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Förord

O

A
r 1990 startade arkeologin inför den nya 
E4:an genom Uppland från Uppsala till 
Mehedeby. Detta skedde genom en för
studie inför de alternativa sträckningsförslagen. 

Sedan dess har det arkeologiska arbetet rullat vi
dare med utredningar, förundersökningar, slutun
dersökningar, analyser, basrapporter, föredrag, ut
ställningar, publikationer m m. Nu avslutas detta 
gigantiska arkeologiska projekt med publikationer 
som är uppbyggda kring olika teman.

Allt sedan de större slutundersökningarna på
börjades år 2000 och fram till 2006 då de avslu
tades har arkeologiska frågor dryftats mellan de 
tre undersökande institutionerna under samord
ning av Arkeologiråd E4.1 detta råd har vi beaktat 
frågor och förväntningar som ställts av exploatör, 
länsstyrelse, forskarvärld och allmänhet. Den sista 
gemensamma produkten av detta är också denna 
publikation, där arkeologer från de tre institutio
nerna arbetat tillsammans.

Undersökningarna på E4:an hade inte kunnat 
genomföras med en sådan professionalism utan de 
arkeologer som deltagit. Under åren har runt 200

personer på ett eller annat sätt bidragit med kun
skap, arbetsinsatser och intresse, allt för att kunna 
avsluta detta med dessa publikationer. Ett stort 
tack till er alla som har bidragit till denna kun- 
skapshöjning av den uppländska förhistorien.

Vi riktar även ett stort tack till vår uppdragsgi
vare, Vägverket, som har varit en mycket bra sam
arbetspartner. Det är inte bara de arkeologiska un
dersökningarna som varit omfattande utan även 
själva vägbyggnationen har varit av extraordinär 
omfattning. Trots detta har arkeologer och väg
byggare kunnat enas om logistiken utan att kom
ma i konflikt med varandra.

Sist hoppas vi att denna publikation tillsam
mans med de övriga kommer ge svar på många 
frågor rörande förhistorien i Uppland men även 
att den kommer att inspirera läsaren till att fort
sätta söka kunskap.

Uppsala oktober 2007

Britta Rosborg Jan Apel

Riksantikvarieämbetet, UV GAL Societas Archaeologica Upsaliensis
Bent Syse 
Upplandsmuseet

ąp
Cl? Riksantikvarieämbetet SOCIETAS

ARCHAEOLOGICA
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UPPLANDSMUSEET
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Inledning
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**Riksantikvarieämbetet UV Mitt

D
e oerhört omfattande undersökningarna 
som varit en konsekvens av byggandet av 
den nya sträckningen av E4 genom Upp
land har tidigare avrapporterats inom respektive 

delprojekt. Dessa projektrapporter har redogjort 
för de platsbundna förhållandena där utgrävnings- 
resultaten också tolkats ur ett lokalt perspektiv.

Föreliggande volym avser att även höja och 
bredda blicken ut över regionen samt att mer inte
grerat syntetisera resultaten från de olika delpro
jekten till en mer övergripande diskussion. Här är 
det också meningen att materialen dels skall stäl
las mot eventuellt etablerade modeller och teorier 
i syfte att pröva om dessa är giltiga för den upp
ländska miljön, dels utgöra grunden till nya frågor 
och hypoteser.

I europeisk historisk forskning har det under en 
lång tid funnits en gränsöverskridande inriktning 
vars huvudsyfte varit att studera geografiska områ
den och samhällen i ett långt tidsperspektiv. Åter
kommande drag för dessa arbeten är att studieob
jekten oftast utgörs av geografiskt väl definierade 
områden av varierande storlek, att de valda tidsra
marna sträcker sig över en lång period, inte sällan 
flera århundraden eller mer, och slutligen att stu
dierna präglas av ett flervetenskapligt angreppssätt 
(se Seiler 200ia:i3ff. och där anförd litteratur).

Med en kombination av ett välbevarat och del
vis synligt fornlämningsbestånd, ett rikt skriftligt 
medeltida källmaterial liksom ett omfattande äld
re lantmäterimaterial och ett ortnamnsskikt med 
oftast gamla anor är Uppland ytterst lämpligt för
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sådana studier (Broberg 1990:18). Utan anspråk 
på fullständighet redogörs nedan för de måhända 
viktigaste arbetena som helt eller delvis berört de 
centrala och norra delarna av landskapet.

Ekholms monografier kring sten- respektive 
bronsålder får nog anses vara de första arkeologiska 
forskningsinsatserna som på ett övergripande sätt 
behandlat ett stort uppländskt material (Ekholm 
1915, 1921), även om Almgrens översikt kring 
Alundas fornlämningar också bör nämnas (Alm
gren 1912b). Andra delar av Uppland som sedan 
dess varit föremål för tvärvetenskapliga studier är 
Gamla Uppsala och dess omland (Uppland 1993; 
Duczko 1993, 1996b; Ljungkvist 2006), Vendels 
socken inom ramen för SlV-projektet (Arrhenius 
1998, 2000; Karlsson 1999; Seiler 2001a, 2001b), 
Hållnäsbygden inom ramen för forskningsprojek
tet Individen, samhället och kulturlandskapet (Ran- 
heden 1989; Broberg 1990; Windelhed 1995; 
Renting 1996), Örbyhuslän (motsvarande Ven
dels, Tierps, Tolftas och Västlands socknar) inom 
ramen för projektet Administrativa rumsliga system 
(Augustson 1972) samt vissa områden som un
der stenåldern ingått i skärgårdslandskapet (t.ex. 
Segerberg 1978b, 1995, 1999; Björck 2000b). Ut
märkande för dessa arbeten är interaktionen mel
lan företrädare för olika discipliner, där resultat 
från t.ex. arkeologiska, paleobotaniska och kultur
geografiska undersökningar vävts samman till en 
syntetiserande helhet, samtidigt som de enskilda 
forskarna själva inte sällan använder sig av ett 
brett spektrum av källmaterial och metoder. Här
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bör även nämnas forskningsprojekt Det medeltida 
Sverige som utöver en ren sammanställning av det 
medeltida skriftliga källmaterialet även innefattar 
sammanställande delar.

Andra forskare som berört delar av centrala och 
norra Uppland med utgångspunkt i sina respektive 
discipliner men med ett utpräglat flervetenskapligt 
tillvägagångssätt är Sporrong med sina kulturgeo
grafiska studier av utvalda byar (Sporrong 1985a), 
historikern Rahmqvist som ingående studerats 
framväxten och utvecklingen av sätesgårdar och 
gods under medeltiden (Rahmqvist 1996) samt 
Brink vars arbeten kretsar kring vissa bygders in
bördes organisation med utgångspunkt i ortnam
nen (Brink 1996, 1997). Vidare kan nämnas mera 
övergripande forskningsinsatser som delvis be
handlar Upplands centrala och norra delar, exem
pelvis Kjelléns & Hyenstrands bebyggelsemodel
ler vad gäller bronsåldern (1977), Jensens studier 
utifrån skärvstenshögar (1984,1986), Hyenstrands 
översiktliga arbeten kring järnålderns territoriella 
organisation och spridning av olika fornlämnings- 
typer (Hyenstrand 1974, 1984) samt en rad med 
uppsatser som har äldre administrativa indelningar 
som studieobjekt (Andersson & Göransson 1982).

I talrika avrapporteringar av exploateringsar- 
keologiska uppdrag kan man finna övergripande 
rumsliga och kronologiska studier, även om des
sa brukar inskränka sig till de berörda platsernas 
direkta omland. Ett försök till sammanställning 
av Riksantikvarieämbetet UV:s arkeologiska un
dersökningar gjordes i boken 7000 år på 20 år ar
keologiska undersökningar i Mellansverige från 1987 
(Andræ m.fl. 1987), detta i direkt anslutning till de 
pågående stora undersökningarna på E18 Enkö- 
ping-Bålsta. Eftersom resultaten från dessa gräv
ningar ännu inte var analyserade kom slutsatserna 
i mångt och mycket att präglas av tidens syn på be
byggelsehistoria företrädd av Ambrosiani (1964) 
och Hyenstrand (1974). Viktigt i sammanhanget 
är dock den följande bearbetningen som så små
ningom mynnade ut ur detta större linjeprojekt. 
Den aktuella Ei8-sträckningen låg visserligen ut
anför centrala och norra Uppland men fältme
toderna som då utvecklades och de efterföljande 
syntesarbetena blev erfarenhetsmässigt viktiga för 
E4-projektet.

Redan 1983-84, i samband med omdragningen 
av RV70 i Dalarna, hade Riksantikvarieämbetet 
UV Uppsala arbetat med en för centrala Sverige 
ny metod i form av totalavbaning av matjordsla- 
ger, detta i samband med undersökningarna av 
äldre bylägen och andra bebyggelselämningar i 
åkermark i bl.a. Häradsbygden i Leksand (Syse 
1996). Åren 1985-86 påbörjades därefter en ny 
era i uppländsk arkeologi då undersökningarna av 
fornlämningarna längs den nya sträckningen av 
E18 Enköping-Bålsta drogs igång. Också där var 
ett tvärvetenskapligt förhållningssätt en ledstjärna. 
Resultatet gav en helt ny bild av den förhistoriska 
bebyggelsen i Uppland. Ute på framförallt glacial- 
leran låg bosättningar, vilka kunde dateras till allt 
från bronsålder till järnålder. För Håbo och Trögds 
härader betydde detta att de kontinuitetsbrott som 
funnits i nyttjandet av området, under i det första 
fallet bronsålder och i det andra fallet äldre järn
ålder, helt eliminerades. Det som kunde skisseras 
var istället ett landskapsutsnitt som med all sanno
likhet var fullkoloniserat redan under äldre järnål
der. Dessutom kom strukturer fram som ledde till 
något helt annat än den tidigare uppfattningen att 
bebyggelsen utgjordes av ensamgårdar. Det hela 
liknade mer embryon till byar och byorganisation 
och allt vad det innebär av organisation av inägor 
och utmark. I vissa bebyggelseenheter/byar kunde 
man ana en viss specialisering inom odling och bo
skapsskötsel. Detta stora arbete resulterade inte i 
någon egentlig syntes, utan istället i en inledande 
bok där sju författare skrev tematiskt och övergri
pande i olika ämnen och om olika områden som 
berördes av Ei8:s nya dragning (Arkeologi på väg. 
Undersökningar för E18 Enköping-Bålstad 1989). 
Utöver denna bok finns åtta rapporter från de en
skilda undersökningarna (Andersson m.fl. 1994; 
Fagerlund & Hamilton 1995; Franzén m.fl. 1996; 
Göthberg & Franzén 1996; Göthberg m.fl. 1996; 
Hållans & Svensson 1999; Ullén 1999a, 2003). 
Vikten av att få fram syntetiserande publikationer 
från projekt av den här digniteten kan inte nog 
framhållas, vilket vi nu får tillfälle att göra i och 
med E4-publikationerna.

Det är angeläget att arkeologiska undersök
ningar av den dignitet som E4-undersökningarna 
sammanlagt utgjort också följs av en mer utveck-
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lad diskussion. Det är därför glädjande att detta 
har kunnat ske här och kunnat göras så tätt inpå 
undersökningarna. Annars hade det varit näst in
till omöjligt att överblicka den gigantiska infor
mationsmängd som dessa genererat. Omfattande 
undersökningar som dessa ger en mängd nya ut
gångspunkter för en diskussion kring gällande 
teorier liksom jämförelser med andra regioner. 
Synteserna värde ligger också däri att de skapar en 
plattform inför nya undersökningar, vilket ger en 
positiv kunskapsutveckling.

I det redaktionella arbetet med artiklarna i 
denna volym har vi haft som utgångspunkt att i 
möjligaste mån inte styra eller påverka författarna 
annat än att vi gjort klart att målgruppen för detta 
verk är forskarsamhället samt den intresserade 
och välinsatta allmänheten. Det är ganska natur
ligt att stilnivåer och språkform skiljer mellan de 
olika artiklarna även om texten i de flesta avsnit
ten återges med en tämligen stringent språkton. 
Då någon författare valt att framställa sin tolkning 
av miljön inom ett avsnitt i en mer skönlitterär 
prosaform har vi inte heller haft någon avgörande 
invändning mot det. Ett krav har vi dock ställt 
på författarna, nämligen att artiklarna skall vara 
övergripande och behandla de punkter som redo
visas nedan som bokens syfte och röda tråd.

Språket varierar således mellan artiklarna och 
detta gäller även uttrycksformen för eventuell po
lemik, vilken också ganska naturligt är något av en 
central kärna i vetenskapliga publikationer. Det 
finns och har alltid funnits olika uppfattningar om 
en lång rad arkeologiska problem varför det själv
fallet inte heller finns något som säger att olika in
gående artiklar i en stor vetenskaplig volym skulle 
vara enhetliga och något så när kongruenta. Ofta 
utgår också tolkningar av komplicerad empiri från 
modeller vilka även i sin tur bygger på tolkningar 
av andra fakta varför modellerna ständigt måste 
ifrågasättas eller kanske t.o.m. förkastas. Detta är 
den kreativa forskningsmiljöns kärna; debatten, 
polemiken och ifrågasättandet liksom även förkas
tandet av tidigare teorier och uppfattningar.

Kanske är det också själva debatten, eller till och 
med den utvecklade polemiken, som i alla tider va
rit en del av den arkeologiska verksamhetens själ
va subjekt. Även om en författares patos för den
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upplevda sanningen är central, alstrar debatten 
och polemiken i sig en mening och kanske en steg
rad motivation för läsaren. Frågorna och debatte
randet framkallar i sig lust till ett fortsatt sökande 
efter det som vi uppfattar som riktigt och vilket vi 
då livligt förfäktar.

En stor mängd fynd och fakta kommer att pre
senteras och diskuteras i denna volym och den 
skall förhoppningsvis bli en god källa för arkeo
logisk kunskap gällande centrala och norra Upp
lands förhistoriska utveckling. Dock kommer det 
att framgå att det finns olika ståndpunkter eller 
tolkningar av olika förhistoriska problem, något 
som den observante läsaren ganska snart kommer 
att inse. Det bör redan här påpekas att några av ar
tiklarna uttrycker olika slutsatser eller påståenden 
om en delvis gemensam empiri.

Boken är upplagd på så sätt att de första artik
larna, nämligen 2 till 4, ur vissa aspekter även ar
tiklarna 5 till 6, huvudsakligen har en naturveten
skaplig karaktär. Därefter följer de olika artiklarna 
ett både geografiskt och kronologiskt tema där 
fyra av dem behandlar stenåldern. En av dessa be
rör mesolitikum, de övriga neolitikum. Artiklarna 
11 till 25 behandlar bronsålder och järnålder lik
som tidig medeltid. Av dessa är artiklarna 22, 23 
och 24 ingående studier av vad som ibland brukar 
betraktas som bisysslor men som i själva verket 
varit en utvecklad profession under t.ex. historisk 
tid, nämligen tjärbränning och kolning. Artikel 27 
behandlar ortnamnen i Tierp och 28 berättar om 
medeltida förhållanden i Tierpstrakten. Man kan 
också se artikelföljden som en resa genom olika 
bygder, från Uppsalatrakten i söder och mot da
gens skogstrakter i norra Uppland.

Syftet med denna volym är att på en regional 
nivå behandla olika observationer och företeel
ser med ett tvärvetenskapligt förhållningssätt och 
som kan relateras till någon eller några av nedan
stående punkter eller teoretiska utgångspunkter.

• Den ständigt pågående landhöjningen genere
rar nytt land vilken kan tas i anspråk antingen 
av en växande befolkning eller av en förändrad 
resursanvändning. Tillkomsten av nytt land 
medför att man kan undvika en överexploa
tering som följer av ett ökat befolkningstryck.
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• Den nya marken som kan tas i anspråk möjliggör 
både ett ökat och förändrat resursutnyttjande av 
inägo- och utmarker, där en jordbruksexpansi- 
on kan skönjas, samtidigt som utmarksnäringar 
som t.ex. järnhantering, tjärbränning och kol- 
ning verkar ha haft stor betydelse.

• Det förändrade landskapet tillsammans med ett 
ändrat resursutnyttjande ger också en tyngd- 
punktsförskjutning av bebyggelsens lokalise
ring, och uppkomsten av dynamiska samhällen.

• I landskaps- och samhällsförändringarnas spår 
utvecklas en decentraliserad maktstruktur och 
ett mångfacetterat samhälle med inslag av hie
rarkier, allianser och konflikter.

Även om det inte har varit klart uttalat i projek
tets inledning så kan man utöver ovan nämnda 
punkter peka på några ambitioner eller syften 
vilka ganska logiskt följt som en oundviklig kon
sekvens av E4-undersökningarna, d.v.s. inom en 
region som tidigare varit förhållandevis sparsamt 
exploaterad och därmed studerad. Följande punk
ter, vilka också avspeglas i några av artiklarna, kan 
räknas till sådana.

• Vilka mer eller mindre specifika omständig
heter har visat sig vara giltiga för regionen,
d.v.s. då mer frikopplat från de teoretiska ut
gångspunkterna ovan.

• Hur ska man betrakta neolitiseringsprocessen 
i östra Mellansverige. Kan man observera nå
gon särprägel i denna utveckling då man jäm
för med övriga delar av landet och hur bör i 
så fall tidigare modeller för människans agrara 
utveckling revideras för denna region.

• Kan man, obeaktat utgångspunkterna ovan, på 
något sätt extrahera fram betydelsen av just den 
variabel som utgörs av strandförskjutningen 
då det gäller neolitiseringsprocessen eller finns 
det andra specifika omständigheter för regio
nen som kan ha varit betydelsefulla för detta.

Det öppna samhället anses främja ekonomisk till
växt, teknisk innovation och kulturella kontakter, 
både nära och långväga. Dock skall sägas att den
na typ av samhällen med många små hierarkiskt 
uppbyggda enheter, utåt sett en platt struktur, kan

innehålla många konflikthärdar som inte alltid 
främjar förändring och utveckling. En viktig förut
sättning för den utveckling som skett i Uppland är 
den ständiga tillväxten av land. Detta kan ha med
fört att ingen överexploatering skett av marken 
och att någon emigration inte har behövt ske på 
grund av detta. Denna problematik tas upp av flera 
författare både direkt och indirekt bl.a. Frölund, 
Schütz & Frölund, Göthberg & Åberg samt Alm
gren, Hennius & Åberg. Maktstrukturen i Upp
land och basekonomins betydelse för framväxten 
av ett stratifierat samhälle är också en viktig punkt 
som behandlas av författarna. En fråga som också 
har betydelse är hur pass mycket mångsyssleriet, i 
form av t.ex. utvinning av tjära och framställning 
av kol som med tiden växer fram, påverkat den 
ekonomiska tillväxten och den sociala omstruktu
reringen i Uppland. Nya rön om tj är tillverkning
ens datering och tillverkningstekniker behandlas 
av Hennius & Svensson i två artiklar och kolets 
framtagande och dess processer och betydelse un
der främst historisk tid behandlas av Ölund. Den 
sistnämnda komponenten är också en essentiell 
del i den järnhantering som kom att växa fram i 
landskapet inte bara under 16- och 1700-talen, 
utan också för den tidigare järnproduktionen som 
bevisligen fanns i landskapet redan från bronsål
der. Mer kolkrävande, på ett mer storskaligt sätt, 
blir dock järnhanteringen först i och med de tidiga 
masugnarna, en teknik som gör sitt inträde i his
torien i Uppland troligen redan under 1200-talet 
(se Hjärthner-Holdar, Ranheden, Rahmqvist & 
Seiler i denna volym). Frågan är om stormanna- 
släkterna redan under yngre järnålder i Uppland 
kan ha haft en inkomstkälla utöver det som jorden 
och boskapen gav, exempelvis järn, kol och tjära. 
Till detta återkommer vi i syntesen.

Många av artiklarna tar upp flera av punkterna 
i syftet, vilket ger en god utgångspunkt för att 
få fram nya hypoteser och frågeställningar kring 
samhällsstrukturer över tid, den politiska situa
tionen och hierarkiseringen som framträder/växer 
fram senare under järnåldern och tidig medeltid.

Volymen inleds med en tämligen omfattande 
artikel om vegetation, markpåverkan och odlings- 
utveckling av Håkan Ranheden. Här ges en exposé 
över de olika undersökningarna och det växtma-
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terial som påträffats inom dem. Författarens upp
drag var att sammanställa alla pollendiagrammen 
samt de övriga växtmaterialanalyserna från pro
jektet och utifrån en egen ståndpunkt tolka dessa. 
Hans tolkningar av pollendiagrammen är således 
fristående och följer inte respektive analytikers av
rapportering och de problematiseras utifrån några 
valda teman eller problem. Samma gäller bear
betningen av växtmaterialanalyserna från respek
tive utgrävning där han i en sammanfattande och 
ganska lång diskussion koncentrerar sig på några 
specifika frågor angående vår förhistoria. Utifrån 
resultaten av växtmaterialanalyserna ifrågasattes 
tesen att den yngre bronsåldern generellt skall 
ha varit en speciellt aktiv tid vad gäller odling i 
norra och centrala Uppland, liksom tesen att skal
korn skall ses som förbundet med införandet av 
gödselbruk och ställning av boskap under yngre 
bronsålder. En starkt uttalad variation vad gäller 
verksamhetsformer har funnits under vår förhis
toria och denna har exponerats klart i E4-studi- 
ernas mångfasetterade resultatutfall. Modeller och 
teorier måste regionanpassas och vi har länge va
rit fjättrade vid sydsvenska analogier baserade på 
några få resultatstarka projekt.

I den därpå följande artikeln om strandförskjut
ningen beskriver Jan Risberg empirin bakom stu
diet av landhöjningens variationer i östra Mellan
sverige. Författaren har arbetat med sediment ur 
sjöar inom olika topografiska nivåer och detekterar 
isoleringskontakterna i sedimentens mikrofossila 
lämningar. De aktuella nivåerna i sedimenten har 
daterats genom 14C-analys, vilket därefter relaterats 
mot platsens, d.v.s. passpunktens höjd över havet. 
Efter matematisk behandling har de framtagna 
värdena utmynnat i reviderade och mer utveck
lade strandförskjutningskurvor för norra Uppland. 
Risberg har funnit att den isostatiska höjningen 
av landet (d.v.s. där havsvattnets nivåförändringar 
räknats bort) tilltar ganska starkt i norra Uppland 
jämfört med t.ex. Södertörn söder om Stockholm.

En mycket intressant organismgrupp då det gäl
ler paleoekologiska studier av arkeologiska miljöer 
är insekterna. Magnus Hellqvist skriver i sin arti
kel om insektsstudier i material från några brun
nar längs vägsträckan. Brunnarna har främst varit 
i bruk under äldre järnålder. Flera av dessa har
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inte innehållit så mycket organiskt material i form 
av insektsdelar, liksom inte heller identifierbart 
växtmaterial, vilket Hellqvist antar beror på deras 
korta funktionstid. Brunnarna i de mellansvenska 
sedimentmarkerna har förmodligen ganska snabbt 
slammat igen varefter de övergivits. Hellqvist ger 
en ganska bred introduktion till brunnars kon
struktion och utseende liksom till metodiken då 
det gäller studierna av dem.

Om skärgårdsbor i Östra Mellansverige under 
stenålder skriver Jan Storå, Ylva Bäckström och 
Carina Olsson. Artikeln behandlar de osteologis
ka analyserna från stenålderslokalerna, vilka alla 
legat invid havet under de aktuella tiderna. Loka
lerna är daterade till ca 4500 - 2500 f.Kr. Artikeln 
behandlar bland annat den tafonomiska aspekten 
av benmaterial från boplatser och författarna har 
prövat att göra mängdberäkningar med utgångs
punkt från antalet förmodade deponeringstillfäl- 
len istället för antalet noterade fragment. Det vi
sar sig att vissa arter, t.ex. säl och i synnerhet fisk 
framträder betydligt klarare med denna metod. 
Detta sammanfaller med slutsatser från arkeo- 
botaniska arbeten där man funnit att spridningen 
av fynd är viktigare än den numeriska frekvensen 
av dem. Då analysresultaten ses i detta spridnings- 
perspektiv framträder en något annorlunda för
delning mellan djurbenen liksom därmed även en 
reviderad bild av människans näringsval.

Även den följande artikeln av Berit Sigvallius 
behandlar benmaterialet, dock i första hand från 
järnåldersplatserna. Sigvallius ger genom sin långa 
erfarenhet av osteologiska resultat en del marknä
ra och konkreta slutsatser av analysutfallen. I tider 
då inga konstmaterial eller ens bomull fanns var 
ullen central för tillverkning av kläder och andra 
textilier. Däremot hade fåren minimal betydelse 
för köttproduktion. Då det gäller nötkreatur, som i 
stort sett alltid varit det viktigaste husdjuret, antar 
Sigvallius att dess betydelse för mjölkproduktion 
varit överskattad. Istället var det kött och hud av 
nötkreatur som var viktig. Grisen gav rikligt med 
kött men dess hud var av sämre kvalité än skinn 
från nöt och get.

En period som fått ett starkt kunskapsmässigt 
tillskott i och med de nya E4-undersökningarna 
är den äldre stenåldern, mesolitikum. Om detta
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skriver Michel G uin ard i sin artikel om denna ti
diga fas i Upplands förhistoria. Här berättas om 
de förmodligen äldsta boplatserna i Uppland, de 
vid Stormossen, vilka härrör från ca 4500 f.Kr. 
Vid den här tiden levde människan ett rörligt liv 
i den meningen att man inte hade en fast boplats, 
liksom att näringsfånget inte var knutet till ett 
definierat område, varför strandförskjutningen 
inte var något som nämnvärt påverkade männis
kans vardag. Artikeln behandlar också stenfynden. 
Sammansättningen av detta, liksom teknologin 
bakom dess behandling, antyder en social interak
tion mellan befolkningen i inlandet, längs kusten 
och ute i skärgården.

Utvecklingen under den efterföljande yngre 
stenåldern, neolitikum, behandlas därefter i artik
larna 8-11 av några författare. Fredrik Hallgren och 
Lars Sundström inleder och diskuterar trattbägar- 
kulturens spridning och etablering i Uppland. Ar
tikeln följer den hittillsvarande uppfattningen att 
en jordbrukskultur spred sig snabbt norrut från 
Sydsverige runt tiden 3900 f.Kr, liksom att spå
ren av denna kultur i stort sett är gemensamma 
inom dess utbredningsområde. Enligt författarna 
föreligger stora likheter mellan de uppländska in
lands- och kustlokalernas fornlämningsbild, om 
man undantar ekofaktmaterialet som ger en an
nan bild av näringsfånget inom den senare. Det 
finns indikationer på att kustlokalerna använts 
säsongvis för fiske och jakt men att man haft sitt 
huvudsäte längre in i landet. Längre mot norr och 
nordväst upphör trattbägarkulturens formspråk 
i artefaktmaterialet och där har man fortsatt att 
leva som jägare/samlare ännu ett tag.

Den ovan nämnda utvecklingsbilden delas till 
stora delar inte av Niclas Björck som anser att be
rättelsen om den agrara spridningen och utveck
lingen i östra Uppland måste revideras i grunden. 
Den generaliserade bilden av trattbägarkulturens 
snabba spridning norrut och till östra Mellansve
rige saknar enligt Björck hållbara belägg då den till 
väsentlig del bygger på endast detaljer i artefakt
materialet. Istället bör man utnyttja den moderna 
arkeologins möjligheter till mer kontextuella tolk
ningar, vilket skulle kunna ge en mer relevant bild 
av de olika kulturernas uttryck och näringsfång. 
Befolkningen längs Upplandskusten var i första

hand jägare/fiskare och samlare av vegetabilier och 
kustregionen kom inte att präglas av någon jord
bruksutveckling. Björck anser också att olikheterna 
måste betonas. Det har funnits en variation i valet 
av näringsfång och levnadssätt och bilden av denna 
framträder då den ofta schablonmässiga koppling
en till sydsvensk odlingsutveckling överges.

I artikeln om kustjägare och bönder diskuterar 
Magnus Artursson den senare delen av mellan- 
neolitikum och de två kulturgrupper som kunnat 
identifieras från denna tid, den gropkeramiska 
kulturen och stridsyxekulturen. Artursson antar 
att de båda kulturerna levt parallellt med varandra 
men dock mer eller mindre skilda åt. Anledningen 
till det senare är svår att förklara, d.v.s. om det är 
etniska eller sociala skillnader (vilka då möjligen 
varit oförenliga) som är förklaringen. Föremål för 
problematisering är också tecknen på att stridsyx
ekulturen etablerat sig snabbt i östra Mellansve
rige. Möjligen skulle detta kunna tala för en snabb 
invandring men det är även möjligt att en föränd
ring skett genom intensiv influens utifrån eller al
ternativt en kombination av båda faktorerna.

Aspekter av den agrara utvecklingen under sen- 
neolitikum och bronsålder i norra Mälardalen be
handlas därefter av Jan Apel, Kim Darmark och 
Helena Victor. Artikeln diskuterar förekomsten av 
ensamliggande härdar och skrävstensflak och de
ras associationer till boplatslägena. Diskussionen 
görs med paralleller till förekomsten av samma typ 
av lämningar i Östergötland. Författarna antar att 
förekomsten av ensamliggande härdar och skärv- 
stensflak i östra Mellansverige hänger samman 
med ett utökat utmarksbruk för husdjurshållning 
under yngre bronsålder och förromersk järnålder. 
Då det gäller de lokaler som undersökts inom E4- 
projektet så har man dock funnit en skillnad vad 
gäller dessa lämningars boplatsanknytning bero
ende på inom vilka höjder de påträffats.

Efter detta besök i de norra delarna av Uppland 
och stenåldern och den begynnande bronsåldern 
tar vi oss ner till först Vaksala och Danmark och 
situationen där under brons- och järnålder för att 
därefter sakta men säkert ta oss norrut igen för att 
så småningom landa i Tierp. Innan vi kommer till 
Tierp görs en genomgång av en del av Vendel av 
vad man i vissa fall, åtminstone då det gäller sen
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bronsålder och järnålder, kan kalla utmarksbebyg- 
gelse och dess relation till stormannamiljöerna 
och dessas framväxt. Men här behandlas också den 
tidigare bebyggelsen från stenålder.

Hans Göthberg och Kerstin Åberg behandlar 
i sin artikel de södra delarna av det område som 
berörs av E4: ans omläggning, nämligen sock
narna Vaksala och Danmark. Deras syfte är att be
lysa områdets bebyggelseutveckling i betydelsen 
ianspråktagande, bebyggelsens spridning, täthet, 
struktur och näringar. Här behandlas också den 
förändring som sker av maktfördelningen i områ
det och framväxten av ett både stratifierat och mer 
centraliserat samhälle med utgångspunkt i diskus
sionen om skillnader i gravskick, typ av gravgåvor, 
betydelsen av rika gravfynd, bebyggelsens täthet 
samt ortnamn.

I en artikel om bronsåldersmiljön i ån Samnans 
dalgång av Berit Schütz och Per Frölund framhålls 
vattendragets betydelse för den fortsatta utveck
lingen i detta område. De nyare undersökningarna 
har visat att detta landskapavsnitt togs i anspråk 
betydligt tidigare än vad som framgått av äldre 
forskning. Mot bakgrund av att det numera finns 
ett antal dateringar till äldre bronsålder från bo
platser i området har den tidigare uppfattningen att 
landskapet kring Gamla Uppsala tidigast skulle ha 
torrlagts under yngre bronsålder kommit på skam. 
Mycket tyder på att man bör omvärdera landhöj- 
ningskurvan för området. En annan viktig aspekt 
som behandlas i denna artikel är metallhantverket 
och huruvida detta har en speciell betydelse för 
platsens status. Den slutsats författarna drar är ett 
inlägg i debatten om var och hur spridd den me
tallurgiska kunskapen var i samhället och därmed 
också en del i debatten om järnets introduktion.

I den efterföljande artikeln behandlar Per Frö
lund den äldre järnåldern i Gamla Uppsala. Arti
keln ägnas framförallt åt den agrara miljön, dess 
utnyttjande, möjliga förändring och orsakerna till 
dessa. En av ingångarna är att den historiska grän
sen mellan Bredåkers och Gamla Uppsalas byar 
skär över en mängd boplatser från denna tid och 
att man därmed kan ana att en stor omstruktu
rering skett. Tydligt visas att både specialisering 
på odling och boskapsskötsel har förekommit i 
området och att större förändringar skett över

tid. Diskussion förs också om hur miljön i Gamla 
Uppsala skall karakteriseras utifrån begrepp som 
social status och hierarki. Frågan blir om man kan 
diskutera social eller politisk organisation utifrån 
bebyggelsen. Resultatet blir en intressant diskus
sion som utmynnar i en teori om hur området va
rit hierarkiskt strukturerat.

Ann Lindkvist och Jonas Wikborg vill utifrån 
ett naturgeografiskt väl sammanhållet område, i 
det här fallet Ärentuna socken, skildra hur bebyg
gelsen etableras och utvecklas från det att män
niskan först satte ner sina bopålar här under sten
åldern, fram till historisk tid. Tyngdpunkten för 
undersökningen ligger på att översiktligt beskriva 
bebyggelsens lokalisering och förändring över tid 
där odling, bete och kommunikationsleder ingår 
som en viktig del. Vad som framgår av artikeln är 
den starka kontinuiteten som finns i bygden, även 
om omläggningar av bebyggelse och ägor skett.

Två studier av historiska byar har utförts inom 
E4-projektet. Den ena, författad av Karin Hall
gren och Clas Toliin, behandlar Kyrsta i Ärentuna 
socken. Den andra av Mats Pettersson behandlar 
Vallby i Tierps socken. Båda artiklarna fokuserar 
på markutnyttjande liksom på befolkningen av be
suttna/bönderna och obesuttna i byarna. De källor 
som främst används är äldre lantmäterikartor, bo
uppteckningar och mantalslängder.

I artikeln om området kring Långsjön utgår 
författarna Elisabeth Almgren, Andreas Hennius 
och Kerstin Åberg från ett befintligt storgods från 
1200-talet, med följdfrågan om den vedertagna 
bilden av området som marginellt och med få 
fornlänmingar verkligen är riktig. Angreppssät
tet är tvärvetenskapligt. Författarna arbetar med 
vegetationshistoria, fornlämningar, lösfynd, över
plöjda boplatser, gravar och historiska källor för 
att beskriva och tolka den förhistoriska bebyggel
sen och framväxten av den medeltida högstatus
miljön. Författarna leder oss genom årtusendena 
fram till den tid under yngre järnålder då tydliga 
tecken finns på att en stormannamiljö växer fram 
i området och begrepp som social kontinuitet och 
strukturell kontinuitet diskuteras.

I artikel om Vendelbygdens utkanter behandlar 
Niclas Björck och Anton Seiler den nya kunskapen 
om bygden som framkommit under E4-projektet.
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De undersökta fornlämningarna satter fokus på 
ett dynamiskt landskap som till följd av strandför- 
skjutningsprocessen skapat helt skilda levnadsvill
kor genom årtusendena, från mesolitikums yttre 
skärgårdsmiljöer till den yngre järnålderns bördi
ga jordbrukslandskap omgivet av resursrika skogs
marker. Författarna behandlar samhällsstruktu
ren, näringsfånget och de beroendeförhållanden 
som finns i de olika tidsperioderna och slutligen 
den framväxande hierarkiseringen i området.

Sju artiklar mot slutet av volymen har Tierps- 
bygden som huvudsakliga studieobjekt. Det för
hållandevis stora antalet studier motiveras genom 
att denna ort varit föremål för ett flertal stora un
dersökningar inom E4"projektet, men även av att 
Tierp, trots sin storlek och onekliga spännande 
förhistoria och historia, aldrig tidigare granskats 
på ett övergripande sätt.

I de två första artiklarna av Anna Maria Renck 
och Anton Seiler görs ingående studier av den
na norduppländska ort under brons- respektive 
järnålder. Deras angreppssätt präglas av att käll
materialet, i form av huvudsakligen kända forn- 
lämningsbestånd, tidigare utförda arkeologiska 
undersökningar och registrerade lösfynd, aktivt 
integreras i och studeras mot bakgrund av rådande 
naturgeografiska förutsättningar. I Seilers arbete 
uppmärksammas bortodlingsproblematiken, sam
tidigt som ljuset riktas mot den långa kontinuite
ten som präglar bosättningarna i bygden och de tal
rika makt- och högstatusindicerande företeelserna 
i Tämnaråns dalgång. I Rencks artikel framhävs 
bygdens särdrag under bronsålder, med bland an
nat en nästan total avsaknad av skärvstenshögar.

I en artikel författad av Anton Seiler, Håkan Ran- 
heden och Berit Sigvallius görs en ingående studie 
av Vallby, där ett stort och mångfacetterat material 
från järnålder insamlats vid flera undersökningar. 
Föremål för närmare granskning är utvecklingen 
vid övergången mellan äldre och yngre järnålder, 
med fokus på bl.a. bebyggelsens lokalisering och 
den lokala ekonomin belysta utifrån det makrofos- 
sila och osteologiska materialet. Av studiet framgår 
att stora skillnader föreligger i flera avseenden mel
lan järnålderns tidiga och senare delar, även om en 
viss specialisering verkar vara ett återkommande 
drag hos Vallbys bosättningar oavsett tidsperiod.

I ytterligare en artikel av Anna Maria Renck och 
Anton Seiler behandlas de kommunikativa aspek
terna i Tierp under brons- och järnålder. Tämnarån 
och Uppsalaåsen har uppenbarligen spelat en hu
vudroll i sammanhanget. En närmare granskning 
av det geografiska läget i förhållande till farleder 
ger vid handen att bygden tidigare uppfattats som 
betydligt mer central än vad fallet är idag, och att 
i det närmaste kan betraktas som en förhistorisk 
viktig knutpunkt i norra Uppland.

Karakteristiskt för Tierp är ett ortnamnsskikt 
med flera spännande drag, ett material som uttöm
mande studeras av Stefan Brink. Förutom mycket 
gamla och svårtolkade inslag, som t.ex. själva nam
net Tierp, finns hos bebyggelseenheterna inslag av 
naturbetecknande och centralplats-indikerande 
namn. Ortnamnen avspeglar också bebyggelseex
pansionen mot urmarkerna som inträffade under 
tidig medeltid.

Under medeltid och tidig modern tid var norra 
Uppland centrum för den svenska humleodlingen. 
Kring denna företeelse kretsar Clas Tollins och 
Else-Marie Karlsson Streses artikel, som förutom 
en allmän presentation av humlens egenskaper 
och användningsområden, detaljerat studerar dess 
betydelse i ett socioekonomiskt perspektiv uti
från historiska källor och äldre lantmäterikartor. 
Tierps framträdande roll i sammanhanget fram
går av häradets sigill som framställer tre humleax. 
Humle var inte i första hand en krydda utan ett 
konserveringsmedel som gjorde att ölet kunde lag
ras i månader istället för veckor.

Sigurd Rahmqvist redogör i sin artikel för de 
medeltida förhållandena i Tierpsbygden vad gäller 
territoriell indelning och jordenatur. Utgångspunkt 
för undersökningen är det medeltida skriftliga käll
materialet, kompletterat av ortnamnen, fornläm
ningarna och de äldre lantmäterikartorna. Resul
tatet pekar ut Tierp som säreget i ett uppländskt 
perspektiv, en välmående bondebygd med mycket 
gamla anor och tydliga drag från Norrland.

Ovanstående inledning har varit en kort intro
duktion till de olika avsnitten i denna volym och 
det är nu dags att påbörja resan som heter; ”Land 
och samhälle i förändring. Uppländska bygder i ett 
långtidsperspektiv”. ■
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Vegetationsförändringar
Markpåverkan och odlingsutveckling i norra Uppland

Håkan Ranheden , Riksantikvarieämbetet UV Mitt

D
enna artikel diskuterar delar av de natur
vetenskapliga analyserna inom det om
fattande E/pprojektet, nämligen de som 
har berört lämningar av växtmaterial. Dessa läm

ningar har varit frön och frukter, liksom i några 
fall fragment av ved, som plockats ur jordprover 
från boplatserna. Analyserna har också omfattat 
mikroskopiska växtdelar i form av pollen vilka 
studerats i borrkärnor från några platser längs 
vägsträckan. Resultaten är de pollendiagram som 
har utarbetats inom projektet. Den förra gruppen,
d.v.s. de makroskopiska växtresterna (som är syn
liga för blotta ögat) har analyserats med främsta 
syfte att försöka få svar på frågor angående växt- 
hanteringen på respektive boplats, framförallt då 
avseende odlade sädesslag. Makrofossilanalyserna 
har i hög grad varit kontextbundna och de kom
mer att diskuteras tämligen ingående vad gäller 
framförallt den kronologiska aspekten.

Diskussionen av de regionala vegetationsanaly- 
serna, d.v.s. pollenanalyserna, kretsar mest kring 
några specifika frågor men också mer allmänt 
kring hur de kan ge stöd för tolkningarna av de 
lokalbundna analyserna. Diskussionsfokus ligger 
här främst på förhållandena under bronsålder och 
äldsta järnålder liksom på övergången mellan äld
re och yngre järnålder. Anledningen till detta är 
att det finns många frågor kring utvecklingen un
der dessa tider liksom även teorier om det. Diskus
sionen förs också med paralleller till utvecklingen 
i Östergötland, så som den framkommit genom 
några undersökningar där även UV deltagit.
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Då det vidare gäller de regionala aspekterna av 
tolkningarna vilka således till stor del utgår från 
pollenanalyserna är det viktigt att påpeka att tolk
ningarna i första hand utgörs av mina egna syn
punkter liksom värderingar av vad framförallt just 
pollenanalyserna gett i form av relevant informa
tion. Tanken var redan i början av projektet att en 
person skulle se mer översiktligt på pollenanaly
serna och då även utifrån perspektivet av makro
fossilanalyserna och genom en egen ståndpunkt 
tolka dessa. Det innebär naturligtvis att diskus
sionen och dess slutsatser här kan skilja sig från 
de som författarna av respektive pollenrapport 
gjort. Det måste betonas att det förstås alltid är en 
tolkningsfråga vilka slutsatser man drar av sådan 
komplex information som man erhåller ur t.ex. ett 
pollendiagram. Det är emellertid Elisabeth Alm
gren vid Uppsala universitet och Sven Karlsson vid 
Stockholms universitet som har gjort själva pollen
analyserna och varje sådant pollendiagram finns 
avrapporterat. Till dessa hänvisas då det gäller t.ex. 
numeriska data om frekvenser av pollen etc.

Växtmaterialstudierna inom respektive utgräv
ning har som redan nämnts varit analyser av mak
rofossil, främst av frön och frukter. Dessa har ut
förts av undertecknad och av Anneli Ekblom vid 
Uppsala universitet. I artikeln nedan diskuterar 
jag utfallet av analyserna från flertalet undersök
ta boplatser och analysresultaten från respektive 
plats redovisas i ordning från söder mot norr.

Som ett genomgående tema i artikeln har jag 
försökt föra en diskussion om de framkomna ana
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lysresultaten och dess relevans, dels utifrån kro
nologiska aspekter men kanske framförallt i en 
representativ mening. Det har funnits stora varia
tioner i utfallet av makrofossilanalyserna och det
ta är kanske något man kunnat vänta sig men jag 
anser att det finns en central mening i att försöka 
resonera just kring signifikansen av framkomna 
analysdata och i vilken grad de kan göras giltiga 
för t.ex. en period.

Bland det svåraste i tolkningarna av paleobo- 
taniska data är de kronologiska aspekterna av 
det. Detta har också varit tydligt för flera av de 
nedan behandlade boplatserna och de öppna sta
peldiagram med vilka resultaten från respektive 
grävning redovisas bygger främst på arkeologer
nas kronologiska tolkningar av respektive boplats. 
Denna problematik diskuteras naturligtvis även 
då det gäller växtmateriallämningarna.

En annan viktig och svår del i tolkningen av 
makrofossilanalyserna är som sagt att avgöra vad 
de representerar. Detta har blivit tydligt i flera av 
undersökningarna där t.ex. vissa aspekter av den 
dåtida floran inte finns representerad inom någon 
boplats eller kanske kontext. Det har framkommit 
variationer i analysutfallen som enligt min mening 
inte alltid varit relevanta och där jag sökt efter al
ternativa förklaringar annat än att de strikt måste 
ha varit kopplade till en sådan vegetation och växt- 
materialhantering eller kanske frånvaro av det.

De undersökta platserna 
och tolkningar av resultaten 
från dessa
I det här avsnittet behandlas resultaten från res
pektive utgrävning med början i den södra delen 
av vägsträckan och norrut. Analysresultaten från 
varje plats kommer att redovisas med hjälp av olika 
typer av diagram vilka på ett eller annat sätt sum
merar indikationerna beroende på vilka frågor som 
diskuteras. Utöver dessa diagram finns för de flesta 
platser även en redovisning av 14C-resultaten i form 
av uppställningar efter minskande åldrar vilka visar 
relationerna mellan erhållna 14C-åldrar och kalibre
rade kalenderåldrar. För direkta rådata angående

makrofossilfynd och deras frekvenser hänvisas dock 
till respektive projektrapport där samtliga analyse
rade prov finns listade. De arkeologiska uppgifter 
som ges i samband med de olika delarna kommer 
huvudsakligen också från rapporterna.

Brillinge
Sommaren 2002 undersöktes en järnåldersboplats 
vid Brillinge by i Vaksala socken strax öster om 
Uppsala (RAÄ 305). Den undersökta boplatsen har 
utgjort en östlig del av ett större boplatskomplex 
och är ett exempel på en typ av fornlämningar som 
i detta område återfinns i gränszonerna mellan de 
lägre liggande lermarkerna på ungefär 20 meter 
över havet och de lite högre belägna moränmar
kerna. Den aktuella boplatsen var belägen på mo
dern åkermark och där i en svag nordöstsluttning 
på höjderna 21-23 rneter över havet. Väster om bo
platsen finns en moränhöjd som når upp till 25 me
ters nivån. Öster om denna svaga höjd sänker sig 
lermarken svagt österut och ner mot ån Samnan 
som finns på ungefär 15 meters höjd över havet.

Vid utgrävningarna framkom delar av en mer 
utbredd bebyggelse och bland annat kunde ett par 
treskeppiga hus och två mindre fyrstolpshus un
dersökas i sin helhet. Man kunde vid undersök
ningarna också påvisa aktivitetsytor med ett antal 
härdar, en sannolik hägnad samt ett par gravar. 
Bebyggelsen antas ha korrelerat mot två skeden 
under yngre romersk järnålder. En av gravarna 
samt några av härdarna var dock äldre, från för
romersk järnålder.

Ett av husen var ett ovanligt vidlyftigt långhus, 
ca 43 meter långt, vilket tycks ha haft en grund
stomme uppburen av 26 takbärande stolpar i 13 
par. Troligen har huset varit uppbyggt av tre de
lar mellan vilka två ovanligt långa spann tycks 
ha funnits. Huset antas vara från yngre romersk 
järnålder även om stolpuppsättningen anger drag 
av äldre uppländska hus. Möjligen har huset haft 
en köks- eller hushållsdel i dess mittsektion. De 
påträffade stolphålen var, trots att de utgjort bä
rande mittstolpar, förhållandevis grunda. Några 
rester av härdar påträffades inte i detta hus vilket 
troligen beror på att dessa numer är bortodlade. 
De tämligen grunda stolphålen borde kunna tol-
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kas som ett tecken på att ytligare anläggningar un
der tidens gång också blivit bortodlade.

De tidigare stolphålen syntes som mörkfärgade 
fläckar vilka utgör rester av de nedbrunna stolpar 
som burit upp huset. Prover för makrofossilana- 
lys togs från i första hand mittdelen av huset men 
även från den östra delen samt från den västra de
len. Fynden i de analyserade proverna utgjordes av 
strödda sädesslagsfrön av korn, inga veten note
rades. De två proverna från den östra delen inne
höll inga sädesslagsfrön medan det prov som togs 
från den västra delen innehöll ett kornfrö. I övrigt 
fanns enstaka noteringar av frukter av småsnärj- 
måra {Galium spurium). Ett av proven i mittsektio
nen, IdiÓ32 (A1624), gav några fler kornfrön än 
de övriga stolphålen och möjligen fanns en plats 
för sädesslagshantering i denna del av huset, d.v.s. 
att det troligen utgjort en hushållsdel. De sam
manlagda fynden av brända frö/frukter från Bril- 
linge var följande:

mmmmmm
Skalkorn IOV2

Småsnärjmåra 11

Ospec. säd 2

Dessa är alltså strödda lämningar av i första hand säd 
vilka påträffats i sådana anläggningar där de brukar 
finnas och fynden av skalkorn är typisk för tiden och 
regionen. Småsnärjmåran är också ett vanligt fynd i 
detta sammanhang där de anger näringsrika marker 
som också är störda av allehanda aktiviteter.

Ytterbacken och Eke
I samma dalgång som Brillinge men på den östra 
sidan av ån Samnan finns två lokaler vilka även de 
omfattats av utgrävningarna för nya vägen. Dessa 
är lokalerna Ytterbacken och Eke som båda är be
lägna på nuvarande åkermark. De två platserna 
ligger åtskilda några hundra meter från varandra 
i väst-östlig riktning varav den östra lokalen, Eke, 
ligger på ca 20 meter över havet medan den västra, 
Ytterbacken, ligger mellan 20-23 meter över havet.

I Eke påträffades ett par förtätningar med bo
platsanläggningar från förromersk-romersk järn

ålder bestående av stolphål, härdar, en nedgrav
ning samt ett grophus. Ett mindre antal prover 
analyserades från denna lokal, endast 9 stycken, 
med ett tämligen magert resultat. Ett stolphål från 
ett hus (hus 1) gav ett sädesslagsfrö av vete och ett 
par prov från grophuset innehöll ett vetefrö var
dera. Dessa två prov korrelerar förmodligen mot 
tidig romersk järnålder. Därutöver fanns prover 
från ett par härdar vilka varit svåra att placera kro
nologiskt och vilka innehöll ett kornfrö samt två 
ospecificerade sädesslagsfrön.

Den andra lokalen, Ytterbacken, gav ett bättre 
resultat och det togs också flera prov därifrån. 
Inom lokalens östra del fanns resterna av två hus, 
hus 3 och 4, vars stolphål också provtogs för mak- 
rofossilanalys. I Ytterbacken har man uttolkat tre 
tidsmässiga faser i materialet där den tidigaste an
tas vara från den yngre bronsåldern.

En yngre fas antas finnas representerad i den 
mellersta delen av utgrävningsområdet och som 
främst präglades av nedgrävningar. Nedgrävning- 
arna tycks inte hänga samman med något av bo
platsområdena. De är också svårtolkade vad be
träffar kronologin men är troligen från romersk 
järnålder. Inom detta område fanns en ganska 
ovanlig härd vilken först tolkades som en nedgrav
ning. Den var skarpt newdskuren i leran och hade 
sintrade väggar liksom diverse förkolnade rester 
vilket ledde till att den omtolkades till en härd. 
Härden ifråga visade sig vara förhållandevis rik på 
brända sädesslagsfrön. Till romersk järnålder hör 
också prover som tagits ur stolphål från hus 3 i den 
östra delen av Ytterbacken och vilka har gett spo
radiska rester av ospecificerad säd.

Fynden från romersk järnålder kan vara mer 
sammansatta vad beträffar kronologin än vad dia
grammet anger. I stapeln som representerar den 
senare fasen ingår även de sporadiska fröfynden 
från Eke vilka trots sin fåtalighet ändå påverkar 
bilden starkt genom de två vetefynd som gjordes 
där (ljusgult fält i diagrammet). Eke har alltså 
präglats mer av veteodling (eller hantering) än 
Ytterbacken så som det framkommit i dessa ana
lyser. De anläggningar från Eke som analyserats 
korrelerar mot den tidiga delen av romersk järn
ålder och det är möjligt att även detta kan be
traktas som ett urskiljbart moment under vilken
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■ Ospec. säd

■ Korn

■ Vanl. vete 

□ Kubbvete

Q Emmer/spelt

■ Ruderatveg.

■ Ängs/gräsm.

Figur i. Diagrammet visar fynden av olika frön,/frukterfrån Ytterbacken och Eke. Den övre stapeln anger fynden 
från romersk järnålder och den undre de frän yngre bronsålder.

Figure i. Diagram withfinds ofvarious seeds/fruitsfrom Ytterbacken and Eke. The upper column shows finds from 
the Roman Iron Age, the bottom column finds from the Late Bronze Age.

man också hanterat vete mer än under övrig tid.
Annars är det korn som har dominerat under de 

båda skeden som illustreras av diagrammet liksom 
att det från den tidigare fasen finns spår av äldre 
säd som spelt eller emmervete. För två av proverna 
från Ytterbacken gäller ett liknande resonemang 
som för några av de andra lokalerna inom E4- 
grävningarna, nämligen att det är ett fåtal, i det här 
fallet två, prov som har gett nästan alla fynd av säd. 
Från yngre bronsålder är det ett prov från ett stolp
il ål (A6620) som har gett de flesta fynden och från 
romersk järnålder är det den nedgrävda sannolika 
härden (A7141) som också bidragit med en stor del 
av fynden. Nu innebär det i detta fall, då det gäller 
den romerska järnåldern, inget tolkningsmässigt 
problem eftersom fynden av korn samt ospecifice
rad säd även har en stor spridning över platsen. Då 
det gäller bronsåldersfynden är det bara fem stolp- 
hål från hus 4 som har provtagits.

Även här, liksom från de flesta av undersökning
arna, är det mer fragila frö/fruktmaterialet från 
olika örter helt säkert starkt underrepresenterat. 
Den stora andelen ospecificerad säd understryker 
också den höga destruktionsgraden i materialet.

Berget
Endast en knapp kilometer nordväst om Ytterback
en ligger en annan lokal som omfattats av E4-un- 
dersökningarna, nämligen Berget. Lokalen grävdes

av Upplandsmuseet sommaren 2002. Fornlämning- 
arna ligger i lerig mark som brukats fram till nutid. 
Området ligger mellan 20-22 meter över havet och 
marken sluttar svagt mot öster ner mot dalgången 
i nordöst där ån Samnan löper mot nordväst och så 
småningom går ihop med Fyrisån precis norr om 
Gamla Uppsala.

Det undersökta området har främst omfattat en 
boplatsyta som i sig utgjorde en östlig del av en 
större sådan. Vid utgrävningarna blottlädes spå
ren av en bebyggelse med bland annat sex treskep- 
piga hus varav fyra undersöktes i sin helhet liksom 
ett fyrstolpshus. Övriga objekt som påträffades var 
brunnar, härdar, kulturlager, rännor, spår av häg- 
nader och nedgrävningar. Bosättningarna har da
terats till ca 200 f.Kr. till 300 e.Kr. med en tonvikt 
under tidig romersk järnålder.

