söderberg 
1996:125f). Eftersom adelns hantverkare var mer förskonade från utskrivningar 
och andra pålagor än andra hantverkare på landsbygden så utgjorde adels
gården en attraktiv arbetsplats. Ibland uppvisar adelsgårdarna osannolikt många 
hantverkare bland sina anställda vilket tyder på att fler hantverkare var med
räknade än vad verkligheten krävde (Klingnéus 1999:92). Enligt arkivalierna 
förekommer i Åsta titeln trädgårdsmästare några gånger i slutet av 1600-talet 
och kock både i början och slutet av århundradet. Dessa är några av de yrkes
kategorier som sannolikt har arbetat hos adelsfamiljen på Ekebergs gods.

Klockare och fiskare. Klockare förekommer i längderna från Åsta såväl i bör
jan som i slutet av 1600-talet. Från början av århundradet finns bland de inhy
ses dels Johan Klockare med tillnamnet tiggare och dels Gamle Päder klockare. 
Båda kan ha varit personer som hade slutat med yrket men behållit titeln. Från 
kyrkoböckerna år 1698 och 1699 förekom en klockare utan närmare angiven 
hemort. Förmodligen rörde det sig om samma person båda gångerna. Det för
sta året hade ett av klockarens barn dött och det senare året hade ett av hans 
barn döpts. Bland dopvittnena fanns en hustru från Åstamalmen. Klockaren 
torde ha arbetat vid Lillkyrka kyrka och borde ha haft sin bostad i närheten av 
kyrkan medan han fortfarande var aktiv. De äldre klockarna bodde däremot 
inhyses i Åsta.

I benmaterialet från den undersökta husgrunden förekom en del ben från 
hjälmarfisk. De enda gånger som yrkestiteln fiskare förekommer i längderna är
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från 1633 då två fiskare finns upptagna. Förmodligen var de yrkesfiskare som 
skötte fångst och försäljning till invånarna i Lillkyrka. Varför yrket inte före
kommer oftare kan bero på att de som fiskade kombinerade fisket med lant
bruk eller andra yrken och det är därför troligt att angivandet av titeln fiskare 
har ansetts onödig.

Soldater

I boskapslängderna förekommer en soldat vid namn Erik i Åsta. Soldaterna 
försvinner från längderna vid mitten av århundradet för att åter dyka upp några 
decennier senare. Under både 1660- och 70-talen förekommer Skyttens hustru 
Kristin och vidare omnämns en annan kvinna som soldathustru. Under samma 
period förekommer över huvud taget inga mansnamn i samband med militära 
titlar. Mantalslängderna från Åsta är illustrativa exempel på den bistra verklig
heten för knektfamiljerna där männen var borta på krigståg och kvinnorna 
ensamma skötte gården.

Med indelningsverket på 1680-talet gick två gårdar samman och bildade en 
rote som skulle rekrytera och försörja en soldat. I Åsta visar såväl 1689 års 
karta som mantalslängderna hur effektivt indelningsverket var. På kartan finns 
två soldattorp vilket torde motsvara vad en by som Åsta med fem bondehushåll 
förmådde försörja. I mantalslängderna från 1690-talet förekommer två solda
ter i Åsta som båda hette Anders men med efternamnen Åhberg och Åhsling.

Även en ryttare förekommer i mantalslängderna under flera år i slutet av 
1690-talet. I det nya systemet kunde bönderna rekrytera en lämplig person som 
skulle förses med häst och utrustning. Att bekosta utrustningen till en ryttare 
var emellertid relativt kostsamt, varför endast de rikare bönderna hade råd. På 
samma sätt som soldaterna försågs ryttarna med ett torp och en jordlott.

Genomförandet av indelningsverket var för Närkes del klart 1688 då Närke- 
Värmlands regemente var bildat med 474 soldater från Närke (Ericson 
1995:12ff).