Ett ganska stort antal prover (69 st.) analysera
des med avseende på växtmakrofossil. Av dessa var 
16 helt fyndtomma i det avseendet medan en do
minerande del av resten endast innehöll obrända 
frön och frukter. Av de prov som innehöll brända 
makrofossil var de flesta tagna i stolphål från husen 
1, 2 och 3 där husen 1 och 2 är daterade till tiden 
runt Kristi födelse medan hus 3 var något yngre, 
från tidig romersk järnålder. Fyra av de påträffade 
brunnarna analyserades också med ett varierat re
sultat vad avser obrända växtrester. Det samman
lagda utfallet av analyserna kan illustreras med föl
jande lista över brända fynd av frön eller frukter.
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Art/släkte Antal

Vanligt vete 5

Kubbvete 1

Ospec. säd 4

Enfrön 3

Säv 1

Vicker 1

Törelväxter 1

Av dessa är ett vetefrö samt ett ospec. sädesslagsfrö 
från hus 3 och därmed sannolikt något yngre än de 
övriga fynden. Bilden av denna fördelning anger 
vetet som den huvudsakliga odlade grödan medan 
svaga spår av ängsmarksbruk ńnns i form av frukt
fyndet från släktet Scirpus (säv). Den mer uttalade 
ruderatfloran vilken säkert fanns på platsen lyser 
med sin frånvaro i det brända fyndmaterialet vil
ket med stor sannolikhet har bevaringsmässiga 
förklaringar vilket diskuteras mer nedan. Som 
även diskuteras på annan plats är det knappast 
troligt att sädesslagsfynden ger en relevant bild av 
hela den tid som bosättningarna funnits på plat
sen utan dessa kan vara spåren av mer eller mindre 
avgränsade moment eller tider.

Mer information angående ruderatfloran fanns 
i brunnsmaterialet då en av brunnarna, A2749, 
innehöll rikligt med obrända frön och frukter av 
allehanda växter. Dessa bör kunna anses tolknings
bara genom att proven tagits i de våta brunnsfyll- 
ningarna. Växtmaterialfynden i brunnen anger en 
ganska typisk ruderatmarksflora med arter som 
ofta påträffas på störda markytor med relativt höga 
kvävehalter. Det är växter som svinmålla, våtarv, 
plister, dånväxter, jordrök, pilört och penningört 
där frön av svinmållan dominerar tydligt. I brun
nen fanns även spår av betes eller ängsmarksväx- 
ter som t.ex. smörblomma, gåsört, fingerört, viol 
och vitklöver varav frukterna av smörblomma var 
mest frekventa. Man bör sannolikt utgå ifrån att 
den lokala vegetationen runt brunnen har spridit 
huvuddelen av det påträffade växtmaterialet men 
en del kan ha kommit med i eventuellt dumpat 
material. Analyser av brunnsfyllningar diskuteras 
ur mer generell synvinkel i slutet av denna artikel.
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Lövstaholm
Bara några hundra meter norr om Berget under
söktes sommaren 2003 ett boplatsområde vid Löv
staholm. Lövstaholm ligger precis väster om Sam- 
nans vattendrag och de östra delarna av boplatsen 
har legat i nära relation till vattendraget. Boplat
sen som hade en tidsmässig tyngdpunkt under den 
förra delen av den romerska järnåldern låg på mark 
som sluttade svagt mot nordost ner mot Samnans 
vattenflöde. Marken utgjordes av finsediment, i 
första hand av postglacial lera. Den undersökta 
boplatsen låg mellan 17-21 meter över havet.

Efter avbaningen framträdde en stor mängd an
läggningar vilka syntes som mörka fläckar av lite 
varierande storlekar. Bland dessa fanns hundratals 
stolphål vilka till viss del kunde associeras till hus. 
Talrika härdar liksom kokgropar påträffades vilka i 
regel fanns belägna intill varandra. Även några ug
nar påträffades. Sammanlagt kunde 12 hus, de fles
ta treskeppiga, urskiljas bland de talrika stolphålen. 
Dessa var mellan 9 och 44 meter långa och hade 
det gemensamt att de alla låg med ena gaveln vänd 
mot ån Samnan vilket innebär att husens långsi
dor låg i sydvästlig-nordostlig riktning. Husen var 
placerade på så sätt att de bildade tre tämligen tätt 
sammanhållna gårdar vilka formade en liten by. 
Mellan de två södra gårdarna inom den byliknande 
associationen av hus fanns en plats med ett antal 
brunnar liksom resterna av några mindre byggna
der vilka antas ha haft gemensam funktion.

Makrofossilanalysen som utförts av Anneli Ek
blom vid Uppsala universitet, har omfattat prover 
från ett flertal stolphål, några härdar, en ugn samt 
prover från sju av brunnarna. De hus som analy
serats är husen 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 och 13. Av 
dessa var hus 11 äldre än de övriga och tycks av 14C- 
dateringen att döma ha varit från yngre bronsålder/ 
äldsta järnålder. Anläggningarna från huset inne
höll dock inga brända växtrester. Av de analyse
rade brunnarna innehöll två tämligen rikligt med 
obrända frön/frukter (A7866 och A11Ó32) medan 
en (A77Ó0) endast gav mycket sporadiska fynd av 
sådana växtrester. De övriga analyserade brunnar
na var helt tomma vad växtmaterial beträffar.

Av de analyserade husen har följande hus gett 
resultat i form av brända makrofossilfynd; husen 1,
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6, 8, 9, io och 13. Två av dessa hus var något yngre 
än de övriga, nämligen hus 1 och 13, och dessa kor
relerade mot den yngre delen av romersk järnålder. 
Proverna från de båda husen innehöll emellertid 
endast sporadiska lämningar av växtdelar. De öv
riga husen härrörde från tiden runt Kristi födelse 
och in i äldre romersk järnålder. Den översta av 
de två staplarna i diagrammet nedan visar de sam
manlagda fynden av olika sädesslag inom husen 
från Kristi födelse och tidig romersk järnålder. 
Den nedre stapeln i diagrammet anger det samma

Figur 2.14G-dateringarna 
från Lövstaholm.

Figure 2.Radiocarbon 
results from Lövstaholm

men där de mycket talrika fynden från A12575 i 
hus 6 är exkluderade. A12575 var ett stolphål vil
ket var beläget i den sydvästra delen av hus 6.

Skillnaden mellan de två diagrammen är alltså 
fynden från en enda anläggning och prov. Frågan 
om hur man skall förhålla sig till enstaka men rika 
fynd är svår att ta ställning till och inrymmer fram
förallt två problem. Det första är det faktum att de 
talrika fynden kraftigt förrycker de procentuella 
fördelningarna till något som kanske (eller snarare 
förmodligen) inte är relevant för platsen. Det andra

■ Ospec. säd

■ Korn 

Bi Vete 

□ Kubbvete

■ Emmer

■ Havre
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Figur 3 .Den övre stapeln visar samtliga fynd av säd från Lövstaholm medan den undre visar detta då fynden från 
den innehållsrika anläggningen A12575 har exkluderats.

Figure 3. The top column shows all finds ofcereal from Lövstaholm while the bottom column shows the same, 
excluding finds from the rich feature A12 57 5.
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problemet är det som diskuteras mer nedan då det 
gäller Ryssgärdet och Bredåker, nämligen om vilka 
moment som avspeglas i resultaten. En enda han
tering av t.ex. skalkorn, vilken då kanske avsatt flö- 
diga spår i marken i form av t.ex. härdrester, kan 
mycket väl helt anslå bilden av vad som odlats på en 
plats medan det i praktiken borde vara spridning
en av respektive sädesslag över platsen som bättre 
korrelerar mot den mer långsiktiga hanteringen av 
detta sädesslag. Man kan också visa detta genom 
skillnaden av de två staplarna i diagrammet ovan 
där de flesta av de påträffade vetefröerna fanns i 
just A12575 liksom samtliga kubbveten och näs
tan alla troliga emmervetefrön. Även en stor del av 
havrefröerna fanns i just den anläggningen.

Anläggning 12575 som alltså var ett stolphål i 
hus 6 är naturligtvis intressant i sig. Fyllningen i 
det tidigare stolphålet har bildat en egen liten kon
text med ett spektrum av sädesslagsfynd som självt 
överträffar resten av platsens analysresultat. Fynd
mängden i sig ger förstås anledning att tolka denna 
del av huset som på något sätt relaterat till hante
ring av säd. Det är dock i första hand diversiteten 
av olika säd som är slående liksom de frekventa 
fynden av veten. Man blir lätt benägen att anta att 
det analyserade provet är en del av en längre tids 
ackumulation av t.ex. säd men detta går inte att slå 
fast med mindre än att flera av kornen 14C-dateras. 
Att avgöra den taxonomiska fördelningen av od
lade grödor inom ett visst intervall i tiden är också 
svårt och det är inte omöjligt att provet i själva 
verket inte alls relaterar till någon längre tids acku
mulation. Kanske odlade man mer varierat än vad 
man kan anta eller kanske var det alternativt så att 
man hanterade flera sorters säd i hushållet utan att 
man för den skull odlade alla sorterna själva.

Beroende på om man inkluderar eller exkluderar 
fynden från A12575 så framträder i alla händelser 
två mycket olika bilder av sädesslagshanteringen 
i Lövstaholm. I det första fallet anger resultaten 
att vete dominerade starkt (varför det också skulle 
ligga nära till hands att anta att en betydande del 
av de ospecificerade sädesslagsfröerna också är av 
vete). Då emellertid fynden från A12575 exklude- 
ras tonas bilden av vetets dominans ner väsentligt 
och ett annat kanske viktigare förhållande blott
läggs, nämligen att fynden av korn mer generellt
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dominerar bland den säd som kunnat artbestäm
mas. Det är också just korn som har den mest 
utbredda förekomsten över platsen och man kan 
därmed också anta att hanteringen av korn sanno
likt skedde under en längre tid än andra sädesslag.

Detta kan jämföras med en annan undersökning 
som nyligen publicerats, nämligen Sanda (Åqvist 
200(5) som var en boplats belägen strax öster om 
Upplands Väsby centrum norr om Stockholm. Bo
platsen vid Sanda undersöktes 1990-1991 och den 
omfattade lämningar från i första hand yngre järn
ålder. I proverna från Sanda fanns totalt sett en 
klar dominans av vetefrön. Majoriteten av dessa 
var emellertid koncentrerade till tre anläggningar 
från ett vendeltida hus. Koncentrationen av vete
fröerna till just ett av husen är intressant och bor
de kunna antyda husets möjliga specialitet beträf
fande dess funktion, i synnerhet eftersom platsen i 
övrigt mest präglats av kornfynd då det gäller säd. 
I övrigt var det alltså just korn som gav den star
kaste och sannolikt också mest varaktiga signalen 
bland Sandas anläggningar.

Fynden av sädesslagsfröerna från A12575 relate
rat till fynden från de övriga anläggningarna inom 
boplatsen i Lövstaholm, aktualiserar återigen 
frågan om tillfälligheternas betydelse då det gäl
ler fyndfördelningen. Då fynden av t.ex. kubbvete 
görs i endast ett stolphål över en plats där 100-tals 
anläggningar analyserats så borde det ligga nära 
till hands att anta att kubbvete hanterades under 
både en begränsad tid och troligen också inom ett 
begränsat område.

Även en del frön eller frukter av några örter har 
noterats i Lövstaholmsproverna. De fördelar sig så 
som visas i listan nedan.

Art/släkte Antal fynd I antal
anläggningar

Mållor (svinmålla) 16 10

Måror (småsnärjmåra) 14 10

Våtarv 3 1

Slidknäväxter 1 1

Olika gräs 4 4

Halvgräs (starr) 11 5

Tistel 1 1
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I listan är frö/fruktfynd från åkermarksogräs/ru- 
deratväxter angivna ovanför den sträckade linjen 
och de från ängs/gräs- eller betesmarkväxterna 
därunder. Vissa av arterna eller släktena kan ingå 
i båda grupperna, exempelvis tistlar vilka natur
ligtvis är beteståliga men som även förekommer 
på diverse ruderatmark. Många åkermarksogräs 
eller ruderatmarksväxter är också vanliga i be
tade marker som också ofta är mer eller mindre 
hård trampade på vissa ställen och där markens 
ytlager inte sällan är störda.

Det är spåren av mållor och måror som domi
nerar bland dessa örtlämningar och framförallt 
har dessa uppvisat den största spridningen över 
platsen. Av dessa anses mållorna vara mycket be
svärliga ogräs då de har förmågan att absorbera 
stora mängder av bland annat kalium från jorden. 
Mest utbredd och den kanske svåraste av dem är 
svinmållan. Man vet att skördar av t.ex. rotfrukter 
och potatis kan minska betydligt då dessa odlas 
på marker vilka är starkt infekterade med svin- 
målla. Att svinmållan också har enorm fröproduk
tion förklarar dess fröns nästan ständiga närvaro 
i marklagren. En enda planta kan producera upp 
till 20 ooo frön (Korsmo 1926). En ytterligare 
förklaring till att just svinmållan varit och är så 
frekvent är att den är förhållandevis indifferent 
vad avser en rad miljöparametrar. Den har t.ex. en 
vid tolerans då det gäller ljus och temperatur lik
som huruvida klimatet är kontinentalt eller ocea- 
niskt. Den har likaså en vid tolerans för markens 
reaktionstal, d.v.s. om marken är sur eller basisk. 
Dess preferenser vad gäller markens fuktighet är 
intermediär och det är egentligen endast riklig 
tillgång på kväve som är ett utmärkande krav för 
svinmållan. Bland mårorna brukar det vara små- 
snärjmåran som är mest frekvent i form av dess 
frukter vilka ofta observeras i jordprover från järn
åldern. Ibland träffar man på frukter av den större 
snärj måran vilken i huvudsak har liknande ekologi 
som småsnärjmåran men med en betydligt större 
affinitet till kväve samtidigt som den kan växa på 
något surare mark än småsnärjmåran.

Det förtjänar att nämnas att flertalet av de frukter 
av halvgräs (troligen av starr) som har noterats, på
träffades i prover från hus 6 vilket är det största hu
set inom Lövstaholm och vilket diskuteras mer strax

nedan (samma gäller de sammanlagt fyra gräsfröer 
vilka även dessa fanns i ett stolphål från hus 6).

Som också illustreras i figur nedan (fig. 4) utgör 
de påträffade brända resterna av örtvegetation en
dast sporadiska spår av en säkert ganska yppig ört 
och ruderatmarksflora som måste ha funnits på 
platsen. Anledningen till att de inte påträffas i hö
gre grad är som i så många fall inom Mälardalens 
sedimentområde att de inte har kunnat bevaras.

Hus 6
Boplatslämningarna vid Lövstaholm inkluderade 
som redan nämnts även resterna av ett stort hus 
vilket benämnts hus 6. Huset ifråga var ca 48 me
ter långt och resterna eller spåren av det utgjordes 
av en stor mängd stolphål samt några härdar. Ett 
flertal prover från stolphålen analyserades med av
seende på växtmaterial där det framkom ansenliga 
mängder av första hand säd i husets sydvästra del. 
Det var där det ovan nämnda stolphålet (A12575) 
fanns och som visade sig innehålla ovanligt stora 
mängder säd. Sammanlagt fanns 290 sädesslags- 
frön samt två agndelar av emmervete i provet från 
stolphålet. En stor del av fynden gick dock inte 
att artbestämma och 130 av fröerna har noterats 
som ospec. säd. 77 var av vanligt vete medan 29 
var av ospecificerat sådan och inte mindre än 28 
var av kubbvete. Därutöver fanns 17 frön av havre, 
några emmer/speltvetefrön (sannolikt dock em
mer) samt ett kornfrö.

Som illustrerats i figuren ovan var det fynden i 
just detta stolphål som bidrog till bilden av vetes 
dominans och detta fynd präglas verkligen av just 
olika veten. Fyndet reser några intressanta frå
gor som knyter an till vad som diskuterats ovan. 
Trots att korn i stort sett var frånvarande i detta 
fynd så tycks ändå en variation i sädesslagshante- 
ringen ha förevarit men denna har huvudsakligen 
avsett olika veten. Om fyllningen är en ackumu
lation från en längre tids verksamhet skulle detta 
som redan nämnts kanske förklara variationen 
av säd men ändå lämna frågan om kornets från
varo obesvarad. Om man istället antar att fyn
det i första hand korrelerar mot något avskilt 
moment, tidsmässigt eller platsbundet, så skulle 
det lösa problemet med att fyndets samman
sättning inte inkluderar korn. Kvar skulle dock
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frågan om det varierande vetematerialet finnas.
Frågan är emellertid hur man skall förhålla sig 

till de olika veteslagen, hur pass separerade i od
ling var dessa egentligen. Speciellt borde en sådan 
fundering kunna gälla för vanligt vete och kubb- 
vete. Dessa är genetiskt sett mycket närstående 
och det har dessutom funnits olika intermediära 
former av dem och det kan diskuteras i vilken grad 
de varit separerade i odling. Kan det därmed vara 
en tillfällighet att olika veten fanns i detta stolphål 
medan spåren av kornhantering förblev obefint
lig samtidigt som variationen över platsen i stort 
anger en spridningsmässig dominans för just korn. 
Alltså, en variation i valet av säd men utan denna 
variations mest frekventa komponent. Det är inte 
omöjligt att lösningen gömmer sig i de ospecifice
rade sädesslagen vilka kan innefatta korn och vil
ket skulle kunna medföra en variation mer lik den 
över platsen i stort.

Ett annat också tämligen rikt sädesslagsfynd 
gjordes i ett stolphål ca 10 meter mot nordost om 
A12575. Provet från stolphålet ifråga (A12245) 
innehöll ca 40 sädesslagsfrön varav de flesta var 
ospecificerbara. Bland de frön som kunnat artbe
stämmas var de flesta av korn och ansluter därige
nom mer till platsens övergripande allmänbild.

I mitten av hus 6 liksom i den nordöstra delen 
av det fanns flera frön respektive frukter av gräs 
och/eller ängsmarksväxter. Det var två stolphål 
i mittdelen av huset (A6643 och A6683) som 
innehöll frukter av halvgräs, sannolikt starrnöt
ter, liksom ett frö av gräs, troligen av Festuca-typ 
(svingel). Vid sidan av dessa fanns enstaka frön av 
ruderatvegetation samt ett obestämt sädesslagsfrö. 
Ser man mer över hela hus 6 fanns enstaka ned
slag av liknande frön/frukter här och var men just 
stolphålet A6583 angav en lite starkare ton i det 
avseendet. Det är dock variationen bland sädes
slagfynden som har varit mest anmärkningsvärd i 
proverna från hus 6.

Brunnarna
Inte mindre än sju brunnar har analyserats med 
avseende på växtmakrofossil samt insekter. In
sektsanalyserna har gjorts av Magnus Hellqvist 
(Hellqvist i tryck). Det är framförallt två av brun
narna som skall diskuteras här, nämligen A7866 och

A11632. Båda är från den tidigaste delen av romersk 
järnålder eller alternativt något tidigare. Den förra 
(A7866) var 2,52 meter djup, trattformig och fylld 
med 10 urskiljbara lager varav de två djupaste lag
ren analyserades. Det undre av dessa bestod av blå
grå lera med inblandning av växtdelar medan det 
övre utgjordes av en mer grågul lera med bränd så
dan i den övre delen. Den andra brunnen (A11632) 
bestod sannolikt av två nedgrävningar där den dju
paste nådde 2,32 meter under avbanad yta. Möjli
gen har denna djupare del grävts sekundärt för att 
fördjupa brunnen men det har också antagits att 
den tidigare brunnen utvidgats och fördjupats i 
syfte att forma ett vattenhål för kreaturen. Ett prov 
(PM12493) togs i botten av denna djupare del där 
lagret bestod av gråbrun lera med talrika sotfläckar. 
Ett annat prov (PM12495) togs i ett överlagrande 
material som var lerigt och som hade en domine
rande mäktighet i brunnens fyllning.

Diversiteten av växtmaterial i brunnarna har va
rit tämligen riklig och arterna eller släktena ifråga 
listas inte här men för att illustrera den lokala flo
ran på platsen visas diagrammet nedan. I den övre 
stapeln i diagrammet har fynden ur bottenlagren 
från de båda brunnarna summerats till tre grupper 
vilka borde kunna avspegla lite av den miljö som 
rådde runt boplatsen vid Lövstaholm. De undre 
lagren från brunnarna bör korrelera mot dels den 
spontana vegetationen runt brunnen, dels till nå
got av det växtmaterial som möjligen hanterats på 
platsen. Mot detta obrända växtmaterial kan fyn
den av brända lämningar från de terrestra anlägg
ningarna ställas. De senare illustreras av den ne
dre stapeln i diagrammet. Denna inkluderar dels 
samtliga brända sädesslagsfrön från Lövstaholm 
(dock inte de talrika sädesslagsfynden i A12575), 
dels alla påträffade frön/frukter från diverse örter.

Då man ser på själva fyndlistan över det obrända 
växtmaterialet i brunnarna (listan visas inte här) 
kan man skönja en liknande ekologisk signal som 
från de betydligt fåtaligare fynden av brända frön/ 
frukter från de terrestra anläggningarna med den 
skillnaden att signalen från brunnarna naturligtvis 
är både mer flödig och indikationsrik. Det finns ett 
släkte växter som dock nästan helt saknas bland 
brunnsfynden och det är mårorna. Kanske anger 
det mårornas förekomst i framförallt lite torrare
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Fynd i brunnar

Brända fynd

■ Åkerogräs

■ Ängs/gräsv. 
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m Säd

Figur 4. Frön/frukter av örter i brunnarna (översta stapeln) samt brända fynd av sådana liksom av säd vilka 
påträffats i terrestra anläggningar (nedre stapeln).

Figure 4. Seeds/fruitsfrom herbs in the wells (top column) and burnt finds ofthese as well as cereals found in 
terrestrial features (bottom column).

miljöer även om det finns arter i det släktet som fö
redrar fuktig mark. Bland åkerogräsen/ruderatväxt- 
rena dominerar annars svinmållan starkt och bland 
ängsmarksväxterna märks gräsen och halvgräsen. 
Talrika frukter av brännässla i denna skyddade mil
jö illustrerar hur brännässlan sannolikt var väl re
presenterad i den lokala floran men där dess frukter 
haft små möjligheter att bevaras som brända. Miljön 
runt brunnarna var näringsrik och mer eller mindre 
fuktig liksom troligen välutnyttjad av kreatur vars 
spillning påverkat markens näringsinnehåll.

Även lite mindre fuktig mark måste ha funnits 
i närheten av brunnarna, förmodligen högre upp 
mot sydväst där en betydande del av ruderatfloran 
bör ha haft sina växtplatser vilkas frön eller fruk
ter kanske spolats ner till och i brunnarna.

Insektsstudierna av bottenlagret i A7866 fram
kallade i första hand signaler om öppet landskap 
liksom om insektsarter som lever på kompost. 
Relativt frekventa var också några fuktlevande 
arter medan sådana arter som föredra rent akva- 
tisk miljö var något underordnade även om dessa 
fanns. De fuktlevande arterna var av en typ som 
lever i gränszonerna mellan land och vatten. Möj
ligen är detta spår av insekter som fanns runt 
Samnans vattendrag eller i dess närhet. Hellqvist 
tolkar nästföljande lager som nedrasad jord från 
brunnssidan eller som en deponi och det är lagrets 
struktur liksom dess belägenhet och mäktighet 
som antyder detta. Insektförekomsterna i de båda 
lagren tolkas av Hellqvist på ungefär liknande sätt

men där den rent akvatiska aspekten är svagare i 
det övre lagret, d.v.s. att brunnen i samband med 
det undre lagrets tillblivelse varit vattenfylld, åt
minstone temporärt, medan det övre lagret alltså 
tolkas som nedrasat eller deponerat material (se 
Hellqvist i denna volym liksom Hellqvist 2007).

Man kan peka på en annan indikation i makro- 
fossilresultaten som också antyder detta och det är 
fynden av Daphnia-ägg, s.k. effipier, vilka är vil- 
kroppar av hoppkräftor tillhörande släktet Daph
nia. Hoppkräftorna har förmågan att bilda sådana 
vilkroppar, eller vilsporer som de också kallas, då 
torkan slår till och vattnet sjunker undan. Detta 
är alltså ett sätt att överleva torrare perioder som 
hoppkräftorna har utvecklat. Då fuktigheten åter 
ökar växer effipierna ut' till nya djur (en märklig 
företeelse som tycks utspela sig i gränszonen mel
lan djur och växtriket). Det är inte allt för ovanligt 
att man träffar på dessa vilkroppar av hoppkräftor 
i våta miljöer med fluktuerande vattenstånd och 
fynden av dem indikerar då just ett sådant varie
rande vattenstånd.

Den andra brunnen (A11632) har av Hellqvist 
tolkats som ett vattenhål för kreatur. Bottenlagrets 
dominans av insekter knutna till kompost och göd
sel antyder betesdjurens närvaro runt brunnen eller 
vattenhålet. Det övre lagret innehöll ganska få fynd 
av insekter och några av de som ändå noterades till
hörde vattenindikerande arter och det är möjligt att 
dessa blir överrepresenterade i en procentuell för
delning eftersom antalet noteringar är litet.
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Bredåker
Det är inte mer än en dryg kilometer mot norr till 
nästa undersökta boplatsområde. Det är Bredåker 
som ligger en och en halv kilometer NNO om G:a 
Uppsala kyrka. Bredåker ingår i ett område med fle
ra boplatser från perioden 1000 f.Kr. - 600 e.Kr. och 
vilka generellt finns inom nuvarande fullåkersbygd 
och i de flesta fall på finsedimentmark. Boplatsläm
ningarna i Bredåker vilka var belägna huvudsak
ligen mellan 22-26 meter över havet undersöktes 
sommaren 2003. Undersökningarna berörde mer 
än 38 000 m2 omfattande ca 2500 arkeologiska ob
jekt. Här kunde man t.ex. urskilja resterna av inte 
mindre än 50 hus av varierande storlekar där några 
varit 30 meter långa bostadshus.

En synnerligen anmärkningsvärd lämning på
träffades också under sommaren 2003. Det man 
fann var något som först framstod som en stor 
härd men som senare kom att tolkas som en med
veten koncentration av säd. Från markytan syntes 
bildningen som en tämligen rund och ca 2 meter 
i diameter stor mörkfärjning. Anläggningen var 
inte mer än ca 20 cm djup och redan från ytan 
kunde man se att det fanns sädesslagsfrön i gro
pens fyllning. Dessa framträdde ännu tydligare 
efter ett regn som friläde 1000-tals frön av i första 
hand skalkorn. Senare skulle det visa sig att inte 
mindre än 7 kilo säd fanns i nedgravningen liksom 
att den förmodligen en gång innehållit ännu mer 
men där delar av anläggningen förmodligen plöjts 
bort. Datering av ett av de ingående kornfröerna 
angav att lämningen var från äldre romersk järn

ålder. Lämningens innehåll diskuteras mer nedan.
Som framgår av 14C-tabellen så finns också flera 

dateringar från bronsåldern och man hittade ock
så ett kulturlager från sen bronsålder-äldsta järn
ålder. I kulturlagret påträffades flera bronsdroppar 
liksom ett par gropar av vilka den ena troligen an
vänts för bronsgjutning medan den andra varit en 
härd i vilken man smält bronsen. Förutom dessa 
fynd förekom också ett antal större gropar vilka 
innehöll avfall från bronsgjutning, såsom fragment 
av gjutformar och deglar. De äldre dateringarna i 
14C-tabellen kommer från två härdar, två kokgro
par varav en kunnat knytas till ett av husen (hus 
32) samt till ett stolphål från hus 22.

Som dock också framgår av 14C-tabellen så finns 
flera dateringar från romersk järnålder. Av dia
grammet nedan över påträffade frön och frukter 
framgår att det måste ha funnits en väl utvecklad 
agrar aktivitet under romersk järnålder. Staplarna 
i diagrammet utgör kumulativa summor av säd 
från respektive sädesslag baserat på de prov som 
knutits till hus vilka man kunnat bedöma åldern 
på. Det framgår klart att Bredåker var en plats där 
man odlade eller hanterade korn och inte vete, åt
minstone under de moment som kan utläsas av de 
provtagna anläggningarna (observera att fynden 
från sädeshärden inte är medräknade i diagram
met). Man kan också se att aktiviteterna, åtmins
tone så som de satt spår i form av växtmaterial, 
måste ha upphört under den allra yngsta delen av 
äldre järnåldern. Fynden från folkvandringstid är 
mycket sparsamma och inskränker sig till endast 
enstaka frön av säd. Detta dock sagt med reser-

Figur 5.

I4C-dateringarna från 
Bredåker.

Figure 5. Radiocarbon 
results from Bredåker.
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vationen att de analyserade proverna har indelats 
med utgångspunkt från hur man har uppfattat de 
förekommande husens fastillhörighet. Det är allt
så inte växtmaterialet i sig som angett åldern utan 
dessa fynd har grupperats till bedömda kontexter 
(dock är 14C-dateringarna i de flesta fall gjorda på 
just sädesslagsfrön vilket är väsentligt).

Man kan också med ledning av diagrammet 
se att förekomsten av säd på boplatsen under ro
mersk järnålder var starkt överrepresenterad i 
förhållande till andra örter. Från flera av de andra 
platserna har det genom analys av brunnarnas 
fyllningar kunnat visas att denna örtflora hade en 
betydligt starkare roll i den lokala floran än vad 
som framgår av de vanliga makrofossilanalyserna. 
Här i Bredåker finns ingen brunnsfyllning analy
serad och därför kan det vara intressant att göra en 
analys av den taxonomiska bredden i det växtma- 
terial som ändå förekommit.

I listan kan man se spridningen av bränt växtma- 
terial så som de förekommit i form av frön/frukter 
över markytan i stort. Listan omfattar all typ av 
befintlighet inom olika anläggningar, d.v.s. härdar, 
stolphål, gropar etc. Dock anger listan inte själva 
frekvenserna av olika taxa, d.v.s. beträffande anta
let frön men det kan vara intressant att se sprid
ningen av t.ex. kornfrön likaväl som den numerära 
frekvensen av dem. Av listan framgår också sädens 
dominans över boplatsen och fynden av säd tycks,

relativt andra växter, vara föga underrepresente- 
rade då det gäller att illustrera ursprunglig före
komst på den samlade markytan.

En annan sak att fundera över är förekomsterna 
av enstaka frö eller fruktfynd som representerar 
någon ört och i vilken grad dessa kan vara signifi
kanta för tolkning av platsens vegetation. Vad säger 
t.ex. den enda frukten av säv som fanns i en ned
gravning, kan den tas som ett indicium för att man 
använde sig av våtmarkerna för foderproduktion? 
Kan man vidare lägga samma tolkningsvärde på frö
fyndet av röd eller blåmålla i samma prov? Enligt 
min mening bör man kunna det och den slutsatsen 
bottnar i den troligaste förklaringen till de knappa 
förekomsterna av örtrester i marklagren, nämligen 
dessas dåliga bevaring. De enskilda förekomsterna 
bör alltså kunna uppvärderas och i detta fall borde 
man kunna anta att marken sannolikt var gödselbe- 
fläckad här och var vilket hade direkta implikatio
ner på vegetationen liksom att våtmarkerna verk
ligen nyttjades. Även det linfrö som noterades i ett 
stolphål bör kunna tillskrivas signifikant tolknings
värde eftersom fyndet visar att man har hanterat lin 
på platsen. Det inträffar inte så ofta att man hittar 
brända linfrön vilket beror på att linfröerna är olje
rika och lätt förbränns helt då de utsätts för eld.

Bland de gräsfrön som noterats fanns flera i sä- 
deslämningen (dock inte de i listan nedan) och det 
kan vara så att dessa fanns med i den säd som an-

Folkv. tid

Rom. J.å.

Y. Br.å.

□ Ospec. säd 

g Skalkorn 

H Veten

g Havre

□ Åkerogräs 

g Äng/gräs
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Figur 6. Fynden av frön/frukter från Bredåker under tre olika faser. Den markanta koncentrationen till romersk 
järnålder framträder ovanligt tydligt. Den nedre stapeln innefattar även fynd från tidig förromersk järnålder.

Figure 6. Seeds/fruits from three phases of the Bredåker site. The distinct concentration to the Roman Iron Age is 
uncommonly visible. The bottom column includes finds from Early Pre-roman Iron Age.
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Art, släkte eller familj 1 antal prov
Hordeum vulgare (vanligt korn) 26

Triticum aestivum (brödvete) 4

Triticum aestivo/compactum (bröd/kubbvete) 1

Avena cf. sativa (havre) 9

Cerealie sp. (ospec. säd) 22

Gramineae sp. (ospec. gräs) 5

Lolium sp. (rajgras) 1

Melica sp. (slok) 1

Galium spurium (småsnärjmåra) 13

Lamiaceae sp. (kransblommiga växter) 1

Galeopsis ladanum (mjukdån) 3

Stachys sp. (syska) 1

Fallopia convolvolus (åkerbinda) 1

Corylus avellana (hassel, nötskal) 1

Juniperus communis (en) 2

Scirpus sp. (säv) 1

Chenopodium album (svinmålla) 1

Chenopodium glaucum/rubrum (blå/rödmålla) 1

Linum usitatissimum (lin) 1

samlades i denna. Emellertid fanns gräsfrön även i 
ett par andra anläggningar, vilka var stolphål, och 
det är inte säkert att man kan lägga någon funktio
nell förklaring bakom fynden av sådana frön. Gräs 
av olika slag, liksom annan örtvegetation, kan ha 
funnits med i boplatsens allmänvegetation. Sam
ma kan även gälla en del sporadiska observationer 
av frön/frukter från diverse ruderatväxter, d.v.s. av 
sådana växter som allmänt brukar förekomma på 
allehanda störda marker med relativt höga kväve
halter och störda markyteskikt. Sådana växter är 
i det här fallet småsnärjmåran, dånväxter, syskor, 
åkerbindan liksom de tidigare nämnda mållorna. 
Frön eller frukter av dessa har förekommit i sprid
da anläggningar, i regel stolphål, och utgör fragila 
spår av sådan ruderatvegetation.

Resultaten av analyserna av sädesanläggningen, 
som nämndes om ovan, är naturligtvis ett slåen
de exempel på skalkornets dominans i Bredåker. 
Samtidigt är anläggningen också ett exempel på 
just momentana anrikningar av säd. Koncentra
tionen ifråga kan inte vara resultatet av en längre 
tids anrikning utan måste representera ett val av 
just det sädesslaget. Det betyder att anläggning

ens sammansättning inte kan spegla annat än just 
detta val och det är en vidare tolkningsfråga huru
vida detta val följde som en naturlig konsekvens 
av att just korn var det självklara sädesslaget för 
platsen och tiden, d.v.s. att man i så fall skulle ge 
förekomsten av skalkorn ett vidare tolkningsvarde 
än som motsvarande endast en händelse.

I de tre prov från anläggningen som analyserades 
förekom inga veten alls men dock en del andra ty
per av frön vilka bör ha varit spontana inslag i sam
lingen. Så fanns t.ex. ovanligt många frön av havre 
men det är ändå svårt att säkert säga om dessa är av 
den odlade arten eller om det är av någon ogräsva
riant eftersom inga agndelar kunde noteras. Hur 
det än förhåller sig med den saken bör man enligt 
min mening ändå tolka havrefynden som spontana 
inslag även om förekomsten av odlad havre i detta 
fynd skulle kunna ange att havre fanns i mer av
sedd hantering, dock kanske på andra marker eller i 
samband med andra moment.

Angående frågan om anläggningens ursprung
liga funktion liksom den givna frågan om vad som 
kan ha hänt sädeslämningen så finns det förstås 
flera tolkningsmöjligheter. Någon större fördjup
ning i detta problem görs dock inte här. Det kan 
ha varit en koncentration av säd som man avsåg 
att rosta eller av någon annan anledning förpre
parera i något hushållssyfte. Kanske var man i färd 
att mälta säden för att sedan brygga öl av den. Men 
anläggningen kan också ha varit en mer uttalad 
förvaringsgrop för säd där man strävade efter la
gom värme och fuktighet för att t.ex. vinterförvara 
utsäde. Mot detta talar emellertid den leriga mar
ken som bör ha varit väl fuktig för god bevaring av 
säd. Exempel finns annars från England (Butser 
ancient farm) där man förutom fynd av sådana 
troliga gropar också i försök lagrat säd på detta 
sätt i marken för att sedan pröva sädens grobarhet 
påföljande år. Man har då funnit att grobarheten 
kan vara förvånansvärt god i det fall man lyckats 
hålla rätt temperatur och fuktighet.

Hämringe
Endast några hundra meter norr om Bredåker 
ligger Hämringe. Hämringe är beläget vid södra 
änden av ett större mer eller mindre samman
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hängande skogområde i vars norra ände en av pro
jektets övriga lokaler finns, nämligen Fullerö (se 
nedan). Lämningarna från Hämringe är i huvud
sak från den yngre järnåldern även om medeltida 
verksamhet har noterats genom fynd av smedjor 
och tegelugnar vilka också antas ha använts in i 
historisk tid. Numer löper en byväg genom Häm
ringe vilken tidigare varit en fägata och som sedan 
medeltiden har avgränsat byn i två delar. De med
eltida lämningarna fanns norr om denna byväg.

Fornlämningarna från järnåldern fanns emel
lertid i första hand söder om byvägen där de var 
belägna på höjderna 28-29 meter över havet. Här 
fanns olika typer av hus med tillhörande anlägg
ningstyper, d.v.s. i första hand stolphål och härdar. 
De hus som en gång funnits har främst varit av van
lig hushållskaraktär även om resterna av tre grop
hus också observerades vilka dock saknade spår av 
någon mer speciell hantverksfunktion. Emellertid 
har ett par lite mer speciella härdar eller eldstä
der påträffats vilka tycks ha varit rektangulära till 
formen och i vars rester flera linfrön noterats (se 
nedan). Huvuddelen av makrofossilanalyserna av 
materialen från Hämringe har gjorts av Anneli 
Ekblom vid Uppsala universitet.

I tabellen nedan framgår utfallen av 14C-date- 
ringarna. De tre äldsta proverna kommer av träkol 
från härdar och den yngsta av träkol från en med

eltida smedja. I övrigt kan man se hur några date
ringar är ganska koncentrerade runt 600-700 e.Kr. 
och ett par runt övergången vendeltid - vikinga
tid samt tre som anger vikingatid. Endast ett prov 
från den allra äldsta fasen under romersk järnålder 
har analyserats med avseende på växtmaterial och 
i detta fanns ett frö av ospecificerad säd samt ett 
par frukter av ruderatväxter.

Som också tydligt framgår av det öppna stapel
diagrammet i figur 8 var det under den tidigare de
len av yngre järnålder som aktiviteten i Hämringe 
var mest utvecklad. Framförallt tycks anläggning
ar från just tiden kring 600-700-talen ha givit en 
stor del av de brända sädesslagsfrön vars fördel
ning illustreras i diagrammet. Den efterföljande 
vikingatiden framstår enligt det arkeobotaniska 
fyndmaterialet som mindre aktiv, åtminstone i 
agrart hänseende och de kvarvarande resterna av 
växtmaterial från den tiden är förhållandevis spar
samma. Medeltida och senare fynd av sådant växt
material saknas helt från Hämringe.

Förutom de vetefrön som i diagrammet förts till 
gruppen vanliga veten (som omfattas av vårt van
liga brödvete eller närbesläktade former), finns 
också ett antal vetefrön vilka getts benämningen 

”ospec.vete”, d.v.s. frön som är bestämda till veten 
men där det är oklart av vilken art. Sannolikt ut
görs dock de flesta av dessa veten av vanligt vete.

1825BP

1820BP

1600BP

1440BP

1415BR

1355BP

1350BP

1305BP

1235BP

1145BP

1125BP

1050BP

430BP
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Figur 7.
14C-dateringarna från 
Hämringe.

Figure 7. 
Radiocarbon results 
from Hämringe
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Vikingatid
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Figur 8. Fynd av frön/frukter från Hämringe. Den övre stapeln anger fynden från vikingatid och den undre från 
tidig yngre järnålder.
Figure 8. Finds of'seeds/fruits from Hämringe. The top column showsfinds from the Viking Age, the top bottom 
column finds from the early part ofthe Late Iron Age.

Det är bland annat materialets destruktionsgrad 
som orsakat bestämningssvårigheten varför sek
tionen för ospecificerad säd blivit tämligen domi
nant i diagrammet. En liknande reservation gäl
ler för korn där cirka hälften kunnat bestämmas 
till skalkorn men där de andra saknat för denna 
bestämning karaktäristiska drag, d.v.s. att dessa 
är bortnötta av erosion eller av andra destruktiva 
krafter i marken. Fynden av korn har dock inte se
parerats eftersom det är ganska osannolikt att t.ex. 
naket korn skulle förekomma under yngre järnål
der i någon större utsträckning och huvuddelen av 
de påträffade kornfröerna bör vara skalkorn. En 
ytterligare reservation gäller havrefröerna vilka 
påträffats i de vendeltida anläggningarna. För att 
säkert kunna artbestämma havrefrön måste man 
ha tillgång till agndelar och här har endast själva 
fröerna funnits. Dessa frön kan alltså vara av andra 
havrearter, t.ex. av flyghavre vilket är och har varit 
ett vanligt åkermarksogräs.

Vad som också illustreras genom diagrammet 
vid sidan om sädens mer allmänna frekvensminsk
ning under den senare fasen av Hamringes utveck
ling är att antalet sädesslagsarter minskade. Borta 
är det ålderdomligare spelt eller emmervetet lik
som kubbvetet och inga havrefrön är noterade från 
denna senare tid. Likaså saknas fynd av linfrön 
från den senare delen av yngre järnåldern. Det är i 
två anläggningar (härdar) som flera linfrön påträf
fats (15 respektive 13 st.) och dessa härdar tros vara

från den allra tidigaste delen av yngre järnålder el
ler alternativt från skiftet äldre/yngre järnålder.

Då man tittar på fördelningarna mellan fynden 
av frön/frukter från ruderatvegetation och samma 
typ av växtdelar från ängs/gräsmarksvegetation 
ser man att fynden från ruderatvegetationen över
väger ganska starkt över den andra gruppen och 
detta i synnerhet under den tidigare fasen i Ham
ringes utveckling. Detta är också logiskt med tanke 
på den större odlarmöda som tycks ha rått under 
denna äldre tid. Om man likaså ser på relationen 
mellan säd överlag och den mer totala förekom
sten av spår från örter ser man också att relationen 
mellan dessa ändras något vid övergången mot vi
kingatid då andelen fynd av odlade växter minskar 
något i förhållande till örterna, detta trots att även 
örternas inslag i fyndbilden minskat betydligt.

Med viss reservation kan man notera att korn 
har vunnit något i relation till vete under den se
nare fasen av Hämringes agrara utveckling. Un
der den tidigare fasen dominerade veten inte bara 
frekvensmässigt utan även spridningsmässigt då 
de noterades i mer än dubbelt så många anlägg
ningar mot korn (34 mot 14). Under den senare 
fasen överväger antalet noterade kornfrön något 
medan spridingen av korn var ungefär den samma 
eller något större gentemot vete (9 mot 8) vilket 
åtminstone visar att det inte är enstaka fynd som 
angett förändringen ifråga.

Tittar man närmare på örtinslaget och på sprid
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ningen av frön/frukter över platsen vid de två olika 
skedena ser man att relationen mellan förekomster
na av ruderatväxtlämningar och de från ängs/gräs- 
marksvegetation (liksom spridningen av båda dessa 
växtkategorier) ungefär förhåller sig på samma sätt 
under både den tidiga och den senare aktivitetsfa
sen i Hämringe. Koncentrationer av växtmaterial 
till vissa anläggningar berör i första hand ruderat- 
typerna medan resterna av ängs/gräsmarksväxter 
varit mer spridda över platsen under båda faserna. 
Den slutsats man bör kunna dra av allt detta är att 
de förändringar man ser i diagrammet och vilka 
illustrerar den senare delen av yngre järnåldern, i 
första hand handlar om en minskning av männis
kans totala agrara ambitioner i lokalområdet. Den 
minskande agrara aktiviteten runt platsen bör där
med ha omfattat både det intensiva liksom det mer 
extensiva nyttjandet. Om man ska peka på någon 
mer specifik odlingsförändring mot den senare fa
sen är det i så fall den förhållandemässigt något hö
gre andelen korn bland de odlade grödorna.

Ett av de påträffade husen från Hämringe (hus 
14) förtjänar att omnämnas vad gäller makrofos- 
silresultaten. I den västra ändan av detta vendel- 
tida hus fanns en relativt stor härd och runt denna 
några stolphål. Det intressanta är att fynden i stolp- 
hålen runt den stora härden gav ett ganska brett 
spektrum av olika säd. Här fanns sammanlagt fyra 
fynd av emmervete (d.v.s. ett ålderdomligare sädes
slag), men även vanliga veten, ett kubbvetefrö, ett 
par frön av korn, ett havrefrö samt ett rågfrö liksom 
flera ospecificerade sädesslagsfrön. Likaså fanns 
en hel del örtrester i stolphålen runt härden. Dels 
fanns rester av den ganska ordinära ruderatflora 
som man ofta ser spår av på boplatser från järnål
dern, dels rester av ängs/gräsmarksvegetation. Där
utöver fanns en skalskärva av hasselnöt samt några 
enfrön. Även själva härden (A11405) analyserades 
med avseende på växtmaterial men endast ett par 
ospecificerade sädesslagsfrön påvisades i denna.

Det som är tydligt i detta analysutfall är hur 
härdar kan vara väldigt lynniga att analysera. Ib
land innehåller de mängder av växtmaterial men 
många gånger ger de inget. Det beror i sådana fall 
åtminstone delvis på att organiskt material inte 
bara förkolnas i härdens höga temperatur utan helt 
oxideras och därmed förstörs medan härdens peri-

fera delar hållit lägre temperatur vilket ökat chan
serna för bevaring. Möjligen har lite av de brända 
växtlämningarna från härdens utkanter så små
ningom hamnat i omkringliggande anläggningar 
och på så sätt bevarats till modern tid. Intressant 
är också spridningen av taxa, alltså hur flera olika 
sädesslagsarter fanns representerade i stolphålen 
(liksom även de andra växtlämningarna). Man får 
intrycket av att anläggningarna runt härden har 
fångat upp kanske en längre tids varierande hus
hållning av olika säd liksom även av annat för hus
hållet nyttigt växtmaterial.

Fullerö
Fullerö ligger ca 2,5 kilometer nästan rakt norr om 
Hämringe och där, liksom flera järnåldersboplat- 
ser från regionen, på finsedimentmark i nära an
slutning till något högre belägna moränområden. 
Även här är platsen i huvudsak fullåkersbygd och 
sedimentmarken, vilken till stora delar består av 
postglacial lera, sluttar svagt mot norr eller nord
väst, ner mot Fyrisån som ligger strax under 15 
meter över havet. Det undersökta boplatsområdet 
ligger i söder på cirka 25 meter över havet och i 
norr på cirka 19 meter över havet. Söder om bo
platsen finns ett större sammanhängande och hu
vudsakligen skogsklätt moränområde där marken 
partivis ligger över 40 meter över havet och i vars 
södra ände Hämringe ligger.

Som framgår av 14C-sammanställningen nedan 
så fanns två huvudfaser då det gäller verksamhe
ten i Fullerö, en under förromersk järnålder och 
en senare under romersk järnålder. Några mellan
liggande dateringar finns även men de två nämnda 
faserna har dominerat enligt vad som framkom
mit under utgrävningarna. Den yngsta dateringen 
är från en brunn varur ved av släktet Salix (sälg el
ler vide) daterats. Utfallet av dateringen angav att 
brunnen antingen är mycket yngre eller att veden 
ifråga hamnat i brunnen under senare tid.

Till det tidigare skedet i Fullerös verksamhets
historia kan man relatera proverna från diverse 
stolphål, i första hand från ett stort hus vilket här
rör från förromersk järnålder (ca 510-200 f.Kr.). 
Stolphålen har tillhört hus 1 från vilket ett stort 
antal prover analyserades med avseende på fossilt
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Figur 9. HC-dateringarna 
från Fullerö.

Figure 9. Radiocarbon 
results from Fullerö
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växtmaterial. I dessa prov har främst enstaka frön 
av ospecificerad säd påträffats liksom strödda före
komster av havre (ospecificerad) samt kubbvete.

Till hus i relateras även en nedgravning vilken i 
markytan syntes som en ca 1,10 meter bred cirkel- 
formad mörkfärjning och med ett ännu mörkare 
centrum inom vilket man redan i ytan kunde se 
brända sädesslagsfrön. Denna grop (A5430) inne
höll, vid sidan av kol och sot, flera frön av kubb
vete varav några visas i bild (fig. 10). Åldern på 
gropen har uppskattats genom dess relation till 
hus 1 vilket i sin tur daterats genom I4C-analys av 
ett annat kubbvetefrö från ett stolphål (Ai2<58).

I Fullerö fanns också flera trattformiga gropar 
vilka syntes i markytan som runda mörka fläckar, 
o,3-1,3 meter i diameter, och vilka var nästan lika 
djupa som breda. I groparnas djupare delar var 
mängden sot och kol (av tall) hög varför de tolkats 
som möjliga anläggningar för tjärtillverkning.

Mycket innehållsrika, vad bränd säd beträffar, 
var några svårförklarade anläggningar i områdets 
södra del och som inte kunnat kategoriseras. Läm
ningarna har varit nedgrävda i marken och har 
innehållit mer eller mindre rikliga mängder av i

synnerhet säd. Vid arbetet i fält framträdde redan i 
markytan sot och kolpartiklar liksom strödda före
komster av säd. Då de undersöktes närmare påträf
fades också spår av behållare i form av keramik
skärvor liksom rester av harts. Detta kan möjligen 
härröra från tärningen av ett kärl som antagligen 
använts för bevaring av förmodligen något födo
ämne. Behållarna kan ha varit av organiskt mate
rial som trä eller annat, t.ex. läder eller näver.

Tecknen på att organiskt material har funnits i 
någon form av kärl vilka då sannolikt grävts ner 
i marken har aktualiserat teorier angående offer. 
Det är i synnerhet de skarpa, välavgränsade och 
tydliga nedgrävningarna i marken som fört tan
karna till just medvetna nedgrävningar av offer. 
Frekvensen av säd i dessa anläggningar är i alla 
händelser för hög för att det skall röra sig om såda
na anrikningar av säd som ofta påträffas i nedgräv
ningar eller i öppna stolphål. Dateringarna anger 
att de två mest innehållsrika nedgrävningarna är 
från romersk järnålder medan den som innehöll 
mindre säd (A5430) är från förromersk järnålder.

I proverna från dessa anläggningar fanns ett 
spektrum av växtmaterial vilka listas nedan. I

arkeologi E4 Uppland - studier • volym 4 33



Figur io. Bilden 
föreställer kubbvetefrön 
från Fullerö. Bilden 
är tagen genom ett 
stereomikroskop i ca 10 
gångers förstoring.

Figure io. Seeds of 
club wheat from Füllen, 
io times enlarged, 
photographed through a 
stereo microscope.

den mest innehållsrika av dem, A2111, togs fyra 
separata prov ut för analys. Fynden från de fyra 
delproven listas även dessa nedan. Förekomsten 
av växtmaterial i två av de andra liknande anlägg
ningarna (A2128 och A2134) har inte delats upp i 
tabellen vilket alltså är fallet med A2111.

Eftersom det finns speciella frågor angående ned- 
grävningarna kan det vara befogat att se om fördel
ningarna av växtmaterial skiljer sig mellan dem. De 
numerära frekvenserna framgår av tabellen nedan

och här väljer jag att illustrera fördelningen med 
slutna stapeldiagram (vilka ju endast visar relatio
nerna mellan ingående storheter). Anledningen till 
detta är att förstärka bilden av just fördelningen 
vilken annars ”göms” i den korta stapel som skul
le vara resultatet av de låga frekvenserna i A2128. 
Tanken är att försöka se om det finns ett spektrum 
av frön eller frukter som är gemensamt för gropar
na och som skulle kunna ange om materialet i dem 
är spontant anrikat eller utvalt och nedgrävt. De

A2111 A2128 A2134

Art/släkte påse 1 påse 2 påse 3 påse 4 påse 1-3 påse 1-3

Säd (ospec.) 152 180 149 46 94 379

Vete (ospec.) 92 76 54 16 10 80

Spelt/emmer 3 - - ■ 1

Vanligt korn 161 144 95 40 14 201

Kubbvete 11 15 4 3 - 6

Havre 11 9 4 2 2 25

Råg - 1 1 - 2

Enfrön 1 - 1 mm - 1

Ruderatväxter 29 26 12 2 2 10

Ängs/gräsmark 6 1 - 3

Allm. kulturm. 37 21 9 2 7 19

Figur 11. Fynden av frön/ 
frukter från tre sannolikt 
nedgrävda kärl i marken.

Figure 11. Finds of seeds/ 
fruits from three presumably 
deposited vessels.

34 arkeologi E4 Uppland - studier • volym 4



A2134

A2128

A2111

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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□ Havre

■ Ruderat

■ Ängs/gräsmark 

Ü Allm. kulturm.

Figur 12 .Fynden från de nedgrävda kärlen är här visat genom ett slutet stapeldiagram. Trots att mängden 
noteringar är starkt olika kan man se att fördelningen märkligt nog är ganska lika.

Figure 12. Finds from deposited vessels shown in a closed bar diagram. Despite the varying numbers, it is clearly 
discernable that the distribution is quite similar.

fyra påsarna från A2111 är summerade till ett prov.
Det intryck man får av diagrammets olika 

staplar ovan är att fördelningarna av fynd från 
respektive anläggning var ganska lika. Fördel
ningen i proverna från A2128 anger dock en 
relativt större närvaro av ospecificerad säd samt 
färre noteringar av korn än i proverna från de två 
andra anläggningarna vilket i praktiken också 
antyder en högre destruktionsgrad. I grova drag 
är emellertid sammansättningen av arter alltså 
tämligen likartad mellan proverna.

För att i högre grad fokusera på fördelningen av 
växtmaterial inom en nedgravning visas innehål
let i respektive påse ur A2111 i ännu ett diagram 
nedan. Varje påse utgör ett prov ur nedgravningen 
ifråga och är tagna på olika djup i denna.

Varför är detta intressant? För att förstå vad inne
hållet i groparna egentligen representerar måste 
man också så långt möjligt försöka få en uppfattning

om hur den aktuella gropen har fyllts med material. 
Om man medvetet grävt ner någon form av behål
lare som till stor del varit fylld av säd med en viss 
sammansättning eller blandning, borde man också 
förvänta sig ett homogent innehåll vilket tycks vara 
fallet eftersom de fyra staplarna i stort sett ser lika
dana ut. Om man i stället fyllt kärlet eller kanske 
bara gropen med växtmaterial vid olika tillfällen, är 
det inte lika naturligt att kärlets eller gropens olika 
delar skulle ha liknande sammansättning, även om 
det naturligtvis inte är omöjligt. Om det dock för
håller sig så att gropens innehåll har tillkommit ge
nom ackumulation av diverse partiklar från marky
tan i samband med markaktiviteter (vilket i övrigt 
är den vanligaste genesen bakom material i gropar 
och stolphål) så borde man också finna en variation 
i lämningens olika delar även om detta antagande 
naturligtvis inte gäller undantagslöst.

Intressant i denna fördelning är också att det

Figur 13. Fynden från ett av 
de nedgrävda kärlen uppdelat 
på fyra olika prover från olika 
djup.

Figur 13. Finds from the 
deposited vessels divided into 
four different samples from 
different depths.

0 Ospec. säd

1 Vanligt korn 

S Ospec. vete

■ Kubbvete 

□ Havre

■ Ruderat

■ Ängs/gräsmark

■ Allm. kulturm.
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numerära underlaget faller starkt mot botten av 
anläggningen vilket framgår av tabellen ovan och 
ännu tydligare i det kompletterande diagrammet 
nedan. I påse 4 var antalet frön betydligt lägre än 
i de andra proven men den relativa fördelningen 
var i stora drag ändå den samma. Anledningen 
till det lägre inslaget av säd i påse 4, liksom även 
innehållet i påse 3, skulle kunna ha med olika 
grad av destruktion att göra men en sådan skulle 
säkert påverka fynden på olika sätt och därmed 
rubba relationerna. Därför är det mer rimligt att 
anta att det djupaste provet kan ha blivit taget 
delvis under den egentliga anläggningen vilket 
kan förklara den lägre frekvensen av frön i detta 
prov. Det finns inte heller någon anledning att 
anta att destruktionsgraden skulle vara större 
i anläggningens djupare delar i detta fall då det 
gäller brända växtrester, i synnerhet inte inom en 
nedgravning eller grop som fyllts med material. 
En högre destruktionsgrad skulle annars ha kun
nat uttolkas som orsak till det minskande insla
get av fragila frön/frukter från örtväxter och man 
kan i denna grop faktiskt notera att närvaron av 
sådana växtdelar minskar nedåt.

Som komplement till det relativa diagrammet 
över fynden i Aarit visas ett liknande diagram av 
öppen typ, d.v.s. ett diagram där staplarnas läng
der korrelerar mot frekvensen av fynd. Jag har valt 
att i denna artikel i första hand använda öppna

(obegränsade) diagram då de tydligt anger de fak
tiska mängderna av fynd liksom att de i praktiken 
betydligt bättre bidrar med information som kan 
åskådliggöra t.ex. lägre frekvenser av olika taxa. 
Även om den grafiska upplösningen av diagram
mens olika segment syns bättre i slutna diagram (i 
synnerhet då det gäller lågfrekventa fynd) så för
klarar ett öppet diagram de reella förhållandena 
mycket bättre. I det öppna diagrammet nedan kan 
man ana att det relativa underskottet av frön/fruk
ter av diverse örter kan ha en delvis statistisk för
klaring där ett extra tillskott av en eller två sådana 
frön eller frukter genast höjer den relativa andelen 
betydligt då det totala antalet nedslag är lågt. Man 
kan knappast förvänta sig en helt likartad fördel
ning av fynd från olika delprover ur en anläggning 
då frekvenserna är starkt olika även om innehållet 
i realiteten varit den samma.

Detta resonemang skulle möjligen kunna bidra 
med en förklaring till den mindre exponerade an
delen frön/frukter av örter i påse 4 (och i viss mån 
i påse 3) och därigenom kunna stödja teorin att 
gropen i fråga medvetet fyllts med material av lik
nande sammansättning.

Eftersom vi antar att groparnas innehåll med
vetet deponerats i marken av människan blir det 
också svårt att avgöra på vilket sätt man kan ut
tolka det sannolikt spontana eller oavsiktliga in
slaget av växtmaterial i dessa prov. De lämningar

påse 4

påse 3

påse 2

påse 1

100 200 300 400 500 600

D Ospec. säd

■ Vanligt korn 

B§ Ospec. vete 

1 Kubbvete 

D Havre

M Ruderat 

H Ängs/gräsmark

■ Allm. kulturm.

Figur 14. Sammasom figur 23 men illustrerat genom ett öppet diagram för att åskådliggöra mängdskillnaderna. Som 
framhållits i texten så illustrerar de öppna diagrammen reella förekomster betydligt bättre än slutna.

Figure 14. Same as figure 13, but illustrated as an open diagram to illustrate the different amounts. As presented in 
the text the open diagrams show the actual occurrences much better than the closed diagrams.
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av örtvegetation som finns i groparna är troligen 
inte heller de anrikade på vanligt sätt så som an
nars brukar ske i gropar och nedgravningar. Men 
fynden ifråga utgör ändå de spår som finns av ört
vegetation från Fullerös yngre fas där en ganska 
tydlig ruderatmarksflora dominerar.

Resultaten av makrofossilanalyserna har gett en 
relativt flödig och välrepresenterad bild av det od
lade växtmaterialet från romersk järnålder medan 
växtfynden från förromersk järnålder är mindre 
diversifierad liksom sannolikt starkt underrepre- 
senterad. Fynden av frön/frukter från den tidigare 
fasen kan sammanfattas med följande lista.

Fynden från förromersk järnålder

Ospecificerad säd 15

Kubbveten 52

Havre 2

Ruderatväxter 2

Det mest anmärkningsvärda i denna fyndbild är 
kubbvetefröerna från hus i. Dessa har som redan 
nämnts varit av en förhållandevis kraftig form 
och med ett längd/breddindex på ca 1,2, d.v.s. att 
längden är 1,2 gånger bredden. Kubbveten eller 
bröd/kubbveten ingår i ett komplex av veten vil
ka allt mer påträffats vid grävningar i Mälardalen 
och där fröerna har lite olika form men har det 
gemensamt att de har en längd som oftast under
stiger 4 mm. I de flesta fall är fröerna dock lika 
vanligt brödvete till formen, d.v.s. de har bl.a. ett 
längd/breddindex på ca 1,5 men är också påtag
ligt små, ibland ner till 3 mm långa.

Det tycks finnas alla möjliga mellanformer 
bland kubbvetefrön, allt från korta, kraftiga och 
något större frön till frön som alltså liknar bröd
vete men vars längd endast uppgår till 3 eller 4 
mm. Hur dessa skall benämnas - kubb eller bröd/ 
kubbvete (d.v.s. Triticum compactum eller T. aestivo/ 
compactum) - blir enligt min mening i praktiken 
ganska svårt att avgöra då man har med bränt fos
silt frömaterial att göra. Rent genetiskt sett skall 
bröd respektive kubbvetet skilja sig åt genom en 
enda gen (van Zeist 1970). Enligt specialister på 
just olika vetesorter är kubbvetet (eller klubbvete 
som det också kallas) resultatet av en mutation i

en enda gen av brödvete vilket innebär att några 
mellanformer inte kan ha funnits (Henriksson vid 
Svalöv, muntligt). Variationen i fröernas utseende 
är stor då det gäller brödvete och det finns ingen 
anledning att anta att denna skulle vara mindre då 
det gäller kubbvetet (Henriksson muntligt).

Frågan är alltså om det finns någon mening i 
att separera formkategorier inom samma art eller 
underart av bröd eller kubbvete. Men eftersom vi 
ändå noterat viss konsekvens i hur de olika mor
fologiska formerna förekommit så har vi inom 
E4"projektet valt att benämna de vetefrön vilka 
är små men som ändå har formen av vanligt vete 
för bröd/kubbvete (Triticum aestivo/compactum) 
medan frön av den kraftigare typen har benämnts 
kubbvete (Triticum compactum). Denna indelning 
har dock inte kunnat göras helt konsekvent utan 
har tillämpats i de fall då kategoritillhörigheten i 
fråga varit något så när klar.

En tydlig skillnad i det äldre materialet är också 
frånvaron av korn. Sådana kan möjligen finnas 
gömda bland de sädesslagsfrön som inte kunnat 
artbestämmas men de är i alla händelser mycket 
fåtaliga i de förromerska kontexterna.

Ytterligare ett par äldre anläggningar från Ful- 
lerö är analyserade. De utgörs av ett par avfalls- 
gropar vilka daterats till allra äldsta delen av 
förromersk järnålder eller yngsta bronsålder. I an
läggningarna fanns enstaka frön av vete och havre 
(oklart om det var den odlade arten) men inga 
kornfrön. I tidsmässig relation till dessa avfalls- 
gropar fanns också ett gravfält i Fullerö vilka gett 
några nedslag avseende växtmaterial. I prover från 
gravarna noterades fragment av ospecificerad säd, 
en skalskärva av hasselnöt samt ett par gräsfrön.

Trekanten och Björkgården
Strax norr om Fullerö och ganska nära på östra si
dan av väg 290 ligger Trekanten och Björkgården. 
De två boplatsområdena ligger ett par hundra me
ter från varandra där den norra, Björkgården (RAÄ 
601), är belägen på 21-24 meter över havet medan 
den södra boplatsen, Trekanten (RAÄ 602), ligger 
något högre, ca 23-26 meter över havet. Båda plat
serna ligger på odlingsmark där jorden består av 
finkorniga sediment och i ganska nära anslutning
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till lite högre belägen impedimentmark. Makrofos- 
silanalyserna från Trekanten och Björkgården har 
gjorts av Anneli Ekblom vid Uppsala universitet.

I sammanställningen över ,4C-analyserna ned
an, som inkluderar dateringarna från både den 
norra och den södra boplatsen, kan man se hur 
aktivitetsfokus tycks ha funnits under två faser 
eller perioder. Detta är en bild som framkom
mer av flera liknande sammanställningar över 
14C-analyser från projektets olika lokaler och 
fenomenet är mycket tydligt i just denna sam
manställning. Liknande koncentrationer syns i 
dateringsutfallen från i första hand Fullerö men 
även i Bredåker och i viss mån i Kättsta. Koncen
trationerna av dateringar sammanfaller också.

Detta kan jämföras med t.ex. dateringarna i Kyr- 
sta där man ser en jämn och harmonisk kurva 
för de kalibrerade 14C-värdena vilka tycks stiga i 
åldrar från ca 400 f.Kr. till ca 400 e.Kr. och där 
många dateringar sluter tätt kring kristi födelse.

Den kronologiska bilden är dock något olika 
för den norra boplatsen (Trekanten) och den 
södra (Björkgården). Den norra delen som lig
ger något lägre i terrängen har uppvisat nästan 
uteslutande romerska dateringar även om betyd
ligt äldre lämningar fanns i ett krönläge. Från 
den södra delen, vilken ligger något högre i ter
rängen finns även flera äldre nedslag bland date
ringarna, flera från förromersk järnålder liksom 
några från bronsålder. Ett par yngre byggnader

hus 2 3090±45BP
grop 17023 2775±45BP
hus 22 2530±45BP
hus 23 2530+45BP
hus 27 2495+45BP
hus 30 2470±45BP
hus 8 2420±40BP
ugn 2420±40BP
hus 14 2395±45BP
grop 22951 2380+45BP
hus 9 2330±45BP
härd 4881 2170±50BP
hus 17 2100±45BP
härd 15131 2010±45BP
hus 16 1845±45BP
tjärtratt 305 1845+45BP
tjärtratt 7097 1840±45BP
hus 29 1835±40BP
hus 11 1830±45BP
hus 4 1815+45BP
hus 15 1785±45BP
hus 21 1775±45BP
hus 10 1765±45BP
hus 6 1761 ±45BP
härd 1760+40BP
hus 5 1755+45BP
hus 13 1755±45BP
hus 7 1740±45BP
hus 20 1730±45BP
hus 31 1725±40BP
hus 18 1715±45BP
hus25 1710±45BP
hus 26 1675±45BP
tjärtratt 9907 1655±45BP
hus 19 1640+45BP
grop 2159 1640±45BP
hus 12 1335±45BP
hus 3 1295±45BP

Figur 15. 
14C-dateringarna 
från Trekanten och 
Björkgården.

Figure 15. 

Radiocarbon results 
from Trekanten and 
Björkgården.

2000 f.Kr. 1000 f.Kr. 0 10OOe.Kr

Kalibrerat värde
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fanns också här, vilka var från yngre järnålder.
De anläggningar som undersökts med avseende 

på växtmaterial är i detta fall nästan uteslutande 
stolphål. Lämningar från flera hus har funnits på 
båda platserna men i synnerhet vid Trekanten, 
d.v.s. den sydligare boplatsen. Från den norra bo
platsen fanns 9 hus varav anläggningar (stolphål) 
från fyra har analyserats medan det på den södra 
boplatsen fanns 22 hus varav anläggningar (stolp
hål) ur 17 hus analyserades i olika omfattning.

Här kommer observerade växtlämningar från 
de båda boplatserna att behandlas sammantaget 
och de analyserade materialen delas gemensamt 
upp i olika tidsperioder så långt det har varit möj
ligt att reda ut husens kronologi. Analyserna av 
växtmaterial från Trekanten och Björkgården har 
omfattat olika många prover från de olika tidskon- 
texterna. Fördelningen avseende antalet analyse
rade prov har varit enligt listan nedan.

Antal analyserade prov från de olika tiderna 
inom Trekanten och Björkgården.

Ä. Br-å Y. Br-å F.rom.j-å Rom. Jäå Vendeltid

8 30 17 68 9

Proverna från äldre bronsålder kommer alla från 
ett hus (hus 2) och så även proverna från förro
mersk järnålder vilka kommer från hus 17. I ett 
kompletterande diagram (fig. 17) har sektionerna 
för ospecificerad säd uteslutits i syfte att bättre lyf

ta fram de övriga fynden vilka inte noterats i lika 
höga antal. En tydlig dominans för veten märks 
bland fynden från hus 2, daterat till äldre brons
ålder. Vanligt vete har förekommit mest frekvent 
men även fynd av emmer och speltvete har note
rats. Agndelar av både emmer och speltvete fanns 
varför det borde vara klart att båda arterna verk
ligen funnits i omlopp på platsen under denna tid. 
I diagrammet visas dock en gemensam sektion för 
emmer och spelt. Det noterades här nämligen en
dast en agndel av spelt från äldre bronsålder res
pektive från romersk järnålder. Det är inte osan
nolikt att några av de ospecificerade vetefröerna 
även dessa är av emmer eller speltvete.

Det kanske intressantaste i denna fyndfördel
ning är det som syns vid övergången till yngre 
bronsålder. Här tycks alla veten ha försvunnit och 
det som nu förekommer är korn och havre. Vid 
sidan av sädesslagsfördelningen är även resterna 
av ruderatvegetation från den yngre bronsåldern 
och förromersk järnålder noterbar liksom att man 
här kan jämföra spåren av bronsåldersutvecklingen 
med den i Ryssgärdet (se nedan). Där kulminerade 
odlingsspåren från de kontexter som härrör från 
äldre och mellersta bronsålder medan materialet 
från den yngre bronsåldern i stort sett saknade 
agrara indikationer. De svaga spår av sädeshante- 
ring som fanns i Ryssgärdet från yngre bronsålder 
var också av just korn. Någon uttalad ruderatflora 
noterades emellertid inte trots att en sådan fanns

Q Ospec. säd 
B Ospec. kom 
@ Ospec. vete
■ Vanl. vete 
E3 Emmer/spelt 
B Havre
□ Råg
■ Lin
■ Ruderat
□ Ängs/gräs

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Vendeltid 

Rom. J.å. 

Förrom. J.å. 

Y. Br.å. 

Ä. Br.å.

i ig ur 16. Frö/fruktfynden från Trekanten och Björkgården från olika tider. 
Figure 16. Seed/fruit finds from Trekanten and Björkgården from different times.
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Vendeltid
Ospec. vete 
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Figur 17. Fynden av frön/frukter från Trekanten och Björkgården exklusive ospec. säd. 
Figure 17. Finds ofseed/fruit from Trekanten and Björkgården excluding unspecified cereal.

under äldre bronsålder om än inte så starkt utveck
lad (så som det utfallit enligt analyserna). Även un
der den mellersta bronsåldern lyste denna ruderat- 
flora med sin totala frånvaro trots att just den fasen 
var mest aktiv i agrart hänseende. Detta kan emel
lertid ha orsakats av den speciella anläggningstyp 
som provtagits och som innehöll merparten av sä
den (se nedan). Detta var alltså enligt analysutfal
let från Ryssgärdet men det ligger knappast nära 
till hands att anta att detta är en riktig bild av verk
ligheten. Här i Trekanten-Björkgården återfinner 
vi spåren av dessa fragila växter och det är ganska 
sannolikt att detta ändå är en uttunnad bild av en 
välutvecklad odlingsmiljö och med en mångfaset- 
terad flora av allehanda ogräsväxter.

I resultatet från Trekanten-Björkgården ser 
vi också en lite flödigare bild över hur kornet, 
helt i linje med vad som framkommit i några 
sydskandinaviska undersökningar, tar vid under 
yngre bronsålder och vilket vidare var associerat 
med en mer utvecklad ruderatvegetation. Det är 
alltså just närvaron av ogräsrester från den yngre 
bronsåldern i det här materialet som skiljer mot 
resultaten från Ryssgärdet. Där förekom de istäl
let under den äldre bronsåldern. De ruderatväx- 
ter det handlar om är i det här fallet svinmålla 
och måror, i första hand småsnärjmåran, d.v.s. 
i allt väsentligt samma typ av vegetation som 
noterades för äldre bronsålder i Ryssgärdet och 
som är vanliga även i prover från senare tider.

Man kan se närmare på hur antalet prov har på

verkat den framkomna bilden av bronsålderns od
lingar, både då det gäller intensitet och diversitet av 
denna. Det antal prov som analyserats från de olika 
perioderna anges ovan och även om det är vanskligt 
att jämställa olika prover som potentiella bärare av 
fossilt växtmaterial går det ändå att konstatera att 
det sammanlagda resultatet från den yngre brons
åldern är förhållandevis magert då detta ställs i re
lation till antalet analyserade prover. Nämnas bör 
också att samtliga analyserade prover kommer från 
samma anläggningstyp, nämligen från stolphål.

Vidare tillämpat på den äldre bronsåldern an
gående resultaten från Trekanten-Björkgården 
förefaller just denna period att ha varit väl accen
tuerad vad gäller de agrara aktiviteterna eftersom 
ett ganska gott analytiskt utfall har nåtts genom 
analys av endast 8 prov. Detta gäller inte bara det 
totala antalet sädesslagsfynd utan, vilket borde 
vara mer väsentligt, den artmässiga spridningen 
av dem. Här får man intrycket av att en mer sam
mansatt odlarmöda rådde under den äldre brons
åldern jämfört med den yngre.

Detta skulle i så fall stämma bra med vad som 
framkommit i analyserna av växtmaterial från 
Ryssgärdet. Som redan nämnts tycks man ha bedri
vit odlingar i mer utvecklad grad där under äldre 
och mellersta bronsålder medan det endast fanns 
mycket svaga spår av sådan från yngre bronsålder.

En tämligen stor artdiversitet framträder återi
gen i proverna från den romerska järnåldern. Till 
viss del måste detta vara en konsekvens av det sto
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ra antalet prov som blivit analyserade även om det 
omvända resonemanget är mer relevant, nämligen 
att en väldiversifierad bild av ett fossilt växtmate- 
rial normalt inte uppnås i de fall antalet prov är för 
litet. Även om det är skalkornet som har domine
rat så saknas inte nedslag av alla de andra sädes
slagen, inklusive äldre speltoida veten. Dessutom 
finns både råg och lin noterade från denna tid.

Odlat växtmaterial har noterats också från den 
yngre järnåldern men analysresultaten av de prov- 
tagna kontexterna anger ändå att verksamheten av
tagit vid övergången till den yngre järnåldern. Spå
ren av sädesslagshantering av både veten och korn 
märks fortfarande men är ganska sporadiska liksom 
att mer fragila växtlämningar nu helt saknas.

Skärna
Bara några hundra meter nordnordväst om Fullerö 
liksom några hundra meter väster om Trekanten 
och Björkgården fanns ännu en boplats från i hu
vudsak äldre järnålder. Platsen kallas för Skärna och 
ligger i modern fullåkersbygd och på i huvudsak 
postglacial lera strax väster om Fyrisån. Området 
var flack åkermark belägen mellan 16 och 22 meter 
över havet.

Undersökningarna har framförallt berört två ytor 
belägna ett par hundra meter från varandra. De mest 
komplexa lämningarna fanns inom den södra delen 
nära Fyrisån och Fullerö. Flar fanns ett antal hus

och kulturlager liksom ett stort antal härdar varav 
flera har legat utanför husen och som därför antas 
ha haft olika användningsområden. I den södra än
den av området fanns också en smärre åsrygg vilken 
löpte parallellt med Fyrisån. På denna åsrygg var ett 
gravfält från den yngre järnåldern beläget.

Man har antagit att aktiviteterna i Skärna på 
något sätt haft anknytning till boplatsen i Fullerö 
som fanns strax på södra sidan av Fyrisån. Man 
har också föreslagit att Skärna, som tycks ha varit 
en mindre betydande boplats och där lämningar 
av endast mindre hus fanns, kan ha varit under
ordnad Fullerö eller möjligen Kättsta i norr. Man 
har frågat sig om det går att utläsa några sociala 
skillnader i fyndmaterialet som skulle kunna be
rätta mer om denna relation.

I figur 18 visas de 14C-analyser som har berört de 
provtagna kontexterna. I diagrammet framskymtar 
en förhållandevis tydlig kontinuitet (åtminstone så 
som det utfallit i valet av daterat material). De allra 
flesta av dateringarna faller inom romersk järnål
der och relaterar till de mer omfattande boplatsspår 
som fanns inom den södra delen av området.

Två olika typer av skillnader märks i distribu
tionen av fossilt växtmaterial över Skärna. För det 
första märks en platsmässig skillnad då det gäller 
koncentrationen av spannmålsrester där de prov 
som kommer från boplatsens södra del, d.v.s. den 
del som ligger närmast Fullerö, var mest inne
hållsrika vad avser just säd. Därtill finns också en

Figur 18. HC-dateringarna 
från Skärna.

Figure 18. Radiocarbon 
results from Skärna.
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Figur 19. Fynden av frön./frukterfrån Skärna uppdelat på romersk järnålder (övre stapeln) och förromersk 
järnålder (nedre stapeln).

Figure 19. Finds ofseed/fruit from Skärna divided into Roman Iron Age (top column) and Pre-roman Iron Age 
(bottom column).

tidsmässig skillnad avseende både mängden sädes- 
slagsfrön (vilket framstår som logiskt då man ser 
på 14C-diagrammet ovan där det framgår att fler 
objekt påträffats från den tiden) liksom även i re
lationen mellan korn och veten. Den platsmässiga 
skillnaden i analysutfallet kan möjligen tolkas som 
att den norra delen har varit mer extensivt nyttjad 
medan det var inom den södra delen av boplatsen 
som man hanterade säd på ett eller annat sätt.

Det är den tidsmässiga skillnaden som illustreras 
av diagrammet ovan och de allra flesta prov vars 
analysutfall underbygger staplarna i diagrammet 
härrör i första hand från platsens södra del. Som 
tydligt framgår av staplarna i diagrammet måste de 
agrara aktiviteterna ha varit mer utvecklad under 
romersk järnålder (förutsatt att bedömningen av 
de olika husens åldrar är riktig). Förmodligen kan 
man inte i det här fallet förklara det sämre analysut
fallet avseende proverna från förromersk järnålder 
med att just det materialet skulle vara destruerat i 
högre grad jämfört med den romerska järnålderns 
eftersom det riktigt fragila växtmaterialet, frön och 
frukter från örter, fanns i det äldre materialet i un
gefär samma relation som i det yngre.

En ganska signifikant skillnad framstår, som re
dan nämnts, också i relationen mellan korn och 
veten där en övergång till korn tycks ha skett under 
det senare skedet. Skillnaden mellan de två perio
derna framstår som mycket tydlig i detta material

och följer inte alls någon etablerad bild av denna 
utveckling eller förändring. Andelarna ospecifice
rade sädesslagsfrön är också i stort sett de samma 
vilket borde antyda att det inte heller här är olika 
destruktion som förklarar skillnaden ifråga.

Kättsta
Ungefär 1 km norr om Skärna och närmare gräns
zonen mellan den odlade markens sedimentjordar 
och något högre belägna moränmarker ligger Kätts
ta. Området ligger mellan 20-25 meter över havet 
och har härbärgerat boplatskomplex från äldre 
järnålder. Lämningarna i Kättsta grävdes under två 
säsonger. Sommaren 2002 grävdes den södra delen 
omedelbart söder om den lokala vägen vilken löper 
i öst-västlig riktning mellan Ärentuna i väster och 
Storvreta i öster. De prov som blivit analyserade 
härifrån kommer alla från en boplats som fanns un
der tiden runt Kristi födelse. De består av material 
ur stolphål från ett hus (kallat hus 2). Därtill finns 
flera prover vilka insamlades under sommaren 2003 
då den norra delen av Kättsta undersöktes. Dessa 
prov har analyserats av Anneli Ekblom vid Uppsala 
universitet. De provtagna anläggningarna från den 
norra delen är av främst två typer, dels huslämning
ar (stolphål) från romersk järnålder, dels gravar va
rav några daterats till förromersk järnålder medan 
några daterats typologiskt till äldre järnålder i mer
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Figur 20. 
HC-dateringarna 
från Kättsta.
Figure 20. 
Radiocarbon 
results from 
Kättsta.
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vid mening. 14C-dateringarna från den norra delen 
illustreras i diagrammet ovan dar de yngre datering
arna korrelerar mot huslämningarna och de äldre 
representerar de daterade gravarna.

För att närmare analysera utfallet av makrofos- 
silanalyserna delas resultaten upp i tre grupper där 
boplatskontexterna från den södra delen och från 
tiden runt Kristi födelse bildar en stapel. Resulta
ten från den norra huslämningen som relaterar till 
romersk järnålder får bilda den andra stapeln. Den 
tredje gruppen, gravarna, behandlas separat efter
som fynden av växtmaterial från dessa skiljer sig från 
huslämningarnas växtfynd liksom att gravlämningar 
generellt har en annan förklaring varför de helst inte 
skall sättas i jämförelse mot boplatslämningarna.

Även jämförelsen mellan de två boplatserna 
måste göras med viss försiktighet eftersom det i 
det tidigare fallet rör sig om en boplats på finsedi- 
mentmark och i det andra om en boplats som va
rit belägen på något högre mark med annorlunda 
geologiska förutsättningar inom den norra delen 
av området som mer ansluter till moränmark.

Den viktigaste skillnaden i resultaten från de 
två boplatserna är noteringarna av frön/frukter 
från olika örter vilka förekommit betydligt mer 
frekvent i det norra området. Denna skillnad 
skulle möjligen kunna peka på en förändring i 
relationen mellan spannmålsproduktion och ani- 
malisk produktion även om det också kan finnas 
en viktig och särskiljande komponent som mer

f IGUR 21. Fynden av frön/frukter från Kättsta uppdelade på tiden runt Kr. födelse (nedre stapeln) och mer allmänt 
romersk järnålder (övre stapeln).
Figure 21. Finds ofseed/fruit from Kättsta divided into the time around the birth of Christ (bottom column) and 
more general Roman Iron Age (top column).
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relaterar till de två olika lokalernas terrängmässi
ga lägen där man förmodligen också kan förvänta 
sig olika bevaringsförhållanden. Det är dock in
tressant att ängs/gräsmarksdelen av den senare 
stapeln till stor del byggs upp av fynd av gräsfrön 
vilka ganska tydligt borde betona den animaliska 
delen av produktionen.

Relevanta borde också olikheterna bland sädes- 
slagsfynden vara och den tydligaste skillnaden här
vidlag är frånvaron av veten under den senare fa
sen i Kättstas utveckling så som den framkommit 
i dessa undersökningar. Relationen mellan ospe
cificerad säd och korn är annars något lägre under 
den tidigare fasen, d.v.s. att andelen bestämbara 
kornfrön var något högre i dessa prov. Man bör 
också påpeka att antalet prov från de båda plat
serna har varit det samma. En annan skillnad som 
kanske inte är lika signifikant är att frön av havre 
finns noterade från den senare fasen och det är inte 
omöjligt att även det har med terrängen att göra. 
Frågan är också om havre främst skall knytas till 
ett uttolkat extensivt bruk än ett mer intensivt.

Detta är en intressant men komplicerad fråga. 
Om man betraktar havre som ett spontant inslag i 
annan säd borde man koppla även havre till spann
målsproduktion och om man avsiktligt odlat havre 
så avgör syftet bakom odlingen hur man tolkar det. 
Användes havre som foder för hästar eller andra 
husdjur redan på den tiden eller fanns den som 
spontant inslag på dåtidens fodermarker? Tilläg
gas bör att det är sällsynt att man hittar havrefrön i 
större mängder i prover från äldre järnålder och det 
går inte heller att skilja de olika havrearterna från 
varandra (d.v.s. den odlade arten från vilda arter) 
med mindre än att man har tillgång till agndelar. 
Själva fröerna av havre är också mer känsliga för eld 
eftersom de är mindre och mer oljerika än andra sä- 
desslagsfrön. Havre är med ganska stor sannolikhet 
underrepresenterade som fynd i gamla kontexter.

Då det gäller gravarna så fanns i dessa en helt an
nan typ av växtmaterial och det var främst granbarr 
och enfrön som kunde påvisas. Några av gravarna 
har daterats genom 14C-analys till i första hand för
romersk järnålder medan de flesta saknar 14C-date
ringar men har bedömts vara från den äldre järnål
dern utan närmare precisering. Listan nedan anger 
de sammanlagda fynden ur gravarna oavsett ålder.

Fynd i gravar från äldre järnålder

Granbarr 54 fragment

Enfrön 25

Säd (ospec.) 5

Måror (ospec.) 3

Svartkämpar 1

Brunört 1

Knylhavre (rotdel) 1

Fynden från gravarna ger i första hand intryck av 
att komma från spontanvegetation eller från så
dant växtmaterial som kan ha ingått som bränn
bart ämne i bålet. Det enda som med större san
nolikhet bör ha hamnat i gravarna eller härdarna 
på annat sätt än genom naturlig spridning är sä- 
desslagsfröerna. Det är dock inte omöjligt att även 
dessa funnits oavsiktligt spridda på markytan i 
gravområdet och därmed inte måste ha varit med
vetet nedlagda i gravarna. De noterade sädesslags- 
fröerna förekom som endast enstaka exemplar i 
de olika gravarna men det är ändå inte osannolikt 
att dessa kan tolkas som t.ex. gravgåvor även om 
detta naturligtvis inte går att fastställa.

Florabilden i gravarna kan jämföras med den ur 
huslämningarna från samma tid och område:

Gräsfrön (ospec.) 7

Mållor (ospec.) 5

Måror (ospec.) 2

Slidknäväxter 3

Knylhavre (rotdel) 1

Denna association växter har en hel del gemen
samt med den som fanns representerad i gravarna 
vilket också pekar på den spontana fraktionen i 
just gravarna. Den väsentliga skillnaden utgörs av 
dels det brännbara materialet i gravarna (gran och 
en), dels i gräsfröerna från huslämningarna vilka 
borde kunna antyda det extensiva inslaget i hus
hållsekonomin. Det är också intressant att inga 
sädesslagsfrön fanns i huslämningarna vilket va
rit ganska ovanligt inom E4-grävningarna. Detta 
stärker teorin att de enstaka frön av säd som ändå 
noterats i gravarna verkligen blivit medvetet ned
lagda i dem, d.v.s. att sådana frön inte funnits som 
allmänt spridda över markytan.
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Vaxmyra

Vaxmyra ligger ca en mil norr om Uppsala och ca 
tre km väster om Storvreta och i norra delen av 
ett skogsklätt något högre område i vars södra del 
Kättsta/Buddbokomplexet var beläget. Boplatsen 
utgjordes av två delar vilka avgränsades av en min
dre bäck. Söder om bäcken låg den ena delen av 
boplatsen (RAÄ 325) med sedimentmark i norr 
och högre belägen moränmark i söder. Denna del 
av boplatsen fanns på höjderna mellan 28 meter i 
norr och 36 meter i söder. På norra sidan av bäck
en fanns andra boplatslämningar (RAÄ 326) vilka 
möjligen varit en del av samma boplats. Denna låg 
på numer uppodlad sedimentmark vilken dock var 
ängsmark under 1700-talet.

Antalet 14C-dateringar från Vaxmyra är ganska 
stort och deras grafer finns sammanställda nedan. 
Dateringsutfallen spänner i huvudsak, med några 
få undantag, från förromersk järnålder till folk- 
vandringstid. Enligt 14C-analyserna från den söd
ra boplatsdelen tyder flertalet dateringar på att 
det där fanns en ganska omfattande verksamhet 
under framförallt tiden kring Kristi födelse men 
några dateringar pekar också på förromersk järn
ålder (ca 400-200 f.Kr.) och antyder därmed en 
tidigare närvaro. Likaså finns några yngre date
ringar från den södra boplatsdelen vilka sträcker 
sig framåt i tiden och in i folkvandringstid. Inom 
den norra delen märks inte samma daterings
koncentration runt Kristi födelse utan utfallet av 
14C-bestämningarna bildar i huvudsak en stegvis

Figur 22. 
HC-dateringarna 
från Vaxmyra.
Figure 22. 
Radiocarbon results 
from Vaxmyra.
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övergång från tidigaste förromersk järnålder och 
in i romersk järnålder, varje datering dock med 
ganska breda sannolikhetsintervall.

Makrofossilanalyserna har koncentrerats till 
fem hus (två från den södra delen av boplatsen 
och tre från den norra), en brunn (A9952), sanno
likt från sen förromersk järnålder samt övriga mer 
spridda anläggningar över platsen vilka utgjordes 
av en ugn, ett par härdar, några gropar samt en 
grav. Utfallet av analyserna har varit tämligen ma
gert vilket sannolikt beror på att marken numer 
nyttjas för odling varför de brända makrofossilres- 
terna förmodligen har förstörts.

Det mest frekventa fyndet har varit ospeci
ficerad säd vilkas dominans också antyder den 
höga destruktionsgraden. I några av proven har 
korn och kubbvete påträffats, bl.a. i stolphål från 
hus 3, där 5 kubbvetefrön liksom 2 ospecifice
rade sädesslagsfrön noterades i dess östra del. I 
den västra delen av samma hus innehöll ett an
nat stolphål 6 ospecificerade sädesslagsfrön samt 
2 kornfrön. I den västra delen av hus 11 fanns 
vidare 3 ospecificerade sädesslagsfrön liksom ett 
kornfrö medan en grop från samma område, vil
ken inte kunnat knytas till något hus eller övrig 
specifik konstruktion, innehöll 8 ospecificerade 
sädesslagsfrön samt 3 kornfrön. Två spridda frön 
av havre påträffades också, ett i hus 2 och ett i en 
grop i närheten av hus 11.

Ett annat hus, hus 14, har varit speciellt in
tressant ur byggnadsperspektiv eftersom det har 
funnits indikationer på att det varit uppbyggt av 
olika funktionella delar. Indikationerna härför har 
utgjorts av några inre konstruktionsdetaljer som 
t.ex. spår av mellanväggar och av troliga båsin
delningar liksom för en sådan tolkning relevanta

placeringar av husets ingångar. En eldstad fanns 
i husets centrala del som var ett rum med en yta 
av ca 80 m2. Den sydöstra delen av husen var san
nolikt fädel vilket uttolkats genom att en betydligt 
tätare stolpsättning än vanligt observerats där lik
som förekomsten av en rad pinnhål som troligen 
är spår av båsindelning.

Resultaten av makrofossilanalyserna har dock i 
detta fall inte varit till något hjälp för att belägga 
de arkeologiska observationerna angående husets 
funktionella indelning. Det enda som noterats 
från hus 14 är ett ospecificerat sädesslagsfrö från 
husets sydöstra del, alltså den del som man antar 
har varit en fädel.

I viss mån anmärkningsvärt i detta analysutfall 
är frånvaron av vanligt vete, vilket här tycks vara 
ersatta av kubbvetet. Dessa två arter eller former av 
vete anses (som nämnts ovan) vara mycket närstå
ende i genetiskt hänseende och frågan är om sepa
rationen av dem har någon taxonomisk betydelse. 
Man märker också en glidande övergång från den 
ena formen till den andra då det gäller storleken 
på caryopsis, d.v.s. på själva fröerna. Ur de förro
merska och romerska järnålderskontexterna från 
Fullerö (se ovan) noterades flera frön av lcubbve- 
tetyp. Dessa var av en uttalat kraftig typ med ett 
längd/breddindex på ca 1,2 vilket alltså innebär att 
fröerna var utpräglat breda i förhållande till läng
den (se fig. 10). Även dessa lite kraftigare frön har 
förekommit i något större storlekar men har ändå 
uppvisat ett liknande förhållande mellan längd 
och bredd, d.v.s. de har haft en liknande form.

Sädesslagsfynden från Vaxmyra utgörs av sam
manlagt 53 frön vilka alla påträffats i terrestra 
kontexter. Fynden fördelar sig på olika arter en
ligt diagrammet nedan. De två staplarna represen-
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Figur 23.Fynden 
av frön,/frukter 
från Vaxmyras två 
delområden.

Figure 23. Finds of 
seed/fruit from the two 
Vaxmyra sites.
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Figur 24. Fynden 
av frön/frukter från 
Vaxmyras tidigare fas 
(nedre stapeln) och 
dess senare fas (övre 
stapeln ).

Figure 24.Finds 
of seed/fruit from the 
earlier Vaxmyra phase 
(bottom column) and 
the later phase (top 
column ).
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terar de södra (RAÄ 325) respektive norra (RAÄ 
326) boplatserna.

Den tydligaste skillnaden mellan de två boplats
delarna var att det inom den södra delen fanns en 
betydligt starkare ruderataspekt bland örtresterna 
där frön av framförallt mållor förekom i högre 
frekvenser. Detta kan ha bevaringsmässiga för
klaringar men det kan också vara ett tecken på att 
man inom den södra delen haft en högre grad av 
markaktivitet vilket slitit på markytan och därmed 
i högre grad gjort det möjligt för konkurrenssvaga 
växter att spridas. Vad gäller odlingslämningarna 
så syns endast marginella skillnader.

De frön/frukter från örter som har påträffats 
kommer från några olika arter av ruderat eller 
åkermarksväxter liksom av ängs/gräsmarksväxter. 
Bland de förstnämnda dominerar i vanlig ordning 
frön av svinmålla och frukter av ospecificerad måra 
(Galium) men ett par frukter av polygonaceer (s.k. 
slidknäväxter), d.v.s. syror och pilörter, fanns också. 
Bland ängsmarks- eller gräsmarksväxterna notera
des några frön av gräs, enstaka frön av johannesört 
(.Hypericum) och nejlikväxter samt frukter av starr. 
Samtliga dessa fynd har endast visat sporadiska 
förekomster i anläggningarna (förutom fröerna av 
svinmålla vilka var något mer frekventa).

Ett försök till kronologisk indelning har också 
gjorts vilket resulterat i ovanstående diagram. 
Indelningen bör betraktas som mer konventio
nell än funktionell och det är tveksamt om man 
ska dra en gräns mellan förromersk och romersk 
järnålder i denna uppdelning eftersom det enligt 
14C-dateringarna fanns en uttalad aktivitet under 
denna tid. Diagrammet över dateringarna ovan 
anger också att en sådan gräns snarare skulle sät

tas vid tiden runt 200-talet f.Kr. Det är framför
allt lämningarna från husen 2 och 3 liksom en 
grop från den norra delen (A7645) som har gett 
merparten av de fynd som bildar den nedre sta
peln i diagrammet. De något yngre husen som 
undersökts med avseende på växtlämningar har 
däremot varit fattiga på sådana fynd.

Det finns en intressant aspekt att diskutera an
gående diagrammet ovan. Fördelningen av växt- 
material är mycket lika enligt de två staplarna och 
skiljer sig främst vad gäller frekvenserna av respek
tive fynd. Eftersom aktivitetsfokus tycks ha legat 
en tid före Kristi födelse så är det förstås naturligt 
att merparten växtfynd också visas av den nedre 
stapeln eftersom jag valt att sätta skiljelinjen till 
just Kristi födelse. Det slående är att fördelningar
na inte ändras i och med övergången till romersk 
järnålder utan att de i stora drag är de samma.

Den tidsmässiga gränsen mellan de två staplar
na hade kunnat placeras annorlunda och resulta
tet hade i första hand blivit att stapeltyngden hade 
förskjutits till den ena eller andra stapeln men att 
den kvalitativa fördelningen ändå hade bestått. I 
det här fallet är det fynden från i första hand två 
anläggningar som har fyllt på stapeln för den tidi
gare fasen, den ena en ugn från den senare delen av 
förromersk järnålder och den andra den grop från 
tidig förromersk järnålder som nämndes om ovan.

Till Vaxmyraboplatsen hörde också en brunn 
(A9952), även denna från sen förromersk järnålder 
eller tidig romersk järnålder. Brunnen fanns i ett 
lågt beläget och fuktigt område inom den nordös
tra delen av RAÄ 326. Den syntes ovanifrån som 
en 2,20 x 1,9 meter stor mörkfärjning bestående 
av svartgrå lera med enstaka skärviga stenar i ytan.
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I profil var brunnen trattformig och dess botten, 
som fanns i,6<5 meter under markytan, hade en 
vidd av cirka 0,5 meter (en profilskiss av brunnen 
finns i Hellqvists artikel i denna volym). Prover 
för makrofossilanalys liksom för insektsanalyser 
togs i brunnens olika observerade lager. I botten 
fanns enligt grävrapporten en ganska tunn (ca 
4 cm) svartgrå humös lera eller lergyttja (MP 1) 
vilken överlagrades av en gråaktig, aningen sotig 
lera. Det senare lagret har tolkats som ett igen- 
fyllnadslager eller möjligen ett raslager vilket i sin 
tur överlagras av ett nytt tunnare parti av mörk 
och humös lera eller lergyttja (MP 2). Ovan detta 
följde ännu ett lager av sannolikt nerrasat mate
rial vilket återigen överlagrades av mörk och hu
mös lera eller lergyttja (MP 3). Möjligen återger 
sekvensen ovan återkommande antingen igenfyll- 
ningar eller mer spontant nerrasat material från 
brunnssidorna.

Det kan vara intressant att något översiktligt 
betrakta fynden av obrända frön/frukter från bot
tenlagret av brunnen, vilket bör korrelera mot 
dess funktion som vattenkälla under boplatsens 
skede. Antalet arter och släkten bland brunnsfyn- 
den är betydligt fler jämfört med fynden av brända 
sådana från de övriga kontexterna vilket också gäl
ler då man avser själva frekvenserna av varje taxa. 
Man skulle kunna dela in fynden på något olika 
sätt beroende på hur man ser på växttypernas olika 
ekologiska preferenser liksom på hur dessa tänkta

preferenser i praktiken kan ha varit utslagsgivande 
för utbredningen av respektive art.

I den övre stapeln i diagrammet nedan visas för
delningen av växtmaterial ur brunnen. Stapeln 
är baserad på endast ett av de analyserade lag
ren i brunnen och alla de analyserade provernas 
sammanlagda innehåll av frön/frukter var avse
värt större än detta. Jag har valt att gruppera frö/ 
fruktfynden till dels ruderatväxter (i de flesta fall 
ettåriga växter vilka även förekommer som åker- 
marksogräs), dels ängs/gräsmarksväxter och slutli
gen växter som egentligen är svåra att kategorisera 
i det avseendet. Till denna sista grupp har förts t.ex. 
brännässlan och gåsörten vilkas frukter förekom
mit ganska rikligt i brunnen. Dessa får bilda en egen 
grupp och kallas där för allmänna kulturmarksväxter. 
Gåsörten är vanlig på fuktig näringsrik mark, inte 
sällan på betade marker och borde kanske, då det 
gäller frågan om produktionsekonomi, placeras 
bland ängs/gräsmarksväxterna medan brännässlan 
har en allmänt vid utbredning på kväverika marker 
oavsett om det är ljust eller mörkt.

Något som är slående vid jämförelsen mellan 
de brända örtlämningarna och de obrända växt- 
resterna ur brunnen är att de ganska fåtaliga note
ringarna av brända frön/frukter i stora drag ändå 
passar väl in på den bild av platsens ekologi som 
framkommer av det betydligt mer väldiversifie- 
rade brunnsfynden. Med ledning av denna sam
stämmighet liksom ur erfarenheten om de brända

M Odlade
■ Ruderat
■ Gräs/äng 
□ Allm.kultur
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Figur 25. Fynden av växtmaterial från brunnen indelade i ekologiska grupper (övre stapeln) och av de brända 
fynden från terrestra anläggningar (nedre stapeln).

Figure 25. Finds of plant material from the well divided into ecological groups (top column) and into burnt finds 
from terrestrial features (bottom column).

48 ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 4



lämningarnas underrepresentation så ligger det 
nära till hands att anta att fynden i brunnen verk
ligen ger en ganska relevant bild av platsens vege
tation. Likaså bekräftar detta den alltför utarmade 
bild man får av platsens örtflora då man betraktar 
den genom de brända lämningarna.

Mycket intressanta i denna diskussion har in
sektsanalyserna varit (Hellqvist 2005). Hellqvist 
diskuterar lagrens representation utifrån de ob
serverade insektstypernas ekologi och noterar att 
bottenlagrets innehåll av bl.a. marklevande insek
ter tyder på att detta kan skiljas från det överlig
gande sannolikt nedrasade materialet. Hellqvist 
antar att marklevande insekter anrikats i brunnen 
genom sitt näringssök liksom att det är mindre 
troligt att det nedrasade materialet skulle kunna 
ha samma koncentration av dessa typer av insek
ter. Analyserna av insekter har gjorts inom de tre 
mörka lagren bestående av lergyttja.

Hellqvist har tolkat det mellanliggande humösa 
lagret som ett igenfyllnadslager eftersom de på
träffade insekterna däri är av en typ som lever i 
kompost och gödsel. Utmärkande för detta lager 
var också närvaron av fukt eller vattenlevande in
sekter vilket kan indikera att en öppen vattenyta 
nu fanns i brunnen. Hellqvist antar dock att dessa 
insekter kan ha kommit med i fyllnadsmassor som 
då hämtats från just fuktig miljö och som bevisli
gen funnits runt platsen. Det tredje humösa lagret 
har av Hellqvist tolkats som även detta indikeran- 
de ett fyllnadslager men att brunnen då samtidigt 
fungerat som vattenhål för boskapen.

Då det gäller de makrofossilanalyser som också 
gjorts på respektive lager så anger dessa tämligen 
likartade förhållanden genom de tre lergyttjiga 
lagren i brunnen. Det är ungefär samma flora som 
avspeglar sig i den frö/fruktfraktion som analyse
rats men där finns numeriska skillnader vad avser 
vissa taxa. Sannolikt kan det vara så att de tre se- 
dimentartade lagerenheterna representerar mo
ment då brunnens botten varit exponerad för ner- 
spolade erosionsrester från markytan och att det 
då var platsens mer lokala vegetationsrester som 
anrikades i de olika brunnsbottnarna. Däremellan 
kan material från brunnssidorna ha rasat ner och 
bildat de mellanlagrande partierna i fyllningen. 
De antydningar av roströda inslag som noterats

i mellanlagren bör om denna tolkning är riktig 
kunna vara rester av järnutfällningar som normalt 
förekommer i markytans B-horisont och vilken 
kanske följt med ner i brunnen.

En möjlig tolkning av variationen i de note
rade insekterna skulle också kunna vara att brun
nen under det första användbara skedet var täckt 
med ett lock eftersom man då var rädd om vatt
net, men att brunnen senare, efter det första ra
set (eller igenfyllningen), inte var övertäckt vilket 
ytterligare kan ha exponerat brunnens återbilda
de vattenyta för lämpliga insekter. Då det gäller 
tolkningen av det andra lagret underifrån borde 
det också vara mest rimligt att anta att eventuella 
dumpningsrester var mer eller mindre terrestra 
eller bestod av hushållsavfall. De fuktighetsindi- 
kerande insektsresterna bör i så fall tolkas som in 
situ lämningar, d.v.s. de utgörs av insekter som 
antingen levt i brunnen eller som attraherats av 
brunnens vattenyta.

Det finns ett par andra faktorer som stödjer 
tolkningen att brunnen under de tider som korre
lerar mot det andra och tredje sedimentfasen mer 
handlat om kreatursbevattning och det är de taxa 
bland växterna som indikerar höga kvävehalter. 
Fröerna av svinmållan är betydligt mer talrika i de 
två övre partierna och det samma gäller för andra 
kvävegynnade växter som besksötan och gåsörten. 
Det är dock lite svårare att tolka de talrika fröerna 
av tågväxter (Juncus). Tolkningen av dessa liksom 
av frukterna av starrväxter m.fl. avgörs till stor del 
på hur man antar att brunnsplatsen sett ut. Kan 
man t.ex. anta att dessa växter fanns spontant i 
det vattenhål som tidigare utgjort brunnen eller 
är de spridda genom kreatursgödslet? I det förra 
fallet anger dessa fuktängsväxter paradoxalt nog 
en ruderataspekt, (d.v.s. den trampade miljön vid 
brunnen) och i det senare fallet är fyndens källa en 
annan än platsen runt brunnen.

Det översta humösa lagret (MP 3) skiljer sig 
något från det undre genom ännu talrikare fynd 
av svinmållefrön medan gåsörtens frukter för
kommer mer sparsamt. Samtidigt saknas några 
andra taxa, bl.a. trampört och pilört. Dessa senare 
växter tillhör kreatursmarkens flora och det kan 
tyckas underligt att de saknas i detta övre lager 
där det bland insektsfynden finns indikationer på
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kreaturens närhet. Enligt den analysen minskade 
fuktängsaspekten tydligt medan gödselindika
tionerna ökade något liksom att tecknen på mer 
akvatisk miljö också blev tydligare. Möjligen kan 
detta tolkas som att marken runt brunnen inte var 
lika sumpig som tidigare men att brunnens eller 
sumphålets vattenyta ändå fanns exponerat för re
levanta insekter.

Kyrsta
Ett ännu mer omfattande fornlämningskomplex 
fanns några hundra meter norr om Vaxmyra, på 
norra sidan av Fjuckbydalgången. Undersökning
arna av denna plats som ligger vid byn Kyrsta 
har varit ett av de största enskilda arkeologiska

projekten någonsin inom Mellansverige. Forn- 
lämningskomplexet utgjordes av ett mer eller 
mindre sammanhängande boplatsområde inom 
en sträcka av 250 meter. Komplexet låg i södra 
kanten av ett något högre och numera skogsklätt 
moränområde i norr inom vilket även en del myr
marker fanns, bland annat Hjortronmyren vari
från en av E4-projektets bearbetade pollenstaplar 
hämtats. Förutom det 250 långa boplatsområdet 
undersöktes även en annan cirka 400 meter lång 
korridor inför en ny dragning av väg 699 mellan 
Fjuckby och Storvreta.

Inom den undersökta blivande vägkorridoren 
påträffades 1000-tals anläggningar bestående av 
pinn- och stolphål, härdar, kokgropar och ugnar in
gående i ett 40-tal stolpbyggda långhus samt några

hus 11 3400+35BP
hus 18 3050±45BP
hus 14 2830±45BP
brunn 11808 2270±45BP
hus 8 2265±45BP
brunn 11580 2210160BP
hus 4 2160±30BP
hus 6 2115±30BP
hus 1 2110±40BP
hus 17 2085±45BP
hus 10 2065±45BP
brunn 114930 2045Ż40BP
hus 15 2040+45BP
hus 27 2040±45BP
hus 5:2 2040+30BP
hus 21 2025±50BP
hus 5:1 2015±30BP
hus 2 2010±30BP
hus 12 2005±30BP
hus 3 1970+30BP
grophus 2 1945±45BP
hus 34 1925135BP
hus 26 1920+45BP
grophus 4 1885±35BP
hus 16 1845±70BP
hus 7 1830145BP
hus 13 1790+30BP
hus 32 1765+40BP
hus 19 1760±45BP
hus 19:2 1705±45BP
hus 23 1440140BP
hus 31, 965±40BP

3000 f. Kr. 2000 f. Kr. 10001. Kr. 1000 e. Kr.

Kalibrerat värde

Figur 26.
HC-dateringarnafrån
Kyrsta.

Figure 26. 
Radiocarbon results 
from Kyrsta.
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grophus varav de senare var från äldre järnålder. 
Genom resultat av 14C-dateringar antas 24 av de 
stolpbyggda husen vara från förromersk och äldre 
romersk järnålder medan tre tycks vara från yngre 
järnålder. Åtta av husen har inte kunnat åldersbe- 
stämmas med hjälp av 14C-metoden. Utöver dessa 
hus fanns även fyra hus från bronsåldern liksom ett 
möjligt hus från skiftet neolitikum/bronsålder. Det 
senare var beläget inom undersökningens norra 
delar på mark som nu ligger vid 30-meterskurvan, 
men som då bör ha varit strandnära.

I figur 26 visas resultaten av 14C-dateringarna i 
diagramform där respektive dateringsutfall illus
treras genom enskilda sannolikhetskurvor. De allra 
flesta av dateringarna är gjorda på sädesslagsfrön 
vilka påträffats i stolphål. I övrigt har träkol date
rats, även dessa tagna ur i första hand stolphål.

På typologiska grunder har man antagit att de 
påträffade husen korrelerar mot en mycket vid 
tidsrymd, från senneolitikum till sen vikingatid 
varför man har antagit att platsen använts mer 
eller mindre sammanhängande under 3000 år. 
Mycket tyder emellertid på att den äldre järnåldern 
varit den mest aktiva tiden i Kyrsta vilket möjligen 
hänger samman med att landhöjningen då gav ett 
viktigt tillskott på ny mark. Det är i så fall de lägre 
liggande sedimentmarkerna som grundats upp 
under äldre järnåldern och som kan ha erbjudit 
nya ourlakade marker för t.ex. kreatursbete eller 
foderinsamling. Att den äldre järnåldern och den 
romerska järnåldern i synnerhet varit en mycket 
aktiv tid i agrart hänseende framgår också ganska 
klart av resultaten från makrofossilanalyserna.

Makrofossilmaterialet har här indelats i tre 
grupper och bygger på tolkningarna av de olika 
husens åldrar. Husen har i första hand daterats 
genom 14C-analys men dessa dateringar har i 
några fall justerats efter de typologiska observa
tioner som gjorts i fält liksom på förekomsten av 
eventuella fynd. En viss reservation angående de 
analyserade materialens åldrar är ändå på sin plats 
eftersom många hus har funnits inom ett tämligen 
avgränsat område varför det inte är helt invänd- 
ningsfritt att knyta materialen från stolphål till 
specifika hus. (se exempelvis diskussionen i Fager
lund Hamilton 1995 och Ranheden 1996a). Dock 
har typologiska och fyndmässiga omständigheter

i de flesta fall sammanfallit med 14C-dateringarna 
(Wikborg muntligt).

Makrofossilanalyserna har omfattat prover från 
huslämningar såsom stolphålsfyllningar, härdar 
och gropar liksom av prover tagna i bottenlagren 
av brunnar. I den gruppering som ligger till grund 
för växtmaterialets indelning innefattas dock inte 
brunnarna (även om de listas nedan) utan det är 
endast resultaten från de terrestra proverna som in
går. Främst baserat på 14C-dateringar har de påträf
fade husen delats in i nedanstående tre grupper.

Förromersk
järnålder

Tiden runt
Kristi födelse

Romersk
järnålder

Hus 1 hus 2 hus 7

Hus 4 hus 3 hus 13

Hus 6 hus 12 hus 1 6

Hus 8 hus 15 hus 1 9

Hus 10 hus 21 hus 26

Hus 17 hus 27 hus 32

Brunn 11580 brunn 114930 hus 34

Brunn 11808 grophusen

brunn 49309

Man kan ha synpunkter på denna indelning. Det 
är inte alls givet att man t.ex. skall separera tiden 
runt Kristi födelse, i synnerhet inte då just denna 
tid tycks ha varit i centrum av en lång och mycket 
aktiv period vilken innefattat hela den äldre järnål
dern. Som man emellertid kan se genom figurerna 
nedan tycks det som om människans hantering av 
växtmaterial under den tidigare delen av romersk 
järnålder var mer omfattande jämfört med tiden 
omkring Kristi födelse och i ännu högre grad då 
man jämför med den förromerska järnåldern. De 
tre grupperna har också innefattat ungefär lika 
många prov vilket är väsentligt vid jämförelsen.