Änkor och ensamma kvinnor

Utländska besökare förundrades över att så många kvinnor i 1600-talets Sverige 
utförde traditionellt manliga arbetsuppgifter. Det var till följd av mansbristen i 
krigets kölvatten som kvinnorna fick axla de många gånger fysiskt tunga 
arbetsuppgifterna. Trots att periodvis var tredje man omkom i kriget så sänktes 
inte produktionen i landet, vilket till stor del var kvinnornas förtjänst. I mantals
längderna förekommer två kvinnor i Åsta som hustrur till soldater men det före
kommer också en kvinna som hustru till en skomakare. Det framgår inte av 
längden om hon har fortsatt med mannens arbete, men det är inte osannolikt
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Figur 9 Tiggarbarn från Grythyttan i Västmanland 1913. Foto Nordiska museet
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eftersom annars ensamma kvinnor endast står angivna med förnamnet eller 
som hustru. I ett av tidens ordspråk talas om änkestånd som ynkestånd. Då och 
då förekommer i längderna ”änkan.” framför ett kvinnonamn. Att bli änka 
kunde vara katastrofalt och det gällde för kvinnan att snabbt gifta om sig. Det 
finns också ett exempel på ett bondehushåll från Åsta där en änka gifte sig med 
drängen vid gården.

1600-talets verklighet gav alltså kvinnorna relativt stora befogenheter men 
under perioden började också hårdare vindar blåsa. De första tecknen till att 
marginalisera kvinnorna gjordes i den ekonomiska politiken och genom idén 
om skillnaden mellan könen. I den patriarkala tidsandan sköts kvinnorna allt
mer undan. Förtrycket var emellertid inte totalt och den ökande läskunnighe
ten under 1600-talets senare halva gällde såväl män som kvinnor. Vid präster
nas husförhör behandlades kvinnor och flickor på samma sätt som män och 
pojkar. Samhället under 1600-talet var motsägelsefullt och komplicerat och 
människorna fick ständigt motstridiga budskap. Kvinnor förekom både som 
maktfullkomliga regenter och som maktlösa häxor på bålen (Österberg 1995: 
202ff; Myrdal 1999:312ff).

Mitt emellan armod och överflöd
Det går inte att bevisa utifrån de arkeologiska eller arkivaliska källorna att de 
som bodde i huset också var hantverkare. De båda ”brännanläggningarna” och 
det faktum att många olika sorters hantverkare förekommer i arkivalierna från 
Åsta på 1600-talet som hemmahörande på malmen innebär att man ändå kan 
anta att en hantverkare eller daglönearbetare har bott i huset. Det är också 
känt från andra malmbebyggelser att dessa till stor del var bebodda av hantver
kare och böndernas daglönearbetare (Berg &c Svensson 1969:61).

Enligt Karl IX flödade landsbygden över av hantverkare som vältrade sig i 
välmåga och levde bättre än bönderna. Från medeltiden och framåt finns ögon- 
blicksskildringar av en grinande fattigdom hos de mer utsatta grupperna i sam
hället och från 1800-talet förekommer skrämmande skildringar av livet i back
stugorna. Ftos de människor som levde på marginalen var ett nödår en kata
strof.

Nå, vad är då rätt? Hur tedde sig livet i huset på Åstamalmen? Hade män
niskorna i backstugan ett eländigt och uselt fattigmansliv eller var de fria och 
självförsörjande mångsysslare som parerade nödår och överhetens formynderi 
med förtröstan, klokhet och uppfinningsrikedom?

Undersökningen har visat att det snarare var det sistnämnda som gällde. 
Människorna på malmen var påhittiga och flexibla och anpassade sig efter
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omständigheterna. Att kombinera ett småjordbruk med hantverk tycks ha varit 
en bra utväg för de grupper som inte tillhörde bönderna. Trots statsmaktens 
återkommande försök att styra och utnyttja människorna tycks de ha kunnat 
parera pålagorna och leva ett drägligt liv.