Som framgår av diagrammet är det ospecificera
de sädesslagsfrön som dominerat bland lämning
arna av odlat växtmaterial. Anledningen till detta 
är i första hand att de påträffade växtresterna va
rit så kraftigt nötta att identifieringsarbetet blivit 
svårt. Det kan också finnas morfologiska orsaker 
till att många frön inte kunnat identifieras. Olika 
sädesslagsfrön är inte alltid helt arttypiska vilket 
tillsammans med hög destruktion gör bestäm-
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ningsarbetet mycket svårt. Av diagrammet fram
går också att merparten av växtmaterialet noterats 
från romersk järnålder och enligt 14C-dateringarna 
var det under den tidigare delen av romersk järnål
der (Krisit födelse-200 e.Kr.) som de agrara ambi
tionerna var mest utvecklade här.

Noterbart och kanske intressant är att veten 
förekommit mycket sparsamt i de prov som kor
relerar mot tiden runt Kristi födelse trots att un
gefär samma antal prov analyserats från denna tid. 
Detta kan möjligen vara orsakat av att proverna 
runt Kristi födelse korrelerar mot en kortare tid 
(vilken dock var tämligen aktiv) och att proverna 
från denna grupp inte kunnat fånga upp spåren av 
tillräckligt många moment av sädesslagshantering 
och därmed kanske inte heller kunnat spegla en 
eventuell variation i valet av säd (i den mån man 
växlat mellan olika sädesslagstyper). Det kan också 
vara spridnings- eller bevaringsmässiga tillfällig
heter som ligger bakom vetets frånvaro i proverna 
från denna tid av Kyrstas verksamhet. Självfallet 
kan orsaken också vara att man inte hanterat vete 
under tiden runt Kristi födelse men detta verkar 
enligt min mening ganska osannolikt eftersom ve
tet förekommit både före och efter denna tid.

En tydlig skillnad mellan de tre underperioder
na har varit fynden av havrefrön. Dessa har inte 
förekommit i proverna från förromersk järnålder 
utan tycks uppträda först under tiden runt Kristi 
födelse och ökar sedan under tidig romersk järnål
der vilket också stämmer väl med vad man funnit 
tidigare.

I takt med de stigande sädesslagsförekomsterna 
kan man också notera en ökande andel frön och 
frukter från ruderatvegetation genom de tre un
derperioderna. De växter som omfattas är mållor, 
måror, våtarv, åkerbinda och övriga s.k. slidknä- 
växter liksom växter tillhörande släktet Galeopsis 
(s.k. dånväxter). Av de nämnda växterna är det 
framförallt mårorna som ökat under romersk 
järnålder och detta släkte anger överlag i första 
hand ruderatmark även om det finns arter bland 
mårorna som är mer ängs/gräsmarksväxande.

Bland ängs/gräsmarksväxterna har det noterats 
frön av i första hand gräs men också av ospecifice
rade s.k. stjärnblommor (släktet Stellaria) liksom av 
våtarv (våtarven placeras alltså även i denna grupp)

samt frukter av starr och brännässla. Förekomsten 
av frön/frukter från den här gruppen av örter i pro
ven från de olika underperioderna anger förvisso 
inte någon fullödig bild av denna floraaspekt ef
tersom det numerära underlaget liksom artdiver- 
siteten är väl lågt för att sätta den typen av vege
tation i klar belysning. I proverna från tiden runt 
Kristi födelse märks dock ett ökat inslag av ängs/ 
gräsmarksväxter vilka sedan åter minskar något i 
proverna från romersk järnålder. Sett genom de tre 
underperioderna märks emellertid inte samma ök
ning som för ruderatväxterna vilket borde kunna 
peka på det intensiva brukets ökande betydelse.

Det fanns även ett par äldre liksom ett yngre hus 
från Kyrsta. Det äldsta huset (hus 11) var från sen- 
neolitikum där ett par sädesslagsfrön noterades i 
ett par olika stolphål. I stolphålen från detta fanns 
också frön och frukter från sådana örter som an
tyder en mer extensiv aspekt av markanvändning 
under denna tid. Det var frön av mållor, frukter 
av måror och slidknäväxter (skräppor och syror) 
samt frön av våtarv, nejlikväxter och av gräs som 
tyder på detta. Det är intressant att denna aspekt 
av floran kunnat observeras då det i övrigt varit 
ganska magert med fragila växtlämningar från 
merparten av husen. De flesta av de nämnda frön 
och frukterna påträffades i ett av husets stolphål 
(A3Ó441). Det kan också vara värt att nämna att 
endast ett av sammanlagt 16 frön/frukter var av 
svinmålla medan de flesta var frön från nejlikväx
ter vilket betyder att ruderataspekten var under
ordnad bland örtresterna.

I två andra hus från bronsåldern (hus 14 och 
18) där ett av husen (hus 18) var från den äldre 
bronsåldern, noterades endast mycket sporadiska 
förekomster av växtmakrofossil. Ett ganska ma
gert utfall i analytiskt hänseende gäller också ett 
i sammanhanget mycket ungt hus (hus 31) som 
daterats till vikingatid. I dess stolphål noterades 
enstaka ospecifiserade sädesslagsfrön tillsammans 
med ett par frukter från ruderatväxter.

I Kyrsta liksom på ett par av de andra platserna 
utefter E4-sträckningen har det påträffats några 
brunnar vilka också blivit undersökta med avse
ende på växtmaterial. För Kyrstas del är det fyra 
brunnar som analyserats med varierande resultat. 
Tre av dem har gett främst brända fynd medan en
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Figur 27. Fynden av frön/frukterfrån Kyrsta uppdelade i tre mer eller mindre hypotetiska faser. 

Figure 27. Finds of seed!fruit from Kyrsta divided into three more or less hypothetical phases.

fjärde (brunn 49309) visade sig innehålla tämligen 
riklig mängd obrända frön/frukter av flera olika 
arter och släkten. I slutet av denna artikel disku
teras brunnarna ur lite mer generell synvinkel vad 
gäller informationsvärde och en grundligare dis
kussion om brunnar görs av Magnus Hellqvist i 
denna volym.

Tre av de undersökta brunnarna var från den 
något tidigare fasen av Kyrstas utveckling, från 
förromersk järnålder, och alla innehöll smärre 
inslag av brända sädesslagsfrön vilka inte kunde 
specificeras till art. I prover från en av dessa tre 
äldre brunnar (A114930) noterades också tre frön 
av skalkorn liksom underordnade inslag av andra 
frön/frukter. I en annan brunn (A11580) notera
des enstaka ospecificerade sädesslagsfrön i tre oli
ka prov och sammanlagt en bränd svinmållefrukt. 
En tredje brunn (A11808) var ovanligt innehålls
rik vad brända lämningar beträffar och i ett av två 
analyserade prov härifrån fanns inte mindre än 32 
fragment av obestämbar säd varav 10 var mer el
ler mindre hela. Utöver dessa fynd noterades ett 
par brända fragment av hasselnötskal, flera brända 
frukter av svinmålla, en frukt av obestämd måra 
liksom ett par frukter av starr.

Resultaten av analysen av de tre brunnarna sam
manfaller i stort med utfallen av de övriga analyser
na. De nämnda brunnarna har genom sitt innehåll 
av brända växtmaterialrester i viss mån karaktä

ren av vanliga huslämningar som t.ex. stolphål och 
gropar och det är på sätt och viss anmärkningsvärt 
att de inte innehållit subfossilt växtmaterial. Möj
ligen har inte miljön i dem varit helt och hållet 
syrefri (d.v.s. våt) utan obrända växtlämningar har 
brutits ner i vanlig ordning medan brända växt- 
rester har kunnat bevaras. Möjligen skulle därför 
fynden i dessa brunnar räknas in i de övriga ter- 
restra anläggningarnas fynd men bilden av växt- 
hanteringen skulle trots det inte ändras nämnvärt.

Starkt avvikande i analytiskt hänseende var dock 
brunn A49309 vilken, som redan nämnts, innehöll 
förhållandevis stora mängder subfossilt material 
medan brända lämningar saknades. Denna brunn 
var något yngre än de övriga och den härrör från 
den tidigare delen av romersk järnålder. Den var 
tämligen komplext uppbyggd och bestod troligen 
av två faser där en yngre del skurits ner genom en 
del av den äldre.

Utan att dra allt för stora växlar på brunnens 
olika funktionella lager kan det ändå vara intres
sant att se vilket växtmaterial som fanns i den. I 
diagrammet nedan har observerade frön och 
frukter grupperats efter deras främsta ekologiska 
hemvist. Detta är inte så enkelt eftersom flera av 
arterna kan växa på olika typer av mark och för att 
gamla tiders kulturmarker är svåra att definiera. 
Brunnens olika analyserade lager representeras av 
respektive stapel där de tre undre troligen korre-
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lerar mot brunnens äldre fas och de två övre mot 
den yngre även om det i praktiken är svårt att be
döma graden av sammanblandning av material i 
de yngre lagren eftersom brunnens yngre del sku
rit genom delar av den äldre.

Staplarnas sektioner byggs upp av fynd från ru- 
deratväxter, ängs/gräsmarksväxter, mer allmänna 
kulturmarksväxter och rena fuktmarksväxter. Som 
tidigare nämndes för Vaxmyras del är några växter 
extra svåra att kategorisera med avseende på eko
logiska preferenser eftersom de kan ha något olika 
förekomstplatser. Detta gäller förvisso flera av just 
ruderatväxterna men här har brännässlan, gåsör
ten, våtarven och trampörten fått bilda gruppen 

”allmänna kulturmarksväxter” eftersom de före
kommer på allehanda kulturskapade marker. Dess
utom har tågväxterna (Juncus) fått bilda en egen 
sektion även om de ganska naturligt borde place
ras bland ängsmarksväxterna, åtminstone i funk
tionell mening. Anledningen till att de fått bilda en 
egen grupp är helt enkelt att de är så många så att 
de själva helt styr respektive sektions storlek.

Av diagrammet framgår att signalerna från ängs/ 
gräsmarksvegetation och fuktmarksväxter är starka 
i bottenlagren av brunnen. Detta bör innebära att 
miljön runt åtminstone brunnen haft denna aspekt 
men det knepiga består i att försöka skönja vilka 
delar av dessa signaler som kan belysa boplatsens 
mer allmänna florabild i den mån detta är möjligt. 
Det handlar också om brunnens funktion, d.v.s.

om den nyttjades som vattenkälla för människan 
eller som vattenhål för kreatur. I det senare fallet 
kan frön/frukter från djurens spillning ha sköljts 
ner i brunnen av regnvatten vilket skulle kunna 
ligga bakom en del av ängs/gräsmarksfynden lik
som de från tågväxter. Grundläggande skillnader i 
tolkningshänseende blir det naturligtvis också om 
de analyserade lagren är sediment eller nedrasat 
material från brunnssidorna eller om delar av fyll
ningen är material som dumpats i brunnen.

De analyserade lagren har emellertid varit av se
diment och korrelerar förmodligen till faser då det 
funnits en vattenyta i brunnen. Om man antar att 
de undre lagren svarar mot en något tidigare an
vändning så anger resultaten av analyserna att mil
jön runt brunnen då i lägre grad präglades av rude- 
ratvegetation jämfört med den senare tiden. Likaså 
framträder som redan nämnts ängsmarksaspekten 
klart i bottenlagren och det är möjligen den rik
tigaste tolkningen att detta illustrerar Horamiljön 
runt brunnen och att det inte är en annan marks 
flora som förmedlats genom djurens spillning.

Normalt brukar växtmaterialinnehållet i brun
nar komplettera det som noteras i de terrestra an
läggningarna och också ge en annan bild av floran. 
Så är det också här men det är intressant att analy
serna av brunnens översta lager så tydligt visar hur 
rikliga rester av en kväverik ogräsflora nu inlagrats. 
Här påträffades ovanligt många frön av svinmålla 
medan mångfalden av arter var låg jämfört med

176

175

174

173

171

0 100 200 300 400 500

D Ruderatväxter

■ Ängs/gräsmark

■ Allm. kulturv.

■ Fuktig mark

Figur 28. Fynden av frön,/frukterfrån brunnen uppdelade i ekologiska grupper. 

Figure 28. Finds ofseed/fruit from the well divided into ecological groups.
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proverna från de undre lagren. Spåren av ängs/ 
gräsmarksväxter, liksom av fuktängsväxter, är till 
exempel helt borta. Det översta lagret bestod också 
av en humös lera med inslag av skärvsten och kan
ske har man här medvetet börjat fylla igen brun
nen med jord som innehållit annat växtmaterial.

Ett fortsatt ganska rikligt inslag av frön från 
våtarv, i ungefär samma mängder som i undre 
lager, antyder dock att en spontan anrikning av 
markpartiklar till brunnen (eller möjligen numera 
endast en grop i marken) fortfarande ändå skedde. 
Möjligen har man nu övergivit brunnen som vat
tenkälla och i stället börjat dumpa diverse skräp i 
den men att den ändå inte slutgiltigt fyllts igen.

Brännpussen
Inom E4"grävningarna har flera neolitiska boplat
ser påträffats. En sydligt beläget sådan lokal från 
mellanneolitikum är Brännpussen. Brännpussen 
ligger ca 4 km öster om Björklinge och är belägen 
35-40 meter över havet. Boplatsen fanns på en syd
sluttning mot ett blockrikt höjdparti och antas ha 
varit beläget vid stranden av en större ö inom den 
dåtida skärgården.

Här fanns rester av ett kulturlager med olika 
slags anläggningar som stolphål, kokgropar och 
andra mer ospecificerbara gropar samt eldstäder. 
Sannolikt har bebyggelsen bestått av tre eller fyra 
hyddor med härdar och kokgropar belägna i när
heten. Lite mer perifert i förhållande till hyddorna 
fanns troligen avfallsplatser och/eller hantverks- 
platser där man hittat keramikskärvor liksom olika 
rester av redskapstillverkning av bergartsmaterial.

Av fynden att döma har man i hög grad levt på 
animalisk föda. Det är brända ben av säl och bäver 
som varit mest frekventa men även ben av olika få
gelarter och fisk har påträffats. Dock noterades en 
del intressant växtmaterial från Brännpussen. I ett 
prov från ett stolphål fanns ett sädesslagsfrö (nå
got osäker till bestämningen) och i ett annat flera 
frön av mjölon. 14C-datering av fröerna av mjölon 
visade emellertid att dessa var betydligt yngre, 
från vikingatid. Samma gäller för sädesslagsfröet 
som efter datering visade sig vara från järnåldern. 
I samma prov som det påträffade sädesslagsfröet 
förekom även tämligen rikligt med brända gran

barr vilket även det styrker den lägre åldern. Be
tydligt äldre var dock en skalskärva av hasselnöt 
som daterades till senneolitikum. Hasselnötter var 
med största säkerhet också något som förekom i 
dessa äldsta tiders hushållning. Därutöver note
rades återkommande inslag av enfrön vilkas ålder 
är svåra att uppskatta och vilkas analytiska värde 
av flera skäl också är svår att bedöma. Det samma 
gäller för en jordstamdel av knylhavre som fanns i 
ett av stolphålen.

Slutsatsen måste bli att det inom denna under
sökning inte framkommit något växtmaterial som 
säkert kan knytas till mellanneolitisk tid, d.v.s. den 
tid som antas korrelera mot de anläggningar som 
påträffats. Diagrammet över 14C-dateringarna (vi
sas inte här) anger också tre faser av aktiviteter på 
den här platsen och det tycks som 0111 en stor del av 
det noterade växtmaterialet härrör från den senaste 
av dessa, d.v.s. från yngre järnålder eller senare.

Ryssgärdet
Cirka en halvmil norr om Fjuckbydalgången med 
bl.a. de undersökta Kyrsta och Vaxmyraboplat- 
serna finns ännu en topografiskt svagt markerad 
dalgång med Vattholma i öster och ett lite högre 
beläget skogsparti i väster. På västra sidan av detta 
skogsområde finns Långsjön där Björklinge ligger 
i den sydvästra änden. Norrifrån kommer Vende- 
lån rinnande, förbi bl.a. Tensta kyrka, och viker 
efter ytterligare ett par km mot syd, så österut mot 
Vattholma där den flyter ihop med Fyrisån strax 
söder om Lena kyrka. Hela denna sedimentfyllda 
och uppodlade dalgång sluttar något mot öster, 
från cirka 30 meter över havet i väster och ner till 
cirka 15 meter i öster.

I den västra änden av denna dalgång ligger det 
s.k. Ryssgärdet som är en tämligen komplex bo
plats från i första hand äldre och mellersta brons
åldern och som undersöktes sommaren 2003 (Er
iksson & Östling 2004, se även volym 5 i denna 
serie). De högre belägna och i huvudsak skogs
klädda moränmarker som omgärdar Ryssgärdet 
åt alla håll utom mot öster ligger på 35-45 meter 
över havet och själva Ryssgärdet finns i gränszo
nen mellan denna högre mark och de lägre sedi
mentmarkerna i öster. Fornlämningarna inom
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Ryssgärdet återfanns på uppodlad fmsediment- 
mark (32-34 m ö.h.) liksom på lägre liggande mark 
av impedimenttyp. Delar av lämningarna fanns 
också på skogsmark men också på högre belägna 
blockmarker cirka 40 meter över havet.

Utgrävningarna av Ryssgärdet har omfattat flera 
olika delområden. Längst i nordväst fanns det som 
kallats för område A vilket utgjordes av en 5-6 me
ter hög moränkulle som inte varit uppodlad. Cirka 
2000 m2 banades av från kullen ifråga varvid flera 
stolphål, nedgrävningar, kokgropar, gravar, terras
seringar, olika kulturlager, stensträngar och stör
hål påträffades. Några av dessa anläggningar in
gick i ett hus, ett s.k. sidsulahus, som var cirka 6x4 
meter stort. På kullens branta östsida påträffades 
i två olika kulturlager allehanda fynd av keramik, 
brända och obrända ben, flintor och bronsföremål.

Ett annat fyndrikt och komplext område fanns 
inom den nordöstra delen av Ryssgärdet, kallat 
område B. Även här fanns liknande anläggningar 
som i område A men ännu fler. Bland annat fanns 
ett mörkt och ”fett” fyndrikt kulturlager (A20511) 
vari rikligt med ben, flintor, keramik, bronsföre
mål, bränd lera etc. påträffades. Två hus låg också 
på denna del av Ryssgärdet, hus 7 och 9. Beträf
fande växtmateriallämningarna har just hus 9 varit 
mycket väsentligt eftersom en stor del av fynden 
från den mellersta bronsåldern påträffades just 
i anslutning till detta hus. Husplatsen ifråga var 
täckt med ett ljust kulturlager (A201573) vilket vi
sade sig vara rikt på allehanda keramik, bränd lera, 
lerklining etc. I ett av proverna från detta kultur
lager (PM83565) noterades en förhållandevis stor 
mängd av framförallt säd.

Omedelbart söder om område B fanns en yta, 
område C, som i norr avgränsades av moränmark 
både åt väster och öster men som till största delen 
låg på tidigare odlad sedimentmark. Ytans vik
tigaste anläggning var en skärvstenshög (A802) 
vilken också provtogs för makrofossilanalys. Ett 
annat område kallat D, låg söder om område A 
och karaktäriserades som impedimentmark med 
uppkastad röjningssten. Denna yta dominerades 
av 1700-tals lämningar bestående av byggnadsres- 
ter liksom diverse odlingsmarksrester.

Angränsande mot söder om detta fanns två stör
re områden, E och F, med E i öster och F i väster,

vilka betraktats som en enhet. Anläggningstäthe- 
ten var störst, och mycket riklig, i den mellersta 
och norra delen av denna sammanlagt cirka 8000 
m2 stora yta. Samma gäller utbredningen samt 
tjockleken på ett kulturlager som fanns här. Detta 
var mäktigast i norr och öster men tunnades ut 
mot syd-väst. Inom område E fanns också ett sen- 
neolitiskt gravfält, ett s.k. linje- eller radgravfält. 
Detta antas vara från ca 2000-1800 f.Kr. Gravfäl
tet omfattade dubbla rader av meterstora, flacka 
anläggningar i vars nedgrävningar brända män
niskoben påträffades. Detta betraktas som unikt 
eftersom man annars anser att den tidens gravri
tual inte innebar bränning av liket.

Ett par långsmala områden fanns också, benämn
da område G och H. Undersökningen av dessa för
anleddes av ett planerat dräneringsdike över om
råde G medan en elkabelnedläggning var orsaken 
till undersökningen av område H. Inom område 
H fanns också en del anläggningar, bl.a. ett antal 
stolphål vilka ingått i ett hus, kallat hus 10.

Då det gäller de kronologiska aspekterna av 
Ryssgärdet är det den äldre och mellersta brons
åldern som är rikligast företrädd och Ryssgär
det anses vara en av de viktigaste platserna från 
denna period i Mälardalen, möjligen tillsammans 
med Apalle i Övergrans socken (som dock främst 
omfattar den senare delen av bronsålder) men i 
synnerhet med Vrå i Knivsta socken där förhål
landena på flera sätt liknar de i Ryssgärdet (Eriks
son muntligt). Både äldre och yngre lämningar har 
dock påträffats på platsen, bland annat ett grav
fält från senneolitikum liksom huslämningar från 
romersk järnålder samt de torplämningar från 
1700-talet som nämndes ovan.

Nedan visas en sammanställning av samtliga ko
analyser från Ryssgärdet. Alla har gjorts på ved från 
varierande typer av anläggningar. För uppgifter om 
respektive anläggningstyp liksom om analyserad 
vedart hänvisas till grävrapporten för Ryssgärdet.

Bland de äldsta lämningar som omfattats av 
makrofossilanalys fanns det gravfält från senneo
litikum som nämndes ovan. Den dominerande 
andelen makrofossilprover är dock tagna i anlägg
ningar tillhörande tiden runt övergången äldre- 
mellersta bronsåldern. Dessa har utgjorts av bland 
annat ett tämligen omfattande gropsystem i om-
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Figur 29. 
HC-dateringarna 
från Ryssgärdet.

Figure 29. 
Radiocarbon results 
from Ryssgärdet.
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Kalibrerat värde

råde F, en större och ganska komplext uppbyggd 
skärvstenshög från delområde D samt en kokgrop 
från samma område.

Talrika anläggningar fanns också från den 
mellersta bronsåldern vilka till stor del har ut
gjorts av huslämningar inom flera områden men 
i första hand från område B. Anläggningarna har 
främst varit stolphål. Från samma period här
rör även det mycket innehållsrika kulturlagret 
A201573 från område B som nämndes ovan lik
som en skärvstenshög från område D. Från yngre 
bronsålder fanns färre anläggningar och det ma
terial som provtagits för analys av brända växtres- 
ter kom från en kokgrop i ett hus inom område 
B samt från en skärvstenshög inom område C. 
Yngst bland de provtagna kontexterna var ett hus
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(hus 10) från romersk järnålder inom område H.
Makrofossilresultaten från Ryssgärdet har ge

nerellt grupperats för att åskådliggöra fyndbilden 
från olika perioder eller valda tidsavsnitt. Resul
taten illustreras därför på ett översiktligt sätt i ett 
gemensamt diagram med fem olika staplar där 
varje stapel representerar en definierad period el
ler tidsavsnitt.

Senneolitikum
Den första stapeln (längst till vänster) i diagram
met anger fynden av säd från senneolitisk tid. 
Dessa är alla fynd från det ovannämnda gravfältet 
och antalet brända frön av säd var 52 stycken vilka 
fördelar sig enligt de olika färgerna i diagrammets 
första stapel (två av fröerna kom från ospecificerat
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gräs). Av fördelningen framgår att äldre former av 
säd har noterats och också dominerat under denna 
tid i Ryssgärdet, så som det framgått av dessa ana
lyser. Naket korn och emmervete har varit mest 
frekventa och formar vardera lika stora andelar 
som ospecificerad säd där den senare gruppen re
presenterar sädesslagsfrön vilka alltså inte kunnat 
bestämmas till art eller ens till släkte. Samtliga 
fynd av emmervete (14 st.) har varit av så kallade 
skärmfjällsbaser (fig. 30) d.v.s. de basala delarna av 
de, i det här fallet, brända skärmfjällen. Dessa är 
artspecifika varför det i detta fall går att slå fast att 
fynden verkligen är av emmervete. Då det annars 
gäller caryopsis, d.v.s. själva fröet, så är det mycket 
svårt att skilja emmervete från speltvete vilken

är en närmare släkting till vårt vanliga vete. Inga 
andra fynd än de brända sädesslagsfröerna (för
utom gräsfröerna) har kunnat noteras från denna 
äldsta fas av Ryssgärdets utveckling.

Det är också glädjande att proverna från det 
analyserade gravfältet har gett ett så gott resul
tat. Som nämndes ovan anser man att den tidens 
gravritualer inte omfattade bränning av den döde 
vilket i sådana fall också borde medge endast mi
nimala chanser att hitta relevanta växtrester i dem. 
Förmodligen är det alltså just denna speciella om
ständighet som möjliggjort fynden av dessa gamla 
sädesslagsfrön De hade sannolikt inte funnits kvar 
om kroppen inte hade bränts. Det är också mycket 
möjligt eller kanske till och med troligt att fynden

Figur 30. Bilden visar skärmfjällsbaser av emmervete. Bilden är tagen genom ett stereomikroskop i ungefär 10 
gångers förstoring. En mm-skala syns i bildens överkant.

Figure 30. Glume bases from emmer wheat, 10 times enlarged, photographed through a stereo microscope.
A millimetre scale is visible in the upper edge of the picture.
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140 Figur 31. Fynden av säd från 
Ryssgärdet uppdelat på olika 
perioder.

Figure 31. Finds ofcereals from 
Ryssgärdet divided into different 
periods.

□ Avena sp.

B Triticum sp.

■ Trit. dicocc.

■ T. aest/comp

■ Trit. vulg.

S Hordeum sp.

E3 Hordeum var. nudum 

M Hord. vulgare

■ Cerealie sp.

Seneol. Äldre Br.å Mellan Br.å Yngre Br.å Romartid

av säd verkligen var gravgåvor. Huruvida fynden 
av skärmfjällsbaser skulle kunna antyda att man 
lagt hela ax eller kanske strån i graven är svårare 
att säga eftersom man i så fall borde kunna för
vänta sig att hitta andra delar av t.ex. axen, liksom 
själva caryopsis. Det är dock å andra sidan svårt 
att ha en uppfattning om vilka delar av dessa 
eventuella strån, kanske med ax, som klarat elden 
och vilka som helt förstörts av den. Det är också 
en provtagningsfråga eftersom det i regel inte är 
praktiskt eller kostnadsmässigt möjligt att ta in så 
stora prover att man säkert får med alla eventuella 
växtlämningar från t.ex. en grav.

Äldre bronsålder
Nästa stapel visar fynden av säd från den äldre 
bronsåldern. I denna stapel ingår även fynd från 
anläggningar vilka angränsar till eller är en del av 
den tidiga mellersta bronsåldern, perioderna 1 och 
2 liksom något in i period 3 vilket motsvarar tiden 
1700-1100 f.Kr. enligt den tidsindelning som valts 
som norm för E4-projektet. Proverna kommer i 
första hand från ett par gropsystem (A19830 och 
A36092) men några fynd finns även från en skärv- 
stenshög (A357) samt från en kokgrop invid den
na hög. Här var inslaget av växtmaterial lite mer 
sammansatt och har innefattat lämningar från
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sådana växter som vi brukar betrakta som både 
äldre och yngre. Bland sädesslagen märks här tre 
typer som noterats i ungefär samma grad; vanligt 
vete, emmervete och vanligt skalkorn. Därutöver 
finns en lika stor fraktion av ospecificerad säd 
vilka alltså inte gått att artbestämma. Vad gäl
ler emmervetena så representeras dessa i denna 
grupp av i första hand skärmfj ällsbaser, 10 av i<5 
observationer är av sådana medan resten alltså är 
av själva fröerna (caryopsis). Ett annat tydligt re
sultat är de ganska talrika fynden av vanligt korn 
(d.v.s. skalkorn) från denna äldre bronsålderslo- 
kal, och detta samtidigt som inga sådana av naket 
korn noterats.

Här märks alltså en skarp skillnad mot sen- 
neolitikum från samma plats då naket korn var 
frekventa. Under stark ökning gentemot de neoli- 
tiska sädesslagsfynden var också de av vanligt vete. 
En stor del av dessa har noterats i ett prov från 
gropsystemet i område F och i några fall har dessa 
vetefrön varit så pass små att de benämnts Triti- 
cum aestivo/compactum. Dessa formar som redan 
nämnts en något oklar taxonomisk avgränsning 
men brukar på svenska kallas för bröd/kubbvete 
och avser då en form av vete som bl.a. har små 
frön (mindre än 4 mm i längd) men vilka ändå har 
ungefär samma form som vanligt vete.

Frågan om distinktionen mellan T. vulgare 
(vanligt vete) och T. aestivo/compactum och dess 
betydelse har också diskuterats ovan där det enligt 
min egen erfarenhet ofta märks en flytande över
gång från dessa mindre frön till det vanliga vetets 
något större frön. I det här fallet har de frön som 
benämnts bröd/kubbvete varit tämligen gracila 
och de minsta har uppvisat längder ner mot 3,5 
mm. Flera av de vetefrön vilka benämnts för van
ligt vete (T. vulgare) har haft längder runt 4,5 mm 
och med ett längd/breddindex av ca 1,5.

Då det gäller frön och frukter från andra växter 
än av odlade grödor kan man konstatera att det 
faktiskt finns fynd av sådana från denna tid i Ryss
gärdet. Det som främst har påträffats är brända 
frön av gräs (oklart vilka arter). 19 sådana frön 
fanns i anläggningarna från den äldre bronsåldern 
där de flesta noterades i nedgrävningar. Därutö
ver fanns ett par frukter av starr, även dessa i en 
nedgravning. Bland ruderatväxterna noterades

enstaka frukter av åkerbinda, stormåra och små- 
snärjmåra liksom ett frö av svinmålla.

Associationen av dessa frön och frukter påmin
ner i viss mån om det växtmaterial som brukar 
komma fram i en mer ordinär undersökning från 
t.ex. järnålderns boplatser i Mellansverige. Något 
som dock skiljer ut sig tydligt är fynden av gräs
frön vilka är ovanligt talrika här. De är alla funna 
i det omfattande gropsystemet A19830 i område 
F. Möjligen är det också signifikant att snäckor 
med släktnamnet Vallonia påträffats här. Dessa är 
ett släkte små landlevande snäckor (ca 1,5-2 mm 
i diameter) som lever på gräs och som man kan 
återfinna på t.ex. ängs/gräsmarker med inte allt 
för lågt pH. Antingen anger dessa fynd att gräsflo- 
ran var välutvecklad på platsen eller så har dessa 
snäckor anrikats genom att sådant gräs samlats in 
till boplatsen. Båda förhållandena, men mest det 
senare, förstärker bilden av gräsmarkernas bety
delse och antyder att den animaliska delen av hus- 
hållsnäringen var viktig.

Man ser alltså en aspekt av en ogräsflora som 
rent taxonomiskt har likheter med senare tiders 
ruderatvegetation och där det framskymtar spår 
av en kvävegynnad växtassociation med arter 
som svinmålla, åkerbinda och snärjmåror. Fyn
den av dessa är emellertid ganska sporadiskt no
terade (i synnerhet då det gäller svinmållan) och 
man kan fundera över vilken omfattning den 
här floraaspekten hade under tidig bronsålder. 
Det är återigen de bevaringsmässiga omstän
digheterna för brända örtdelar som gör att man 
måste vara försiktig då man tolkar frekvenserna 
av frön/frukterna. Min erfarenhet från den mel
lansvenska slättbygdens järnålderslämningar är 
att frö/fruktrester av örter nästan alltid är under- 
representerade och risken ligger kanske främst i 
att undertolka de magra frö/fruktlämningarnas 
betydelse. Förmodligen bör man betrakta det 
sporadiska inslaget av ruderatvegetation som en 
följd av att gödselbruket nu har börjat tillämpas 
mer systematiskt. De parallella fynden av skal
korn ansluter till en sådan tolkning i det fall man 
antar att skalkorn svarar bättre på gödsel än det 
nakna kornet vilket förövrigt även bör gälla det 
vanliga vetet som här noterats i högre grad än i 
proverna från senneolitikum.
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Mellersta bronsålder
Den tredje och längsta stapeln illustrerar fynden 
av olika sädesslag från den mellersta bronsåldern. 
Med mellersta bronsåldern avses här perioderna 
3 och 4 eller ungefär tiden 1300-900 f.Kr. vilken 
också var den mest aktiva tiden i Ryssgärdet. De 
lämningar som antas ha sitt ursprung i denna tid 
och som har provtagits för makrofossilanalys är 
flera hus; hus 3 från område G, hus 7 och 9 från 
område B, hus 8 från område G och hus 11 från om
råde A. Även kulturlagret från område B har gett 
en del fynd från denna tid liksom skärvstenshö- 
gen (A379) från område D. Bland de nämnda läm
ningarna är det hus 9 från område B som har gett 
det i särklass flesta fynden av brända frön/frukter. 
Det var ett kulturlager (A201573) inom detta hus 
som innehöll framförallt olika veten. Faktum är 
att en mycket dominerande del av alla sädesslags- 
frön från den mellersta bronsåldern fanns i ett av 
proven (PM83565) från detta kulturlager.

Diagrammet visar också tydligt vetets starka do
minans bland sädesslagen under mellersta bronsål
dern i Ryssgärdet. Med tanke på den speciella kon
text i vilken växtlämningarna påträffades måste man 
diskutera om ett enskilt prov kan illustrera valet av 
odlade grödor på en boplats. Förmodligen har man 
haft speciella preferenser i valet av t.ex. säd i det fall 
det handlat om gravgåvor. Man skall sannolikt inte 
förvänta sig en liknande typ av ackumulation av 
växtmaterialspill som i mer ordinära boplatslager. 
Inte heller bör man förvänta sig att finna spåren av 
en ogräsflora på samma sätt som i andra typer av 
prov. Frågan är dock komplicerad eftersom de flesta 
förekomster av t.ex. säd ändå är en följd av olika ty
per av val i själva hanteringen och det är svårt att 
säga vad det skulle vara för provmaterial som skulle 
kunna ge ett helt förbehållslöst spektrum av det 
växtmaterial som hanterades på en boplats.

De noterade sädesslagfröerna från mellersta 
bronsåldern har i första hand varit av vanligt vete 
(T. vulgare) och det är sannolikt så att den största 
delen av de ospecifiserade vetenä också utgörs 
av vanligt vete även om några bör kunna vara av 
emmervete. Bland de veten som också bestämts 
till just emmervete finns i detta fall endast själva 
frö erna, d.v.s. det finns inte några skärmfjällsbaser 
observerade från denna tid i Ryssgärdet. Det före
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faller ändå mest troligt att det rör sig om emmer
vete, dels på grund av dessa fröers klara förekomst 
under den äldre bronsåldern, dels att det slående 
nog finns en indikation av emmervete från en se
nare fas, nämligen från romartid. Denna senare 
indikation utgörs av en skärmfjällsdel av emmer
vete vilket även betyder att emmer kan ha funnits 
i omlopp så sent som under romartid (förutsatt att 
fyndet inte hamnat i yngre lager i samband med 
senare förhistoriska aktiviteter). Frekvensen av 
observerade emmerveten är ungefär den samma 
här som under den äldre bronsåldern liksom un
der senneolitikum. Några sädesslagsfrön vilka be
stämts till bröd/kubbvete fanns även men de var 
underordnade i antal. Även bland dessa märktes 
en variation i storlek från det vi kallar vanligt vete 
till dessa i huvudsak mindre veten.

Om man antar att valet av material för rituella 
deponeringar hade sin utgångspunkt i vad som 
var viktigt i hushållshanteringen, d.v.s. i det som 
var vitalt för den allmänna överlevnaden så skulle 
man också kunna anta att kornet måste ha varit av 
underordnad betydelse under denna mest accen
tuerade fas av Ryssgärdets utveckling.

Värt att notera är också ett havrefrö från kul
turlagret i hus 9 inom område B. Att detta är av 
släktet Avena är klart men dock inte att det är av 
vårt vanliga och odlade havre, Avena sativa. För 
att se detta måste man ha agndelarna vilka är mer 
artspecifika än själva fröerna. Detta har dock inte 
så stor betydelse för bilden av odlingarna eftersom 
även fynd av den odlade formen av havre bör be
traktas som ogräsinslag då de endast noteras som 
enstaka exemplar. Det senare bör dock sägas med 
visst förbehåll eftersom havrets frön är fettrika 
vilket borde göra dem känsliga för eld och vilket 
i sin tur borde innebära att havrefrön är underre- 
presenterade i äldre arkeologiska kontexter.

Vilka örter finns då representerade från den mel
lersta bronsåldern? Om de analyserade kontexterna 
verkligen varit rituella lämningar så är det möjligen 
naturligt att inslaget av den spontana floran är un
derordnad. Fynden av annan vegetation än odlad 
sådan har också varit sparsamma och inskränker 
sig till skaldelar av hasselnötter samt till brända 
enfrön. Dock har ett antal kottefjäll av tall noterats 
liksom fragment av brända granbarr vilka antyder
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det vi alltmer ser, nämligen att granen fanns tidi
gare här än vad man hittills antagit. Här saknas så
ledes helt spåren av den ogräsflora som man skulle 
förvänta sig i ett område inom vilket man hante
rat säd i den omfattning som den långa stapeln i 
diagrammet anger. Inte heller finns det några spår 
av ängsmarksväxter annat än en och hassel vilka 
mycket väl kan associeras till ängsmark.

Beroende på vilken utgångspunkt man har så 
skulle man kunna diskutera frånvaron av det spon
tana växtmaterialet på olika sätt. Man skulle kunna 
diskutera skördesättets betydelse som förklaring 
och då t.ex. spekulera i huruvida man skurit säd 
på olika sätt eller att man i övrigt kanske hanterat 
säden annorlunda, t.ex. anrikat eller renat säden 
annorlunda etc. Men dessa antaganden skulle inte 
kunna förklara varför det från den mest aktiva fa
sen av en boplats utveckling inte finns några ogräs
rester alls, i synnerhet då tecknen på just sädesslags- 
hantering är så uttalade som här liksom det faktum 
att klara spår av numer vanliga kvävekrävande ör
ter noterats från den äldre bronsåldern. Hade det 
varit vanliga boplatslämningar så vore det svårt att 
föreställa sig någon annan förklaring än de som 
har med bevaringsmässiga aspekter att göra. Det är 
också så att det generella inslaget av frön/frukter 
från diverse örter varit litet från alla faser av Ryss
gärdets utveckling då man undantar proverna från 
gropsystemet från äldre bronsålder inom område 
F. Anläggningarna inom detta gropsystem har varit 
nedgrävningar och det förefaller sannolikt att även 
fragilt växtmaterial har kunnat bevaras inom dessa 
då förmodligen mer skyddade positioner.

För att dra en mer långtgående slutsats av det 
antagande att det här endast var de sannolikt 
skyddade positionerna inom nedgrävningarna 
som kunde medge att fragilt växtmaterial nu no
teras så måste man tolka detta som en oväntad och 
generös insyn i en florarest som annars inte så ofta 
visar sig från dessa tider. Den typen av växter hade 
helt säkert en betydligt mer uttalad utbredning i 
dåtidens floraomvandling än vad som oftast låter 
sig detekteras. Det är svårt att tänka sig en bild av 
den mellersta och yngre bronsålderns flora utan en 
ordentligt utvecklad ogräsaspekt runt boplatserna 
vilken tack vare gropsystemets lämningar kunnat 
räknas in redan från den äldre bronsåldern.

Yngre bronsålder
Som redan nämnts tycks aktiviteterna vid Ryssgär
det ha passerat sin kulmen då tiden nått fram till 
den yngre bronsåldern och detta framgår också av 
makrofossilanalyserna. Det är dock inte så många 
anläggningar som blivit provtagna för makrofossi- 
lanalys från denna tid vilket naturligtvis också re
sulterat i färre fynd. De provtagna anläggningarna 
inskränker sig till en skärvstenshög från område C 
och en kokgrop från hus 7 i område B.

I den korta fjärde stapeln från vänster i diagram
met syns fördelningen av de endast enstaka sädes- 
slagsfrön som noterats från yngre bronsåldern. 
Trots det sparsamma utfallet fanns det ändå säd 
av både vanligt vete, vanligt korn, bröd/kubbvete 
samt anmärkningsvärt nog även av naket korn. 
Här återkommer alltså det nakna kornet efter att 
ha varit frånvarande på platsen allt sedan senneo- 
litikum (enligt de analyserade kontexterna). Även 
om det endast är två frön som observerats bör man 
kunna anta att det nakna kornet nu återigen fanns 
i omlopp i trakterna runt Ryssgärdet (förutsatt att 
kontexterna är riktigt tolkade).

Detta aktualiserar också ett annat allt för sällan 
diskuterat problem, det som handlar om den mo
mentmässiga representativiteten av den säd som 
man noterar inom en grävning. För vad ska man 
anta att de observerade fynden korrelerar mot då 
det gäller sädesslagshanteringen, en kortare tids 
hantering av säden eller en längre tids ackumula
tion av säd till markens olika partikelfällor? Är det 
spåren av en deposition eller ett moment av ofrivil
ligt spill, rester av en tröskning eller några års etc? 
Det vill i praktiken säga att, i det fall man varierat 
valet av odlad gröda, så kan vi många gånger inte 
fånga upp spåren av de olika skedenas val av sädes
slag utan kanske bara från något av dem samtidigt 
som vi inte vet vad vår observerade signal korrele
rar mot. Detta är ett problem som också kommer 
att diskuteras mer nedan och då med utgångspunkt 
från flera av de analysutfall som emanerat från de 
olika grävningarna inom E4-projektet i stort.

Romersk järnålder
Även om den romerska järnåldern ligger efter den 
tid då aktiviteterna vid Ryssgärdet passerat sin hu
vudsakliga kulmen har ändå ett hus från den tiden
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påträffats. Detta fanns inom område H. De anlägg
ningar som provtagits har varit stolphål och sädes- 
slagsfynden i dem framgår av den femte och sista 
stapeln i diagrammet. Det är ospecificerad säd och 
korn som noterats liksom en skärmfjällsbas av em- 
mervete. Denna skärmfjällsdel omnämndes ovan 
och det som bör diskuteras mer här är i första 
hand stolphålsfyllningarna och deras representa
tion. Fyndet av skärmfjället i fråga kan naturligt
vis peka på odling eller hantering av emmervete i 
området även under denna senare tid och därmed 
vara en sen rest av odlingsidéer från bronsåldern.

Att det emellertid kan vara svårt att binda ma
terial från stolphål till specifika faser har framgått 
av flera studier inte minst inom exploateringsar- 
keologin. Dateringar av olika partiklar från sam
ma stolphål ger inte sällan ett spektrum av åldrar. 
Det har varit uppenbart att stolphålen måste ha 
fyllts med diverse fragment eller annat material av 
det som funnits på markytan eller dess lager runt 
stolphålet. Det är då svårt att avgöra vilka lager 
av markytan som eroderats. I de fall markytan har 
härbärgerat tidigare bosättningar måste man utgå 
från att spåren av dessa tidigare aktiviteter kan 
finnas med i stolphålsfyllningarna.

Om man dock utgår från att huvuddelen av de 
påträffade fynden relaterar till de romartida akti
viteterna vid hus 10 så anger dessa att det nu var 
korn som hanterades på platsen medan fröerna av 
ospecificerad säd kan ange annan information om 
odlad säd. Ett par enstaka nedslag av ogräs fanns i 
stolphålsfyllningarna i hus 10. Dessa var ett frö av 
svinmålla (Chenopodium album) samt ett par fruk
ter av småsnärjmåra (Galium spurium) vilka i sig 
faller väl in i vad man brukar se i järnålderskon- 
texter där de generellt är indikationer på relativt 
höga kvävehalter och pågående markaktiviteter.

Vedartsanalyserna
Vedartsanalyser har gjorts på både speciellt ut
plockade kolpartiklar och på det ordinära makro- 
fossilmaterialet, d.v.s. på samma prov som analyse
rats med avseende på frön och frukter. Analyserna 
har gjorts av Ulf Strucke vid RAÄ, UV Mitt. Här 
behandlas endast de analyser som gjorts på mak- 
rofossilproverna vilket borde vara mest relevant i 
jämförelse med det övriga makrofossilmaterialet.
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Handplockat kol innebär i sig ett urval av fragment 
vars fördelning till viss del svarar mot den ofrivil
liga selektion som sker vid en sådan provtagning.

Det är sex olika kontexter som blivit analyserade 
med avseende på vedarter. Från den äldre brons
åldern analyserades först och främst de två grop
systemen från område F (A19830 och A36092), 
men också skärvstenshögen A357 från område D. 
Från den mellersta bronsåldern analyserades pro
ver från hus 9 liksom från kulturlagret (A20511), 
båda från område B samt ett stolphål från område
A. Resultatet av analyserna framgår av figur 32.

Av de sex staplarna i diagrammet korrelerar de tre 
nedersta mot i första hand äldre bronsålder medan 
de tre övre i huvudsak anger mellersta bronsåldern. 
En sak som är slående är att de två gropsystemen 
från samma område (F), liksom från samma tid, 
uppvisar en så pass likartad sammansättning. De 
två nedersta staplarna i diagrammet ser tämligen 
lika ut med ett starkt och dominerande inslag av ek
fragment. Man kan emellertid fråga sig vilken bety
delse själva anläggningstypen kan ha haft för detta. 
Om man ser på stapeln för skärvstenshögen A3 5 7 så 
resulterade analyserna av denna i annan bild. Här 
syns i stället en dominans av vedfragment från sälg 
och viden, d.v.s. träd och buskar av släktet Salix.

Ganska naturligt är det så att de prover som re
presenterar allmänt förekommande vedfragment 
på markytorna har en annan sammansättning än 
prover tagna i mer speciella typer av anläggningar 
och som kanske är uppbyggda genom medvetna 
ackumulationer, som t.ex. materialet i en skärv- 
stenshög. Sannolikt är det också så att människans 
användning av, och därmed spridning av vedma
terial, i ännu högre grad utgör den dominerande 
förklaringen till varför man hittar olika fragment 
av ved inom olika typer av boplatsrelaterade läm
ningar. En viss skillnad borde finnas i det avseen
det gentemot frön eller frukter vilka även har en 
naturlig spridning. Därför borde det också vara 
rimligt att vedarternas sammansättning starkt 
präglats av aktuell anläggningstyp.

Man kan fråga sig varför vedfragment av ek ofta 
dominerar på boplatser från förhistorisk tid. Flera 
förklaringar finns troligen, t.ex. att ekens ved är 
hård och relativt motståndskraftig mot mekanisk 
destruktion. En annan kompletterande förklaring
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Figur 32. Diagrammet visar de vedfragment som påträffats i makrofossilproverna. De tre nedre staplarna 
korrelerar främst mot äldre bronsålder och de tre övre mot den mellersta bronsåldern.

Figure 32. Diagram of wood fragments found in macro fossil samples. The tree lower columns correlate chiefly with 
the Early Bronze Age while the three top columns correlate chiefly to the Middle Bronze Age.

eller hypotes är att eken genom sin tillväxtstruktur 
kan fälla grenar vid t.ex. kraftig vind vilket anrikar 
dessa till marken, grenar vilka lätt kan plockas för 
att t.ex. elda med (Strucke muntligt).

Ganska anmärkningsvärd är förekomsten av 
granved i skärvstenhögen från äldre bronsåldern. 
Att granen funnits betydligt tidigare i Uppland än 
man trott för inte så länge sedan har vi sett flera 
exempel på men att den skulle finnas redan så ti
digt som under äldre bronsåldern är tidigare än 
vad vi hittills antagit. Däremot tycks granen enligt 
dessa analyser ha varit etablerad under mellersta 
bronsåldern. Ved av gran har i alla händelser fun
nits i omlopp inom boplatsens olika delar under 
denna tid. Det är två prover från område B som 
innehållit 5 respektive 3 vedfragment av gran. I 
båda fallen handlar det om kulturlager. Fem av 
fragmenten fanns inom hus 9. Här påträffades 
även sädesslagsfrön. De andra tre fragmenten 
fanns i kulturlager A20511 och i ett prov som inte 
innehöll några andra växtrester.

Då det gäller fynden av granved från skärvstens- 
högen kan det finnas en risk att dessa på något sätt 
kommit ner i dessa äldre kontexter sekundärt. De 
två gropsystemen från äldre bronsålder innehöll 
inga fragment av granved. Att markpartiklar kan

förflyttas inom just högar av olika slag har jag iakt
tagit tidigare inom flera undersökningar (se t.ex. 
diskussion i Ranheden lppp^ff.).

Som slutsats av vedartsanalyserna kan man för 
det första slå fast att det är vedrester av ek som 
överlag har dominerat inom Ryssgärdet. Dessa har 
förekommit ganska väl spridda över markytan i va
rierande koncentrationer. Vedfragmenten av ek har 
anrikats i de gropar eller tydliga sänkor som fun
nits på markytan och ekens förhållandevis starka 
ved har troligen gett dessa vedrester den dominans 
som syns i diagrammet ovan. Rent funktionellt 
säger inte veden ifråga mycket om t.ex. hushålls- 
bruket annat än att man troligen eldat ved av ek. 
Emellertid var eken ett vanligt trädslag i husbyg
gen och man vet att åtminstone stolparna i många 
fall var av ek även om sådana av tall var det främsta 
valet för detta ändamål under bronsålder och järn
ålder i Mälardalen (Strucke muntligt).

Vidare kan man se att man slängt/dumpat sly 
och grenar av sälg och/eller viden på skärvstens- 
högen. Alternativt har dess ved tidigare bränts 
och sedan hamnat på högen. Kanske är detta en 
röjningsindikation eller alternativt att sälg och vi
den fanns med bland sådan ved som eldades. Rent 
bruksmässigt bör dessa trädslag ha använts till ler-
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klinade väggar liksom till hägnader av olika slag.
Överlag märks ädellövskogen tydligt i vedartsana- 

lyserna, i synnerhet om man dit räknar även eken. 
Kulturmarksaspekten syns därmed starkt i resulta
ten men det är svårt att dra några mer preciserade 
slutsatser om hushållsekonomin på dessa analyser.

Sommaränge
En dryg halvmil nästan rakt norr om Ryssgärdet 
och strax nordost om Långsjöns norra ände, lig
ger Sommaränge. Platsen finns i den norra delen 
av Sävestabäckens dalgång med främst lerjord 
och angränsar i norr mot lite högre belägen mo
ränmark. Undersökningsområdet ligger på ca 
30-32 meter över havet och just i övergångszonen 
mellan lägre liggande sedimentmark i söder och 
skogsmark i norr. Sommaränges position norr om 
Fyrisåns biflöden gör att platsen antas ha haft ett 
perifert läge i förhållande till de mer centrala lik
som mer välkända järnåldersbygderna kring Ven
del och Gamla Uppsala.

Makrofossilanalyserna har gjorts i prover främst 
från boplatslämningar. Dessa har varit stolphål, här
dar, gropar och en avfallshög. Från platsens norra del 
togs några prov från fossila odlingslämningar i form 
av röjningsrösen och sannolika odlingslager. Där
utöver analyserades tre prover ur gropar vilka antas 
ha använts för tj ärframställning. Det sammanlagda 
resultatet av analyserna visas i diagrammet nedan.

I diagrammet visas både den reella frekvensen 
av respektive växtfynd och spridningen över plat
sen. Inom boplatsen fanns ett par anläggningar 
med flera fynd av korn respektive småsnärjmåra. 
Ett prov från en härd (A12367) innehöll till ex
empel 16 kornfrön vilka utgjorde nästan alla fynd 
av just korn. Ett liknande förhållande gäller en 
grop (A21849) i vilken 8 frukter av småsnärjmåra 
påträffades vilket är mer än hälften av vad som 
fanns totalt.

En tydlig dominans av kornfrön syns alltså i 
detta material men vilket till största delen hand
lar om fynden från ett prov. Anläggningen i fråga 
var också en härd och det är möjligt att fynden av 
korn korrelerar mot enstaka moment och därför 
inte säger så mycket om den mer varaktiga an
vändningen av korn. I det här fallet ger alltså den 
extra information som erhålls genom att illustrera 
spridningen en något klarare bild av sädesslagens 
sannolika förekomst i hushållsekonomin. Ett enda 
vetefrö finns noterat och detta från ett stolphål. 
Möjligen skulle man kunna uppvärdera vetets roll 
till något högre grad än vad fyndet ifråga anger.

Ruderatväxternas dominans bland örterna för
klaras till viss del då frekvensen av fynd ställs mot 
spridningen av dem. Nästan alla fynd från ruderat- 
vegetation utgjordes av frukter av småsnärjmåra 
vilka påträffades i framförallt ett prov, nämligen 
från den ovan nämnda gropen (A21849). Småsnärj- 
måran är ett vanligt ogräs på åkrar liksom i diverse

Figur 33. Fynden av frön/frukter från Sommaränge. De mörkbruna staplarna visar spridningen av respektive 
fyndtyp över området.

FIGURE 33. Finds ofseed/fruit from Sommaränge. Dark-brown columns show the distribution of find types 
respectively across the area.
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trädgårdar eller avfallsplatser. Inslagen av andra 
örter vilka kan ha varit knutna till åkerbruket var 
säkert också betydande men rester av denna vege
tation förekom endast sporadiskt i proverna från 
Sommaränge. De typiska ogräsen svinmålla, åker
binda, plister, penningört och revormstörel finns 
representerade med ett frö eller en frukt vardera i 
det totala antalet prov. Fynden ifråga anger denna 
floras etablering men samtidigt också dess fossila 
lämningars sannolika underrepresentation.

Några prover från de så kallade tjärgroparna 
analyserades också. Dessa var gropar vilka man 
tror har nyttjats för tjärbränning. De framkomna 
indikationerna i studierna av dem diskuteras inte 
här men väl i ett par andra artiklar i denna volym. 
Intressant är emellertid att det är just dessa gropar 
som har ackumulerat flera av de frön och frukter 
från örter som nämnts om ovan och även om växt- 
materialet inte berättar något om eventuell tjär
bränning så anger de aspekter av den lokala floran. 
Tjärgroparna har helt enkelt fungerat som sedi
mentfällor för diverse markpartiklar vilka i de fles
ta fall annars varit förlorade genom markerosion.

I proverna från två av groparna (A18290 och 
A4177) fanns enstaka inslag av frö/frukter från en 
allmän kulturmarksflora med aspekter från både 
ängs/gräsmark liksom mer ruderatbetonad mark. 
Möjligen skulle man utifrån de botaniska resulta
ten säga att groparna ifråga knappast legat isole
rat i skogen utan fynden i dem pekar mer på att de 
funnits på mark som var del av kulturlandskapet.

Sommaränge skog
Ungefär 1,5 km norr om Sommaränge har en 
märklig plats vid namn Sommaränge skog under
sökts. Platsen undersöktes under 2003 och om
fattade en yta på ca 25500 m2. Sommaränge skog 
har enligt tolkningarna varit en rituell samlings
plats som legat i utkanten av en boplatsyta. Här 
har man enligt undersökningarna kremerat döda 
människor och begravt de brända lämningarna i 
olika stenkonstruktioner. Tolkningarna av fynden 
anger att platsen sannolikt anlagts under senneo- 
litisk tid. Därefter har den nyttjats intensivt fram 
genom äldre bronsålder.

Sommaränge skog var under senneolitisk tid

beläget i de inre delarna av en havsfjärd vilken 
hade förgreningar både mot sydväst och mot syd
ost. Platsens läge vid havsfjärden bör ha gjort det 
tämligen exponerat mot flera vädersträck men 
dock inte mot sydost där ett par bergsformationer 
måste ha begränsat vyn. Landet runt havsfjärden, 
eller havsviken, med nuvarande Viksta i centrum, 
har varit flitigt utnyttjad under förhistorisk tid. 
Det finns en stor mängd fornlämningar som om
gärdar det lägre liggande sedimentområdet.

Jordarna runt Sommaränge och Sommaränge 
skog är väl sammansatta där lägre partier täcks av 
postglaciala leror men där mer eller mindre flacka 
höjder i regel består av morän. Längs ett par nord- 
sydgående spickzoner slingrar sig några av Upp
lands stora rullstensåsar varav Uppsalaåsen, som 
ligger endast någon km väster om Sommaränge, är 
den största. Längs åsarna förekommer allehanda 
sedimentfraktioner. De undersökta lämningarna 
har dock legat på en lokal moränhöjd där jorden 
ställvis också varit blockrik.

Tack vare delvis nya undersökningar av strand
förskjutningen i området vet vi nu att den mark 
som ligger på ca 27 meter över havet utgjorde 
strandlinje under senaste neolitikum/äldsta brons
ålder. Senare, under den mellersta bronsåldern (ca 
1000 f.Kr.), fanns havsstranden på mark som nu är 
belägen 21-22 meter över havet. Fornlämningarna 
vid Sommaränge skog ligger ganska högt, mellan 
33 och 37 meter över havet, varför platsen måsta 
ha funnits exponerad långt tidigare. Sommaränge 
skogs placering har också uppfattats som en ut
post som varit belägen i en gränszon ut mot den 
mer öppna skärgården. Platsens läge i geografin, 
och de fyndkategorier som har påträffats, anses in
dikera att Sommaränge skog varit en typisk plats 
för rituella företeelser under bronsåldern.

Antalet anläggningar från Sommaränge skog 
var mycket stort, över 1000 stycken. Dessa var 
främst stolphål och pinnhål, gropar och nedgräv- 
ningar, härdar, stenkonstruktioner av olika slag, 
kulturlager och skärvstenshögar. De fyndtyper 
som grävdes fram var bl.a. brända och obrända 
ben, bränd lera och sten, diverse bergartsfynd, 
bearbetat horn, keramik och slagger. Vid under
sökningen prioriterades sådana anläggningar som 
man misstänkte kunde innehålla deponeringar av
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människoben, d.v.s. främst stenkonstruktionerna, 
medan mer konventionella husanläggningar un
dersöktes i mindre grad.

De förhistoriska spåren liksom fynden från 
Sommaränge skog har alltså tolkats som lämning
ar efter en rituell samlingsplats i utkanten av en 
boplatssyta. Denna har anlagts under senneoliti- 
kum och använts intensivt under äldre bronsål
der. Här har bland annat funnits åtminstone två 
kremeringsplatser. Under yngre bronsålder tycks 
platsen ha förlorat sin betydelse vad gäller begrav
ningsritual, alternativt har de flyttats något utan
för det här undersökta området.

Man har noterat att de brända benen från kre- 
meringsplatserna varit mycket väl genombrända 
vilket anses betyda att människan varit väl förtro
gen med hur en fullständig kremering skall utföras. 
Brandbegravningar har också visat sig vara vanli
gare under den här tiden än vad man trott tidigare. 
Traditionellt har man associerat brandgravar till 
ritualer från bronsåldern men allt fler exempel på 
neolitiska brandgravar har påträffats under senare 
tid (jfr. t.ex. med Ryssgärdet ovan). Likaså kan ti
digare undersökta och mindre ansenliga gravar i 
många fall ha blivit felplacerade i kronologisk me
ning (Forsman&Victor 2007).

Brandgravarna från senneolitikum och äldre 
bronsålder har även visat sig vara slående lika 
i Sommaränge skog, både då det gäller lokal ut
bredning över platsen liksom innehållet i dem. De 
skillnader som kunnat observeras har inte gått att 
koppla till kronologiska aspekter. Det tycks istället 
vara så att senare generationer har valt att anlägga 
gravkonstruktioner som liknar tidigare generatio
ners och lämningarna anses mer utstråla en tradi
tionskänsla (Forsman&Victor 2007).

Som framhölls ovan om Ryssgärdets gravläm
ningar måste det betraktas som en ynnest för de 
arkeobotaniska förutsättningarna då undersökta 
gravrester är brända. Då de är brända och inlagra
de på ett något så när skyddat sätt är de också möj
liga att observera än idag.

Analyserna av makrofossil har till stor del gjorts 
på prover ur brandlager vilka påträffats under tre 
olika skärvstenshögar. Skärvstenshögarna har be
nämnts AÓ092, A1000 och A1Ó198. Därutöver 
har flera prover från stolphålen till ett treskeppigt

hus, kallat hus A, analyserats. Nedan ges endast en 
mycket kort beskrivning av högarna och av de lager 
ur vilka makrofossilprover tagits (för mer noggrann 
information av de tämligen komplext uppbyggda 
högarna hänvisas till undersökningsrapporten).

A6092
Skärvstenshög med begravningar. En välvd hög 
som syntes innan avtorvningen. Det måste den 
också ha gjort tidigare då den legat exponerad på 
ett krönläge. Högen var ca 14 x 13 meter stor och ca 
1,2 meter hög. I anläggningen fanns en oval sten- 
sättning och under denna ett brandlager. Ett prov 
togs i detta brandlager vilket bland annat innehöll 
flera sädesslagsfrön. Ett av dessa frön har genom 
acceleratorteknik kunnat dateras till bronsålderns 
period I. Till samma tid har även materialet i ett 
närliggande stolphål förts. Ett prov för makrofos- 
silanalys togs i även detta.

A1000
Högen var relativt flack, ca 0,8 meter hög, och ca 8 
meter i diameter. Högen har byggts upp under flera 
faser. I botten av denna anläggning fanns flera stolp
hål vilka överlagrades av ett brandlager. Fyra prover 
har analyserats från brandlagret samt ett från ett av 
stolphålen. Den analyserade jorden från brandlagret 
och stolphålet antas tillhöra samma kontext. De har 
genom 14C-analyser av ospecificerade sädesslagsfrön 
daterats till bronsålderns period II.

A16198
Denna hög var ca 0,9 meter hög och hade en dia
meter av drygt 9 meter. Under skärvstenspack- 
ningen fanns sot och kollager med linsliknande 
mellanskikt av sand eller grus vilka antas korre
lera mot olika faser eller möjligen mot olika bål. 
Brandlagret har daterats genom 14C-analys av trä
kol (ask) till bronsålderns period II—III. En date
ring av ett sädesslagsfrö gav emellertid en något 
äldre datering och pekade mer på bronsålderns 
period II. Under brandlagret fanns även en härd 
vilken tolkats som en möjlig nedgravning genom 
brandlagret varför de tämligen rikliga fynden av 
växtmaterial skulle kunna tillhöra samma fas som 
brandlagret. Generellt bör fynden av växtmaterial 
kopplas till bronsålderns period II.
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Figur 34. 
HC-dateringarna 
från Sommaränge 
skog.

Figure 34. 
Radiocarbon results 
from Sommaränge 
skog.

Kalibrerat värde

Hus A
Ett treskeppigt hus som uppskattningsvis varit ca 
19 meter långt fanns strax norr om en höjd. Date
ringarna av material från husets olika stolphål har 
gett något olika resultat och visar på både brons
ålderns period I och senneolitikum. Det är date
ringar av två brända sädesslagsfrön som indikerar 
den tidigare perioden och det är tänkbart att dessa 
kan vara äldre än själva huset men i denna sam
manställning är det själva växtmaterialets ålder 
som är i främsta fokus och inte de anläggningar i 
vilka de påträffas.

Till bronsålderns period I har också ett annat 
stolphål förts, nämligen A16996. Detta har legat i 
anslutning till ett annat hus, hus B, vilket daterats 
till bronsålderns period I.

Ett stort antal dateringar har gjort från Som
maränge skog och här visas bara de som anger åld
rarna på de undersökta lämningar som har inne
hållit växtmaterial.

I det sammanställande diagrammet ovan kan 
man överst se en något äldre grupp dateringar 
från hus A och som alltså huvudsakligen pekar på 
senneolitikum. Ungefär i mitten av diagrammet,

och speglande tiderna runt 1500-1700 f.Kr, finns 
de dateringar som kommer från material i brand
lagren under skärvstenshög A6092. De represen
terar fynden från bronsålderns period I. Nedom 
mitten illustreras de dateringar som angett brons
ålderns period II och som har varit den mest aktiva 
tiden i Sommaränge skogs förhistoriska existens.

Utifrån informationen ovan angående kronolo
gin görs här ett försök att dela in det analyserade 
materialet att representera tre kronologiska faser 
(fig. 35). Detta måste naturligtvis betraktas med 
viss reservation men en sådan gruppering ger en 
bättre, eller åtminstone intressantare, utgångs
punkt för diskussionen om det växtmaterial som 
nyttjats under de olika tiderna. En väsentlig del av 
14C-dateringarna har också gjorts på de sädesslags
frön som i sig utgör föremålen för indelningen vil
ket borde ge den större trovärdighet.

Eftersom de undersökta anläggningarna har va
rit av rituell karaktär måste man utgå ifrån att en 
selektion av växtmaterial skett vilken kan ha haft 
komplexa grunder. Det handlar alltså inte om an
rikning av växtmaterial från markytan och det är 
inte säkert att fördelningen av taxa korrelerar mot
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t.ex. hushållshanteringen av olika sädesslag liksom 
att man sannolikt saknar frön/frukter från diverse 
ogräs eller andra örter.

Å andra sidan utgör de flesta former av depone
ringar eller spill av t.ex. säd resultatet från någon 
form av urval och det är ganska slående att en del 
av de ogräsfrön/frukter som finns noterade i dessa 
brända rester ganska starkt påminner om sådana 
som brukar förekomma på boplatser. Hur just 
detta skall tolkas är inte lätt att säga men eftersom 
det har förekommit ganska rikligt med agnrester 
i flera av de undersökta anläggningarna kan man 
förmoda att man lagt hela ax eller kanske strån till 
kremeringen. D.v.s. det handlar inte om tröskad 
säd och de ogräsrester som brukar kunna samva
riera med sådan. Möjligen kan det också ha fun
nits en spontan aspekt i delar av det växtmaterial 
som inlagrats i även brandresterna.

Väl så väsentlig som frekvensen av fynd är i det
ta fall fördelningen av dem. Fynden från bronsål
derns period II dominerar starkt. De anger förvisso 
att den främsta och mest långvariga verksamheten 
skedde här under denna tid men detta måste inte 
medföra några implikationer för tolkningen av 
själva intensiteten i sädesslagshanteringen under 
de illustrerade perioderna. Det fanns i synner
het, som redan nämnts, en annan aktivitetsplats 
i direkt anknytning till denna med sannolika läm
ningar från bland annat bronsålderns yngre delar 
vilka inte kunnat undersökas inom ramen för ex- 
ploateringsuppdraget.

För att bättre åskådliggöra fördelningen av de

olika sädesslagen visas ett nytt diagram där de 
ospecificerade fröerna av säd exkluderats (fig. 
36). Här framgår vetenas starka dominans under 
bronsålderns period II och att vetets betydelse 
ökat från den tidigare delen av bronsåldern lik
som från senneolitikum. Om man skulle anta att 
fördelningen av säd i dessa anläggningar ändå på 
något sätt speglar den allmänna hanteringen av 
säd under den tidigare bronsåldern framgår det att 
kornets andelar i stort sett inte ökat i förekomst 
under dessa tider liksom att skalkornet funnits 
med ända sedan senneolitikum.

Det är mycket intressant att jämföra dessa re
sultat med resultaten från Ryssgärdet liksom med 
de från Trekanten-Björkgården ovan. Där var 
det främst boplatsanläggningar som undersöktes 
(dock var rituella lämningar rikligt förekommande 
i Ryssgärdet) och det är slående hur väl sädesslags- 
fördelningen stämmer med dessa från Sommar- 
änge skog. Sädesslagsspåren från Trekanten-Björk
gården visade en stark dominans för veten, bland 
annat speltoida veten (emmer och speltveten), 
under äldre bronsålder. Ännu tydligare är sam
stämmigheten med resultaten från Ryssgärdet där 
lämningarna från den mellersta bronsåldern starkt 
påminner om fynden i grav och bålresterna från 
Sommaränge skog. En del skillnader finns men 
bilden av vetes starka dominans var lika tydlig där 
som här liksom att kornets roll till och med mins
kade mot den mellersta bronsåldern.

Att fördelningen av de olika sädesslagen tycks 
vara så lika från dessa platser är intressant även

Br.å. II
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Figur 35. Fynden av säd från Sommaränge skog. Tyngdpunkten under bronsålderns period II framgår tydligt. 
Figure 35. Finds ofseed/fruit from Sommaränge skog. The emphasis on the Bronze Age period II is clearly visible.
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ur en annan synvinkel, nämligen den som handlar 
om gravmaterialens representation. Samstämmig
heten med Ryssgärdet och Trekanten-Björkgården 
gör att man kan anta att det växtmaterial som pla
cerades i gravar eller till gravbålen var sådant som 
också nyttjades i hushållet. Dock bör man anta att 
man lagt med hela ax (eller åtminstone otröskad 
säd) för de rituella ändamålen och det är ganska 
typiskt att stolphålsfyllningarna från hus A här i 
Sommaränge skog inte innehållit några agndelar 
vilket alltså grav och bålresterna har gjort.

Värda att diskutera är också de ganska talrika 
fynden av bröd/kubbvete. Som redan framhål
lits ovan är dessa en del av en taxonomisk troli
gen ganska komplex grupp veten vilka är mycket 
närstående vanligt vete och vilkas ytterligare dis
tinktioner är svåra att få grepp om i förhistoriskt 
material. Det är inte helt osannolikt att delar av 
dessa bröd/kubbveten bör räknas in till de vanliga 
vetefrön som också noterats ganska frekvent från 
Sommaränge skog.

Då man ser på förekomsten av agnrester i figu
ren nedan skall man tänka på att de material som 
provtagits från neolitisk tid har varit från stolphål 
i hus. Det är inte så vanligt att man hittar agn eller 
strådelar från vanliga boplatsanläggningar vilket 
innebär att frånvaron av agndelar i dessa kontex
ter inte säger något om spridningen av sådana. 
Fynden av agndelar från kremeringslämningarna 
ger desto mer information om vilka äldre veteslag

som hanterades. De antyder också att man lagt 
hela veteax eller kanske till och med hela strån 
till den döde som skulle kremeras. Därutöver ger 
de information om fördelningen mellan de äldre 
sädesslagen speltvete och emmervete. Dessa är 
nämligen mycket svåra att skilja på själva fröerna 
medan agndelarna är mer artspecifika. Det fram
går ganska klart att det i första hand var emmer- 
vetet som var i omlopp då dessa tidiga invånare 
brukade markerna i det centrala Uppland.

Även speltvete tycks ha förekommit i något 
mindre grad. Den ganska stora fraktion av agn
delar vilka inte kunnat bestämmas närmare (gul 
sektion) kan inkludera flera fynd av spelt även om 
man måste utgå från att de flesta av dem är av em
mervete.

I de undersökta kremeringsanläggningarna till
hörande den något senare fasen fanns också en 
ovanligt stor närvaro av frön/frukter av ängs och 
gräsmarksväxter. Dessa har nästan uteslutande va
rit frön av olika gräs och frekvensen av dem har 
varit så pass stor att man bör anta att även vilda 
gräs lagts med den döde inför kremeringen. De 
har också förekommit liksom koncentrerade med 
specifika taxa till enskilda prov vilket gör det fres
tande att tro att det är lämningar av buketter eller 
liknande (fång kanske). Eftersom det är rester av 
gräs ligger det nära till hands att tro att man lagt 
den döde på en bädd av gräs, kanske snarare än 
en bukettnedläggning. Det borde, tycker man uti-
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Figur 3 6. Fynden av säd från Sommaränge skog exklusive ospecificerad sådan vilket ger en bättre upplösning på 
staplarnas segment.

Figure 36. Finds ofcereal from Sommaränge skog excluding unspecified species, which gives a better definition of 
column segments.
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□ Spelt 

B Spelt/emmer

Figur 37. Agnrester från Sommarängeskog. 
Figure 37. Chaff remnants from Sommaränge skog.

från dagens perspektiv, ha funnits andra mer tyd
liga blommor till eventuella buketter men sådana 
skulle i det fallet ha varit i blommande stadier och 
alltså ännu inte gått i frukt. Teoretiskt sett skulle 
dock pollen från blomväxter kunna noteras, men 
knappast i praktiken.

Det är två släkten av gräs som har förekommit 
i höga frekvenser. Dessa är timotej (Phleum) och 
losta {Bromus). Inte mindre än 67 frön av timotej 
fanns i ett prov från ett stolphål som påträffades 
under brandlagret (A29256) i botten av skärv- 
stenshög A10000. Det har antagits att fyllningen i 
stolphålet till väsentlig del utgörs av material från

brandlagret. Provet från stolphålet innehöll myck
et växtmaterial överhuvudtaget och man kan und
ra över hur stolphålet fyllts och varför det tycks 
vara fyndmässigt rikare än det brandlager som 
troligen utgjort källan för fyllningen i hålet. Det 
ligger nära till hands att anta att stolphålets ma
terial delvis har en annan genes då det där fanns 
fynd av växter som inte är representerade i något 
av proverna från brandlagret.

Det fanns två anläggningar vilka uppvisade en 
delvis unik sammansättning av växtfynd i detta 
sammanhang. Det ena är det just nämnda stolp
hålet och det andra är en härd som fanns i (och

Figur 38. Frön/frukter av örter från Sommaränge skog. 

Figure 38. Seed/'fruitfrom herbs from Sommaränge skog.
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som möjligen var nedgrävt i) brandlagret 40401 
under skärvstenshög A16198. Flertalet av de bröd/ 
kubbveten som påträffats i denna grävning fanns 
i stolphålet. Koncentrationen av agndelar var stor 
i de båda anläggningarna. Framförallt var de agn- 
delar som kunnat bestämmas till speltvete mycket 
frekventa i stolphålet liksom i härden. Samma gäl
ler flertalet av de frön av lostor (oklart vilka arter) 
som noterats från Sommaränge skog. Även dessa 
fanns i stolphålet under A1000 och i härden un
der A16198. Slutsatsen borde kunna bli att även 
härden under A16198, liksom stolphålet under 
Ai o o o, ackumulerat delar av annat material än 
från de brandlager i vilka de påträffats.

Snåret, Glädjen och Postboda
I trakterna mellan Månkarbo i nordväst och Vendel 
i sydöst finns högre belägen mark med lämningar 
från bland annat neolitisk tid. Tre platser från det
ta område har undersökts inom E4-projektet och 
alla har legat mellan 43-52 meter över havet.

Den sydligaste av dessa, Snåret, var belägen på 
en sandig och stenig sydsluttning på cirka 45 me
ter höjd och ungefär 4 km väster om Vendel. Plat
sen vid Snåret antas ha varit åtminstone besökt 
och kanske nyttjad så tidigt som ca 3000 f.Kr. eller 
t.o.m. något tidigare, d.v.s. under mellanneoliti
kuni. Rester av lerkärl och fynd av en yxa samt en 
härd bekräftar detta. Under den mellersta bronsål
dern var platsen bebodd och man har bland annat 
hittat ett långhus från den tiden. Lämningar finns 
även från äldsta järnåldern.

Ett ganska stort antal jordprover analyserades 
från Snåret med ett mycket magert resultat. Det 
som noterades var i första hand kottefjäll av tall 
liksom en och annan skaldel av hasselnöt samt ett 
enfrö. Av dessa fynd kan hasselnötskalen och en
fröet illustrera aspekten av en något öppnare miljö. 
Möjligen kan de också antyda ett extensivt inslag i 
produktionsekonomin. Det är dock inte säkert att 
fynden ifråga tillhör den äldsta fasen på platsen 
och 14C-resultaten av neolitiska växtmaterialfynd 
från Brännpussen (se ovan) har visat på svårighe
terna att korrelera brända fragment av växtdelar 
till deras rätta kontextuella lägen.

Även den neolitiska platsen Glädjen ligger ca 45

meter över havet. Från platsen har man noterat 
spår av hyddor eller enkla skärmskydd liksom rik
ligt med krukskärvor och fragment av kvarts, san
nolikt från redskapstillverkning eller åtminstone 
efterbehandling av sådana. Förutom verksamhets- 
spår från tidig neolitisk tid finns det från Glädjen 
även spår av senare aktiviteter i form av keramik 
från bronsåldern. Makrofossilanalyserna av Gläd
jen omfattade endast 8 prover och resultatet in
skränkte sig till ett bränt gräsfrö, enstaka frön 
av häckvicker samt ett av viol. Självfallet speglar 
dessa fynd en kulturmiljö men fynden ifråga går 
inte utan acceleratordateringar att säkert binda 
till vare sig neolitisk tid eller till bronsålder.

Platsen Postboda utgjordes av tre smärre lokaler 
varav Postboda 1 och 2 fanns på 43-44 meter över 
havet medan Postboda 3 låg på ca 51 meter över 
havet. Av dessa var Postboda 2 en mycket stor bo
plats på mer än 9000 m2och med rikliga fynd av ke
ramik, brända ben, slagen kvarts och hasselnötskal. 
Postboda 3 antas ha varit mer temporärt nyttjad 
redan före 4000 f.Kr. och några fynd av keramik 
har inte gjorts på denna plats. Dock hittade man 
kvartsavslag från tillverkning av något skärande 
verktyg liksom spår av härdar och kokgropar.

Makrofossilanalyserna från Postboda resulte
rade så gott som uteslutande i fynd av kottefjäll 
av tall i ganska stora mängder samt i ännu större 
mängder av brända granbarr vilket visar att dessa 
växtmaterialfynd måste vara yngre än de kontexter 
som man studerat på platsen. Även några kärnor 
av mjölon noterades i ett av proven vilka sannolikt 
också är yngre. Dateringar av sådana kärnor från 
Brännpussen visade att dessa var förhållandevis 
unga, från vikingatid, och därmed betydligt yngre 
än de studerade kontexterna.

Djurstugan
Lokalen Djurstugan ligger en bra bit norr om 
Postboda men bara ca 2 kilometer söder om Tierps 
samhälle. De undersökta lämningarna låg på nå
got som liknar en topografisk platå i gränszonen 
mellan högre belägen moränmark och lägre sedi
mentmark ner mot Tämnaråns dalgång i nordväst. 
Tämnaråns smala och ganska flacka dalgång skär 
genom landskapet i nästan nord-sydlig riktning.
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Figur 39.Bilden 
visar ryggsidan av ett 
kornfrö funnet i en grop 
eller nedgravning vid 
Djurstugan. Fröet har 
HC-daterats till 3835+35 BP.

Figure 39. The dorsal 
side of a barley grain found 
in a pit at Djurstugan. The 
seed has been radiocarbon 
dated to 3835+35BP.

Denna lite lägre mark finns på höjderna 25-35 me
ter över havet. Den undersökta platsen var belä
gen på höjderna 38-41 meter över havet och hu
vudsakligen på lerig-siltig mark.

På denna plats har man hittat lämningar från 
den senare delen av mellanneolitikum eller möj
ligen tidigaste senneolitikum. Redan vid förun

dersökningen påträffades anläggningar liksom 
fynd under de moderna ploglagren. Fynden var 
av keramik, kvarts, brända ben och lera vilka pre
liminärt daterade lämningarna till mellanneoliti
kum B eller stridsyxekultur. Slutundersökningen 
omfattade mer sporadiska lämningar från neoliti- 
kum men det som påträffades kunde dateras till

Figur 40. Bilden 
visar buksidan av ett 
vetefrö (sannolikt av 
typen kubbvete). Fröet är 
HC-daterat till 3910+35 BP.

Figure 40. The ventral 
side of a wheat grain 
(probably club wheat). The 
seed has been radiocarbon 
dated to 3910+35BP.
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det ganska snäva tidsintervallet 2400-2280 f.Kr.
De mest frekventa anläggningstyperna var stolp- 

hål. Därutöver fanns flera nedgravningar eller gro
par liksom ett kulturlager. Speciellt intressant och 
analytiskt givande var just en sådan grop, A3979. 
Den mätte 1,30 meter i öst-västlig riktning och 
0,3 meter i nord-sydlig och var ca 0,3 meter djup. I 
dess östra del fanns tämligen rikligt med fiskben av 
gädda, abborre, gös, laxfisk och karpfisk samt an
nan obestämbar fisk. P.g.a. detta har anläggningen 
tolkats som en kokgrop som senare förmodligen 
använts som en avfallsgrop. I övrigt fanns diverse 
keramikfynd, bränd lera, kvartsfragment mm.

Mycket intressanta har de sädesslagsfrön varit 
vilka förekom i anläggningen. Tre kornfrön fanns 
i prov PMÓ539 från gropen liksom ett frö av bröd/ 
kubbvete (fig. 39 och 40). Ett av kornfröerna 
liksom bröd/kubbvetefröet har daterats med ac
celeratorteknik vilket visade att båda härrör från 
den senaste delen av mellanneolitikum eller över
gången till senneolilikum (se tabell nedan). Det 
påträffade vetefröet tycks enligt 14C-dateringen 
vara något äldre än kornfröet vilket också illustre
ras i 14C-tabellen nedan. Dessa sädesslagsfrön från 
Djur stugan är de äldsta som framkommit inom 
hela E4-projektet. De torde också tillhöra de älds
ta från regionen överhuvudtaget.

Som också framgår av ,4C-tabellen är resultatet 
av dateringarna tämligen enhetligt och det är en
dast det daterade skallbenet av bäver som avviker 
i ålder. Dateringarna ligger samlade kring gränsen 
mellan mellan- och senneolitikum vilket stärker

signifikansen av varje enskild datering. Fyndmate
rialet från platsen präglas också av homogenitet och 
de relativt fåtaliga strukturer liksom anläggningar 
som påträffats har lett till tolkningen att den re
presenterar endast en fas. Denna skulle ha infun
nit sig under perioden 2400-2280 f.Kr. (även om 
14C-dateringarnas samlade sannolikhetsintervaller 
sträcker sig över en längre period än så).

Förutom de noterade sädesslagsfröerna fanns 
också enstaka skalfragment av hasselnöt i två av 
proverna från Djurstugan. Fynden av hasselnötskal 
anger även de en kulturmarksaspekt även om de 
inte specifikt pekar på odling. Mer svårtolkade 
är fynden av enfrön vilka förekommit något mer 
frekvent än hasselnötskalen. I ett kustnära land
skap bör enen ha varit naturlig men enen finner 
sig också väl tillrätta i extensivt nyttjade områden 
där vegetationen hålls öppen och ansluter gärna 
även till odlingsmark där den finns längs skogkan
ter eller i anslutning till impediment etc.

Vallby norra och Vallby södra
Ungefär en kilometer norr om Djurstugan och 
cirka 2,5 km söder om centrala Tierp finns ett 
boplatskomplex som ligger i anslutning till Vall
bys gamla bytomt. Komplexet, vilket i huvudsak 
utgörs av boplatslämningar från yngre järnålder, 
grävdes under två säsonger. År 2002 undersök
tes en nordligare del, Vallby norra, och säsongen 
därpå en intilliggande sydligare del, Vallby södra. 
Av de två platserna är Vallby norra helt och hållet

Figur 41.14C-dateringarna 
från Djurstugan.

Figure 41. Radiocarbon 
results from Djurstugan.
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Poz-6251 korn 3835Ż35BP éLéI
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Figur 42.

HC-dateringarna från Vallby 
norra.

Figure 42. Radiocarbon 
results from Vallby norra.
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beläget på finsedimentmark bestående av glaciala 
och postglaciala leror och i en mer uttalad fullå- 
kersbygd inom Tämnaråns dalgång medan Vallby 
södra återfinns vid gränszonen mot något högre 
belägen mark i sydost. Landskapet runt Vallby söd
ra är mer småbrutet med inslag av skogvegetation 
på moränmark liksom mer avgränsade åkermarker 
och hagmarker. Huvuddelen av det undersökta 
Vallby södra ligger även det på finsedimentmark, 
dock med mer mjäliga eller moiga inslag i jorden.

Vallby norra: De topografiska nivåerna inom 
Vallby norra är 28 m ö.h. i den östra delen och 26,5 
m ö.h. i den västra delen. Den lägst belägna mar
ken finns i den norra delen av området och höjden 
är här ca 24 m ö.h. Överlag är marken svagt slut
tande mot nord-väst ner mot Tämnarån men mer 
plana partier förekommer också.

Sammanlagt grävdes ungefär 900 anläggningar 
i form av främst stolphål men även kulturlager, 
härdar och kokgropar samt en grav. En stor del av 
dessa anläggningar var associerade till observerade 
huslämningar från främst yngre järnålder och tidig 
medeltid. Ett par av husen visade även indikatio
ner på yngre bronsålder eller förromersk järnålder.
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Grävningarna inom Vallby norra kunde påvisa 
sammanlagt 15 hus vilka emellertid antas vara en 
bråkdel mot vad som en gång funnits på platsen. 
Majoriteten av de nu påträffade husen har också 
analyserats med avseende på växtmaterial med 
överlag ganska magert resultat. Störst taxonomisk 
spridning noterades i proverna från ett av husen, 
hus 10 (se nedan).

Vad kronologin beträffar hade platsen sin hu
vudsakliga aktivitetsfas under yngre järnålder och 
där, vilket framgår av ,4C-sammanställningen (fig. 
42), tiden runt 1000 talet e.Kr. tycks ha varit den 
viktigaste. Äldre verksamheter har dock förekom
mit på platsen där ett hus (hus 5) antas vara från 
yngre bronsålder/äldsta järnålder (se nedan).

Det sammanställande diagrammet nedan sam
manfattar växtmaterialfynden från yngre järnål
der till tidig medeltid. Lämningarna från platsens 
äldre fas finns således inte med i diagrammet. 
Möjligen skulle man kunna dela upp resultaten i 
två faser där fynden från framförallt hus 10 skulle 
bilda en något äldre del (yngre eller yngsta järn
ålder) medan fynden från husen 6, 7 och 8 skulle 
bilda en ännu något yngre del (övergången till
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Figur 43. Noterade frön/frukter från Vallby norra. Ljusbruna staplar visar antalet fynd och de mörkbruna anger i 
hur många anläggningar respektive typ påträffats i.

Figure 43. Seed/fruitfrom Vallby norra. Light-brown columns depict the number of finds and dark-brown columns 
show in what type and how many features the various seed/fruit has been found.

medeltid eller yngsta medeltid). Fyndmaterialet är 
dock ganska magert och den fördelning som denna 
klyvning skulle ge skulle inte på ett signifikant sätt 
kunna visa hanteringen av växtmaterial på platsen. 
Skillnaden mellan dessa kronologiska underfaser 
inskränker sig också till att ett prov från hus 10 har 
uppvisat en något större taxonomisk bredd än öv
riga prov och detta kan ha orsakats av tillfälligheter 
i materialavsättning eller bevaring. Det förefaller 
mindre troligt att den tidigare fasen i högre grad 
skulle ha innefattat odling av råg än den senare.

Ett större antal ospecificerade sädesslagsfrön 
utöver diagrammet ovan noterades i ett prov från 
en härd i hus 5 och som antas härröra från yngsta 
bronsålder eller tidig förromersk järnålder. Frö- 
erna från härden var hårt korroderade och de allra 
flesta kunde inte bestämmas ens till släkte. Tre av 
fröerna var dock av korn och ytterligare tre var 
ospecificerad havre, alltså inte säkert den odlade 
arten. Den aktuella härden var belägen tämligen 
centralt i huset men dock något syd-ost om hu
sets mittpunkt. I ett annat prov från ett stolphål 
noterades ett frö vilket kunde bestämmas till 
släktet Triticum, d.v.s. till vete. I ett par andra 
stolphål inom hus 5 fanns även ett ospecificerat

gräsfrö samt ett frö av släktet Phleum (timotej).
Ett större hus (hus 10) med en längd av ca 28 

meter fanns centralt på platsen och antas vara från 
yngsta järnålder eller åtminstone från tidsspannet 
yngsta vendeltid - tidig medeltid. En datering av 
ett noterat sädesslagsfrö av råg angav emellertid 
en något yngre ålder då utfallet av den analysen 
pekade på 1200-talet e.Kr. Eftersom en annan da
tering av ett obränt stolpstycke (vilket borde vara 
ett relevant material för datering) angav tiden runt 
skiftet 800/900 tal e.Kr, bör rågfröet vara yngre 
än huskonstruktionen. Rågfröet är troligen ett 
medeltida fynd. Det kan också vara intressant att 
detta, sannolikt yngre fröfynd, noterades i en an
nan del av huset (i den västra delen) än de övriga 
sädesslagsfröerna. Alla övriga sådana fynd gjordes 
nämligen i husets nord-östra del och där i material 
från en stolpfärgning. Ett trästycke från stolpfärg- 
ningen kunde, efter korrigering med avseende på 
antal årsringar utanför den daterade substansen, 
dateras till tiden runt 1000-talet e.Kr.

Det var ganska små mängder säd i stolpfärg- 
ningen. De uppvisade dock en större taxonomisk 
spridning än i de andra proven. I provet fanns tre 
obestämbara frön av säd, ett frö av vete respektive
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havre liksom ett linfrö samt ett sannolikt rågfrö. 
Det som är slående med dessa fynd är att de var 
så välspridda rent taxonomiskt trots den låga frek
vensen av dem. Möjligen kan man tolka detta som 
att intensiteten i hanteringen av säd var låg här 
eller att säden i första hand inte hanterades precis 
vid denna plats och att fynden ifråga svarar mot en 
något längre tids hushållsaktivitet.

Man kan av diagrammet se att de flesta av växt- 
materialfynden förekommit som enstaka exem
plar, d.v.s. att antalet fynd sammanfaller med an
talet anläggningar i vilka de noterats. Undantaget 
i detta är de ospecificerade sädesslagsfröerna vilka 
förekommit mer samlat till vissa anläggningar. 
Man kan alltså inte tala om några egentliga kon
centrationer av växtmaterial på denna plats, möj
ligen undantaget ospecificerad säd.

Man kan också se att det är vete som har varit 
det viktigaste sädesslaget. Endast ett kornfrö finns 
noterat från det tidsspann som diagrammet kor
relerar mot. Det skall dock tilläggas att dessa prov 
knappast speglar en mer fullödig bild av den yngre 
järnålderns odlingar ens på denna plats eftersom, 
vilket nämndes ovan, majoriteten av boplatsläm
ningarna troligen är borteroderade.

Vallby södra: Det undersökta området inom Vall
by södra formade en 300 meter lång och 75 me
ter bred rektangel i nordväst - sydöstlig riktning. 
Marken inom undersökningsområdet utgjordes 
främst av odlad sedimentjord med smärre odlings- 
rösen. I den södra änden av området fanns mo
ränjord som där bildade en svagt markerad höjd. 
Här var de topografiska nivåerna mellan 32,5 och 
35 m ö.h. Marken sluttade svagt mot Tämnarån i 
nordväst. Den norra delen av undersökningsom
rådet låg på höjderna 29 och 32,5 m ö.h. Landska
pet vid Vallby södra måste alltså ha varit beboeligt 
långt före järnåldern, sannolikt så tidigt som un
der senneolitisk tid.

Ett stort antal anläggningar (ca 1250) fram
kom i samband med undersökningarna och dessa 
utgjordes av ca 950 stolp- eller störhål, ett flertal 
nedgrävningar, 43 härdar, några kokgropar, kul
turlager eller kulturlagerrester, några odlingsrö- 
sen och 16 gravar. Markstörningar i form av en 
större mängd stenlyft och diken fanns även.

Det sammanställande diagrammet av 14C-ana-

lyserna (fig. 44) visar tydligt hur dessa resulterat i 
tre tidsmässiga grupper. En dominerande grupp av 
dateringar som har fallit inom skiftet äldre/yngre 
järnålder, en mindre grupp i förromersk järnål
der och en i mer modern tid. Det är också ganska 
intressant att daterat material i eller i anslutning 
till vissa objekt har gett nedslag i båda de senare 
grupperna. I ett fall, då det gäller daterade träkol, 
vilka plockades ur anläggningar som relaterade till 
hus 22, gav dateringar av dessa nedslag i alla tre 
perioderna. Den högsta åldern hade träkol som 
fanns i en avfallsgrop nära huset ifråga medan det 
fanns tre dateringar som föll inom den mellersta 
perioden, träkol från en nedgravning liksom trä
kol från ett stolphål och en nedgravning. De lägsta 
åldrarna angavs även dessa av träkol vilka observe
rades i ett kulturlager och i en nedgravning i hus 
22. Dessa senare gav moderna dateringar.

De prover som har blivit analyserade med av
seende på växtlämningar har alla tagits i anlägg
ningar som antagits tillhöra den mellersta fasen,
d.v.s. från skiftet äldre/yngre järnålder. Två av da
teringarna är gjorda på säd där ett vetefrö och ett 
kornfrö båda daterats till tiden äldre/yngre järn
ålder. Vetefröet gav åldern 1590±35 BP och korn
fröet 1580140 BP (Ua-27261 resp. Ua-27260). 
Betydligt yngre har dock några enfrön visat sig 
vara. Dessa fanns i två olika gravar (A30329 och 
A32943) och dateringarna av dessa frön var mer 
eller mindre moderna.

Att lägga märke till i figur 45 är att fynden av 
örtvegetation från ängs och gräsmarker har delats 
in i två grupper, ängs/gräsmarksväxter och sådana 
växande på fuktig äng. De senare har utgjorts av 
frukter från säv och starr vilka framförallt påträf
fats i ett prov, nämligen i ett stolphål från hus 21 
(A18850). Förda tillsammans dominerar alltså 
spåren av ängs och gräsmarksväxter ganska starkt 
över t.ex. ruderatväxtfynden. Man får av resultatet 
intrycket av att den extensiva hushållsekonomin 
var viktig under denna tid vid Vallby. Överhuvud
taget tycks lämningarna av örtvegetation vara mer 
framträdande jämfört med de från Vallby norra. 
Möjligen har denna skillnad en relevant mening i 
tolkningshänseende.

Diagrammet i figur 46 illustrerar skillnaden i 
fyndfrekvensen av framförallt frön och frukter av
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Ua-27262 2360Ż40BP ............... -
Poz-6204 2310±35BR 4-4- .
Poz-6227 2260±30BP ....... åA -
Poz-6221 2255+30BP

Poz-6225 1755±30BP ---—HL----
Ua-27139 1730±45BP

Poz-6231 1625+30BP rétA---
Ua-27113 1605±40BP ---- JSk.---
Ua-27261 1590Ż35BP --- åk
Poz-6222 1590±30BP ---Mr—
Poz-6198 1585±30BP ---- åk—
Ua-27260 1580±40BP —A—
Poz-6203 1580±30BP ---- Sk—
Poz-6206 1555±30BP -—Sk
Poz-6196 1550±30BP ---- Sk—
Ua-27112 1525+45BP —Mk—
Ua-27263 1510±35BP *Jk .
Poz-6228 1510±30BP —
Poz-6197 1505±30BP —-A.
Ua-27138 1005±45BP -----^4 Łeś----
Ua-27142 360145BP m
Ua-27141 215Ż40BP —„ AjA4
Poz-6223 210±30BP

GrN-28716 190±30BP -----A4-4
GrN-28717 190±20BP -44-4
Poz-6224 170±30BP --- kåkå
Ua-27140 80±40BP 44i

1000 f.Kr. 0 1000 e.Kr. 2000 e.Kr.

Figur 44.14C-dateringarna 
från Vallby södra.

Figure 44. Radiocarbon 
results from Vallby södra.

Kalibrerat värde

örter, både de av ruderatvegetation och av ängs/ 
gräsmarksväxter (även fuktängsväxter), från Vallby 
norra respektive Vallby södra. Det extensiva bru
kets betydelse under den tidigare fasen kan anas 
genom fördelningen av växtfynd. Fluruvida detta 
skall ses som kopplat till en utveckling där man 
mer betonade intensivt bruk under den senare fa
sen eller om skillnaden förklaras av bättre bevaring 
av fragilt växtmaterial vid Vallby södra är svårt att 
slå fast. Man måste dock ta i beaktande att läm
ningarna från Vallby norra uteslutande fanns på 
odlad finsedimentmark medan marken vid Vallby 
södra till vissa delar fanns i gränszonen mellan så
dan odlad jord och lite högre liggande mark vilket 
kan ha medfört en mer varierad grad av erosion 
och därmed kanske även mindre destruktion av 
växtmaterialet på vissa ställen. Detta antagande 
borde också kunna styrkas av relationen mellan

antalet noterade örtväxtfrön och antalet prov som 
de noterats i. Inom Vallby södra har vissa prov gett 
fler än endast enstaka fynd medan fynden i pro
verna från Vallby norra var lika sporadiska som 
jämnt fördelade i de prover som ändå innehöll 
sådana. Någon större skillnad på den synliga de
struktionen av säd märktes dock inte.

Även om den totala frekvensen av säd var un
gefär den samma i proverna från Vallby norra och 
Vallby södra så märktes en viss skillnad i fördel
ningen mellan korn och veten där korn var nå
got mer frekventa gentemot vete i proverna från 
Vallby södra, d.v.s. under den tidigare fasen. Även 
frön av havre var något mer frekventa inom Vallby 
södra medan några få linfrön påträffades i prover
na från Vallby norra.

Av de hus inom Vallby södra som undersöktes 
med avseende på växtlämningar kan ett nämnas,
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Figur 45. Noterade frön/frukter från Vallby södra. Ljusbruna staplar visar antalet fynd och de mörkbruna anger i 
hur många anläggningar respektive typ påträffades i.
Figure 45. Seed/fruit from Vallby södra. Light-brown columns depict the number of finds and dark-brown columns 
show in what type and how many features the various seed/fruit has been found.

nämligen hus 21. Detta var ett mindre hus som 
har antagits vara ett annex till ett större hus (hus 
19). I ett av stolphålen som låg i husets nordvästra 
del fanns flera brända frukter av säv (Scirpus pa- 
lustris/uniglumis = knapp/agnsäv) liksom några 
andra frukter av familjen halvgräs. Dessa fynd 
utgör en stor del av de växtlämningar från främst 
fuktig ängsmark som gjorts inom Vallby södra och 
som omtalats ovan. Fynden av detta sannolikt in
samlade växtmaterial borde kunna antyda att det 
förmodade annexet varit ett förråd för insamlat 
foder. I en annan anläggning (kokgrop) i anslut

ning till hus 21 fanns också några sädesslagsfrön 
varav ett kunde bestämmas till vanligt korn. Hu
ruvida dessa fynd skall ses som relaterade till an
nexet ifråga verkar kanske mindre troligt i det fall 
detta verkligen var en foderlada.

Anmärkningsvärda är de 18 brända frön av foder- 
vicker som påträffades i en stensamling (A25760) 
vid gravfältet. Ytterligare ett par kärnor noterades 
i ett stolphål centralt i hus 20 liksom i en härd vid 
gravfältet. Fodervickern härstammar från Mindre 
Asien och den har i Sverige varit betydelsefull som 
foderväxt under 1800-talet och början av 1900-talet

H Säd 

■ Örter

Figur 46. Diagrammet visar relationen mellan säd och örterfrån Vallby norra respektive Vallby södra.

F i G u R e 46. Diagram depicting the relationship between cereal and herbs from Vallby norra and Vallby södra.
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(Nyman 1867). Linné noterar i Flora Svecica ”väx
er allmänt på åkrar ibland säden", vidare, ”inblandas 
mjöl av fröna i bröd”. Man vet att fodervickern under 
historisk tid använts både som foderväxt och som 
odlad gröda. Retzius skriver 1806 "I Skåne har den 
länge varit et åkersäde, dock mera allmän nu, äfwen som 
man i andra landsorter i senare tider funnit detta utsäde 
förmånligt”. Vidare angående fodernyttjandet av 
växten; ” Wickor sås antingen i trädet, för at afslå innan 
de hinna slå ut i blomma, antingen til grönt foder eller 
torrkas til hö, hwilket i senare tider på en del ställen til 
höförrådets ökande kommit mycket i bruk". Förmodli
gen hade också denna ärtväxt en allmänt gynnsam 
inverkan på jordens näringsstatus varför växten bör 
ha haft en dubbel effekt i produktionen av foder.

Fodervicker tycks också ha såts in medvetet 
som blandsäd med havre. I samma källa som ovan 
nämns; "såssåsom wårsäd ensamme, eller i blandning 
med Hafre, och i bägge händelserne lämnas at mogna. 
At så dem med Hafre är i senare fallet derföre förmånli
gast, at det nästan aldrig händer at sådant säde slår felt; 
ty felar Wickan så gifwer Hafren, felar Hafren sågifwer 
Wickan, och när bägge slå an, blir skörden rik... ”.

Det bör alltså vara klart att närvaron av foder
vicker kan ha varit avsiktlig även om en spontan 
extraspridning kan ha förekommit. Man kunde 
kanske ha förväntat sig en större spridning av dem 
och det är svårt att säga varför de har påträffats 
i stensamlingen vid gravfältet. Kanske har denna 
stensamling ändå haft en gravfunktion och de 
brända fröerna varit gravgåvor. Det bör också 
nämnas att det endast är här vid Vallby södra som 
frön av fodervicker har påträffats.

Nämnbara bland fynden från Vallby södra är 
också 8 brända jordstammar av knylhavre från en 
härd (A12462) vid det stora odlingsröset. Jord
stammar av knylhavre tillhör en fyndgrupp som 
kan vara svåra att tolka eftersom de växer spon
tant på sådan mark där fornlämningar gärna fö
rekommer. I det här fallet har de dock påträffats i 
en härd och det kan inte uteslutas att de verkligen 
varit avsedda till förtäring.

Svanby
Inte långt norr om Vallby och bara någon kilome
ter sydost om Tierps samhälle ligger ett undersök

ningsområde som benämnts Svanby. Platsen lig
ger där på norra sidan av Tämnarån och utefter ett 
långt stråk i nordvästlig-sydostlig riktning. Även 
på denna norra sida om ån utgörs marken av i hu
vudsak uppodlade hnsedimentjordar. Om man 
bortser från de svämjordar som finns utefter själva 
ån är glacialleran överlag den mest utbredda jor
den inom den i övrigt närmaste zonen kring Täm
narån. Längre mot nord-väst förekommer något 
grövre jordar, fortfarande av sedimentkaraktär. 
Dessa är främst moiga sediment men även partier 
med mer blandade typer av leriga eller mjäliga av
lagringar finns. Ner mot sydost, mot själva ån, och 
ungefär under 25-meterskurvan dominerar själva 
åloppets svämjordar bestående av leror och mjälor 
liksom även något grövre jordarter.

I Svanby påträffades bland annat tämligen 
utspridda boplatslämningar från i första hand 
mellersta bronsålder till äldsta järnålder. Dessa 
boplatslämningar uppträdde främst i tydliga kon
centrationer i undersökningsområdets centrala 
del och fanns i huvudsak inom ett område av ca 
14 000 m2. Det har på arkeologiska grunder anta
gits att boplatsen hade en mer extensiv karaktär. 
Inom den södra delen av undersökningsområdet 
fanns även spridda lämningar av boplatsaktivite
ter från romersk järnålder och vendeltid. Påpekas 
bör också att de lämningar som har undersökts 
troligen utgjorts av endast de yttre områdena av 
boplatserna ifråga.

Till lämningarna från yngre bronsålder - äldsta 
järnålder hör två sannolikt treskeppiga långhus. 
De båda husen anses på typologiska grunder, av
seende både proportioner och orientering, vara 
jämförbara. Ett av dem, benämnt hus 1, sannolikt 
det tidigaste, låg på drygt 29 meter över havet och 
hade en bevarad längd av 12 meter. Daterat trä
kol från ett takbärande stolphål angav åldern till 
yngre bronsålder. Det andra huset låg ca 80 meter 
sydost om hus 1, närmare Tämnarån, och på höj
derna 28-29 meter över havet. Detta hus var något 
längre, drygt 13 meter, och hade liksom hus 1, en 
nordvästlig - sydöstlig orientering.

En del lösfynd från yngre bronsålder - äldre 
järnålder har även gjorts. Dessa var framförallt 
keramikfynd vilka var av strimmig typ där en
staka även varit ornerade med gropar och det
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har antagits att dessa har sitt ursprung från öster.
Som framgår av sammanställningen av 14C-ana- 

lyserna finns såväl äldre som yngre dateringar. De 
yngre relaterar till de aktiviteter under järnåldern 
som det observerats spår av inom områdets sydös
tra del. I sammanställningen syns en koncentration 
av dateringar kring yngre bronsålder - äldsta järn
ålder men då ska man, vilket framgår av dessa date
ringars breda sannolikhetsintervall, ta i beaktande 
den platå som finns i kalibreringskurvan och som 
spänner mellan tiderna ca 800-400 f.Kr. Under 
detta tidsintervall måste alltså halten 14C i atmos
fären ha minskat något och i en grad som hållit un
gefär jämna steg med det naturliga sönderfallet av 
14C. Det betyder att material från detta tidsintervall 
numera har samma innehåll av 14C vilket resulterar 
i samma dateringsresultat vid analys.

Det är därmed svårt att veta inom vilken del av 
sannolikhetsintervallen dessa dateringar ligger. 
Man kan på några av dateringarna se hur den san
nolika åldern finns inom ett tidsspann av ca 400 
år (med samma sannolikhet) eller ännu mer om 
högre noggrannhet önskas.

I diagrammet nedan illustreras utfallet av mak- 
rofossilanalyserna där emellertid endast brända 
växtlämningar finns medräknade. Sammanlagt 
analyserades 44 prover från Svanby. Så många 
som 30 av dessa innehöll endast obrända frön/ 
frukter. De flesta av proven togs inom boplatsen 
från yngre bronsålder - äldsta järnålder men det är

också dessa som i första hand har innehållit bränt 
växtmaterial. De anläggningstyper som proverna 
härrör ur har varit stolphål, gropar, härdar och 
kokgropar och nedgrävningar.

Resultatet av analyserna pekar ganska klart på 
platsens aktivitetsfas under yngre bronsålder - älds
ta järnålder förutsatt att platsens kronologi är rik
tigt uppfattad. Den kronologiska bilden av Svanby 
(som grupperar även markfossilfynden) bygger inte 
på 14C-dateringar av säd eller andra växtdelar utan 
växtmaterialets ålder har bedömts genom samma 
emperi som de övriga boplatslämningarna.

De sädesslagsfrön som noterats från Svanby har 
inte varit så talrika men tydliga spår av både vete 
och korn finns från den mest aktiva tiden. Mest 
anmärkningsvärt är fynden av havre från samma 
tid eller åtminstone kontext. Dessa är troligen av 
vanligt havre men det är inte säkert eftersom den 
odlade arten (Avena sativa) inte klart går att sär
skilja om man inte har tillgång till agndelar vilka 
inte förekom här. Det kan alltså ha varit frågan 
om någon av ogräsarterna. Detta verkar emeller
tid mindre troligt eftersom havrets fettrika frön 
har sämre hållbarhet än veten och korn vilka ut
görs av stärkelserik substans som klarar eld bättre. 
Man borde knappast förvänta sig att, i regel ströd
da, ogräslämningar skulle vara väl representerade 
i de fall dessa utgörs av fragila typer som t.ex. just 
havrefrön. Det måste också vara mindre sanno
likt att fragila ogräsrester skulle kunna dominera

2885±35BR

2805+50BP

2725±30BP

2645±40BP

2535135BP

2470±35BP

2395±30BP

2370±30BP

2315±40BP

2155±30BP

1810±30BP

1510±30BP

1000 e.Kr.500 e.Kr.1500 f.Kr. 1000 f.Kr. 500 f.Kr.2000 f.Kr.

Figur 47. 
,4C-dateringarna från 
Svanby.

Figure 47.
Radiocarbon results 
from Svanby.

Kalibrerat värde
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över avsiktligt odlat material, i synnerhet som det 
odlade materialet har bättre motståndskraft mot 
nedbrytande markprocesser. Annat bör det bli i 
det fall man avsiktligt hanterat havre och enligt 
min uppfattning har havre hanterades medvetet i 
Svanby så tidigt som under äldsta järnålder.

I en härdgrop noterades 12 enfrön vilket för
modligen anger att enris eldades även om det är 
svårt att veta i vilket syfte. Lämningarna av enfrön 
kan också vara rester av någon mer speciell födo- 
ämneshantering där enris eller kanske enbären i 
sig ingick men fynden av granbarr i samma prov 
kan ytterliggare peka på att man helt enkelt eldat 
med en och granris.

Indikationerna på mer extensivt bruk av platsen 
är generellt sett ganska svaga i proverna från det 
undersökta området. Det kan dock vara intressant 
att de fynd som ändå gjorts i första hand relaterar 
till de äldre kontexterna, d.v.s. till de från den mel
lersta - yngre bronsåldern. Fynden utgörs av gräs
frön och en frukt av säv (Scirpus) och det är inte 
osannolikt att detta avspeglar den äldre tidens mer 
extensiva nyttjande av Svanbyområdet då man 
kanske ännu inte odlade i detta område. Endast 
två sädesslagsfrön har noterats från denna tid.

Utfallet av några 
andra undersökningar
Eftersom det i första hand är järnåldern som fun
nits representerad inom de platser som undersökts 
längs den nya vägen kan det vara lämpligt att se 
på resultaten av de botaniska analyserna från några 
andra undersökningar. Av de större boplatskom
plexen från bronsålder i östra Mellansverige är det 
främst tre man tänker på. Dessa är Vrå, strax norr 
om Knivsta och ca 15 km söder om Uppsala, Apalle i 
Övergrans socken en bit öster om Enköping ochHal- 
lunda i Botkyrka socken strax söder om Stockholm. 
En annan boplats som i stor utsträckning innefattat 
bronsålder är Annelund, som ligger precis utanför 
Enköping och som undersöktes på 1980-talet. Ett 
välkänt exempel från Östergötland finns också. Det 
är bronsålderskomplexet från Pryssgården i Norrkö
ping vilket var en stor och husrik boplats och som 
undersöktes i början 1990-talet.

Undersökningen awHallunda gjordes på 1970-ta- 
let och studierna av växtrester berörde främst kera
mikavtryck varför resultaten inte är helt jämförbara 
med senare tiders undersökningar där analyserna

Förrom. j.å.