Det råder snarare en större överensstämmelse med Karl IX:s bild av lands
bygdens välmående hantverkare än med de skrämmande fattigdomsskild- 
ringarna. Nu har bara ett hus på Astamalmen undersökts men såväl den arkeo
logiska undersökningen som de arkivaliska källorna visar att folket på malmen 
inte var en homogen fattig massa utan kunde vara självförsörjande människor 
som levde under drägliga förhållanden.
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Dateringsforklaring

Mes Mesolitisk tid cirka 8000-4000 f Kr

TN Tidigneolitisk tid cirka 4000-3300 f Kr

MN Mellanneolitisk tid cirka 3300-2350 f Kr

SN Senneolitisk tid cirka 2350-1700 f Kr

Ä Brå Äldre bronsålder cirka 1700-1000 f Kr

Y Brå Yngre bronsålder cirka 1000-500 f Kr

Frj Förromersk järnålder cirka 500 f Kr - K r f

Rj Romersk järnålder cirka Kr f - 400 e Kr

Jäå Järnålder cirka 500 f Kr - 1050 e Kr

Fvt Folkvandringstid cirka 400-600 e Kr

Ve Vendeltid cirka 600-800 e Kr

Vik Vikingatid cirka 800-1050 e Kr

Tme Tidig medeltid cirka 1050-1200 e Kr

Hme Högmedeltid cirka 1200-1350 e Kr

Sme Senmedeltid cirka 1350-1500 e Kr

Er Efterreformatorisk tid/
Nyare tid cirka 1500 e Kr -

Presentation av kontoret

På Riksantikvarieämbetet, Avdelningen för arkeologisk undersökningar, UV Bergslagen, ar
betar 15 personer. Kontoret har funnits i Örebro och varit verksamt i länet i drygt tio år. 
Samtliga författare är eller har varit knutna till kontoret utom Lena Grandin och Eva Hjärthner- 
Holdar som tillhör UV GAL, Geoarkeologiskt laboratorium, i Uppsala.

De tematiska linjer som ligger till grund för kapitelindelningen i denna bok drogs upp i 
”Vetenskapligt program för UV Bergslagen 2000 till 2002”. Denna fortfarande angelägna 
programförklaring går bra att ladda hem kostnadsfritt via vår hemsida www.raa.se/uv. På 
hemsidan går det också att följa de olika arkeologiska projekt vi arbetar inom.

Ytterligare artiklar om UV Bergslagens verksamhet utkommer årligen i vår årsbok ”Blick 
för Bergslagen”.

Riksantikvarieämbetet, UV Bergslagen, Box 1406, 701 14 Örebro
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Öppna fönstret! Utanför skiner solen över Hjälmarens givmilda vatten. 
Eandskapet vi ser är ett sammelsurium av allt som hänt tidigare, en bild 
uppbyggd av okända fragment historia. Det bekantas närvaro lurar oss 
tro att här finns enbart nutid, men dåtid är nutid i landskapet. Under 
torven vilar bevis på att nuet har vuxit fram ur tiotusen år av möda och 
besvär, men också ur glädje och djup tillfredställelse.

Berättelser om gamla boplatser och om gravkummel över gamla ben, 
om odlingens möda och krigets fasor har lämnats kvar av de människor 
som bott här tidigare. Ibland är det gamla landet synligt ovan mark, 
men stora delar av det ligger dolt i plöjd åker och under tät skog. Det 
här är en bok om detta okända osynliga landskap, som vi lever i.

Boken innehåller tjugosju fristående berättelser om arkeologi i Närke. 
Arbetet bygger på resultaten från tio års arkeologiska undersökningar, 
huvudsakligen genomförda i samband med exploateringsarbeten. Det 
här är en öppning till en första dialog kring Närkes historia, sådan den 
framträder genom de materiella lämningar som tagits ur marken. Målet 
är att i regionen skapa förutsättningar för ett arkeologiskt samtal dit 
många är inbjudna. Vår historia angår oss alla.
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