Y. Br.å. - förrom. J.å.

M-y. Br.å.

M. Br.å.

0 2 4 6 8 10 12 14

Cerealie sp. 

Hordeum vulg. 

Triticum aest. 

T. aest/comp 

Avena sat.

Figur 48. Fynden av säd från Svanbys olika faser.

Figure 48. Cereal finds from the different phases ofthe Svanby site.
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gjorts på växtlämningar från jordprover. I de studi
erna, vilka utfördes av Haakon Hjelmqvist, påträf
fades 74 avtryck av säd varav hälften var av olika 
former av korn och ca 40 % av skaiklädda veten 
(d.v.s. spelt- och emmerveten liksom även s.k. en- 
kornsvete) samt några av frön från havresläktet. 
Därutöver observerade Hjelmqvist ett par avtryck 
av äppelkärnor (Hjelmqvist 1987).

Pryssgården
De omfattande lämningarna från Pryssgården be
rörde bland annat en stor mängd hus av vilka de 
äldsta var från äldre bronsålder. En oerhört stark 
bebyggelseutveckling på platsen skedde under den 
yngre bronsåldern med en tydlig koncentration 
på period IV. Från den tiden finns ett flertal hus 
och en stor mängd större eller mindre gropar med 
något oklar funktion. Under äldre järnålder avtog 
verksamheten jämfört med den tidigare perioden 
liksom tendensen att gräva gropar och fynden från 
perioden präglas framförallt av ett rikt husmate
rial (Borna-Ahlkvist m.fl. 1998).

De miljöhistoriska analyserna inom under
sökningarna av Pryssgården var mycket omfat
tande. Bland annat undersöktes en stor mängd 
gropar från yngre bronsålder med avseende på 
växtmakrofossil, markkemi och jordartsanalyser. 
Analyserna utfördes av personal vid det Miljö
arkeologiska Laboratoriet vid Umeå universitet 
(Engelmark m.fl. 1995). Nedan återges kort de 
tolkningar som gjorts av rapportens författare.

Växtmaterialfynden i groparna från den yng
re bronsåldern utgjordes, då det gäller säd, till 
största delen av skalkorn. Närmare tre fjärde
delar av säden var skalkorn. Resterande dryga 
fjärdedelen delades mellan naket korn, havre 
och speltvete i ungefär lika stora delar, en min
dre mängd brödvete och en hel del frön av släk
tet Bromus (losta). Bland ogräsen var framförallt 
svinmållan representerad och nära tre fjärdedelar 
av ogräsfröerna var av just svinmålla. Därutöver 
fanns även en hel del frön av våtarv och frukter 
av måror samt en mindre mängd frön av spergel 
samt några övriga växter. Denna fyndassociation 
tolkades i rapporten som resultatet av kornod
ling på gödslade åkrar liksom att kreatursfoder
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samlades från både fuktiga och torrare marker.
Huslämningarna gav en liknande bild där skal

korn dominerade i anläggningarna från den yngre 
bronsåldern medan det fanns frön av naket korn i 
de från den äldre bronsåldern. Växtmaterialet från 
den tidigare fasen var dock sparsamt förkomman
de. Ett av husen (hus 157) var från äldre järnålder 
(förromersk järnålder enligt makrofossilrapporten 
men romersk järnålder enligt huvudrapporten). 
Växtmateriallämningarna från husets anläggning
ar var förhållandevis rikliga och ganska väl sam
mansatta i taxonomisk mening. Fördelningen av 
växtmaterial var i stort lik den i groparna med 
dominerande inslag av skalkorn bland säden och 
frön av svinmålla bland örtlämningarna. En hel 
del linfrön fanns också i detta hus liksom strödda 
frö/fruktfynd av olika arter av både ruderatväxter 
och gräs/ängsmarksväxter.

Resultaten från andra hus gav en liknande fynd
bild där skalkorn främst var associerade med läm
ningar från yngre bronsålder medan naket korn 
påträffades i lämningarna från äldre bronsålder. 
Tolkningarna av resultaten var att den noterade 
säden liksom ogräsresterna mer eller mindre sam
stämmigt pekade på vårbruk i ensäde vilket skedde 
på gödslade åkrar.

Även en brunn från den tidigare delen av yngre 
bronsålder undersöktes bland annat med avse
ende på växtmaterial. Resultatet angav, vad ört- 
floran beträffar, en något annorlunda bild än de 
övriga analyserade lämningarna. Dominansen av 
svinmålla var inte framträdande här och det van
ligaste fyndet av spontana örter var frön av våtarv. 
Dock var även här skalkorn mest frekvent bland 
säden. Allra mest frekventa var emellertid frön av 
oljedådra (Camelina sativa) vilka påträffades täm
ligen rikligt i brunnens olika lager. Fröerna ifråga 
antogs vara en indikation på att man använt dessa 
för oljans skull.

Vrå
Lämningarna från Vrå undersöktes 1991 (Karlen
by m.fl. 1997) och berörde främst den äldre och 
mellersta bronsåldern. De botaniska analyserna 
gjordes i ett flertal anläggningar som dels hörde 
samman med olika hus, dels var andra lämningar
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som t.ex. skärvstenshögar, odlingsrösen och kul
turlager. De arkeobotaniska analyserna gjordes 
av Stefan Gustafsson (Gustafsson 1997). En stor 
del av det växtmaterial som diskuteras här kom 
från ett av husen (hus r) vilket antogs härröra från 
bronsålderns period III eller tiden däromkring. 
Analyser av växtmaterial från husets anläggningar 
gav flera fynd av speltveten (från husets centrala 
delar) och skalkorn (från den östra delen). Husets 
struktur var dock svårtolkad. Möjligen represen
terar lämningarna istället två separata hus där det 
i så fall fanns ovanligt talrika fynd av speltveten 
i det västra huset (men i den östra änden av det) 
medan det östra, som i så fall var ett litet hus, gav 
en hel del skalkorn.

De två graferna i figur 49 visar de kalibrerade 
åldrarna på ett skalkorn respektive ett speltvete 
vilka påträffades i husets olika delar (eller alterna
tivt i de två olika husen). Dateringarna av dessa två 
frön pekar främst på den mellersta bronsåldern lik
som att skalkornet kan vara något äldre än spelt- 
vetefröet. Även om huset ansetts vara från brons
ålderns period III så tycks delar av växtmaterialet 
kunna vara något yngre och motsvara period IV.

Jag har tagit mig friheten att revidera den kro
nologiska indelningen av de arkeobotaniska resul
taten något. Eftersom de givande fynden från hus 
1 är svåra att tidsmässigt dela in ytterligare (än att 
representera perioderna III och IV) har fynden 
från detta hus summerats med två andra lämning
ar som också har kopplats till samma perioder. De 
senare är fynden från gropsystemen A1159 och 
A1960 vilka alltså antagits korrelera mot period 
III - IV (dock i första hand period III). Resulta
tet är diagrammet i figur 50 där också Gustafssons 
Cf-noteringar räknats in (d.v.s. där analytikern 
antagit att det rör sig om arten ifråga) som gäl
lande för de angivna arterna.

Utöver de analysresultat som illustreras i figur 
50 fanns sådana som berörde något yngre mate
rial (period V) liksom ännu yngre lämningar från 
järnålder samt några som var kronologiskt svåra 
att relatera.

Det som har varit speciellt intressant med ana
lyserna från Vrå (i perspektivet av E4-resultaten) 
är naturligtvis de ganska talrika fynden av speltve
ten. Antalet noterade speltveten har varit ganska

stort medan spridningen av dem varit liten, d.v.s. 
de har noterats i ganska få anläggningar vilket 
också visas i diagrammet. Eftersom flera agndelar 
av speltvete påträffades från Vrå bör man också 
kunna utgå ifrån att det verkligen är spelt som 
noterats. Fynden från Vrå kan närmast jämföras 
med de från Ryssgärdet där det också var just pe
rioderna III och IV som varit de mest aktiva då det 
gäller hantering av växtmaterial. Från Ryssgärdet 
noterades inga agndelar från den mellersta brons
åldern men dock från den äldre liksom framförallt 
från senneolitikum där alla noteringar av emmer- 
vete var just agndelar (en agndel från romersk 
järnålder återfanns även).

I detta sammanhang kan även fynden från Som- 
maränge skog nämnas (som dock främst var äldre 
bronsålder) där ett stort antal agnar av framförallt 
emmer påträffades men även av spelt. Samman
lagt kunde 123 agnar bestämmas till emmervete 
medan endast 22 var av speltvete. Här kan man 
alltså peka på en viktig och intressant skillnad i 
analysresultaten från Ryssgärdet och Sommaränge 
skog å' den ena sidan och Vrå å' den andra där det 
under samma tid fanns en uttalad speltvetehante- 
ring i Vrå medan det var andra veten som hante
rades i Ryssgärdet och Sommaränge skog endast 
cirka 30 km norr om Vrå.

Annelund
Den finns ytterligare en intressant undersökning 
att hänvisa till då det gäller hanteringen av säd 
och det är undersökningen från Annelund precis 
öster om Enköping som grävdes 1987 i samband 
med ny sträckning av E18 (Fagerlund & Hamil
ton 1995). Lämningarna från Annelund berörde 
främst senneolitikum och bronsålder och de ar
keobotaniska undersökningarna, vilka gjordes av 
Ingemar Påhlsson (Påhlsson 1995), var mycket 
givande. Tyvärr har de kronologiska aspekterna 
av makrofossilmaterialet varit svåra att få grepp 
om och även om flera 14C-dateringar utfördes på 
sädesslagsfrön så stämde resultaten av dessa illa 
med de övriga indikationerna för detta. Det tyck
tes också som om det fanns yngre lämningar av 
brända sädesslagsfrön inblandade i de äldre varför 
det är riskabelt att försöka göra en tidsindelning
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Figur 49.
14C-dateringarna av ett 
skalkorn respektive ett 
speltvetefrö från Vrå.

Figure 49. Radiocarbon 
datings from a hulled barley seed 
and a spelt wheat from Vrå.
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med någon högre precision. Dock fanns i Anne- 
lund relativt stora områden med årderspår vilka 
inte bör ha varit från senare tider än bronsålder 
(Hjärtner-Holdar muntligt).

Om man då ser på det totala inslaget av säd från 
Annelund, och därmed utgår från att den domi
nerande delen ändå relaterar mot bronsålder, får 
man den fördelning som illustreras i figur 51.

Det mest slående i denna fördelning av frön/ 
frukter är de frekventa fynden av emmervete. En 
väsentlig del av fynden av emmervete har också 
varit agndelar av sådan. Dessa är artspecifika var
för det inte borde råda några tvivel om bestäm
ningen. Den relativt rikliga förekomsten av em
mervete stämmer bra överens med resultaten från 
E4"Studierna där speltvete varit klart underordnat 
emmervetet i frekvens. Men de står alltså i bjärt 
kontrast mot fynden från Vrå där speltveten do
minerat starkt.

En tydlig signal i materialet från Vrå är också 
det ganska markanta inslaget av skalkorn. Detta 
stämmer på sätt och vis väl in med resultaten från 
Ryssgärdet men där var det lämningarna från den 
äldre bronsåldern som innehöll skalkorn i lite stör
re omfattning. Då det gäller sädesslagsfynden från 
Annelund var fynden av just skalkorn betydligt mer 
sparsamt återkommande även om den fraktion 
som benämnts ospecificerat korn sannolikt inne
fattar i huvudsak just skalkorn. Man måste dock 
komma ihåg att även yngre växtmaterial finns med 
i fyndbilden från Annelund varför fynden av t.ex. 
skalkorn kan kopplas till senare odlingar.

Då det gäller ogräsresterna från Annelund har 
de varit tämligen rikligt förekommande vad gäller 
antalet arter medan själva frekvensen av varje taxa 
var låg med undantag för frön av svinmålla. Efter
som växtmaterialfynden från Annelund inte gått 
att dela in mer noggrant i kronologisk mening är
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det också svårt att ange ruderataspektens egentli
ga betydelse i just bronsålderns landskapsbild. Då 
man betraktar den sammanlagda informationen 
av de noterade arterna kan man ändå skönja den 
mångfasetterade kulturmarksaspekten i denna. 
Här finns lämningar av örter som dragit fördel av 
höga kvävehalter i jorden liksom av att markskik
ten varit störda eller upplösta, t.ex. mållor, pilörter 
och måror. Här finns också spår av sådana växter 
som trivs på aktivitetsytor vilka för tillfället inte 
varit upplösta men dock trampade, t.ex. våtarv 
och trampört liksom av växter som mer indikerar 
näringsrik och betad mark, t.ex. skräppor, kard- 
borrar och kungsljus. Även ängs- eller kanske mer 
uttalad gräsmarksvegetation finns företrädd i ana
lysresultatet, t.ex. gräs, starr och höskallra. Tydli
gast av dessa aspekter är dock främst den av den 
störda och näringsrika marken vilket visar att lo
kala platser inom området måste ha varit åtmins
tone periodvis välutnyttjade.

Apalle
Ett för bronsåldern mycket viktigt boplatskomplex 
är det från Apalle i Övergrans socken en bit öster 
om Enköping vilket undersöktes under slutet av 
1980 talet (avslutades 1990) under ledning av Inga 
Ullén (Ullén 1997). Undersökningarna av Apalle 
omfattade lämningar från mellersta och yngre 
bronsålder. Där fanns också ett hus från romersk 
järnålder men den mest uttalade verksamheten 
på platsen fanns under yngre delen av mellersta 
bronsålder liksom under yngre bronsålder. Inga 
funktionsindelade hus påträffades, vare sig från 
den mellersta eller yngre delen av bronsåldern 
(Ullén muntligt).

De arkeobotaniska analyserna gjordes av Inge
mar Påhlsson. De provtagna anläggningarna
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Figur 50. Fynden av frön/frukter från Vrå. Diagrammet bygger på analyser gjorda av Stefan Gustafsson 
(Gustafsson 1997).

Figure 50. Finds of seed!fruit from Vrå. Diagram based on analyses made by Stefan Gustafsson (Gustafsson 1997).

Ängs/gräsm. 
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Emmer, agn 
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Figur 51. Fynden av frön/frukter från Annelund. Diagrammet bygger på analyser gjorda av Ingemar Påhlsson 
(Påhlsson 1995).

Figure 51. Finds ofseed/fruit from Annelund. Diagram based on analyses made by Ingemar Påhlsson (Påhlsson 1995).

var i första hand stolphål men också gropar och 
nedgrävningar liksom härdar och i enstaka fall 
kulturlager. Även ett skärvstensflak blev föremål 
för provtagning. Analyserna ifråga är ännu inte 
slutligt bearbetade och publicerade. Uppgifterna 
nedan bygger därför på preliminära sådana från

obearbetade tolkningar samt på kompletterande 
information från Inga Ullén.

Vid analyserna kunde sammanlagt ca 1800 frön 
och frukter artbestämmas. Av dessa var ca 1200 av 
olika sädesslag. Ungefär hälften kunde sedan bin
das till boplatsens olika faser. Nedan delas sädes-
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slagsmaterialet in i två huvudfaser, mellersta och 
yngre bronsålder.

Av det sädesslagsmaterial som kunnat kopp
las till den mellersta bronsåldern har en stor del 
utgjorts av emmervete (ca 30%) och andra ospe
cificerade veten vilka tillsammans bildar ca två 
tredjedelar av sädesslagsmaterialet. Endast 5-6 % 
har varit av speltvete och någon enstaka procent 
har varit av vanligt vete. Vad gäller korn är detta 
ospecificerat till variant och utgör ca 10 % av sä
desslagsmaterialet. Därutöver har någon enstaka 
procent av säden utgjorts av havre (ospecificerad) 
både under den mellersta och den yngre fasen.

De fynd av säd som kunnat kopplas till den 
yngre bronsåldern har till stor del varit av korn 
(ca 60 %) vilken inte specificerats närmare än så 
men där en väsentlig del borde vara av skalkorn 
(undertecknad har sett en del av materialet där 
mindre destruerade frön också kunde bestämmas 
till skalkorn). Andelen emmervete var betydligt 
lägre här med en frekvens av 10-15 % och inslaget 
av speltvete var nu endast ett par procent. Övriga 
ospecificerade veten utgjorde 10-15 %.

Vad gäller ogräslämningar och lämningar av an
nan örtvegetation har denna varit tämligen mager 
och jämt fördelad över de två huvudfaserna, meller
sta och yngre bronsålder. En stor mängd ogräsfrön 
fanns i ett bränt åkermarkslager från den tidigare 
fasen. Materialet har dock inte kunnat artbestäm
mas ordentligt och provet ifråga saknas numera. 
Inom provet fanns ca 28 % av samtliga ogräsfrön 
från Apalle (Ullén muntligt). Sannolikt har beva- 
ringsförhållandena varit goda i lagret ifråga. Den 
dåtida bränningen eller svedningen av marken 
måste ha varit gynnsam för detta fragila växtmate- 
rial i den meningen att det inte helt oxiderats.

Fördelningen av säd i lämningarna från Apalle 
följer alltså i stort teorierna om hur skalkorn ökar 
i betydelse under övergången till yngre bronsålder. 
Vad ogräsmaterialet beträffar är dessa i det här fal
let svåra att dra några slutsatser av då det sanno
likt har varit tillfälligheter som avgjort huruvida 
de finns bevarade eller inte. Vad som emellertid 
är slående då det gäller resultaten från Apalle är 
frånvaron av funktionsindelade hus även från den 
yngre bronsåldern. Sett ur E4-perspektiv är detta 
dock inte så märkligt eftersom sådana påträffats

först i samband med romersk järnålder längs väg- 
sträckningen. Men det finns alltså vad gäller Apal
le ingen koppling mellan den ökande tendensen 
att odla skalkorn och uppförandet av funktions
indelade hus.

Tolkningar och diskussion
De samlade analysresultaten från E/f-undersök- 
ningarna ha varit oerhört omfattande och kan 
naturligtvis problematiseras ur olika aspekter. Jag 
har valt att koncentrera diskussionen kring ut
vecklingen under bronsålder/äldsta järnålder lik
som äldre/yngre järnålder. Anledningen är att det 
finns en del intressanta frågor angående den agra
ra utvecklingen under dessa tider och det kan vara 
intressant att pröva på vilket sätt E4-analyserna 
kan bidra med information om detta. Diskussio
nen cirkulerar till väsentlig del kring tolkningar av 
pollendiagram från E4-studierna liksom från Öst
ergötland. Makrofossilfynden från de undersökta 
platserna längs vägsträckan redovisas och illustre
ras med hjälp av tabeller vilka också är utgångs
punkten för diskussionen av det odlade växtmate- 
rialet under de olika tiderna.

Diskussionen kommer också att väva in andra 
undersökningars analysresultat vilket i första hand 
utgår från mina egna tolkningar av dem och i andra 
hand från respektive analytikers eller författares 
tolkningar. Jag vill därför upprepa det jag skrev i 
inledningen till detta arbete, nämligen att det till 
stor del är tolkningsfråga vilka slutsatser man drar 
av sådana komplexa analysresultat som man får ur 
pollendiagram eller av makrofossilstudier och i de 
fall jag har haft avvikande ståndpunkter gentemot 
författarna angående betydelsen av några pollen
kurvor är det alltså mina egna slutsatser det hand
lar om och vilka självfallet kan motsägas.

Sädesslagsfynden från 
neolitikum och bronsåldern
Eftersom de undersökta platsernas fynd av växt- 
material har behandlats ovan där fynden också har 
diskuterats ganska ingående kan det vara lämpligt 
att här försöka åskådliggöra analysresultaten mer 
översiktligt. I det föregående avsnittet redovisades
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fynden av växtmaterial genom öppna stapeldia
gram i vilka även de summerade värdena av ogräs 
och ängs/gräsmarksväxter inrymdes. För att här 
ge en bättre överblick av resultaten listas fynden 
av frön/frukter i tabellform. I tabellen (fig. 52) in
går samtliga fynd av odlade växter från neolitikum 
och bronsåldern. För att också på något sätt illus
trera mängderna av respektive fynd har jag valt att 
använda ett liknande klassificeringssystem som jag 
använder för att visa mängderna av obrända frön/ 
frukter i analysrapporter. Mängderna anges med 
x-tecken enligt följande specifika fördelning:

X = 1 -3 fynd Xxxx = 28-81 fynd
Xx = 4-9 fynd Xxxxx = 82-243 fynd
Xxx = 10-27 fynd Xxxxxx = 244 -

Poängen med detta logaritmiska system med vär
det 3 som bas är att det på ett ganska relevant sätt 
fångar upp mängdvariationen utan att för den 
skull överbetona större mängder av enskilda taxa 
vilket en linjär representation skulle göra. Man 
kan naturligtvis använda olika baser för att på nå
got sätt visa eller illustrera mängderna ifråga. Ju 
lägre bas man använder ju bättre separerade blir 
de olika storheterna samtidigt som tabellen blir 
allt klumpigare liksom att man möjligen överbe
tonar värdet av att mer exakt veta hur många frön/ 
frukter man noterat. Det handlar alltså om hur 
man ser på mängderna och vilken relevans man 
lägger i dem. Om man istället väljer exempelvis 
värdet 5 som bas får man en mer slimmad tabell 
men där skillnaden mellan enstaka fynd och något 
mer frekventa sådana inte blir lika tydlig.

Ett x anger alltså bara enstaka fynd men även 
sådana kan ha samma tolkningsvärde som rikligare 
fynd. Man ska enligt min mening inte överskatta 
betydelsen av stora numerära förekomster av säd. 
De måste inte betyda att de var viktiga i hushålls
ekonomin då fynden omsätts i kontextuella tolk
ningar. Överlag måste det emellertid finnas en 
relevans i frekvensen av fynd, i synnerhet om de 
också har en god spridning över en boplats. Många 
gånger har just spridningen av växtmaterialfynd 
större betydelse än de lokala mängderna av dem.
I några av de undersökta boplatserna inom E4- 
sträckan har det också förekommit enstaka kon

centrationer av säd vilket i något fall också över
ensstämt med den platsmässiga utbredningen av 
samma sädesslag. Exempel finns dock där den typ 
av säd som visat den största spridningen inte varit 
det som påträffats i störst mängder (se ovan angå
ende Lövstaholm liksom om exemplet Sanda).

Ibland kan ett enstaka sädesslagsfrö ge extra 
värdefull information, t.ex. då det påträffas i en 
odlingskontext och då man antar att det kan as
socieras till själva produktionen av det liksom till 
platsen. Det är dock inte så vanligt att man träf
far på säd i just odlingshorisonter utan de noteras 
nästan alltid i boplatslämningarna. Det eventuella 
spill av mogen säd som säkert ändå förekom på 
själva odlingsmarken bröts snabbt ner eftersom 
de inte var brända. I de fall brända hushållsrester 
noteras, och vilka kanske innehållit säd, på od
lingsmarker kan man anta att de spritts däröver 
för att höja markens näringsstatus och i sådana fall 
kopplar fynden naturligtvis inte direkt till själva 
odlingen. Har marken däremot svetts av eld blir 
anknytningen till själva odlingen mer sannolik.

Något som framgår ganska klart av tabellen 
nedan är hur människan inom de undersökta om
rådena måste ha odlat säd i förhållandevis stor 
omfattning under den äldre och/eller mellersta 
bronsåldern. Man kan i tabellen se hur fynden av 
främst vete därefter avtar starkt inom de yngre 
bronsålderskontexterna. Samtidigt är det, för
utom att man ser en viss ökning av korn i mate
rialet från Trekanten/Björkgården, tveksamt om 
man ska anse att kornet har tagit över vetets roll 
som dominant gröda under yngre bronsålder. Det 
främsta intrycket av resultaten är att hanteringen 
av säd generellt minskat då detta jämförs med den 
mellersta bronsåldern. Man måste dock ta i beak
tande att detta till väsentlig del baseras på resul
taten från två undersökta platser, Ryssgärdet och 
Sommaränge skog. Proverna från de två platserna 
gav ganska stora mängder säd vilket naturligtvis 
ger stor tyngd i tabellen.

Vad som ytterligare framgår av tabellen är att 
naket korn i första hand har påträffats i lämning
ar från senneolitikum, nämligen i proverna från 
Ryssgärdet (ett par noteringar finns även från den 
yngre bronsåldern därifrån) och att havre inte har 
noterats i lämningar äldre än yngre bronsålder.
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Djurstugan mellanneol. X X X

Ryssgärdet senneol XXX XXX X X XXX

Sommaränge skog senneol. xxxx XX X XX X

Trekanten/Björkgården ä. br-å xxxx X X XXX XX XX

Ryssgärdet ä. br-å XXX X XXX XXX X X XXX

Sommaränge skog br-å (1) xxxx XXX XX XX XX X

Sommaränge skog br-å (II) xxxxx XXX XXX xxxx xxxx XXX

Ryssgärdet mel. br-å XXX X X xxxx XX xxxx XXX X

Svanby mel. br-å X X

Ytterbacken-Eke y. br-å xxxx XXX X X

Bredåker y. br-å XX X

Trekanten/Björkgården y. br-å xxxx XX XX

Ryssgärdet y. br-å X X X X X

Svanby y. br-å XX X X XX

Figur 52. Tabell över noterade sädesslagsfrön från neoliticum och bronsålder inom EĄ-undersokningarna. 
Figure 52. Table of cereal seed from the Neolithic and Bronze Age found during the E^-investigations.

Då det mer generellt gäller de äldre sädesslagsfor- 
merna inom E4-lämningarna, så som vi brukar 
betrakta dem, är det också främst speltoida veten 
som har märkts i materialet medan naket korn va
rit sällsynt. Även om naket korn har noterats från 
flera andra platser i regionen är det enligt egen er
farenhet så att naket korn är ganska ovanligt i Mä
lardalen då de ställs i relation till speltoida veten.

För en av undersökningarna, Sommaränge skog, 
har fynden av speltoida veten varit ännu mer frek- 
venta än vad som framgår av tabellen eftersom det 
där fanns ganska rikligt med agnrester i proverna. 
Frekvensen av dessa var högre än för själva fröerna 
och de flesta av dem var av emmervete. Enstaka 
fynd av agnrester har gjorts i flera av undersök
ningarna men fynden av dessa har i första hand va
rit behjälpliga för artbestämningen medan de inte 
påverkat arternas fördelning nämnvärt. Ett un
dantag från detta är de neolitiska indikationerna 
på emmervete från Ryssgärdet vilka alla utgjordes 
av agndelar. Samma gäller för en väsentlig del av 
fynden från äldre bronsålder.
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Då det gäller det allmänna förekomstförhållan
det mellan korn och veten tycks det som om ve
ten har varit mer frekventa under dessa äldre tider 
och det är främst veten som minskar någon gång 
under skiftet mellan mellersta och yngre bronsål
dern. De minskande vetefynden under denna tid 
är också det som framträder mest tydligt i tabel
len över de sammanställda fynden från de äldre 
perioderna. Vad skalkorn beträffar så har fynden 
av dessa förekommit i ungefär samma grad i de 
yngre bronsålderskontexterna som i de äldre. Det 
är först något senare under den äldre järnåldern 
som skalkornet tycks ha blivit mer betydelsefull i 
relation till veten (mer om det nedan).

Komplexet äldre/yngre bronsålder 
och den agrara utvecklingen
Ett intressant problem eller förhållande som varit 
omdiskuterat är den agrara utvecklingen under 
bronsålderns tidigare och senare delar (se t.ex. La
gerås & Regnell 1999, Regnell 2002). Resultaten
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av flera undersökningar har visat att den yngre 
bronsåldern medförde ett ökat naturresursutnytt
jande och att flera innovationer inom jordbruket 
liksom i boendet gjordes då. Utvecklingen ifråga 
har kommit ännu mer i ljuset genom ett par Syd
svenska undersökningar från 1990-talet. Bl.a. gav 
det så kallade Ystadsprojektet en delvis ny, eller 
annorlunda, bild av framförallt den agrara utveck
lingen under bronsåldern. Det som framkom av de 
miljöhistoriska undersökningarna där var att ett 
tydligt skifte skedde bland de odlade grödorna vid 
övergången mot just den yngre bronsåldern. Tidi
gare hade man främst odlat äldre former av veten 
(skaiklädda veten eller s.k. speltoida veten) liksom 
äldre varianter av korn, s.k. naket korn. Ungefär 
i samband med övergången till yngre bronsålder 
skall man enligt dessa undersökningar i högre grad 
ha odlat vanligt skalkorn än tidigare och att detta 
skalkorn till väsentlig del övertog de övriga sädes
slagens viktiga roll i hushållsekonomin. Parallellt 
med dessa observationer kunde man också notera 
ett kraftigt ökat inslag av frön och frukter från 
några nitrofila och konkurrenssvaga växter, alltså 
växter som numer ofta återfinns på diverse odlade 
jordar liksom på allehanda ruderatmarker (se t.ex. 
Engelmark 1992,1993; Gustafsson 1995,1998).

De slutsatser man dragit av dessa observerade 
förändringar är att man under yngre bronsålder 
måste ha gödslat marken i högre grad än tidigare 
och att skalkornet var det sädesslag som gav den 
högsta avkastningen i ett sådant mer utpräglat 
gödselbruk (jfr. Engelmark m.fl. 1995; Gustavs
son 1997; Viklund 1998a, 1998b). Att man mot 
bronsålderns senare del också hade funktionsin- 
delade hus vilka även kan ha inrymt boskap, har 
vidare antagits vara en del av en mer genomgri
pande omläggning av både boende och odling. 
Man ska nu ha haft möjlighet att stalla boskapen 
och därmed lättare kunnat ta till vara kreaturens 
gödsel, vilket varit en given förutsättning för att 
bedriva ett mer utvecklat jordbruk.

Denna teori eller modell som är både klarsynt 
och logiskt sammansatt utgår i sina väsentliga 
delar från att skalkorn verkligen reagerar positivt 
på höga gödselgivor i högre grad än andra sädes
slag. Men frågan är om inte detta måste ifrågasät
tas (se nedan). Modellen förutsätter också att be

tingelserna för ogräsens frö/fruktspridning varit 
likartade under äldre respektive yngre bronsålder. 
Olika odlingstekniker eller rutiner för sädesslags- 
hantering kan ha gett olika möjligheter för detta. 
Därutöver kan variationer i platsspecifika förhål
landen ha medgett olika möjligheter för bevaring 
av växtmaterial från fragila örtväxtdelar. Det finns 
en rad naturgivna omständigheter vilka påverkar 
utfallet av växtmaterialanalyser, något som inte 
minst E4-studierna har visat.

Då det gäller sädesslagens allmänna krav på nä
ringsämnen så finns det ett generellt samband mel
lan avkastning och näringstillförsel. Moderna t.ex. 
vetesorter producerar mer biomassa i caryopsis 
(d.v.s. de har större frön) varför de också förutsätter 
högre tillgång på näringsämnen i marken (muntligt 
Henriksson, vid Svalöv växtförädling). Här finns 
alltså ett logiskt samband mellan den biomassa som 
tas ut och den näring som därför måste tillföras.

Dock har man i mer moderna växtförädlings- 
arbeten försökt att öka den odlade grödans effek
tivitet då det gäller att tillgodogöra sig markens 
näringsämnen. Den stora skillnaden idag mellan 
naket korn och skalkorn är att skalkorn har för
ädlats mycket intensivt under de senaste 120 åren 
medan detta inte har varit fallet med naket korn. 
I förädlingsarbetet är det bl.a. just kväveaffinite- 
ten som är i fokus där man eftersträvar en bättre 
effektivitet liksom respons på kväve. Då det gäl
ler de gamla sorterna av naket respektive skalklätt 
korn så finns det ingen anledning att anta att skal
klätt korn generellt skulle ha svarat mer positivt 
på höga kvävegivor än det nakna kornet (muntligt 
Lyhagen, konsulent vid Svalöv).

Istället finns det andra aspekter som måste ha 
varit mer utslagsgivande till skalkornets fördel. 
Det är dess mindre känslighet mot infektioner i 
form av t.ex. mögelangrepp eller rent mekaniska 
skador, inte minst på grodden. Ett annat förhål
lande som är till nackdel för det nakna kornet är 
att det drösar lättare, d.v.s. att fröerna helt enkelt 
faller av i förtid liksom att fröerna vid fuktig vä
derlek kan börja gro redan i axet (muntligt Kris- 
tersson vid Svalöv) vilket förstås är olämpligt i alla 
hänseenden. Det nakna kornet är överhuvudtaget 
mer känsligt vad avser både frö och grodd jämfört 
med det skaiklädda kornet (muntligt Lyhagen).
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Vid ett mer intensifierat markbruk kan man alltså 
möjligen utgå från att skalklätt korn har varit en 
stabilare gröda, framförallt genom sina robustare 
frön men också för att den har en mindre känslig 
grodd. Någon sortmässig skillnad vad avser kvä- 
verespons har sannolikt inte funnits annat än det 
som direkt kan kopplas till mängden frömassa och 
den korresponderande näring som den av den an
ledningen förutsatt.

Detta är väl så intressant eftersom övergången 
till skalkorn därmed mycket väl kan kopplas sam
man med en ökad tonvikt på odling och då man 
förmodligen även hade en intensifierad markpå
verkan. Skalkornet var alltså ett tåligare sädesslag 
som bättre passade för en stegrad odlarmöda men 
det bör inte ha funnits något specifikt samband 
med just ökad mängd kväve i jorden även om man 
borde kunna utgå från att detta ändå var något 
man ville åstadkomma.

En väsentlig faktor då det gäller den grundläg
gande emperin bakom teorierna om skalkornets 
införande har varit de oerhört fragila ogräsres
terna. Som har diskuterats ovan så har inslaget 
av detta för tolkningarna så viktiga växtmaterial 
uppvisat en stark variation från de olika platserna 
inom E4-grävningarna. De har förekommit i vissa 
anläggningstyper vid någon grävning medan de 
saknats i sådana inom en annan. Inom en tredje 
grävning kan de ha observerats i vissa lokala ni
scher eller i anläggningar knutna till någon speci
fik fas medan detta inte varit fallet i en fjärde etc.

I undersökningarna från t.ex. Ryssgärdet fram
kom ogräslämningar från ruderatväxter i anlägg
ningar från den äldre bronsåldern medan de näs
tan helt saknades i alla de prov som togs från den 
sannolikt ännu mer aktiva mellersta bronsåldern 
då platsens sammansättning av ruderatvegetation 
måste ha varit mer mogen och sammansatt lik
som att växtmaterialfynden i övrigt starkt präg
lades av odlingsverksamhet eller åtminstone av 
sädesslagshantering.

Det kan vara intressant att fundera lite mer 
över analyserna från E4-studierna och där sär
skilt från de tre lokalerna Ryssgärdet, Sommar- 
änge skog och Trekanten-Björkgården. Resulta
ten av dessa undersökningar har diskuterats och 
utvärderats ovan. Det är framförallt analyserna
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från Ryssgärdet som har bidragit med spännande 
resultat. Dessa anger en något annorlunda, eller 
kanske kompletterande, bild av utvecklingen un
der bronsålderns tidiga och mellersta delar då de 
ställs mot de Sydsvenska resultaten.

I de senneolitiska lämningarna från Ryssgärdet 
hittade vi frön av de äldre sädesslagsformerna em- 
mervete och naket korn tillsammans med ospeci
ficerad säd. Dessa tre kategorier förekom i ungefär 
lika stora frekvenser. I anläggningarna från den 
efterföljande äldre bronsåldern fann vi emellertid 
till ganska väsentlig del skalkorn liksom emmer- 
vete och vanligt vete varefter en tydlig förändring 
märktes i lämningarna från den mellersta brons
åldern. Här exponerades en ganska markant frek
vensökning för olika former av veten, bland annat 
för emmervete men i ännu högre grad för vanligt 
vete. I samma fyndkontexter minskade också när
varon av korn till endast några enstaka procent av 
sädesslagsfynden.

Här måste emellertid själva fyndkontexterna be
aktas. De växtmaterialfynd som noterats från den 
mellersta bronsåldern har till väsentlig del kom
mit ur ett enda prov. Detta prov togs ur ett kul
turlager från den s.k. kultkullen där man antagit 
att olika typer av ritualer förekommit. På kullen 
fanns en gång ett hus (kallat hus 9) och i samband 
med detta fanns ett ljust färgat kulturlager vilket 
var bemängt med keramikdelar, bränd lera, kalk 
mm. vilka i första hand påträffades i stråk längs de 
nedbrunna väggarna av huset. I detta ljusa kultur
lager togs alltså det prov (PM83565) som innehöll 
merparten av den säd som påträffats i de mellersta 
bronsålderskontexterna.

Frågan är alltså hur fynden från dessa eventuellt 
rituella lämningar skall tolkas i relation till mer 
ordinära boplatslämningar. Om man antar att 
t.ex. valet av gravgåvor trots allt speglar en mer 
funktionell aspekt av livet med dess behov av ma
teriella ting så borde det kunna finnas en hushålls- 
hanteringsmässig relevans även i fynden från den 
typen av lämningar. Däremot är det inte säkert 
att man skall förvänta sig att träffa på ogräsrester, 
åtminstone inte i det fall lämningen legat avskilt 
från sådana platser där man hanterat säd i ett mer 
normalt hushållssyfte.

Om man emellertid skulle utgå från att det på-
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träffade växtmaterialet ändå motsvarar en mer 
normal spridning eller förekomst runt ett boplats
område, vilket ändå inte är uteslutet, så skulle man 
kunna diskutera ett par andra aspekter i detta ana
lysutfall där frånvaron av växtdelar annat än av säd 
varit så tydlig. Man skulle t.ex. kunna diskutera 
skördesättets betydelse, d.v.s. huruvida man even
tuellt skurit säd på olika sätt eller att man i övrigt 
kanske hanterat säden annorlunda, t.ex. anrikat 
eller renat säden på annat sätt etc. Men dessa fak
torer skulle i det perspektivet inte kunna förklara 
varför det från den mest aktiva fasen av en boplats 
utveckling inte finns några ogräsrester alls, i syn
nerhet då tecknen på just sädesslagshantering visar 
sin kulmen under denna tid liksom att klara spår 
av numer vanliga kvävekrävande örter noterats 
från den äldre bronsåldern. Det skulle vara svårt 
att föreställa sig någon annan förklaring än de som 
har med bevaringsmässiga aspekter att göra. Som 
en reservation för detta bör det dock nämnas att 
det generella inslaget av frön/frukter från diverse 
örter varit sparsamt förekommande från alla faser 
av Ryssgärdets utveckling då man undantar pro
verna från det gropsystem från äldre bronsåldern 
vari de ovan nämnda ogräslämningarna påträffa
des. Anläggningarna inom detta gropsystem har 
varit nedgrävningar och det förefaller sannolikt att 
även fragilt växtmaterial har kunnat bevaras inom 
dessa då förmodligen mer skyddade positioner.

Den yngre bronsålderns sädesslagsfynd var 
mycket sporadiska och det är tydligt att de agra
ra aktiviteterna i Ryssgärdet i stort sett måste ha 
upphört under denna tid. Noterbart i detta är 
emellertid att det är fynden av veten som minskat 
till nästan obefintlighet medan antalet påträffade 
skalkorn faktiskt är det samma som i de mellersta 
bronsålderskontexterna.

I Sommaränge skog fanns den äldre bronsål
dern representerad och sädesslagsfördelningen 
omfattade där både äldre och yngre former av 
veten liksom enstaka fynd av skalkorn men inga 
fynd av naket korn. Mest frekventa var dock sä- 
desslagsfrön vilka inte kunde specificeras närmare. 
Spåren av ruderatvegetation var också ganska ma
ger medan ängs/gräsmarksväxter var desto mer 
rikligt representerade. Även Sommaränge skog 
har emellertid tolkats som en rituell plats där man

skall ha kremerat döda människor och därefter 
begravt dem i olika stenkonstruktioner. Möjligen 
finns det därmed en tolkningsmässig likhet mel
lan Ryssgärdets fynd från mellersta bronsåldern 
och de från Sommaränge skog i det att de kanske 
utgör val som styrts av rituella mönster.

Boplatsen vid Vrå strax norr om Knivsta i Upp
land hade som nämnts ovan ett förhållandevis rik
ligt inslag av skalkorn från bronsålderns perioder 
III-IV, främst den mellersta bronsåldern. Från sam
ma tid tycks även de ganska frekventa fynden av 
speltveten vara. Det är möjligt att man ska betrakta 
denna sammansättning av fynd som representeran
de brytningstiden mellan äldre och yngre bronsål
der där spåren av en längre tids odlarmöda acku
mulerats i de undersökta lämningarna. Mer troligt 
är dock att fynden av de båda sädesslagen relaterar 
till olika val av sådan och vilket kanske inte med 
nödvändighet var en konsekvens av trender inom 
dåtidens markbruk. De frekventa fynden av skal
korn bryter egentligen inte heller något mönster 
då man betraktar det med östra Mellansverige som 
utgångspunkt. Det gör emellertid den rikliga före
komsten av speltveten från Vråboplatsen. Speltve
ten har noterats från flera platser med koppling till 
bronsåldern men denna vetesort har i regel varit 
klart underordnad emmervetet i frekvens.

En ytterligare kombination av indikationer vad 
gäller bronsålderns möjliga samband mellan hus
utveckling och odlade grödor finns i resultaten 
från Apalle. I lämningarna från Apalle fanns som 
nämnts ovan inga funktionsindelade hus överhu
vudtaget, vare sig från äldre eller yngre bronsålder. 
Dock märktes en tydlig övergång till skalkorn i 
lämningarna från den yngre bronsåldern och ut
vecklingen tycks i det avseendet ha följt antagan
det baserat på främst sydsvenska förhållanden där 
en övergång från naket korn och speltoida veten 
till huvudsakligen skalkorn skedde mot den yngre 
bronsåldern. Ogräsflorans uppträdande i anlägg
ningarna från Apalle kunde dock enligt de prelimi
nära resultaten inte kasta mer ljus över utveckling
en eftersom de endast fanns sporadiskt noterade. 
De var också tämligen jämnt fördelade inom de 
olika faserna (fynden av växtmaterial är ännu inte 
slutgiltigt bearbetade och tolkade).

Förhållandena i Apalle antyder således att det
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åtminstone inte där fanns något samband mellan 
odling av skalkorn och ställning av boskap i den 
meningen att detta varit associerat med uppföran
det av funktionsindelade hus. Inga andra indicier 
på att man skulle ha stallat boskap fanns i läm
ningarna från Apalle (Ullén muntligt).

Då det gäller förekomsten av ogräslämningar så 
handlar variationen av detta till väsentlig del om 
vilken typ av anläggningar man har. Man måste 
utgå ifrån att anläggningar knutna till aktiviteter 
som medvetet inneburit ett urval av växtmaterial 
också ger en annan bild av den mer spontana flo- 
raaspekten då man jämför med mer vanliga an
läggningar som t.ex. stolphål. Detta kan tyckas 
självklart men de flesta platsers hantering av växt
material är i något led resultatet av någon form av 
val och eventuella anrikningar av t.ex. sädesslags- 
spill representerar förmodligen ganska sällan en 
allmänbild av sådan hantering där denna är befriad 
från specifika intentioner. Ett exempel på variation 
i analysutfallet som kan följa av detta skulle kunna 
vara just bristen på ogräslämningar från Ryssgärdet.
I Ryssgärdet fanns som redan nämnts kvävegynna- 
de växter representerade i anläggningarna från den 
äldre bronsåldern medan de mer omfattande läm
ningarna från den mellersta bronsåldern inte gav 
några botaniska indikationer på att marken skulle 
ha haft höga kvävehalter vilket den bör ha haft.

En kompletterande och kanske mer väntad bild 
av detta har framkommit genom analyser av läm
ningarna från Trekanten-Björkgården där fynden 
från den yngre bronsåldern verkligen innefattade 
frön/frukter av nitrofila växter liksom av skalkorn. 
Även här pekade resultaten på att det under den 
äldre bronsåldern fanns ett klart odlarfokus på ve
ten, bland annat speltoida veten, liksom att ogräs
inslaget under denna äldre tid var obefintligt. Ut
fallet av analyserna från Trekanten-Björkgården 
sammanfaller därmed ganska väl med flera under
sökningar från Sydsverige.

En något annorlunda syn på ogräsen och deras 
förekomst under förhistorisk tid har framtolkats 
ur de mycket omfattande undersökningarna inför 
den nya västkustbanan i sydvästra Skåne (Regnell 
& Sjögren 2006). Genom dessa studier framkom 
frön/frukter av kvävegynnade ruderatväxter i läm
ningar redan från tidigneolitisk tid liksom att spå

ren av denna flora inte nämnvärt skilj de sig från 
järnålderns ruderatvegetation. Författarna antog 
därav att några av de typiska ruderatväxterna 
följde med i samband med själva innovations- 
spridningen av odling. D.v.s. att örterna ifråga 
inte spritts till odlade marker från lämpliga mer 
naturliga platser utan att de alltså primärt kommit 
med i det utsäde som introducerats i och med det 
första jordbruket. Regnell och Sjögren antar ock
så med utgångspunkt från de nämnda studierna 
att man inte kan extrahera fram någon väsentlig 
skillnad i lokalmiljöerna från olika tider med ut
gångspunkt från registrerade ogräs liksom att det 
inte finns någon anledning att anta att man infört 
gödselbruket under bronsåldern utan att de tidi
gaste bönderna väl kände till en rad omständighe
ter som var gynnsamma för utfallet av odlingarna, 
bl.a. det att gödsla jorden.

Detta är intressanta tankar och går alltså lite på 
tvärs mot hur man anser att kulturskapade stånd
orter formats där man antar att växter som funnits 
naturligt på platser med i något avseende liknande 
ekologi fått möjligheten att etablera sig på mar
ker som genom aktivt bruk omformats till en för 
dessa växter relevant biotop. Så har t.ex. strand- 
växtfloran en hel del gemensamt med åkerns där 
marken hålls öppen och där kvävehalterna är höga 
liksom att platsen är öppen och ljus. På liknande 
sätt anser man att ängsmarksfloran har blivit sam
mansatt av växter från olika ståndorter med någon 
väsentlig fysikalisk parameter liknande den i den 
hävdade ängen vilket förklarar ängens rika sam
mansättning. Dock är vi också väl medvetna om 
att en stor del av vår ruderatflora är kulturspridd 
(s.k. synantrop). Man kan än idag notera mer el
ler mindre specifika örter i hamnområden eller i 
samband med andra kommunikationspunkter och 
många av dem har numer blivit permanenta in
slag längs vägkanter etc.

Då man mer översiktligt ser på undersökning
arna längs £4:11 finns det en ganska god sam
stämmighet mellan de tre platserna Trekanten- 
Björkgården, Sommaränge skog och Ryssgärdet 
beträffande den äldre bronsålderns odlade grödor 
medan spåren av ruderatfloran alltså framkommit 
på något olika sätt. Det var i första hand veten 
som odlades och det är detta sädesslag som var
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associerat med ett ökande odlarfokus fram mot 
den mellersta bronsåldern. Då den yngre brons
åldern infaller kan detta följas i kontexterna från 
T rekan ten-Bj örkgården där skalkorn noterats till
sammans med frön/frukter från ruderatväxter.

I stort sett samstämmigt med det senare fallet 
har analysutfallen från ytterligare en plats längs 
E/pan varit, nämligen de från Ytterbacken-Eke i 
Vaksala socken strax öster om Uppsala. Även här 
noterades i första hand korn (sannolikt skalkorn) 
i anläggningarna från den yngre bronsåldern och 
där tillsammans med en del ogräslämningar.

Pollenanalyserna
Om man lyfter blicken något och mer i regionala 
termer diskuterar hur människan under den yngre 
bronsåldern nyttjade markerna bör man titta på 
vad pollendiagrammen säger om detta. Utveck
lingen under yngre bronsålder kan med viss fördel 
diskuteras med Östergötland som utgångspunkt. 
Östergötland ligger ganska nära Mälardalen och 
vi har numera resultaten från flera större under
sökningar därifrån. Även om det finns viktiga geo
grafiska skillnader mellan Mälardalen och Öster
götland där speciellt Uppland varit starkt påverkat 
av landhöjningen under brons och järnålder vilken 
genererat nytt land under båda perioderna och 
vilket på sikt möjliggjort omflyttningar till ny och 
ourlakad mark, så har detta tolkningsmässig bety
delse främst för det lokala perspektivet. I Uppland 
tycks flera av de olika platserna ha nyttjats under 
tämligen avgränsade tider, framförallt under järn
åldern, och man kan genom analysresultaten ana 
hur befolkningen efter en tids verksamhet troligen 
flyttat till någon angränsande plats (se till exempel 
angående Bredåker ovan).

Då det gäller Östergötland så finns det där flera 
pollendiagram som illustrerar utvecklingen under 
yngre bronsålder/äldsta järnålder och som också 
visat på hur människan under denna tid i allt 
högre grad ökat sitt naturresursutnyttjande var
vid landskapet i stora drag blivit mer öppet (t.ex. 
Wadstein 1983; Göransson 1988, 1995b; Ranhe- 
den 1999). Man kan tolka indikationerna som 
att det framförallt var betesmarkerna som växte 
i areal men de kan också tolkas som orsakade av 
mer allmän närvaro i markerna och där man inte

alltid kan avgöra vilken inriktning produktions
ekonomin hade. Att indikationerna ifråga skulle 
kunna tyda på mer utbredda betesmarker framgår 
dock av t.ex. Hans Göranssons pollendiagram från 
Isberga som är beläget någon km sydväst om sjön 
Tåkern. I det diagrammet minskar de mer renodlat 
agrara spåren något medan tecknen på mer öppen 
mark blir lite tydligare i de delar som korrelerar 
mot dessa tider (Göransson 1988).

Man kan försöka att illustrera relationen mel
lan ökad betesgång respektive ökad tonvikt på od
lingar med hjälp av de nämnda diagrammen från 
Östergötland. De tre pollendiagrammen är gjorda 
på material från Nässja dödishåla (Göransson 
1995a, 1995b), från Ljungstorpasjön (Wadstein 
1983) samt från Nyhem (Ranheden 1999). I de tre 
diagrammen kan man observera hur utvecklingen 
under yngre bronsålder/äldsta järnålder framträ
der på något olika sätt sannolikt beroende på hur 
dessa platser varit belägna i förhållande till de ak
tiviteter som bedrivits under denna tid.

I pollendiagrammet från Nyhem ser man hur 
mer allmänna indikationer på ökad odlarmöda 
liksom även på mer extensivt bruk framträder i 
form av en stigande tallpollenkurva och sjunkan
de lövträdspollenkurvor. Samtidigt stiger kurvan 
för noterade kolfragment markant. Vid de nivåer i 
diagrammet där detta framträder som klarast före
kommer även pollen av vete samt av ängs/bergsyra, 
groblad/rödkämpar liksom av mållor och skräp
por. Dessa pollenspår bör i första hand tolkas som 
en kombination av tecken från människans mer 
allmänna närvaro i landskapet och i vilket man 
företog odlingar, förde boskap samt även bedrev 
någon form av fodermarksbruk.

I pollendiagrammet från Ljungstorpasjön fram
träder under motsvarande fas relativt tydliga spår 
av sannolikt betesgång medan odlingsindikatio- 
nerna är mycket svaga. Bland annat visar kolkur
van en låg eller till och med minskande profil un
der sannolikt denna tid.

Betydligt mer intensiva aktivitetsspår framträ
der i pollendiagrammet från Nässja dödishåla. Här 
var kurvan för sädesslag mer framträdande och in
slaget av kolfragment var mycket hög vid korre
lerande nivåer. Hans Göransson har bland annat 
med utgångspunkt från pollendiagrammet från
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Nässja dödishåla framhållit att människan redan 
under yngre bronsåldern igångsatte mer eller min
dre omfattande bränder i syfte att förbättra betet 
men att odlingarna fortsatte på ambulerande åk
rar (Göransson 19950:87).

Det kan vara intressant att ställa detta mot indi
kationerna i ett annat pollendiagram, från Trun- 
sta träsk, endast en kilometer norr om Knivsta i 
södra Uppland (Ranheden 1996b). Även om ka- 
libreringarna av 14C- dateringarna på lagerföljden 
angav breda sannolikhetsintervall så tycktes det 
ändå ganska klart att de nivåer i diagrammet som 
korrelerade mot den yngre bronsåldern framförallt 
präglades av en nedgång i det extensiva bruket. 
Med enpollenkurvan som främsta indikation och 
understödd av några örtpollenkurvor angavs där 
bilden av en mindre öppen vegetation under denna 
tid och det är intressant att det just här fanns fler 
pollen av humle/hampa än i angränsande nivåer 
(mer om hampa nedan). Det är också noterbart att 
pollenkurvan för sädesslag egentligen inte mins
kade konsekvent under denna period utan det var 
alltså i första hand enpollenkurvan som visade att 
människan nu inte ingrep så mycket i landskapet. 
Här får man alltså intrycket av att lokala odlingar 
ändå kan ha haft viss kontinuitet medan vegeta
tionen i stort blivit mer sluten vilket kanske kan 
relateras till minskad betesgång.

Vad dessa variationer i praktiken handlar om 
borde till ganska väsentlig grad vara en fråga om 
pollenprovpunkternas belägenhet, d.v.s. hur dessa 
har relaterat till de boplatser där man har hanterat 
säd men även hur de har relaterat till andra före
kommande terrängformer vilka kan ha påverkat 
polleninflödet till provtagningsplatsen ifråga.

Utvecklingen i de paleoekologiska källorna har 
dock i många fall inte haft paralleller av samma 
dignitet i det arkeologiska materialet. Där märks 
enligt arkeologernas tolkningar i stället en mer 
(sannolikt) jämn befolkningsökning genom yngre 
bronsålder/äldsta järnålder. I ett sammanställande 
arbete rörande boplatsers bildning samt övergi
vande i Östergötland har Rickard Hedvall (Hed
vall 1995) fört samman resultaten från undersök
ningar från perioden 1967-1993 vilka tillsammans 
har omfattat 108 boplatser. Enligt sammanställ
ningen anlades flera nya gårdar under denna tid
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samtidigt som endast ett fåtal upphörde. Maria 
Petersson har i sin nyligen utkomna avhandling 
(Petersson 2006) antagit att den yngre bronsål
dern i Östergötland var mycket expansiv liksom 
att det förhållandevis stora antalet långlivade bo
platser från denna tid också tyder på stabilitet. Ur 
bebyggelsesynpunkt tolkar Petersson, delvis med 
utgångspunkt från Hedvalls sammanställningar, 
den yngre bronsåldern som ett av de mest expan
siva förhistoriska skedena i Östergötland. Att nå
gon form av intensifiering av resursutnyttjandet 
skedde under yngre bronsålder tycks också enligt 
flera pollendiagram vara klart liksom att det möj
ligen också skedde en expansion mot mer margi
nella områden i geografin.

Pollendiagrammen från 
E4-undersökningarna
Om vi börjar med att se på ett pollendiagram från 
den norra delen av vägsträckningen så finns det 
ett från Strömmaren, cirka en mil öster om Tierp 
i norra Uppland. Analyserna gjordes av Elisabeth 
Almgren (Almgren 2005). I diagrammet syns gan
ska skarpa förändringar vid de nivåer som korre
lerar till bronsålderns period V eller kring denna 
tid. Det mest markanta i detta vilket också orsakar 
andra variationer i diagrammet är granpollenkur- 
vans uppgång. Det tycks därmed enligt diagram
met som om granens första etablering skedde 
redan under bronsåldern och uppgången av gran- 
pollenkurvan är mycket distinkt. Det är också i 
första hand granens stora pollenandel som orsakat 
de tydliga förändringarna bland kurvorna i denna 
del av diagrammet. Förändringarna, så som de 
framträder i pollendiagrammet, innefattar flera 
trädpollenkurvors nedgång, så t.ex. alens, hasselns, 
askens, ekens, lindens och bokens pollenkurvor.

Frågan är emellertid i vilken mån människans 
eventuella ingrepp i skogsvegetationen underlättat 
för granens spridning och etablering i markerna. 
I dessa nivåer finns nämligen tecken, om än inte 
så utvecklade, på mänsklig närvaro och påverkan 
i markerna. Det är mest sannolikt att dessa träd
pollenkurvors nedgång också måste tolkas som 
en röjningsindikation vilken i sin initiala fas även 
möjliggjort granens synbart snabba etablering. 
Förmodligen är det också så att granens inverkan
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på markförnan och därmed även på jordmånen 
lett till ogynnsamma markbetingelser för flera 
av de ädlare lövträden vilka är mer beroende av 
goda förhållanden i det hänseendet än andra träd. 
Amplituderna i de olika kurvornas förändringar 
i samband med granens etablering är här ganska 
markerade vilket är en konsekvens som följer av 
pollendiagrammets procentuella beräkningsgrund.

I pollendiagrammet kan man skönja tecken på 
antropogen inverkan på vegetationen. Tecknen 
utgörs av tämligen sporadiska noteringar av stora 
gräspollen, ett par vetepollen samt enstaka pollen 
av svartkämpar. I övrigt tycks örtfloran generellt 
ha varit varken mer eller mindre gynnad under 
yngre bronsålder gentemot tidigare skeden. För
hållandet att pollenkurvan för björk, vilken är en 
stor producent av pollen, inte minskar i samma 
grad som de andra lövträden, liksom att tallens 
pollenandelar inte minskar alls utan tvärtom ökar, 
bör också kunna tala för att det ändå måste ha 
skett betydande mänskliga ingrepp i skogsvegeta
tionen under denna tid.

Ett annat av Elisabeth Almgrens pollendiagram 
är gjort på en borrkärna från Långsjön vid Björk- 
linge norr om Uppsala (Almgren 2004). Materia
let i sjön var problematiskt ur stratigrafisk synvin
kel men detta tycks ha berört framförallt den övre 
delen av lagerföljden och omfattar inte lagren från 
bronsåldern (mer om detta nedan i samband med 
järnålderns pollenindikationer).

Ser man på de nedre delarna av diagrammet och 
söker efter signaler som kan kopplas till bronsål
derns förändringar så finner man också sådana. Man 
kan där se tecken på skogsröjning vid de nivåer som 
borde korrelera mot äldre eller mellersta bronsål
der i det fall man utgår från att 14C-dateringarna 
anger rätt tid för detta. Emellertid förbryllar gran
kurvans relativt höga nivåer i diagrammets botten. 
Även om vi nu är ganska säkra på att granen var 
betydligt tidigare i Uppland än vad vi trott framstår 
spåren av gran i detta diagram som lite väl tidiga. 
Andelarna av granpollen är dock inte allt för höga i 
dessa nivåer och jag utgår ändå från utfallet av14C- 
dateringarna i denna diskussion (de kronologiska 
aspekterna av Långsjön diskuteras mer strax nedan 
där en alternativ tidsskala kommenteras).

Det man ser i diagrammet är tecken på att skogs

vegetationen blivit ljusare samtidigt som inslaget 
av örter måste ha blivit mer framträdande. Några 
av pollenkurvorna kan nämnas som exempel. De 
långflugna pollenslagens ökning syns främst i tall
pollenkurvan som stiger stadigt under flera nivåer. 
Eftersom tallens pollen har förmågan att flyga långt 
ger de ofta en stark signal då andra pollentyper av 
någon anledning minskar. Troligen har man röjt i 
bland annat björkskogen och det är dennas pollen
kurva som minskar starkast vid de nivåer som san
nolikt korrelerar mot äldre eller mellersta brons
ålder. Bland örterna märks stigande frekvenser 
av pollen från gräs och halvgräs, svartkämpar och 
måror men här finns också tydliga spår av odlingar 
vilka har berört korn men inte vete. Vad man kan 
anta om bronsålderns odlingar med utgångspunkt 
från detta diagram är alltså att dessa berörde ute
slutande korn och att detta tycks ha kombinerats 
med ett mer extensivt bruk av markerna.

Frågan är hur dessa signaler skall sättas in i ett 
sammanhang. Det som föregår spåren ifråga är 
framförallt frånvaron av dessa signaler och inga 
pollen av odlade växter finns under dessa nivåer. 
Dock finns pollen från en hel del örter och man 
kan mycket väl tolka dessa som spår efter ett mer 
extensivt bruk i mer regionala termer men en del 
av pollenindikationerna kan också visa influensen 
av en strandbunden vegetation som bör ha funnits 
under denna tid.

Enligt min mening ser man därefter tydligare 
tecken på ett intensifierat landskapsutnyttjande 
under förromersk järnålder jämfört med den 
yngre bronsåldern i det här diagrammet (med re
servation för den 14C-datering som finns i denna 
del av diagrammet och som ligger inom den yng
re bronsålderns platå i kalibreringskurvan). Det 
finns relativt klara tecken på detta, t.ex. de mins
kande pollenkurvorna för några lövträd (framfö
rallt björkens) liksom för gran (som alltså redan 
etablerats) medan det regionala polleninslaget 
ökar tillsammans med pollen från en och flera ör
ter, däribland svartkämpar, gräs och s.k. halvgräs. 
Odlingsindikationerna är från början svaga och 
pollenkurvorna antyder främst en mer öppen ve
getation. Kolkurvan, vilken strax inleder en tydlig 
och ihållande stigning, anger även denna en reak
tivitet i trakten. Först något ovanför dessa spår i
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diagrammet noteras återigen pollen av odlade 
växter, både från vete och korn.

De kronologiska aspekterna av Långsjöns sedi
ment kan emellertid problematiseras ytterligare. 
Långsjöns vatten mottar karbonathaltigt grund
vatten från Uppsalaåsen som löper tätt förbi på 
västsidan. Att detta grundvatten borde ha påver
kat karbonathalterna i undervattenvegetationen i 
sjön borde vara klart men det är naturligtvis svårt 
att avgöra graden av detta. Almqvist har låtit da
tera recenta Chara-växtdelar (kalkindikerande s.k. 
kransalger) som ett sätt att kvantifiera inslaget 
av gammalt karbonat och därav fått en ålder på 
740±50 år vilket har använts som ett korrigerings- 
värde för dateringarna (d.v.s. att 740 år har subtra
herats från respektive 14C-datering). Signifikan
sen i jämförelsen mellan förekomsten av gammalt 
karbonat i sjösedimentets algsubstans och Chara- 
algernas växtmassa kan givetvis diskuteras och 
metoden får anses vara okonventionell. Det har 
varit ett sätt att försöka kompensera för de möjli
gen väl höga 14C-åldrarna och det är mycket möj
ligt att de framräknade åldrarna är förhållandevis 
riktiga i relation till de okorrigerade värdena. Det
ta är svårt att avgöra utan att se på diagrammets 
utveckling och relatera detta mot kända mönster 
varvid man givetvis riskerar att hamna i ett cirkel
bevisläge. Nedan görs i alla händelser en alterna
tiv tolkning av pollendiagrammet från Långsjön

vilket bygger på Almqvists korrigeringsresultat.
Korrigeringarna ifråga förskjuter de kronolo

giska nivåerna i diagrammet framåt i tiden med ca 
740 år. Det innebär t.ex. att den yngre bronsålderns 
vegetationsomvandling finns representerad i dia
grammets allra nedersta del och att de eventuella 
förändringarna under övergången till yngre brons
ålder förmodligen inte går att se (d.v.s. de går inte 
att sätta i relation till den äldre bronsålderns). Om 
detta är riktigt framstår den yngre bronsålderns 
markanvändning som främst inriktad på extensivt 
bruk och det är främst betesmarksaspekten som 
då syns i pollendiagrammet. Först något högre 
upp i lagerföljden finns pollen av korn noterade 
vilket då bör handla om tidig förromersk järnålder 
(detta är här samma spår som ovan tolkats som 
tillhörande den äldre och mellersta bronsåldern). 
Som redan angivits ansluter indikationerna om 
agrara verksamheter från förromersk järnålder väl 
till den allmänna bilden av detta inom E4-studier- 
nas pollendiagram.

Till stöd för Almgrens korrigeringar kan nämnas 
granpollenkurvan och dess uppgång redan i den ne
dre delen av diagrammet. Som nämnts ovan anger 
de okorrigerade värdena en mycket tidig spridning 
för granen och även om vi numera har flera brons- 
åldersindikationer på gran i östra Mellansverige 
framstår den äldre bronsåldern som mycket tidig 
därvidlag (dock fanns ved av gran i anläggningar

Fr c; ur 53 .Diagrammet 
visar relationen mellan 
djup och ,4C-värden i 
Sjödyns sediment.

Figure 53. Diagram of 
the relationship between 
depth and radiocarbon 
results from the sediments 
ofSjödyn.

CU-ålder BP

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

— 250

400 J

ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 4 97



från äldre bronsålder i Ryssgärdet). Om man istäl
let utgår från de korrigerade värdena korrelerar 
granpollenkurvans uppgång till senaste bronsålder 
eller tidigaste förromersk järnålder vilket bättre in
passar sig mot hittillsvarande uppfattning.

Om vi ser på Elisabeth Almgrens tredje pol
lendiagram från E4-undersökningarna så finns 
ett sydligare från Sjödyn cirka 5 km nord-ost om 
Uppsala (Almgren 2003). Sjödyn ligger ganska 
högt (ca 38 m ö.h.) och är numera en liten och 
grund sjö med en hel del flytbladsvegetation på 
vattenytan. Eftersom Sjödyn alltså ligger förhål
landevis högt i terrängen kan sedimentet i sjön 
också ha en bra representation mot äldre tider och 
pollendiagrammet visar en god upplösning i dessa 
äldre lager. I diagrammet syns också mycket tidiga 
spår av odlingar i form av enstaka pollen av vete 
vilka sammanfaller med sporadiska pollennedslag 
av några örter som mer pekar på extensivt bruk i 
mindre skala. Det handlar endast om ett par en
staka pollen av vete som finns noterade på en nivå 
i diagrammet men som borde vara relevanta spår 
av tidiga odlingar vilka måste ha ägt rum under 
sen- eller mellanneolitikum.

Då det gäller möjligheten att följa bronsålderns 
utveckling i detta diagram så kompliceras detta av 
de kronologiska aspekterna av sedimentets mel
lersta och övre delar. Som framgår av relationsdia
grammet mellan 14C-ålder och sedimentdjup i figur 
53 så har den kronologiska korrelationen mellan 
diagrammets olika delar varit något problematisk. 
Sedimentets översta delar var tydligt okonsolide
rad och var därför svår att få upp. Möjligen kan den 
översta meterns sediment ha en diffus inpassning i 
förhållande till den underliggande och större delen 
av provkärnan (Almgren muntligt). I diagrammet 
kan man se att den andra och tredje dateringen 
uppifrån borde vara för gamla vilket kan bekräfta 
Almgrens egna farhågor om detta. Samtliga date
ringar har gjorts på gyttja (bulkprov) och en varia
tion i de olika sedimentlagrens karbonathalt kan 
ha påverkat dateringsutfallen. Möjligen kan båda 
de nämnda felkällorna ha orsakat avvikelsen ifråga. 
Det kan därmed vara rimligt att anta att den fjärde 
dateringen uppifrån är för ung.

Det som framgår i dessa nivåer är att det under 
senaste neolitikum och hela bronsåldern (med re

servation för den senares kronologiska represen
tation i diagrammet) skedde en allmänt ökande 
markaktivitet (möjligen regionalt i området) och 
att denna omfattade både odlingar och mer exten
sivt bruk. Några egentliga röjningar i skogsvegeta
tionen märks inte men landskapet tycks generellt 
ha varit lite mer öppet än tidigare.

Även om detta handlar om bronsåldern kan det 
vara värt att peka på förändringar i detta pollen
diagram som syns något högre upp. Ganska pre
cis vid den nivå i diagrammet (vid ca 2,10 meters 
djup) där en 14C-datering angett tidig förromersk 
järnålder (fortfarande med reservationer för da
teringarna i lagerföljdens övre del) syns lite mer 
klara förändringar i diagrammet och det är inte 
omöjligt att det är dessa man ska ta fasta på då 
man söker efter utvecklingsspår från jordbruket. 
Här kan man nämligen skönja indikationer på 
att människan gjort ingrepp i skogsvegetationen 
liksom på att örtfloran nu blivit mer utvecklad. 
Det intressanta eller märkliga är dock att spåren 
av detta främst omfattar en analys, d.v.s. en nivå 
i diagrammet. Vid just den nivån finns nedslag av 
pollen från allehanda örter vilka i övrigt inte åter
kommer förrän lite högre upp i diagrammet. De 
momentana förändringarna omfattar även flera 
trädpollenkurvor. Kanske är det mer specifika 
omständigheter som gjort att pollenspåren finns 
utvecklade redan här, t.ex. att lämpliga vindar rå
kat blåsa just då eller att röjning tillfälligt öppnat 
för sådant pollennedfall. Noterbart i anslutning 
till detta är också kolkurvan som i flera av dessa 
nivåer och strax ovanför har mycket höga värden. 
Förmodligen relaterar kolkurvans toppar här till 
förromersk järnålder men det är svårt att säga hur 
långt fram i tiden den svarar mot.

Detta kan kanske vara mer betydelsefullt än vad 
man först tänker sig. Maria Petersson skriver i sin 
nyligen utkomna avhandling (Petersson 2006) att 
huvuddelen av skärvstenshögarna från Östergöt
land tillhör förromersk och romersk järnålder och 
hänvisar till Gruber & Larsson (2006). Samma 
antas gälla skålgropslokalerna i Östergötland vilka 
även dessa är från äldre järnålder. Maria Peter
son har med utgångspunkt från detta framhållit 
det möjliga i att den stora bebyggelseexpansionen 
där kan ha skett under övergången till förromersk
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Figur 54.Diagrammet 
visar relationen mellan djup 
och 14C-ålder i gyttjan,/torven 
från Oxkärret. Punkten som 
anger den näst äldsta åldern i 
diagrammet representerar tiden 
för isoleringen.

Figure 54. Diagram, of the 
relationship between depth and 
radiocarbon results from the 
detritus/peat of Oxkärret. The dot 
indicating the second earliest date 
represents the time of isolation.

järnålder och inte tidigare under skiftet äldre/yng
re bronsålder. Dessa tankar antas också stämma 
med frekvensen av gravar där ett flertal gravar blev 
anlagda under äldre järnålder (Peterson 2006:30).

Inom ramen för E4-studierna har också tre 
pollendiagram utarbetats av Sven Karlsson vid 
Stockholms universitet. Ett av dessa är ett pollen
diagram från Oxkärret som är beläget strax söder 
om Månkarbo ca en mil söder om Tierp (Karlsson 
2004). Ser man närmare på den stratigrafiska be
skrivningen framgår det att den del som korrelerar 
mot sannolikt hela bronsåldern liksom mot både 
senneolitikum och mellanneolitikum, utgörs av 
gyttja, delvis av grovdetritustyp. Sektionen i dia
grammet motsvarar alltså sjöns slutliga uppgrund- 
ning och precis ovan gyttjan vidtar kärrtorv, vilket 
illustrerar att den tidigare sjön nu vuxit igen till ett 
kärr. I gränsskikten mellan grovde tri tusgyttja och 
kärrtorv, under det skede då alltså sjön övergår till 
kärr, är det mycket vanligt att material saknas i 
lagerföljder. Anledningen till det är den dynamik 
mellan pålagring och erosion som alltid råder un
der detta skede i en sjös igenväxning. Under vissa 
tider sker en pålagring av torv eller gyttja medan 
det under andra istället sker en erosion.

Det måste vara detta som ligger bakom den 
starka tidsaccelerationen i diagrammet, vad gäl
ler avsatta spår i gyttjan. Här saknas förmodligen 
material och det är främst mot gränsen till kärr- 
torven som torv/gyttja brutits ner istället för att 
ackumuleras. I relationsdiagrammet ovan åskåd
liggörs den relativt vidlyftiga tidsförskjutningen 
mellan punkterna två och tre nerifrån och det är 
inom detta parti som gränsen mellan gyttja och

kärrtorv finns. Som en följd av detta blir det också 
få analyser som kan inrymmas i de lager som finns 
kvar varför upplösningen i pollendiagrammet får 
svårt att illustrera några förändringar. Emellertid 
fanns inte heller några odlingsväxter represen
terade i denna del av diagrammet utom enstaka 
fynd av sannolikt humle vilken troligen växte vild 
under den här tiden.

I ett annat av de pollendiagram som analyserats 
av Sven Karlsson, frän Ulla Hjortronmyren ca 10 km 
norr om Uppsala (Karlsson 2002), syns emellertid 
spåren från bronsålderns verksamheter ganska tyd
ligt även om signalerna är ganska svaga. Just här i 
denna del av i diagrammet tycks inga mer drama
tiska växlingar mellan erosion och lageruppbygg
nad ha skett varför lagerföljden framstår som gan
ska harmonisk. Även om antalet analyser är lågt 
kan man skönja spåren av både den äldre och yngre 
bronsålderns verksamheter i diagrammet. Med ut
gångspunkt från att dateringarna är riktiga så kan 
man uttyda en något mer öppen skogsvegetation 
under den senare delen av bronsåldern. Inslaget av 
kolfragment ökar också något. Att avgränsa detta 
framåt i tiden är emellertid svårt eftersom det strax 
ovan dessa lager finns ett parti med starkt humös 
torv, d.v.s. en torv som är mer komprimerad och 
som därför har en annan relation till tiden. De an- 
tropogena signalerna ökar emellertid starkt i den 
mer kompakta torven (mer om de aktuella lagren 
nedan i samband med järnåldern).

Vid dessa nivåer som bör korrelera mot bronsål
dern finns enstaka pollennedslag av örter som ko
vall, kråkvicker, aster, smörblommor, klöver och 
groblad/kämpar liksom även ett par pollen av säd.
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Tecknen på ett något öppnare landskap kan appli
ceras på den yngre bronsåldern och består i första 
hand av tallpollenkurvans ganska tydliga ökning 
liksom av att några lövträd tycks ha blivit mer un
dertryckta, framförallt björken. Dessa samlade spår 
är dock ganska svaga liksom utspridda i denna del 
av lagerföljden och det är egentligen först högre 
upp i lagerföljden och då motsvarande äldre järnål
der som de antropogena spåren tilltar ordentligt.

I ett tredje pollendiagram som analyserats av 
Sven Karlsson, från Hällenmossen strax sydost om 
Uppsala (Karlsson 2005), berör de flesta analyser
na prover tagna ur en borrkärna genom vitmoss- 
torv. Denna överlagrar kärrtorv som i sin tur lig
ger direkt på lera vilket betyder att detta inte är en 
av alla de igenväxningslagerföljder som annars fö
rekommer allmänt i östra Mellansverige. Möjligen 
speglar lagerföljden en s.k. primärförsumpning 
vilket är en vanlig genes bakom torvbildning i det 
flacka Uppland där markens låga topografi inte in
kluderar sänkor som är djupa nog att härbärgera 
en insjö efter det att landhöjningen avsnört kon
takten med havet.

De delar av lagerföljden som sannolikt svarar 
mot bronsåldern utgörs av vitmosstorv med olika 
humifieringsgrader. Detta bör innebära att acku
mulationen av torven ifråga har haft olika hastig
het och det blir då inte lätt att interpolera tider 
utifrån de 14C-dateringar som finns i lagerföljden. 
Inom de partier av torven som ändå måste inne
fatta bronsåldern (men sannolikt även en väsent
lig del av äldre järnålder) finns flera indikationer 
på framförallt extensivt bruk i markerna. Örter 
som t.ex. måror, ranunkelväxter, klöver, rutor 
(troligen ängsruta) och mållor finns represente
rade med enstaka pollen. Inom de övre lagren av 
just den här delen av diagrammet finns de fåtaliga 
pollen av mållor som just nämnts liksom enstaka 
pollen av ospecificerad säd samt av korn. Här kan 
man därmed se en succession från ett extensivt 
bruk till även ett mer intensivt och det är möjligt 
att detta korrelerar mot förändringar under äldre 
och yngre bronsåldern/äldsta järnålder men det 
är enligt min mening mycket svårt att säkert fästa 
denna förändring i tiden.

Det är inte osannolikt att detta ansluter till in
dikationerna i diagrammen från Sjödyn och Lång

sjön (se ovan) där det möjligen var den äldre järn
ålderns verksamheter som låg bakom de stigande 
antropogena indikationerna i pollendiagrammen 
och inte den yngre bronsålderns. Spåren av ökad 
agrar verksamhet i diagrammet från Hällenmos
sen kan också mycket väl vara relaterade till äldre 
järnålder likaväl som yngre bronsålder.

Övergången äldre/yngre järnålder
Ett flitigt diskuterat tidsavsnitt i vår förhistoria 
är också den mellan äldre och yngre järnålder. 
Den allmänna bilden av denna tid har varit att 
utvecklingen på något sätt stannat av både vad 
gäller bebyggelseutveckling och odlingsambitio- 
ner. Arkeologerna har sett hur boplatser övergi
vits vid övergången till yngre järnålder liksom att 
signalerna i vissa pollendiagram tolkats som om 
markerna inte nyttjats för en tid. I många pollen
diagram är spåren av det intensiva nyttjandet av 
marken svaga under denna tid medan mer tydliga 
signaler om ett övergivande av markerna fram
kommer klart i endast ganska få diagram. Det 
finns emellertid också flera diagram där inget av 
detta framgår speciellt tydligt utan vilka mer visar 
på en kontinuitet i landskapsutnyttjandet.

Från arkeologiskt håll har diskussionen bland 
annat handlat om i vilken grad den skönjbara ned
gången i människans utnyttjande av marken lik
som i deras övriga verksamhet har varit en följd av 
någon form av kris eller om det istället har varit 
organisatoriska förändringar vilka kanske lett till 
nyetableringar av odlingar liksom bebyggelse. Det 
senare skulle i lägre grad innefatta ett konkret av
brott i mänsklig verksamhet och istället mer vara en 
förändring som vi ofta har svårt att se detaljerna av.

Vad beträffar de fossila odlingslämningarna har 
man tidigare uppfattat övergången mellan äldre 
och yngre järnåldern som en kritisk tid där man 
bland annat överutnyttjat markerna vilket lett till 
urlakning eller att de på annat sätt nått sina be
gränsningar vad gäller avkastning. Man har också 
föreslagit helt andra orsaker till frånvaron av tyd
liga signaler på kontinuitet eller utveckling, t.ex. 
krig eller pandemier, förklaringar som mer anslu
ter till grundtesen att boplatsernas ödeläggelse var 
en följd av att antalet människor blev mindre. I det
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perspektivet skulle det alltså vara ett minskat be
folkningstryck som förklarar de avtagande spåren.

I ett par undersökningar från Östergötland där 
undertecknad deltagit (Väderstad och Järnstad) 
har en samstämmig bild av utvecklingen kunnat 
följas där människans verksamhet tycks ha steg
rats i flera avseenden genom yngre bronsåldern 
och fram genom förromersk järnålder där den kul
minerat under romersk järnålder, men för att helt 
upphöra när tiden nått fram till yngre järnålder. 
De gamla boplatserna övergavs vid Vendeltidens 
början. Vad gäller Väderstad så återfanns spåren av 
befolkningen i form av bebyggelse från historisk 
tid och då koncentrerad till byar vilka var belägna 
i gränstrakterna mellan slättlandet i norr och ut- 
marksområdena i söder. Även Järnstad övergavs 
vid tiden för yngre järnålder och marken tycks ha 
legat öde fram till medeltid då en nyodling verkar 
ha skett under slutet av 1400-talet.

Pollendiagrammet från Väderstad (Ericsson m.fl. 
1999) visade främst tecken på extensivt markbruk 
under äldre tider. I de lager som härrör från neo- 
litisk tid och bronsålder noterades pollen av några 
främst betesgynnade arter som t.ex. trampört, 
ranunkelväxter (även smörblommor), rosväxter 
och brännässla. Därutöver förekom några pollen
korn från mer allmänna kulturmarksväxter vilka 
även kan visa på markberedning eller markslitage. 
Dessa var pollen från korsblommiga växter liksom 
från ärtväxter i allmänhet där de senare inte kun
nat specificeras till art eller släkte. Indikationerna 
på detta mer extensiva bruk pekar främst på bete 
och till skillnad från flera andra pollendiagram 
talar inte signalerna för att landskapet skulle ha 
varit mer öppet i förhållande till andra tider trots 
att spåren av örtfloran är jämförelsevis välrepre- 
senterad. Vad gäller de mer intensiva spåren i dia
grammet från Väderstad så syns dessa först vid de 
nivåer som svarar mot romersk järnålder då pol
len från både vete och korn finns noterade. Där
efter upphör tyvärr lagerföljden och därmed även 
diagrammet och detta beror förmodligen på att 
de översta lagren i denna kärrtorvmark oxiderat, 
d.v.s. brutits ner.

Från Järnstad analyserades två pollendiagram 
(Björkhager m.fl. 2000) varav det första hade un
gefär samma teckning mot tiden som Väderstads-
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diagrammet varför vi sökte efter material till ett 
nytt med teckning även mot senare tider. I det 
första var de antropogena signalerna från neolitisk 
tid liksom från bronsåldern mycket svaga medan 
de accentuerades ganska tydligt i de lager som san
nolikt korrelerar mot äldre järnålder. De intensiva 
signalerna noterades först i lagerföljdens översta 
del där dessa var av samma art som i diagrammet 
från Väderstad.

I det andra pollendiagrammet från Järnstad fanns 
emellertid teckning även för yngre järnålder. I dia
grammets lägre delar angavs en bild som med reser
vation kan visa utvecklingen under skiftet mellan 
äldre och yngre järnålder. Det är kronologin som är 
osäker och eftersom inga 14C-dateringar gjordes så 
är det en komplex tolkningsfråga hur man skall be
trakta denna. Mycket av diskussionen i rapporten 
handlar om konnektionen mellan de två diagram
men där granens uppgång i det första diagrammet 
står som en klar tidsmarkering och ur vilket bot
tenlagren i det andra diagrammet korrelerats.

Det man kan skönja i det diagrammet är en 
välutvecklad kulturmarksaspekt i bottennivåerna 
och vilken förmodligen (här ligger den främsta 
reservationen) svarar mot romersk järnålder. Här 
märks spår av både odling och mer extensivt bruk. 
Ovan dessa signaler följer att par nivåer där de 
flesta antropogena signaler är mycket svaga vilket 
gäller både de från odling och fodermarksskötsel 
eller betesgång. Ett par andra kurvor är intressanta 
i sammanhanget och det är kolkurvan och den för 
släktet Salix (sälg och viden). Den senare har en 
skarp topp här medan kolkurvan har en lika mar
kant svacka vilket mycket väl skulle kunna tydas 
som spåren av en igenväxning eller möjligen över
givande. Ganska snart tilltar emellertid de antro
pogena signalerna igen och det är svårt att säkert 
veta vad tiden nu nått fram till men de nya växande 
signalerna på ökad verksamhet framstår mest som 
ganska platsbundna där man troligen främst odlat 
lokalt medan tecknen på ett mer utbrett röjande i 
skogen är mycket svaga eller obefintliga.

Ett annat av pollendiagrammen från Östergöt
land, Mats Widgrens diagram från Fläret (Widgren 
1983) är intressant i sammanhanget eftersom det 
ganska tydligt visar på ett kortvarigt men ändå 
signifikant övergivande av markerna mellan äldre/
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yngre järnålder. Detta är ett av få diagram från re
gionen som visar på en temporär igenväxning inn
an de extensiva signalerna ganska tätt därefter ökar 
i styrka. En viss reservation får göras för datering
arna vilka framstår som problematiska inom ett 
parti av lagerföljden (fig. 55) och vilka kan antyda 
att delar av den leriga gyttjan eroderats. Den all
männa trenden i landskapsutnyttjandet bör ändå 
kunna åskådliggöras ur diagrammet. Förmodligen 
följs det kortvariga övergivandet av en ganska lång 
period av extensivt bruk, sannolikt främst bete.

För att närmare undersöka hur problematiska da
teringarna egentligen är måste man titta på kalibre- 
ringarnas konhdensintervall. Detta illustreras här 
med hjälp av liknande grafer som används för att se 
åldersspridningen i en större mängd dateringar (hg. 
56). Notera att riktningen på tidsgradienterna i de 
två diagrammen går åt motsatt håll. De två yngsta 
dateringarna bland graferna, de två nedersta, mot
svarar de två översta punkterna i hgur 55.

Syftet med denna uppställning är att se i vilken 
grad de olika dateringarna från sjön Fläret kan vara 
relevanta eller inte. Varje enskild graf visar sanno- 
likhetsspridningen för varje ålder efter kalibrering. 
Man kan se att flera av de framräknade åldrarna 

”går in i varandra”, d.v.s. att sannolikhetsgränserna 
överlappar för flera av de i stratigrafin närliggande 
dateringarna. Det betyder att samtliga dateringar 
kan vara riktiga även om det erhållna mittvärdet 
på respektive datering inte följer en positiv tids- 
gradient uppåt i lagerföljden och att man därmed 
blir tveksam över dateringarnas användbarhet. De 
två översta dateringarna t.ex. framstår, vad av
ser själva dateringsutfallet, inte som rimliga men 
man kan tydligt se att den övre dateringen efter 
kalibrering mycket väl kan vara yngre än den un
derliggande även om det är mest sannolikt att den 
inte är det (enligt de två lägsta graferna i hgur 56). 
Samma gäller för dateringarna 4 och 5 uppifrån 
i relationsdiagrammet (hg. 55). Sannolikhetskur- 
vorna för de två dateringarna har sina domineran
de ytor i felaktig relation till varandra men en liten 
del av den övre kurvan anger yngre ålder relativt 
en del av kurvan för den undre. Mest sannolikt är 
åldrarna felaktiga i förhållande till varandra.

Det är intressant att studera pollenkurvorna i 
diagrammet. Man kan inte säga att inslaget av ört

pollen ökar trots att tecknen på ett ganska öppet (i 
relation till föregående tider) landskap är mycket 
tydliga. Det är framförallt enens pollenkurva som 
visar att landskapet var ljust men de mer traditio
nella tecknen på ängsbruk eller mer utpräglad be
tesgång saknas egentligen i detta diagram. Inslaget 
av pollen från örtvegetation är istället ganska lågt 
här relativt underliggande nivåer och samma gäl
ler för gräspollen. Björkpollenkurvan är också ned
pressad och man hade kanske väntat sig ett större 
inslag av tallpollen (att det inte är så kan bero på 
en lägre grad av exponering för regionalt pollen
nedfall). Det låga inslaget av örtpollen antyder att 
markanvändningen var tillbakahållen och mark
skikten troligen ganska ostörda men där landska
pet alltså ändå hölls öppet, möjligen i syfte att 
förbättra betet (några av de noterade pollenkor
nen kommer dock från ruderatväxter vilket skulle 
kunna motsäga detta).

Mer problematisk i tolkningshänseende är den 
kurva som uttrycker relationen mellan säd och 
svartkämpar och vilken syftar till att illustrera 
förhållandet mellan intensivt och extensivt bruk 
av marken. Svartkämpar (.Plantago lanceolata) är i 
hög grad även en ängsmarksväxt eller till och med 
en ruderatväxt vilken kan förekomma längs väg
kanter etc. Det svåra med relationen är inte bara 
att svartkämparnas ekologi är mer vid än att om
fatta endast betesmarker. Än mer knepig blir den 
då de ofta låga frekvenserna av svartkämparnas 
pollen skall ställas i relation till sädesslagspollen 
vilka även dessa uppträder i ringa antal och vilket 
orsakar oberäkneliga huktuationer i relationskur- 
van. Då förhållandet mellan pollenkorn från säd 
och svartkämpar i dessa nivåer av diagrammet vä
ger över mot den senare så beror det istället på att 
pollenkornen från säd är nästan helt frånvarande 
vilket förskjuter kvoten mot svartkämparnas för
del trots att även dessa är få.

I diagrammet från Fläret framträder bilden av 
nyodling i områdets marker väldigt tydligt. Detta 
skedde troligen under senmedeltid. Signaler på 
mer extensivt bruk saknas inte heller men är inte 
speciellt framträdande. Det är intressant att spå
ren från ett återupptaget bruk av markerna kring 
denna plats är så tydliga i det diagram där också 
övergivandet framgår. Detta har det gemensamt
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Figur 55. Diagrammet visar relationen mellan djup och I4C-ålder i gyttjan från sjön Fläret.
Figure 55. Diagram of the relationship between depth and radiocarbon results from the detritus in the lake Fläret.

med ett av diagrammen från Järnstad men ut
vecklingen syns ännu bättre här. Platserna ifråga 
måste ha funnits mer eller mindre centralt beläg
na för både de tidigare och de senare aktiviteterna.

I Fläretdiagrammet märks också en klar och 
möjligen signifikant skillnad gentemot pollen
diagrammet från Järnstad. I Järnstadsdiagrammet 
fanns en ganska rikhaltig örtflora representerad 
medan tecknen på att landskapet skulle ha blivit 
mer öppet var svaga. Här antyddes främst mark
bruk i sådan form där en örtflora hade lättare att 
etablera sig medan mer klara spår av just detta inte 
framträder klart i pollendiagrammet från Fläret.

Ett annat spännande pollendiagram från Öster
götland är resultatet av ett examensarbete. Det är 
ett diagram från Ljungstorpasjön (Wadstein 15)83). 
Det roliga med det diagrammet är de förhållan
devis starka antropogena signalerna i det. Ett ex
empel på detta är Cannabaceae-kurvan vilken här 
sannolikt anger pollen av hampa [Cannabissativa).

Kurvan stiger brant i lager som troligen korrelerar 
mot romersk järnålder och behåller mycket höga 
värden genom sannolikt hela yngre järnåldern. 
Det man ser här borde vara rötning av hampa 
vilket förekom i kärr eller grunda sjöar och den 
mycket skarpa uppgången av hamppollen till över 
40 % kan inte rimligen vara något annat. Tyvärr 
finns inga 14C-dateringar (förmodligen saknades 
resursen för sådana inom ett examensarbete) var
för de kronologiska aspekterna blir resultatet av 
hur man tolkar de olika pollenkurvorna och hur 
de kan korreleras mot andra daterade diagram. 
Signalerna i diagrammet ger ett något annorlunda 
intryck där man under det som borde kunna tol
kas som motsvarande övergången mot yngre järn
ålder ser uttalade tecken på allmän närvaro liksom 
aktivitet i markerna.

Det som emellertid är lika intressant med detta 
diagram är att det enligt min mening inte pekar på 
någon dämpad mänsklig verksamhet under över-
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gången mot yngre järnålder. Tvärtom så fram
träder flera tecken på vidmakthållen eller till och 
med ökad aktivitet under yngre järnålder i pol
lendiagrammet. Inslaget av enpollen är t.ex. hög, 
pollen av mållor förekommer mer här än i andra 
lager och pollen från sädesslag påbörjar en ökning 
i frekvens som minskar endast inom en enda nivå. 
Även den stora mängden pollen av hampa måste 
givetvis räknas till de mer intensiva aktivitetsspå- 
ren och tillsammans med de andra indikationerna 
i diagrammet får man mer intrycket av en tillta
gen intensitet under den yngre järnåldern.

Att pollen av just hampa annars kan förekomma 
under tider vilka ansetts vara karaktäriserade av 
regression finns det flera exempel på. Så fanns en 
markant uppgång i samma pollenkurva i ett pol
lendiagram från Barknåre äng i nordöstra Uppland 
som undertecknad utarbetade på 1980-talet och 
vilken föregick en accentuerad stigning i sädes- 
slagskurvorna (Ranheden 1989). För Barknåres 
del handlade det emellertid om medeltid och tolk
ningen var att man odlat hampa under den medel
tida regressionsfasen vilket genom kamerala källor 
kunde kopplas till en liten åker i närheten som be
nämndes ”hampåkern”. Även i Fläretdiagrammet 
antyder pollenkurvan för humle/hampa odling (av 
sannolikt hampa) under en tid då säd hanterades i 
lite lägre grad. Då det gäller Ljungstorpadiagram- 
met är det dock knappast frågan om att den re
laterar till en regressionsfas vilket har paralleller 
i finska pollendiagram där detta pollenslag note
rats inom samma faser som övriga stegrade agrara 
tecken under 500-600 talen e.Kr, d.v.s. under tidig 
yngre järnålder (Huttonen & Tolonen 1975).

Ett annat diagram där accentuerade spår av 
hampa finns är i ett av Hans Göranssons många 
pollendiagram från Alvastratrakten. I ett av hans 
Isbergadiagram visar Cannabaceae-kurvan en 
stark samvariation med andra antropogena signa
ler i de lager som bör motsvara sen romersk järnål
der eller övergången mot yngre järnålder. Majori
teten av pollenkornen har bestämts till just hampa 
(Göransson 1988). Här sammanfaller alltså spå
ren ifråga med tydliga aktivitetsindikationer vilka 
omfattar både intensiva liksom mer extensiva sig
naler och diagrammet frammanar inte heller någ
ra tecken på tillbakagång i mänsklig verksamhet

under denna tid. Inom något tidigare nivåer finns 
dock indikationer på en regression vilka i första 
hand tycks ligga i skedet mellan förromersk och 
romersk järnålder eller i början av den senare.

Om man utgår från att antalet verksamma män
niskor inte minskade nämnvärt under övergången 
mot yngre järnålder skulle det vara naturligt att 
lokala övergivanden borde kompenseras eller er
sättas med nyttjanden av annan mark (i den mån 
man inte bytte näring). Då man med den utgångs
punkten försöker tolka variationerna i de olika 
pollendiagrammen borde man kunna anta att det 
är de olika pollenprovernas geografiska lägen som 
avgjort i vilken grad lokala övergivanden framgår 
eller inte. I de fall provtagningsplatsen legat nära 
boplatser som övergivits så visar de detta medan 
de i annat fall kanske kan exponera ett anspråk- 
stagande av mark dit man flyttat. Det senare fallet 
skulle kunna exemplifieras av Hans Göranssons 
diagram från Isberga där man ser mycket skarpa 
stigningar i de pollenkurvor som anger agrar verk
samhet och vilket tycks kunna motsvara just den 
tid då man i andra pollendiagram ser tecken på 
regression. Kanske har man alltså flyttat verksam
heten hit efter att ha övergett en annan plats eller 
alternativt att man accentuerat en tidigare agrar 
verksamhet på platsen ifråga.

Pollendiagrammen från E4-projektet och 
utvecklingen under äldre/yngre järnålder
Om man mer systematiskt går igenom pollen
diagrammen från E4-studierna och då återigen 
börjar norrifrån finns det i diagrammet från 
Strötnmaren (se ovan om position etc.) ganska 
otydliga signaler på aktivitetsförändringar under 
övergången äldre/yngre järnålder. Det är också 
ganska svårt att säkert fästa denna tidpunkt till 
diagrammet och inte heller 14C-dateringarna ger 
möjligheter att extrapolera fram tider för andra 
nivåer än kring de daterade. Ett avgränsat parti 
av diagrammet inom denna fas omfattar dock 
minskande influenser av örtvegetation liksom en 
lägre pollenkurva för en och förhållandevis höga 
björkpollenvärden. Detta skulle kunna tyda på en 
temporär igenväxning av landskapet och indika
tionerna i fråga ansluter till yngre järnålder. Det 
tycks dock kunna röra sig om den mellersta eller

104 ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 4



senare delen av denna och i så fall inte avse över
gången mellan äldre/yngre järnålder.

I pollendiagrammet från Oxkärret finns ett par 
intressanta detaljer vilka med viss reservation kan 
kopplas till övergången äldre/yngre järnålder. Mest 
intressanta är de spår av humle/hampa som finns 
i detta parti av diagrammet och som syns omedel
bart ovanför det lager som daterats till sen folk- 
vandringstid. Det är också slående att dessa pol
lenkorn (vilka bara finns inom en nivå i den här 
delen av diagrammet) också sammanfaller med 
svaga tecken på igenväxning vilken främst visas 
genom att enens pollenkurva ligger lågt just här. I 
övrigt framstår spåren av mänsklig verksamhet un
der yngre järnålder som förhållandevis svaga. Det 
främsta tecknet på markpåverkan är att granen nu 
etablerat sig ordentligt liksom att det faktiskt inte 
finns några konkreta pollenindikationer alls som 
tyder på odling under den yngre järnåldern.

I diagrammet från Långsjön framstår den kro
nologiska dimensionen som svårtolkad inom den 
översta delen av lagerföljden. Inlagringen av gyttja 
i Långsjöns botten måste ha störts av vattenström
mar eller annat. Möjligen kan gyttjan inom denna 
sekvens ha blivit omlagrad liksom att smärre delar 
av den kan saknas eller vara kraftigt uppblandad 
med eroderat och återdeponerat sediment. Detta 
skulle vara den s.a.s. förbehållslösa tolkningen av 
den synbara störningen mellan sedimentdjup och 
ålder. Som nämnts ovan var inpassningen mellan 
proven från djup- respektive ytprovtagaren lite pro
blematisk och det är kanske helt enkelt detta som 
avspeglar sig i figur 57. Med anledning av svårighe
terna vid provtagningen utesluter Almqvist de två 
översta dateringarna och interpolerar istället tiden 
genom att utgå från antagen sedimenttillväxt

I det fall man väljer att inte beakta de korri
geringar som gjorts genom datering av recenta 
C/zöra-växtdelar (se ovan) så hinner den yngre 
järnåldern att infinna sig innan den något så när 
jämna relationen mellan ålder och sedimentdjup 
i diagrammet ser ut att brytas. Det man kan se i 
pollendiagrammets översta nivåer är tecken på lo
kala röjningar runt själva sjön vilket ökat det regi
onala polleninslaget av gran och tallpollen medan 
skogen i övrigt inte har varit speciellt kulturpåver- 
kad i den meningen att den generellt varit ljusare,

pollenkurvan för en sjunker t.ex. kraftigt här. Sig
nalerna av odlade växter är ganska markanta i dia
grammets övre del vilket också gäller de flesta ör
ter. Förmodligen korrelerar detta mot större delen 
av den romerska och den tidiga yngre järnåldern 
och vad gäller sädesslagspollen så kan man inte se 
någon tydlig indikation på en minskande hante
ring av säd. Kolkurvan i diagrammet är också gan
ska tydlig i diagrammets översta del där den anger 
ett betydligt lägre inslag av kolpartiklar vilket kan 
tolkas som att människans ingrepp i skogsvegeta
tionen var återhållen under denna tid.

Almqvists val av korrigeringar ger en något an
norlunda bild av skiftet äldre/yngre järnåldern där 
man skulle kunna uttolka en nedgång i markan
vändningen under denna tid. Vid nivåerna runt 15 
meter i diagrammet (räknat från vattenytan och 
nedåt) märks svaga tecken som antyder detta. Här 
visar en sjunkande enpollenkurva på minskad ljus
tillgång i skogsvegetationen och en svag ökning i 
björkpollenkurvan kan styrka en sådan tolkning. 
Det går också att skönja små avgränsade luckor i 
kurvorna i flera av pollenkurvorna vilka relate
rar till en aktiv markanvändning, t.ex. kurvorna 
för korn och vete liksom av örter som exempelvis 
ranunkelväxter, rosväxter och svartkämpar. Nå
got senare sjunker också kolkurvan ganska tyd
ligt inom två nivåer. Minskningen av pollen från 
dessa växter skulle tillsammans kunna antyda en 
minskad landskapspåverkan ur de flesta aspekter 
och skulle därmed inte tyda på någon egentlig 
produktionsän dring.

Emellertid kan man även något längre ner i la
gerföljden urskilja ett liknande förlopp som det 
just nämnda om än inte med exakt samma kompo
nenter. Ungefär en meter längre ner i lagerföljden 
och sannolikt motsvarande tidig romersk järnål
der (enligt de korrigerade åldrarna) finns också 
tecken på en temporär igenväxning, förmodligen 
i mer uttalad grad än den ovan beskrivna. Från
varon av sädesslagspollen är något mer långvarig 
här och enligt diagrammet skall odlingen av vete 
ännu inte ha hunnit etablera sig. En väsentlig 
skillnad mot det ovan nämnda möjliga uppehållet 
i aktiviteterna är dock att röjningsindikationerna 
i diagrammet efter denna igenväxningstid är mer 
markerade vilket främst framgår av björkpol-
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Figur 57.Diagrammet 
visar relationen mellan djup 
och 14C-ålder i sedimentet från 
Långsjön.

Figure 57. Diagram 
between the relationship 
between depth and radiocarbon 
results in the sediment from 
Lake Långsjön.
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lenkurvans starka minskning. Reaktiveringen av 
människans verksamhet tycks alltså ha varit mer 
distinkt jämfört med den senare tidens och det är i 
stort sett samma signaler som återkommer innan 
avbrottet och inget tyder på att något blivit vä
sentligt ändrat vad gäller vare sig odlarmöda eller 
husdjurshållning.

Även lagerföljden från Hjortronmyren är svårläst 
inom en liten del av denna, inte på grund av erosi
on utan sannolikt främst på kompaktion som följd 
av hög humifieringsgrad vilket i sin tur möjligen 
haft klimatiska orsaker. Det verkar här som om den 
större delen av järnåldern skulle inrymmas i den 
korta sekvens av starkt kompakterad kärrtorv som 
illustreras inom ett avgränsat parti av diagrammet. 
Relationen mellan djup och 14C-ålder visas i dia
gramform (hg. 58). Det måste vara den kompakte- 
rade kärrtorven som ger den långa tidsförskjutning
en mellan de två översta punkterna i diagrammet. 
Ovan detta parti i själva pollendiagrammet vidtar 
spåren av agrara aktiviteter. Det går dock inte att 
säkert säga om detta är yngre eller äldre signaler 
men min bedömning är att de är unga.

Hur speglar då diagrammet från Sjödyn utveck
lingen under den tidigare delen av den yngre järn
åldern? Lagerföljden från Sjödyn var problematisk 
inom den övre delen där denna dels kan ha haft en 
komplex genes, dels kan ha blivit diffust inpassad 
till den övriga lagerföljden vilket beskrivits ovan. 
Det senare var en följd av sedimentets låga konso
lidering där det överhuvudtaget var svårt att få upp 
de översta delarna. I relationsdiagrammet mellan 
14C-dateringarna och djup i lagerföljden (hg. 53) 
illustreras problemet tydligt där det är svårt att av
göra vad som är den mest relevanta tidsgradienten. 
Den yngsta dateringen (ungefär 40 cm under den 
översta analysen i diagrammet och knappt 150 cm

under sedimentets översta lager) har pekat på yng
re romersk järnålder vilket ger en kraftigt accele
rerad tidsgradient mot toppen av diagrammet om 
den ställs mot dateringar längre ner i diagrammet. 
Med stor sannolikhet saknas alltså representation 
för den allra senaste utvecklingen i trakterna runt 
Sjödyn liksom att de kronologiska aspekterna av 
den yngre järnåldern är osäker.

I den lagerföljd som ligger till grund för det 
sydligaste pollendiagrammet, från Hällenmossen, 
fanns en sekvens av höghumiherad vitmosstorv 
med mycket kol vilket nämndes ovan. Dessa lager 
var belägna ca 35 cm under markytan. 14C-date- 
ringarna visar tydligt hur förhållandet mellan la
gertillväxt och tid kraftigt förryckts under denna 
sekvens vilket också illustreras av diagrammet i 
hgur 59. En datering inom sekvensen hnns vilken 
anger tiden runt 700-talet e.Kr. medan en date
ring något under denna indikerar tidig bronsålder. 
Även här blir det alltså svårt att med en något så 
när klar tidsuppfattning följa utvecklingen under 
övergången till yngre järnålder.

Värt att notera i detta diagram är dock pollenkur
van för ljung som har en ganska markant topp i de 
nivåer som mycket väl ändå skulle kunna ange tidig 
yngre järnålder. I dessa nivåer är de antropogena 
spåren mycket svaga men detta är kanske tecken 
på ett mer extensivt bruk där framförallt betet var 
viktigt. Det är också intressant att pollenkurvorna 
för flera lövträd är undertryckta just här och det är 
inte osannolikt att detta är spåren av lövtäkt. Ef
ter detta märks en ganska markant expansion där 
framförallt odlingar måste ha bedrivits och även 
om man antar att detta är spår från den senare de
len av yngre järnålder så är detta inget man kan få 
säkert bekräftat genom pollendiagrammet.
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Sädesslagsfynden från järnåldern

En väsentlig skillnad mellan pollen- och makro- 
fossilanalyserna är att de senare utförs i prov från 
de lämningar som också undersökts av arkeologer. 
Det växtmaterial som kommer fram genom analy
serna följer alltså samma kronologiska skeden som 
de undersökta objekten även om det finns många 
exempel på att påträffade växtdelar varit betydigt 
yngre eller kanske äldre än själva objekten. Många 
av boplatserna har också varit mer långlivade än 
vad som kunnat följas i växtmaterialet och det be
ror på att jordproven från vissa av anläggningarna 
inte innehållit något växtmaterial.

På samma sätt som ovan angående neolitikum 
och bronsåldern visas här fynden av odlade växter i 
tabellform (fig. 60, se ovan om tabellens uppbygg
nad etc.).

Det är svårt att se något klart mönster i hur ur
valen av sädesslag har förändrats under de olika 
tiderna. Något som dock framkommer tydligt är 
hur anläggningarna inom vissa platser har inne
hållit stora mängder av fynd, exempelvis Fövsta- 
holm, Fullerö, Hämringe och Bredåker (fynden 
från sädeshärden är dock inte medräknad). Det 
tycks dessutom vara så att just de platser där det 
har funnits mycket säd, har det också funnits 
mycket vete. Detta gäller de just nämnda platserna 
med undantag för Bredåker. I övrigt är det korn 
som har visat den största utbredningen bland de 
undersökta lokalerna.

En annan intressant iakttagelse är att mångfal
den av arter inte tycks hänga direkt samman med 
de numerära mängderna av sädesslagsfrön vilket 
man annars gärna skulle vilja tro. Detta borde lo
giskt kunna knyta an till uppfattningen att det är 
spridningen av en fyndtyp som är viktig och inte 
antalet av dem. Det borde också finnas ett sam
band mellan spridningen av olika arter och antalet 
odlingsaktiva moment på platsen vilket även det
ta är av samma logik som betydelsen av den mer 
rumsliga spridningen av sädesslagsfynd. Betydel
sen av s.k. depåfynd är enligt min mening över
skattad även om sammansättningen av ett sådant 
kan ge annan intressant information.

Möjligen kan man också se ett mönster i det fak
tum att sädesslagen från varje plats visar en större
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likhet under olika tider än vad man generellt an
nars observerar i det samlade materialet från järn
åldern. Om detta är en riktig iakttagelse måste man 
dra den slutsatsen att man till viss del har hållit sig 
till samma sädesslagstyper från tid till annan inom 
en bosättning. Fenomenet kan också vara en följd 
av att det ibland är svårt att kronologiskt separera 
de olika kontexterna på ett signifikativt sätt, d.v.s. 
att analysresultaten från dem i sådant fall har mer 
gemensamt än vad den valda separationen anger 
(se t.ex. angående Kyrsta ovan).

Några tankar angående kronologin
Om man mer översiktligt betraktar hur växtma- 
terialen finns representerade i tiden inom de olika 
grävningarna kan man konstatera att övergången 
mot yngre järnålder ofta tycks ha inneburit ett 
avbrott i avsättningen av växtmaterial så som det 
framkommit av analyserna. I de flesta fall har detta 
också överensstämt med de kronologiska uppfatt
ningarna av de olika boplatserna. Denna slutsats 
skulle också kunna illustreras med sammanställ
ningarna av 14C-dateringarna för vissa av de un
dersökta områdena. Betrakta ovan t.ex. graferna 
ifråga angående Bredåker, Fullerö, Trekanten & 
Björkgården, Kättsta, Kyrsta och Vallby södra. 14C- 
graferna för dessa platser illustrerar ganska tydligt 
hur aktiviteterna, så som det framkommit genom 
valet av daterat material, har kulminerat under 
romersk järnålder för att sedan upphöra någon 
gång under övergången till yngre järnålder. Spe
ciellt gäller det de tre platserna Fullerö, Trekanten 
& Björkgården och Kyrsta. Dateringsgraferna för 
Fullerö och Trekanten & Björkgården är tydliga 
inte bara då det gäller att illustrera hur aktivite
terna upphör under yngre järnålder utan också 
för hur det funnits en tidigare period av närvaro 
på platserna under sen bronsålder och tidig för
romersk järnålder.

Än mer slående inom dessa 14C-grafer är att 
tiden mellan den äldre bosättningsfasen under 
yngre bronsålder/äldsta järnålder och den yngre 
under romersk järnålder tycks ha varit en tid av 
låg aktivitet eller kanske till och med frånvaro av 
sådan inom dessa platser. Endast någon enstaka 
datering föreligger från dessa mellantider och man
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Figur 58. Diagrammet visar relationen mellan djup och‘4C-värden i torven från Lilla Hjortronmyren. 

Figure 58. The relationship between depth and radiocarbon results in the peat at Lilla Hjortronmyren.

kan undra om detta skall tolkas som om boplatser 
övergavs i större utsträckning även under den se
nare delen av förromersk järnålder. Det här tycks 
kunna vara ett liknande problem som det vi ser 
under den yngre järnåldern och det eventuella 
övergivande som framkommer där.

Det är överhuvudtaget lite märkligt med dessa 
dateringskoncentrationer till vissa tider, t.ex. yng
re bronsålder/äldsta järnålder eller romersk järn
ålder, vilket framgår av flera 14C-grafers samman
ställningar. Det eventuella fokus som kan följa av 
exploateringsuppdragens direktiv och det val av 
studerade kontexter som görs med anledning av 
detta är en del av förklaringen eftersom det kon
centrerar urvalet för 14C-dateringar. Men detta 
borde inte kunna förklara varför vissa mellanlig
gande aktiviteter inte finns representerade på flera 
platser, i synnerhet inte då man förutsättningslöst

undersökt hela komplex inom en större yta. De da
teringar som faller inom intervallet yngre brons
åldern/äldsta järnåldern får emellertid en specifik 
delförklaring eftersom kalibreringskurvan uppvi
sat en långdragen platå mellan ca 800-400 f.Kr. 
Inom detta tidsspann kan man alltså inte närmare 
precisera den kalibrerade åldern.

Man ställer sig därmed samma fråga som inför 
det synbara övergivandet mot yngre järnålder, vad 
har hänt under mellantiderna. Och denna bild är 
ändå något olika för olika platser inom E4-gräv- 
ningarna. Om man ser på Kyrstas 14C-grafer (se 
ovan), bildar dessa en ganska jämn serie i tiden 
från ca 400-talet f.Kr. och fram till ca 400-talet
e.Kr. Det går inte att se någon egentlig koncentra
tion av dateringarna och även om både äldre och 
yngre lämningar fanns i Kyrsta så har ändå de ut
grävda lämningarnas dateringsutfall resulterat i en

Figur 59. Diagrammet visar relationen mellan djup och >4C-värden i torven från Hällenmossen. 

Figure 59. The relationship between depth and radiocarbon results in the peat at Hallemossen.
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i huvudsak jämn kronologisk linje med Kristi fö
delse som mittpunkt. Det är alltså ingen generell 
bild att människan verkat mer eller mindre inten
sivt under en tid och sedan till synes lämnat plat
sen för att senare av någon anledning återkomma 
även om dateringarna inom flera av de undersökta 
platserna antyder just det.

Det kan vara intressant att titta på vilka platser 
inom E4-undersökningarna som har gett yngre 
lämningar. Detta kan vara ett sätt att pröva i vilken 
mån det fanns platser som man kanske flyttat till då 
man i vissa fall övergett den romerska järnålderns 
boställen. Sådana platser är framförallt två, Ham
ringe och Vallby norra (se ovan). I Hämringe var
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Trekanten/Björkgården förr. jä-å xxxx XX X X X X

Skärna förr. jä-å XXX XX XX XX X

Vaxmyra förr. jä-å XXX XX XX X

Kyrsta förr. jä-å XXX X X X

Svanby förr. jä-å X

Kättsta ca. e.Kr. 0 XXX XX X

Kyrsta ca. e.Kr. 0 XXX XX X XX

Berget ä. rom. jä-å XX XX

Lövstaholm ä. rom. jä-å xxxxx XXX xxxxx xxxx XX XXX

Ytterbacken-Eke rom. jä-å xxxx XXX X

Bredåker rom. jä-å xxxxx xxxxx XX XX

Fullerö rom. jä-å xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx XX xxxx XX

Trekanten/Björkgården rom. jä-å xxxxx XXX X X X XX X X

Skärna rom. jä-å XXX xxxx X X X

Kättsta rom. jä-å XXX X X

Vaxmyra rom. jä-å XX X X

Kyrsta rom. jä-å xxxx XX X XX XX

Ryssgärdet rom. jä-å XX XX X

Brillinge y. rom. jä-å X XXX

Sommaränge y. rom. jä-å XXX XXX X X

Bredåker x folkv. tid X XX

Hämringe folkv. - vendelt. xxxxx XXX xxxx XXX XXX XXX XXX xxxx

Vallby södra folkv. - vendelt. XXX XX X XX X XXX

Trekanten/Björkgården vendeltid XX X X X

Hämringe vikingatid xxxx XXX XX XX X

Vallby norra y. jä-å - medelt. XXX X XX X X X

Figur 6o. Tabell över observerade sädesslagsfrön och ett par andra odlade växter från järnåldern inomEĄ- 
undersökningarna.

Figure 6o. Table ofcereal seeds and a few other cultivated plants from the Iron Age found during the E4- 
investigations.
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fynden av växtmaterial från den tidigare yngre järn
åldern mycket rikliga och utgjordes av allehanda 
säd, framförallt olika veten (även äldre former) men 
även av linfrön samt en del frön/frukter av diverse 
ruderatväxter. Hämringe ligger nära Bredåker vars 
spår av bosättning alltså upphör vid ungefär samma 
tid som då de tilltar eller startar i Hämringe.

Då det gäller Vallby norra fanns det vid sidan av 
några få dateringar från yngre bronsålder och för
romersk järnålder ett flertal dateringar från yngre 
järnålder vilka bildade en ganska jämn succes
sion från 400-600-talet e.Kr. och fram till och in i 
medeltid. Inte mer än drygt 100 meter sydost om 
Vallby norra fanns Vallby södra med lämningar 
från lite tidigare faser. 14C-graferna för Vallby söd- 
ras kalibrerade dateringar formar en mycket tydlig 
samling kring tiden mellan 400-600 e.Kr. varefter 
ett skarpt brott i tiden följer och där senare spår 
av aktiviteter (i form av dateringar) med ett par 
undantag återkommer först på 1800-talet.

Möjligen skulle relationerna mellan platserna 
Bredåker-Hämringe och Vallby södra-Vallby norra 
kunna vara exempel på förflyttningar av odlings- 
verksamheter eller boende under övergången till 
yngre järnålder. Detta skulle i så fall betona det för
hållandet att vi inom ett mer lokalt perspektiv inte 
funnit eller haft anledning att undersöka sådana 
platser där den yngre järnålderns människor ver
kade i samma omfattning som under den tidigare 
romerska järnåldern. En faktor som kan hjälpa till 
att förklara detta är att flera av den yngre järnål
derns boplatser är desamma som under medeltid. 
De är platser som bebos än idag och vilka därför 
inte blir föremål för exploateringsundersökningar.

Hur blir bilden om man ser Uppland i ett mer 
regionalt perspektiv och tar i beaktande t.ex. de 
östra delarna av landskapet och den mark som 
genom landhöjningen blottlädes under yngre 
järnålder. Ett näraliggande exempel är trakten 
kring Hållnäshalvön där flera boplatser från yngre 
järnålder (främst den senare delen) undersöktes 
på 1980-talet. Inom denna mer kustnära del av 
Uppland fanns lämningar från den tidiga delen av 
yngre järnålder vid t.ex. Vavd, tre km sydost om 
Barknåre liksom i Slada, sex km öster om Ling- 
nåre med lämningar från vendeltid. Ianspråksta- 
gandet av dessa platser har antagits vara relaterad

till en migration från det mer centrala Uppland 
och ut till kusttrakterna under yngre järnålder (jfr. 
Welinder 1974). Från dessa primärenheter skedde 
under sannolikt tidig vikingatid en kolonisation 
ut till platser som nu ligger ca 10 meter över ha
vet. Barknåre och Lingnåre var två av dessa bo
platser. De undersöktes noggrant inom projektet 

”Individen, samhället och kulturlandskapet” under 
ledning av Ulf Sporrong och där undertecknad 
arbetade med landskapsutvecklingen (Ranheden 
1989). Båda platserna nyttjades dock extensivt 
redan under vendeltid och då förmodligen av de 
människor som hade sina boplatser inom de pri
mära enheterna Vavd och Slada (se även Broberg 
1990, Windelhed 1995 och Renting 1996).

Om man återvänder till pollendiagrammen inom 
E4-sträckan kan man påpeka att en del av dem inte 
klart visar någon avtagen mänsklig verksamhet 
liksom att ett av dem (Långsjön) anger expansiva 
signaler i nivåer som svarar mot övergången mot 
yngre järnålder (det finns dock en alternativ tolk
ning av Långsjödiagrammets kronologi vilket re
dogjorts för ovan). Av detta borde man sluta sig 
till att det är de utvalda provpunkternas lägen som 
avgör huruvida observerade signaler härrör från 
aktiviteterna på en tidigare boplats eller om den 
mer visar aktiviteterna på den plats till vilken man 
flyttat. Pollendiagram av mer regional karaktär 
borde inte influeras av lokala omflyttningar om 
inte dessa också inneburit ändringar eller reella av
brott i de agrara aktiviteterna (men i sådana brukar 
de antropogena signalerna vara svaga).

Att det i vissa pollendiagram finns tecken på ett 
övergivande av markerna under en tid vilket i re
gel följs av indikationer på återupptagande av t.ex. 
odlingar, är något som borde analyseras i regionala 
termer och med en utvecklad kronologisk källkri
tik. Att en förflyttning av agrara verksamheter, el
ler omorganisation av den, kan innebära ett brott i 
genererade signaler till närliggande provtagnings- 
platser är naturligt, men sett i ett regionalt perspek
tiv så borde det vara mer signifikativt då tecknen 
på agrar verksamhet för en tid upphör eller mins
kar starkt. Problemen med att få pollendiagram
mens olika signaler rätt placerade i kronologin är 
också något som har gällt för E4-diagrammen.
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Expansionsfaser i 
pollendiagrammen
Som en följd av diskussionen ovan borde man i pol
lendiagrammen försöka se i vilken grad den kon- 
vergenta bilden av 14C-dateringarnas ansamlingar 
kan återspegla sig även i dessa. I pollendiagrammet 
från Strömmaren antyds ett mänskligt inflytande i 
områdets vegetation under yngre bronsålder/älds
ta järnålder även om signalerna från agrara aktivi
teter generellt är svaga i detta diagrams nedre del. 
De flesta lövträd blir här representerade i lägre om
fattning vilket förklaras med en kombination av en 
sannolik röjning i eller uttag ur ädellövskogen lik
som granens etablering och expansion i markerna. 
I samband med dessa indikationer eller något ovan 
detta i diagrammet finns också enstaka pollen av 
vete noterade liksom sporadiska pollen av gräs och 
svartkämpar. En andra expansion märks något hö
gre upp i diagrammet vilket sannolikt motsvarar 
tidig romersk järnålder. Här finns enstaka pol
len av både korn och vete liksom av svartkämpar 
plus några andra örter. Efter det växer signalerna 
i diagrammet för agrar verksamhet till en betyd
ligt klarare nivå vilket bör visa förhållandena un
der medeltid och senare tider. I diagrammet veri
fieras alltså bilden av expansionsfaserna från flera 
av 14C-dateringarnas grafer liksom att de inte kan 
ha varit strikt lokala utan haft sådan generalitet 
att de gett utslag i ett regionalt pollendiagram.

De antropogena signalerna i pollendiagrammet 
från Oxkärret är mer utspridda och finns främst 
från hela äldre järnåldern medan de är så gott 
som obefintliga under den yngre järnåldern. De 
återkommer senare, förmodligen under modern 
tid. Detta diagram har inte signaler starka nog att 
ange mer utvecklade agrara ambitioner men det 
antyder ändå en förhållandevis låg aktivitet under 
just yngre järnålder. För E4-grävningarnas del så 
ansluter provtagningsplatsen för detta pollendia
gram närmast till stenålderslokalerna inom den 
norra delen av vägsträckningen. Lagerföljden har 
också innehållit enstaka sädesslagspollen från ti
diga skeden och tycks enligt diagrammet korrelera 
mot tidig neolitisk tid eller till och med sen me- 
solitisk tid. Vegetationsutvecklingen under stenål
dern behandlas i denna volym av Sven Karlsson.

Det mycket omfattande pollendiagrammet från 
Långsjön visar ganska svaga men ändå tydliga spår 
av agrar verksamhet under mellersta bronsålder 
vilket också stämmer väl in med resultaten från 
Ryssgärdet där kulmen i odlingen tycks ha skett 
under just mellersta bronsålder. Dock anger pol
lendiagrammet att det var korn som odlades i 
trakterna runt Långsjön och inte främst veten 
vilket var det sädesslag som dominerade starkt i 
proverna från Ryssgärdet. Vid de nivåer i diagram
met som sannolikt motsvarar sen bronsålder är de 
antropogena signalerna emellertid ganska svaga 
och även detta stämmer bra med resultaten från 
Ryssgärdet där den huvudsakliga verksamheten 
avstannat enligt vad som framkom av de under
sökta lämningarna där. De något senare aktivite
terna under äldre järnålder vilka det fanns svaga 
spår av även i Ryssgärdet finns svagt antydda i 
diagrammet från Långsjön även om signalerna är 
ganska spridda och inte speciellt gedigna. Det är 
i detta pollendiagram främst i den översta delen 
som spåren av odlingar blir riktigt framträdande. 
Enligt den översta 14C-dateringen illustrerar detta 
åkerbruk under sen romersk järnålder liksom den 
tidigaste delen av yngre järnålder. De allra översta 
nivåerna i diagrammet är dock svåra att säkert 
tidsfästa men om man utgår från att diagram
mets uttalade tecken på agrar verksamhet främst 
visar den romerska järnålderns odlingar så belyser 
även detta den allmänna bilden från de mer lokal
bundna analyserna inom utgrävningarna (de övre 
lagren kan emellertid vara mer eller mindre upp
blandade med betydligt yngre material).

Då signalerna i diagrammet från Långsjön istället 
betraktas i ljuset av de korrigerade l4C-åldrarna som 
diskuterats ovan framträder naturligtvis en annan 
kronologisk bild av expansionsfaserna. Den tidigas
te mer tydliga markanvändningen bör då korrelera 
mot yngsta bronsålder eller allra äldsta järnåldern 
istället för mot den mellersta bronsåldern. En sena
re reaktivering efter en kortare tids aktivitetsminsk- 
ning framgår också av diagrammet och motsvarar 
tidig romersk järnålder istället för övergången yng
re bronsålder/äldsta järnålder som de okorrigerade 
14C-värdena anger. De mer accentuerade agrara 
indikationerna i diagrammets översta del bör efter 
korrigeringarna till viss del härledas till yngsta järn
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ålder eller tidig medeltid (men sannolikt vara starkt 
uppblandade med ännu yngre indikationer).

I pollendiagrammet från Lilla Hjortronmyren 
finns odlingsspår från bronsåldern, sannolikt både 
äldre och yngre delen. Spåren ifråga är svaga men 
säkert tolkningsbara och innefattar även diverse 
örtpollen vilka främst dock svarar mot den äldre 
bronsåldern. Lite högre upp i diagrammet finns 
betydligt mer uttalade odlingstecken liksom indi
kationer på en mer mångformig flora. Som redan 
framhållits ovan är det dock svårt att fästa detta i 
tiden eftersom lagerföljdens tillväxt måste ha va
rierat vilket framgår av de olika humifieringsgra- 
derna. En datering i lagerföljdens övre del gav en 
mycket ung ålder och om denna är riktig svarar 
dessa övre odlingsspår mot modern tid. Lösningen 
på problemet finns förmodligen i det kärrtorvspar- 
ti som har humifieringsgraden H8 och vilket anger 
en hög grad av nedbrytning och därmed kompak
tion av torven ifråga. Som redan nämnts ovan är 
det min uppfattning att en stor del av hela järnål
derns vegetationsomvandlig finns representerad i 
detta ganska tunna skikt av höghumifierad torv.

I ett av de sydligare pollendiagrammen från 
Sjödyn strax nordost om Uppsala finns neolitiska 
spår av odling av vete. Vetepollen fanns här en
dast inom en nivå men antyder ändå klart att vete 
odlades i närheten av Sjödyn under denna tid. 
Övriga kulturindikationer är mycket sparsamma 
vid dessa nivåer i diagrammet. Det är först något 
högre upp i diagrammet som mer sammansatta 
antropogena spår finns men det är också denna 
del som är problematisk i kronologiskt hänseende 
vilket visades i figuren ovan om relationen mel
lan 14C-dateringarnas utfall och djupen i sedimen
tet. Just här finns en datering som möjligen (eller 
förmodligen) är för ung. Alternativet är att de två 
överliggande dateringarna är för gamla. Min be
dömning är ändå att detta motsvarar bronsålderns 
odlingsaktiviteter i området och vilket vi, från E4- 
studiernas del, vet skedde i Ryssgärdet, Sommar- 
änge skog och Trekanten/Björkgården.

I diagrammets översta del finns också de star
kaste tecknen på agrara ambitioner i markerna 
runt Sjödyn. Oavsett dateringarnas utfall strax 
under detta parti i lagerföljden bör dessa övre spår 
svara mot aktiviteter under järnålder ävep om det

är oklart huruvida även den yngre järnåldern finns 
representerad här.

I pollendiagrammet från Hällenmossen, d.v.s. 
från den sydligaste delen av vägsträckan, finns 
indikationer på extensivt bruk av markerna inom 
de delar som bör korrelera mot bronsålder liksom 
förmodligen en stor del av äldre järnålder (se dis
kussionen ovan). Även signaler på mer intensivt 
nyttjande, om än svaga, syns här strax ovan men 
det är svårt att fästa dessa mer exakt i tiden. I pol
lendiagrammets övre del syns betydligt mer ut
talade agrara signaler med pollen från både vete, 
korn och råg. Detta är möjligen spår som härrör 
från vikingatid och medeltid men det finns inget i 
pollendiagrammet som klart anger detta.

Några generella tankar om 
brunnarna och deras fyllningar
Inom några av de undersökta lokalerna har det 
även funnits flera brunnar. Några av dem har ock
så undersökts mer noggrant, både med avseende 
på växtmaterial och på lämningar av insekter. De 
senare har gjorts av Magnus Hellqvist vid Högsko
lan Dalarna. Analysresultaten av brunnarna från 
Lövstaholm, Vaxmyra och Kyrsta har diskuterats 
ovan. Här skulle jag främst vilja ta upp några mer 
allmänna tankar om brunnar och deras fyllningar 
utifrån en botanisk synvinkel.

I många brunnar brukar man i bottenlagren se 
hur sediment tycks ha inlagrats med någon form 
av periodicitet. Lagren ifråga förefaller ofta vara 
återdeponerade erosionsrester från markytan. 
Man kan ana hur t.ex. regnvatten sköljt ut par
tiklar från markytan vilka sedan sedimenterat i 
brunnens vatten och slutligen deponerats på dess 
botten. Inte sällan har bottenlagren ett varvigt ut
seende där man får intrycket av en jämn och åter
kommande periodicitet som vore de årsvis avsatta. 
Så fanns t.ex. en brunn från kvarteret Diligensen 
strax utanför Eskilstuna där de varviga lagren hade 
en mäktighet av nästan två meter. Varven ifråga 
var återkommande ljusa och mörka. Min tolkning 
av dem var att de mörka lagren, vilka också var 
sotiga, var resultatet av vårens snösmältning där 
snöns ackumulerade sot från vinterns eldningar 
spolats ner i brunnen och avlagrats på botten.
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Dessa lager var naturligtvis intressanta eftersom 
de antydde att brunnens fyllning hade en årsvis 
representation med allt vad det skulle kunna inne
bära i form av möjligheter att studera aktivitets- 
förändringar runt brunnen etc. I ett par artiklar 
från 1995 diskuterade jag fyllningar i brunnar med 
fokus på om de är användbara för kontinuitetsstu
dier. Min uppfattning var, och är fortfarande, att 
det här finns ett avgörande problem. Problemet 
består i att brunnar i den uppländska leran slam
mar igen med material från markytan kring den 
och att man inte vet vilka lager i markytan som då 
eroderats, d.v.s. varifrån materialet kommer. Vid 
erosion av marken runt brunnen kommer även 
äldre markpartiklar att föras ner till sedimentla
gren i brunnens botten och ge upphov till en out- 
redbar stratigrafi i brunnens fyllning, d.v.s. med 
en inkonsekvent tidsgradient.

Man bör nämligen skilja på material och process. 
Att sedimentet i brunnen ger ett varvigt intryck 
visar att själva inlagringen i den (processen) haft 
en koppling mot tiden medan materialet (som vi 
studerar) inte måste följa denna om vi inte vet att 
det har genererats i samband med stundens aktivi
tet. Lagrens genes illustrerar alltså en kontinuitet 
men detta gäller inte själva materialet i dem.

I de fall brunnen haft en helt tät ring vid marky
tan som hindrat markvatten från att rinna ner i 
den skulle man möjligen kunna använda brun
nens fyllning för en kontinuitetsstudie med avse
ende på pollen. Detta dock förutsatt att brunnen 
inte haft ett lock som hindrat luftburna partiklar 
att deponeras på vattenytan i brunnen. Man måste 
dock räkna med att själva vattenhämtningen stör
de den eventuella lageruppbyggnaden.

Brunnars lyottenlagcr kan ändå användas för en 
studie av platsens vegetation och de lager som ofta 
finns på brunnsbotten kan mycket väl svara mot 
den strikt lokala omgivningens flora. Poängen 
med studier av brunnar och deras fyllningar är att 
de ofta mycket talrika frön/frukter som inlagrats 
som obrända kan knytas till brunnens liksom bo
platsens nyttjandetid och man behöver inte tveka 
om de kan vara gamla eller inte. Ofta förekommer 
emellertid hela liksom packar av jord som rasat 
ner från brunnens sidor och som korrelerar mot 
betydligt äldre lager i marken. Dessa är i regel

oanvändbara för analyser och har oftast inte heller 
någon koppling till boplatsen.

Järnåldersboplatser på de mellansvenska sedi
mentmarkerna hade inte sällan många brunnar och 
man kan ana hur dessa förmodligen ganska snabbt 
har fyllts igen med finsediment från markytan och 
vilket snart gjorde dem otjänliga som vattenkälla. 
Man kan också utgå från att boplatsernas boskap 
krävde stor tillgång på vatten. Många brunnar var 
troligen ämnade för kreaturen, i synnerhet då brun
narna börjat slamma igen och då vattnet kanske inte 
längre var tjänligt för människan. Tillströmningen 
av friskt vatten i brunnar som grävts ner i lerig mark 
måste också ha varit ganska liten och kanske är det 
detta som förklarar mångfalden av brunnslämning- 
ar på de mellansvenska sedimentmarkerna.

Då man ska tolka de växtrester som ofta noteras 
i talrika mängder i en brunnsfyllning måste man i 
praktiken också försöka förstå i hur hög grad vissa 
frön/frukter anrikats genom gödsel från kreatur 
vilka möjligen fanns i närheten av vissa brunnar. 
Detta skulle mycket väl kunna förklara den t.ex. 
stora mängden Juncusfrukter (s.k. tågväxter) som 
fanns i lagren i en av brunnarna från Kyrsta. Även 
flera andra typer av växter borde kunna hamna i en 
brunn genom kreatursgödsel som fallit i brunnens 
närhet. Ängsmarksaspekten i brunnsmaterial är 
ofta också mycket starkt utvecklad och man und
rar då om det är spåren av den lokala floran runt 
brunnen man ser eller om det t.ex. är just en spill- 
ningseffekt. I regel är också denna ängsmarksas- 
pekt uppblandad med en mer uttalad ruderatvege- 
tation som då anger andra ståndortsförhållanden 
än ängsmarkens varför man gärna tolkar brunns- 
miljön som botaniskt mångfasetterad.

För att få ut någon meningsfull information 
av frö/fruktfynden måste man försöka förstå var
för de noterade växterna fanns runt just brunnen 
och det är som bekant allmänt svårt att extrahera 
fram en specifik tolkning till varför någon speci
ell växt finns på en kulturskapad markyta. Plat
sen för brunnen var ju ingen naturlig mark med 
givna växtarter utan dess miljö utgjorde en mix av 
speciella omständigheter, t.ex. att den troligen låg 
öppet, att markytan runt brunnen sannolikt var 
störd och kanske trampad av kreatur och kanske 
saknade egentlig markvegetation, att där troligen
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var näringsrikt av kreaturens gödsel, en gödsel 
som kanske också innehöll växtrester från det fo
der som de ätit. Det hade varit lättare att se spåren 
av en mer ursprunglig mark som exempelvis en 
strandvegetation eller en myrmarksflora där mer 
givna signaler skulle vara vägledande.

Kanske är det dock ganska givet att vegetatio
nen runt en brunn från en järnåldersboplats sak
nar definitioner. På samma sätt som en ängsmark 
är en kulturskapad ståndort där vegetationen är 
en mix av i sig naturlig vegetation från sådana bio
toper som har något gemensamt med de omstän
digheter som finns (d.v.s. skapas) på ängar, så har 
vi ändå med åren lärt oss att definiera ängsmar
kens vegetation och kan återskapa bilden av den 
då vi ser t.ex. en artlista. Det betyder i praktiken 
att vi måste hitta nya indelningsmönster för den 
vegetation vi noterar rester av och att vi inte ensi
digt kan dela in fynden i t.ex. ängsmarksväxter el
ler betesmarksväxter etc. I stället måste vi försöka 
se de speciella omständigheter som kan ha funnits 
runt i detta fall brunnen.

Några slutsatser
Då det gäller odlingsutvecklingen under bronsål
dern finns det i det samlade makrofossilmaterialet 
från Begravningarna inga klara tecken på ökad 
agrar verksamhet under yngre bronsålder. Tvärtom 
så är det enligt de boplatser som undersökts främst 
den äldre och den mellersta bronsåldern som tycks 
ha varit mest aktiv i det hänseendet liksom att 
mångfalden av hanterade sädesslag varit mer utta
lad då. Några av pollendiagrammen har också ang- 
ett klarare agrara indikationer från den äldsta järn
åldern. Aktiviteterna i fråga tycks alltså enligt dessa 
diagram ha varit mer utvecklade under den äldsta 
järnåldern jämfört med den yngre bronsåldern.

Det finns inte heller några samstämmiga indi
kationer på att skalkornet generellt skulle ha blivit 
mer frekvent under den yngre bronsåldern. Om 
man emellertid tar i beaktande att fynden av ve
ten varit avsevärt färre i de yngre bronsålderskon- 
texterna (och vilket inte gäller för korn) kan man 
säga att kornet vunnit i relation till vete under den 
yngre bronsåldern. Att skalkorn blivit mer odlat 
under yngre bronsålder har annars framgått gan

ska tydligt genom sädesslagsfynden från ett par 
andra undersökningar i Mälardalen, nämligen de 
från Apalle och de från Vrå.

Då det gäller relationen mellan extensivt och mer 
intensivt bruk av markerna under bronsålderns olika 
delar, så är detta svårt att se klart i pollendiagram
men från E4-sträckan främst beroende på att krono
login varit komplicerad i några av dem. I pollendia
grammen från Östergötland ser man olika signaler 
för detta där det i vissa framgår tecken på odling 
medan det i andra mer kan vara betesaspekten som 
framträder. Orsaken till skillnaden är förmodligen 
pollenprovpunkternas lägen och hur dessa relaterat 
till bronsålderns olika aktivitetsformer.

Man bör också kunna anta att sambandet mel
lan stegrad odlarmöda och övergång från naket 
korn till skalkorn under framförallt yngre bronsål
dern, i den mån detta går att belägga, primärt inte 
handlade om ett mer utvecklat kvävegödselbruk i 
sig utan om att skalkornet var allmänt bättre läm
pat för ett mer intensivt markbruk. Skalkornet 
anses vara en robustare gröda jämfört med naket 
korn och besitter flera goda egenskaper. Den är 
t.ex. mindre känslig för mögelangrepp, den drö
sar inte (fröerna faller inte av) i samma utsträck
ning och dess grodd är mindre känsligt för olika 
typer av skador. Ruderatväxterna däremot gyn
nas av markberedning varför de ändå måste ha 
dragit fördel av ett intensifierat markbruk, men 
detta hade förmodligen inte i första hand med just 
kvävet att göra. Antagandet skulle kunna förklara 
varför kvävegynnade örter funnits representerade 
i anläggningar från såväl äldre bronsålder som be
tydligt yngre sådana inom Begravningarna.

Pollendiagrammen inom Eesträckan pekar i 
några fall på minskande agrara aktiviteter under 
övergången till yngre järnålder och där man mer 
anar betesgång eller foderproduktion men detta 
gäller inte alla diagram. I diagrammet från Bångsjön 
framstår den senare delen av den romerska järnål
dern som tydligt odlingsintensiv och spåren härav 
fortsätter troligen in i den yngre järnåldern även om 
de översta lagrens ålder är svårbedömda (en alter
nativ tolkning av Långsjöns kronologi ändrar dock 
på denna bild varpå endast marginella förändringar 
av aktiviteterna under denna tid framträder).

Om det är svaga tecken i pollendiagrammen på
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ett återhållet bruk av markerna under tidig yngre 
järnålder så framträder detta desto klarare i mak- 
rofossilmaterialet. Detta sammanfaller med de 
arkeologiska indikationerna från respektive plats. 
Flera av platserna har helt enkelt upphört att be
röras av någon agrar verksamhet under den yngre 
järnåldern. En samtolkning av pollen- och makro- 
fossilanalyserna borde därmed kunna indikera att 
eventuella övergivanden av boplatser/odlingsmar
ker till viss del var lokala fenomen.

En mer specifik observation gäller förekomsten 
av veten. På de boplatser där det funnits mycket säd, 
där har det också funnits mycket vete. Dock tycks 
inte mångfalden av odlade grödor hänga samman 
med den numeriska frekvensen av säd. Det finns 
exempel på boplatser där sädesslagen varit spora
diskt förekommande men där artspridningen ändå 
varit stor. En svag tendens till enhetlighet i valet 
av odlad gröda inom en och samma plats märks 
också i järnåldersmaterialet. Variationen från tid 
till annan inom respektive boplats förefaller vara 
något mindre än mellan olika platser.

En viktig slutsats är den om variationen av od
lade grödor. En plats kan ha gett solida lämningar 
av t.ex. korn medan en annan, kanske närliggande 
och i övrigt likartad ur alla aspekter, kan ha fram
manat en lika klar bild av vetehantering. Slutsat
serna av detta skulle vara enklare att dra om man 
antog att lämningarna i fråga korrelerade mot 
kortare tiders hantering av säd. En sådan varia
tion vore inget att höja på ögonbrynen för. Om 
man dock antar att lämningarna av säd illustrerar 
en längre tids ackumulerade sädesslagsspill blir det 
mer problematiskt att förstå varför man valt korn 
på en plats men vete på en annan.

Översiktligt visar resultaten att den yngre järn
ålderns sädesslagsspår är underrepresenterade. Få 
platser har emellertid innefattat lämningar från

ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER * VOLYM 4

den tiden men de som ändå undersökts har inte 
visat svagare botaniska spår av odling än de från 
den äldre järnåldern.

Att det i flera pollendiagram finns indikationer 
på övergivande av markerna under vissa tider vilket 
följs av tecken på återetablering av t.ex. odlingar, är 
något som borde problematiseras i högre utsträck
ning. Om man flyttat de agrara aktiviteterna eller 
kanske omorganiserat, kan detta i många fall anas i 
närliggande pollendiagram. Sett i ett mer regionalt 
perspektiv är det naturligtvis anmärkningsvärt om 
tecknen på agrar verksamhet för en tid upphör el
ler minskar starkt. Enligt min mening är detta nå
got som måste studeras närmare och då med ett 
utvecklat fokus på de kronologiska problemen.

En angelägen fråga rör nämligen de klusterar- 
tade ansamlingarna av dateringsutfall vid flera 
grävningar. Dessa visar i något mer regionala ter
mer koncentrationer till yngre bronsålder/äldsta 
järnålder och romersk järnålder. På vissa platser 
framträder ett flertal dateringar från båda dessa 
tidsavsnitt medan mellanliggande tid tycks vara 
dåligt företrädd i dateringarna.

Man kan undra över i vilken grad detta förkla
ras av de riktade undersökningar som vi genom 
direktiv koncentrerar på vissa faser eller objekt 
inom ett fornlämningskomplex och då vi alltså 
styr valet av daterat material. I de fall undersök
ningarna görs mer förutsättningslöst borde date
ringarna på ett mer relevant sätt svara mot de re
ella aktiviteterna på platsen ifråga. Man kan också 
fråga sig i vilken grad en sådan mer förutsättnings
lös dateringsbild förryckts genom omedvetna (lik
som förstås medvetna) val av daterat material. I 
praktiken är det många gånger alltså angeläget att 
datera även icke centrala lämningar för att balan
sera den övervikt av dateringsutfall som följer av 
riktade frågeställningar. ■
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Summary
Vegetation change, soil effects and cultivation progress in the North of Uppland

T
he article deals with the analysis of plant 
material along the new E4 highway and dis
cusses the result of six pollen diagrams as 
well as the results of the macro fossil analysis carried 

out on the various investigated objects. The article 
is divided into one part discussing the macro fossil 
analysis from each excavation individually, but with 
references to results from other sites. One, shorter, 
part discusses the analysis results from some other 
projects within the region, as a comparison to the E4 
studies. The last part consists of interpretation and 
discussion of the overall results. This part largely de
rives from some specific questions or problems, con
cerning the anthropogenic elements of the landscape 
development and land use during the Early and Late 
Bronze Age as well as the Early and Late Iron Age.

Tables of the cereal findings have been created 
in order to clearly illustrate the results of the mac
ro fossil analyses. In these tables the frequency of 
cereal finds has been designated the x-sign accord
ing to a logarithmic system based on the value 3. A 
frequency distribution of different types of cereal 
is thus visualised in a hopefully relevant manner, 
and has formed the basis for further discussions.

The results of macro fossil analysis from various 
Bronze Age contexts call into question the more 
or less accepted interpretation of the Late Bronze 
Age as a generally active period for agricultural 
development and that this was associated with the 
growing of hulled barley. Nor has any conclusive 
evidence emerged of a link between the introduc
tion of fertilised fields and the cultivation of hulled

barley. Some of the more important Bronze Age 
sites, Ryssgärdet and Sommaränge skog, plainly 
indicates the Early and Middle Bronze Age as 
more vigorous from an agricultural point of view. 
However, seen in a regional perspective, several 
other investigations suggest that the Late Bronze 
Age was a time of intensive agricultural develop
ment associated to hulled barley.

That the earliest types of hulled barley were 
not very nitrophilic is based on information from 
plant experts from Svalöv and not generally on the 
results from the Eq-analyses. It is however likely 
that the hulled barley was better suited to inten
sified cultivation than the naked barley, since it 
is a more robust type of cereal. The hulled barley 
would thus have been better adapted to a more in
tense cultivation and it is sensible to suppose that 
the nitrogen content of the soil was intentional. 
Disengaging hulled barley from a developed form 
of fertilisation will better explain the presence of 
weeds in the analyses. It is difficult to observe a 
consistent tendency, and as there are also very old 
traces of nitrogen dependant herbs, fertilisation 
might be older than hitherto presumed.

The macro fossil analyses have thus indicated 
that the Early and Middle Bronze Age was a pe
riod of intense cereal cultivation. Various types of 
wheat were the primary grown cereals. The inten
sity of the cereal handling at some of the excavated 
sites seems to have decreased considerably towards 
the beginning of the Late Bronze Age. This decline 
has primarily concerned the cultivation of wheat.
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On the other hand, the finds of hulled barley has 
been evenly distributed in the various Bronze Age 
contexts, including the Late Bronze Age.

Pollen diagrams from Östergötland and those 
from the E4-studies show no general concurrence 
concerning the landscape utilisation of the Bronze 
Age. Some diagrams indicate an increase in culti
vation during the Late Bronze Age, while others 
signal an intermittent use of the land. It has main
ly been discussed how the presumed expansion of 
the Late Bronze Age has manifested itself.

The pollen diagram from Långsjön gives the im
pression of the Early and Middle Bronze Age as a 
fairly intensive period, dominated by barley culti
vation, combined with an intermittent use of the 
land. Subsequently, more apparent signs of cultiva
tion appear during Pre-roman Iron Age, more so 
than during the Late Bronze Age. The same pattern 
emerges even if an alternative correction of the 14C- 
datings is made. The pollen diagram from Sjödyn 
gives a similar image of increasing cultivation dur
ing the Pre-roman Iron Age. However, increasing 
Late Bronze Age activities on the land, in the shape 
of intermittent cultivation, is visible in yet another 
pollen diagram, from Lilla Hjortronmyren.

The development at the transition between the 
Early and Late Iron Age is also displayed differently 
according to the pollen diagram studied. This is true 
of both the diagrams from the Eq-studies and from 
Östergötland. Some of the diagrams from Östergöt
land indicate restrained activities at the transition 
between the Early and Late Iron Age or that the ac
tivities were predominantly intermittent. This result 
does not correlate to those of other diagrams. The 
general image represented in the pollen diagrams 
from the Eq-studies is that the use of the landscape 
during the transition between the Early and Late 
Iron Age has probably decreased, in terms of culti
vation, but this is not verified by all diagrams.

This is more clearly visible in the macro fossil anal
yses, where the traces of development can be more in
timately tracked on each settlement. It has been pos
sible to follow the probable abandonment of several 
settlements towards the beginning of the Late Iron 
Age. There are some instances of cultivation remains 
at adjacent sites, indicating a move to these sites.

A supposition, in part based on these studies,

is that there are indications of a variation in the 
choice of grain that does not always adhere to the 
characteristics of the time or the region or for that 
matter to any discernable factor. Two similar set
tlements may have made use of different grains, 
without any recognizable justification. One diffi
culty, which might also explain this, is a deficient 
familiarity with the chronology of the site, as to 
how the chronological distribution of the cereal 
material is to be perceived.

Another unanswered question concerns the clus
ter of uC-datings noticed at several settlements. In 
more regional terms they show a concentration to 
Late Bronze Age/Early Iron Age and roman Iron 
Age. The question is to which degree these concen
trations are a consequence of directives levelled at 
rescue archaeology, leading to more thorough inves
tigation of certain periods and contexts and leaving 
possible middle phases undated and unnoticed.

At certain sites, two such concentrations may 
be present in the compilation of the 14C-datings, 
leaving the question of what took place in the 
time between those concentrations. Have the 
traces of these activities gone un-noticed or could 
the site really have been intensely utilised during 
the Late Bronze Age, to then be abandoned and 
subsequently re-settled in the Roman Iron Age? 
It is safe to say that directed sampling carries cer
tain risks and that a more indiscriminate sample 
selection would be preferable.

In a chapter on wells and their layers, the discus
sion is mainly based on the author’s previous ex
perience with wells and their fills. The lower layer 
of a well is usually serviceable for local environ
mental studies. These can be carried out on the 
organic remains of the fills, since these are often 
preserved in a damp environment. However, the 
layers are not to be seen stratigraphically, even 
when they give the impression of being deposited 
yearly. The lower layers are often formed by re
deposition of erosion remains from the surface 
around the well, and it is then difficult to deter
mine which layers have eroded. Material generated 
and deposited in connection to the “activity of the 
moment” is very much mixed with this eroded 
surface material, leading to a presence of different 
time gradients in the fill of the well. ■
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Strandförskjutningen i 
centrala/norra Uppland
i relation till omlandet

Jan Risberg, Stockholms universitet

B
egreppet strandförskjutning kan beskrivas 
som differensen mellan den isostatiska 
höjningen av jordskorpan, d.v.s. landets 
höjning efter att inlandsisens tryck upphört, och 

de eustatiska förändringarna av havsytan. Båda 
dessa parametrar kan uppvisa negativa eller po
sitiva värden vid olika tidpunkter. Vid deglacia- 
tionen och tiden strax därefter var den isostatiska 
rörelsen i berggrunden som störst och även för
knippad med en stark seismologisk aktivitet. Det 
förmodas att denna rörelse uppvisar ett exponen- 
tiellt avtagande med tiden. Vissa undersökningar 
har dock resulterat i modeller som eventuellt kan 
tolkas som att upplyftningen varit linjär under de 
senaste ca 4000 åren. De eustatiska fluktuatio
nerna under Holocen har berott på till vilken grad 
vatten varit bundet i glaciärer och inlandsis. Varia
tionerna i havsnivån kan därför anses vara induce
rade av förändringar i det globala klimatet samt i 
geoidförändringar över tid. Dessa förändringar är 
beroende av^må variationer i gravitationen, vilket 
kan medföra att en vattenyta inte är plan (gäller 
i huvudsak oceaner men även Östersjön). Under 
det senaste istidsmaximet för ca 20 000 år sedan 
var havsnivån ca 120-150 m lägre än idag. Den 
efterföljande klimatförbättringen medförde att 
havsytan nådde dagens nivåer ca 9000-7000 kal. 
BP. Därefter har nivån varit relativt stabil med en
dast mindre fluktuationer på två till fyra meter.

Skillnaden i den isostatiska höjningen från 
norr till söder har resulterat i att strandförskjut- 
ningsförloppet måste beskrivas utifrån lokala

förhållanden. De inbördes åldrarna för bassänger 
belägna längs samma isobas, d.v.s. en linje som 
sammanbinder punkter där den isostatiska höj
ningen har varit lika sedan deglaciationen, ger då 
information om förloppet.

De huvudsakliga trenderna för strandförskjut
ningen längs Östersjöns kuster är relativt väl do
kumenterad. För vissa ändamål krävs dock en mer 
detaljerad bild av hur strandförskjutningen sett ut. 
Som exempel kan nämnas planering av ett säkert 
förvar för radioaktivt avfall eller för arkeologer då 
strandförskjutningen kan användas för att indirekt 
datera kustbundna boplatser. Speciellt under sten
ålder påverkade strandens läge bosättningsmöns
ter och människors utkomst (jfr. Miller 1982a).

En intressant aspekt för tolkningen av strandför- 
skjutningsdata är eventuell förekomst av neotekto- 
niska rörelser. Dessa definieras här som att berg
grunden inom ett mindre område har höjt sig på 
ett inbördes oregelbundet sätt både i tid och i rum 
under Holocen. Detta kan ske som variationer i den 
isostatiska höjningen på var sida om en sprickzon i 
berget eller som att höjningen i ett större område 
ändrar lutningsgradient och/eller hastighet.

Landhöjningsisobaser
Precisionsavvägningarna med först Stockholm 
som utgångspunkt (RHoo år 1900) och sedan 
Amsterdam (RH70 år 1970) har möjliggjort kon
struktioner av isobaser, d.v.s. linjer med samma 
landhöjningsförlopp. I det aktuella området går
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dessa linjer i huvudsak i öst-västlig riktning med 
värden på ca 3,5 mm/år vid södra Södertörn och 
(5,o mm/år i norra Uppland (fig. 1). Mönstret är 
relativt enhetligt i området med ungefär samma 
avstånd mellan de räta linjerna. Det finns dock av
vikelser söder och norr om Mälaren där linjerna

undulerar mycket mer. Förmodligen beror det på 
att sprickdalslandskapet är extra påtagligt och att 
kanske neotektoniska rörelser har ägt rum kring 
sjön. På 1920-talet såg man lite annorlunda på 
den isostatiska höjningen (DeGeer 1925). Han 
ansåg att det åtminstone fanns mer eller mindre

Figur 1 .Karta som visar isobaser med samma relativa strandförskjutning inom Fennoskandia. Siffrorna anger 
höjning i mm/år (efter Ekman 1996).

Figur e 1. Map showing isobases with the same relative shore displacement within Fennoscandia. The numbers state 
relative uplift in mm/year (after Ekman 1996).
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Figur 2, Karta som visar isobaserförNeolithavet. Notera att linjerna löper i mer eller mindre nord-sydlig riktning 
genom Uppland (efter DeGeer 192;). Detta skiljer sig från de mer moderna isobaserna i fig. 1 som indikerar en 
höjning med en nord-sydlig gradient.
Figure 2. Map showing isobases for the Neolithic Sea. Noticeable is how the lines run in a more or less north-south 
direction through Uppland (after DeGeer 192;). This differs from the more modern isobases in figure 1 which indicate 
an uplift with a north-south gradient.

nord-sydliga trender för den isostatiska höjningen 
i Uppland (fig. 2). Söderut mot Mälaren böjde lin
jerna av mot väster. Det skall noteras att många 
uppgifter från området är baserat på inter- och 
extrapolationer, vilket medför att noggrannheten 
inte alltid är den bästa.

Undersökningen längs med E4 från Uppsala och 
norrut har inte bekräftat uppfattningen i DeGeer 
(1925). Man får därför anta att isobaserna från 
7000 kal BP och framåt liknar de sammanställda 
av Ekman (1996). Bilden är dock inte helt entydig. 
Vid en jämförelse med isobaser visande Litorina-

ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 4

gränsen så verkar det som om en viss vridning från 
NO-SV isobaser till O-V har ägt rum (Miller & 
Hedin 1988). Om så är fallet indikerar detta att gra
dienten för höjningsförloppet har ändrats från en 
nord-västlig riktning till en mera nordlig. Området 
för maximal isostatisk höjningshastighet skulle i 
så fall ha förskjutits från ett västligt läge mot nu
varande position över norra Östersjön (jfr. fig. 1). 
Hedenström (2001) visade att isobasen för Litori- 
nagränsen har en öst-västlig riktning i Söderman
land för att sedan vika av mot norr i södra Upp
land. Mot öster verkar den sedan gå genom Åland.
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Denna riktning kan ses som ett mellanstadium av 
de båda konfigurationerna i figur i och 2. I detta 
sammanhang måste det poängteras att dessa båda 
förslag visar de regionala trenderna. På detaljnivå 
kan det vara näst intill omöjligt att beskriva isobas- 
riktningar. För dessa krävs att ett stort antal bas
sänger undersöks, kanske finns det inte ens lämp
liga höjder att tillgå. De mest troliga riktningarna 
för centrala och norra Uppland blir alltså de som 
antyds av Ekman (1996). De för E4-projektet an
givna resultaten bygger också på detta antagande.

Dessutom kan man inte bortse från småskaliga 
neotektoniska förlopp som stör bilden (jfr. Ris
berg m.fl. 2005). Resultaten från Stensjön nordost 
från Uppsala och Stormossen öster om Tierp in-

dikerar att det generella mönstret inte kan antas 
gälla i alla punkter. Stensjön är belägen öster om 
Vattholmaförkastningen i ett väl definierat bergs
område med tydliga sprickzoner. Även Stormos
sen ligger i ett område där det inte kan uteslutas 
att neotektoniska rörelser i berget ägt rum. Båda 
dessa områden har resultat som medför svårighe
ter att anpassa till den regionala bilden.

Metoder
Den vanligaste metoden för att bestämma strand
förskjutningen i ett visst givet område innebär da
teringar av isoleringstillfället och avvägningar av 
den motsvarande isoleringströskeln för ett antal

9000 8000 7000 6000 5000 4000
Ålder BP (1950)

3000 2000 1000

Figur 3 .De sex övre parallella linjerna indikerar strandförskjutning inom vägsträckningen för E4 (centrala/norra 
Uppland). Den nedre motsvarar det södra området medan den översta motsvarar det norra området. Det skall noteras 
att kurvorna är framtagna på grundval av både isoleringsåldrar för bassänger (17 st) och dateringar från förmodade 
strandbundna boplatser (18 st). Den nedre streckade linjen indikerar strandförskjutningen i södra Uppland och på 
Södertörn (Risberg i Karlsson dr Risberg 2007). Den övre svarta linjen indikerar strandförskjutningen i nordöstra 
Uppland (Hedenström & Risberg 2004). Figuren är konstruerad i samarbete med Göran Alm.

Figure 3. The six upper parallel lines indicate shore displacement within theEĄ highway (Central/North 
Uppland). The lower corresponds to the southern area while the upper corresponds to the north area. Note that the 
curves are compiled based on both age of isolation events for basins (17) and datings from presumed shore bound 
settlements (18). The lower broken line indicates the shore displacement in southern Uppland and Södertörn (Risberg 
in Karlssonit Risberg 2007). The upper broken line indicates the shore displacement in north-eastern Uppland 
(Hedström i Risberg 2003). The figure is composed in collaboration with Göran Aim.
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bassänger belägna på olika nivåer. Denna metod 
förutsätter att det finns bassänger belägna på oli
ka nivåer längs med en isobaslinje som beskriver 
strandförskjutningen med samma isostatiska höj- 
ningsbelopp. Denna teoretiska förutsättning är ju 
förstås omöjlig att uppnå till 100 %.

Dateringarna av isoleringstillfället innebär en 
applicering av 14C-metoden i kombination med 
diatoméanalys och bestämningar av organisk kol- 
halt. Speciellt fördelningen av diatoméarter i en 
lagerföljd beskriver ackumulation av sediment i 
olika miljöer som är beroende av bassängens läge 
i relation till strandlinjen. Före isoleringen för
modas brack-marina diatoméer dominera floran 
medan sötvattenarter antas dominera i den nyli
gen avsnörda sjöbassängen. Åldern på isolerings
tillfället kan baseras på en eller flera dateringar av 
s.k. bulksediment eller av makrofossil, t.ex. frön 
och frukter, av terrestriskt ursprung. Den senare 
är att föredra eftersom reservoireffekter kan und
vikas. Exempel på sådana effekter är inblandning 
av för gammalt organiskt material från högre 
liggande bassänger och en fördröj ningseffekt i 
vattenmassan då atmosfären ändrar 14C koncen
tration. I äldre undersökningar har dock bulkse
diment använts. Denna skillnad gör att det inte är 
helt enkelt att jämföra äldre undersökningar med 
resultaten från centrala/norra Uppland. Inom pro
jektet bestämdes skillnaden mellan dessa två me
toder till ca zoo år, där s.k. bulkdateringar alltid 
gav högre åldrar. När dessa problem är avklarade 
kan åldrarna kalibreras till en kalenderskala, vilket 
medför att de lättare kan relateras till arkeologiska 
fyndkontexter. Differensen mellan bulk- och mak- 
rofossildateringar kan dock variera avsevärt. He
denström & Possnert (2001) fann att differensen 
var 40c"är i en sjö i sydöstra Uppland.

S tr andför sk j ut ning 
i Uppland
Den senaste isen som täckte området, Weichsel, 
retirerade ca 13 000 kal BP. Högsta kustlinjen 
(HK) uppskattas ligga på ca 170 m ö.h. (Lundqvist 
196t). I Stockholmsområdet finns indikationer på 
fyra mer markerade transgressiva faser (L1-L4)

under tiden för Litorinahavets utbredning. Lr och 
L2 ägde rum ca 7825-6850 kal BP, medan L3 ägde 
rum ca 5100 kal BP. Den yngsta transgressiva fa
sen L 4 inträffade ca 3800 kal BP. Litorinagränsen 
(LL) i södra Uppland är belägen på 50-55 m ö.h, 
medan den i norra Uppland kan återfinnas på ca 
70 m ö.h. (Robertsson & Persson 1989). Strand- 
förskjutningskurvan för Tärnanområdet i sydöstra 
Uppland visar generellt sett en regressiv trend, 
dock med två stillaståenden och/eller transgres
siva faser av havsnivån daterade till ca 7800-7450 
kal BP och ca 7200-6500 kal BP. Litorinagränsen i 
Tärnanområdet är idag upplyft till 59 m ö.h. vilket 
är något mer än de 55 m ö.h. som tidigare antagits 
(Hedenström 2001).

Den nutida strandförskjutningshastigheten i 
östra Svealand följer i huvudsak öst-västliga iso- 
baser och ökar i princip mot norr (Miller & Hedin 
1988). Hedenström (2001) har kunnat påvisa en 
nord-sydlig riktning av 59 m LL-isobasen i östra 
Svealand, vilket överensstämmer med riktningar 
angivna av De Geer (1925). I Tärnanregionen och 
Södertörn har enligt De Geer (1925) strandlinjen 
för Neolithavet lyfts upp till 60 m ö.h. I Heden
ströms arbete skiljer det två meter mellan dessa 
två områden, vilket indikerar att Södertörn, trots 
sitt sydliga läge, följer ungefär samma isobas. Det
ta indikerar att neotektoniska rörelser ägt rum i 
östra Svealand efter ca 8000 kal BP (jfr. Tröften 
1997; Hedenström 2001).

Längs med den förmodade 70 m LL-isobasen i 
norra Uppland ligger sex bassänger som använts 
för att konstruera en strandförskjutningskurva 
mellan 6500 och 3800 kal BP. De lokaler som ut
gör underlag är Krapelåsmossen och Ralbomos- 
sen (Robertsson & Persson 1989), Bången, Järn
gården och Sävestabomossen (Risberg i Segerberg 
1999) samt Vissomossen (Bergström 2001). Kur
van är publicerad i Risberg (1999) och i Bergström 
(2001) och uppvisar inga transgressiva trender 
men avstannanden i hastigheten vid tidpunkter 
som ungefär motsvarar de i Södermanland regist
rerade transgressionerna.

De tidigare undersökta sedimentationsbassäng- 
erna i centrala och norra Uppland antas ligga intill 
den antagna 70 m isobasen för den högsta strand
linjen för Litorinahavet i detta område (Roberts-
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son & Persson 1989; Hemström 1999; Risberg i 
Segerberg 1999; Bergström 2001).

Eftersom strandförskjutningen inom stora de
lar av Uppland är okänd har interpolationer mel
lan Finland, Åland och högre liggande områden 
i det svenska fastlandet i väster tillämpats för att 
ungefärligt indikera isobaser för Litorinahavets 
maximala utbredning (Hyvärinen 1982; Miller & 
Hedin 1988). Landskapet Uppland är alltså belä
get inom en zon där strandförskjutningen förmod
ligen uppvisar stora anomalier. I den södra delen, 
norr om Stockholm och strax norr om Mälaren, 
har den isostatiska komponenten varit sådan att 
havsytevariationer kunnat göra sig gällande som 
transgressioner (jfr. Miller 1973, 1982b; Miller & 
Robertsson 1981; Miller & Hedin 1988; Risberg 
m.fl. 1991). I den mellersta och norra delen finns 
däremot indikationer på att så inte är fallet (Ris
berg 1999). Dock har Asklund (1935) indikerat ett 
flertal postglaciala transgressioner, speciellt under 
tidig Litorinatid, i mellersta Gästrikland medan 
Asklund & Sandegren (1934) indikerade en trans
gression med liten amplitud alternativt ett stilla
stående under inledningsskedet av Litorinahavet. 
Baserat på ovanstående diskussioner antogs att inte 
en enda strandförskjutningskurva kunde beskriva 
förloppet längs hela vägsträckningen mellan Upp
sala och Mehedeby (jfr. Bratt 1998). Därför delades 
området in i sex mindre delar som i figur 3 har pa
rallella men likartade strandförskjutningsförlopp 
(Risberg & Alm 2003; Risberg m.fl. 2007).

Centrala/norra Uppland i relation 
till södra Uppland och Södertörn
Den utpräglade bergrundsmorfologin i Söder
manland har gynnat formationer av topografiskt 
väl avgränsade bassänger med distinkta trösklar. I 
Uppland däremot är topografin för det mesta be
tydligt flackare. Det är dessutom endast i de västra 
delarna som höjder uppemot 100 m ö.h. nås. I öv
rigt ligger landskapet i huvudsak lägre än 50 m ö.h. 
Dessa förutsättningar har medfört att strandför
skjutningen är betydligt svårare att bestämma i 
detalj i Uppland samt att riktningar och avstånd 
mellan olika isobaser är ungefärliga. De spricksys
tem som finns i Södermanland fortsätter till viss

del in i de södra delarna av Uppland. Enligt Miller 
& Hedin (1986) är den isostatiska komponenten 
betydligt starkare i de norra delarna av Uppland. 
De södra delarna av Uppland visar åtminstone för 
vissa tidsperioder en likartad strandförskjutnings- 
historia jämfört med Södermanland (Alsö 1998; 
Hedenström 2001).

De transgressioner som finns antydda i Söder
manland sammanfaller ofta i tid med långsammare 
regressionsperioder i södra Uppland, d.v.s. i norr 
har landhöjningen kunnat hålla undan för havsy- 
tehöjningen (Alsö 1998; Hedenström 2001). Det är 
hittills dock inte fastlagt var denna skiljegräns/zon 
är belägen. Dessa företeelser har givetvis viktiga ar
keologiska implikationer då man jämför strandför- 
skjutningsförloppen i Södermanland och Uppland.

De framtagna kurvmodellerna för de sex områ
dena i centrala/norra Uppland har i figur 3 jäm
förts med strandförskjutningskurvor dels från söd
ra Uppland/Södertörn (Karlsson & Risberg 2005), 
dels från nordöstra Uppland (Hedenström & Ris
berg 2003). Det skall här noteras att en annorlunda 
teknik har använts för att framställa dessa kurvor. I 
de flesta fall har endast kvalitativa diatoméanalyser 
gjorts, d.v.s. mindre tid har ägnats åt dessa analy
ser. Detta innebär givetvis att de stratigrafiska ni
våerna blir något mer osäkra jämfört med motsva
rande lokaler i centrala/norra Uppland. Dessutom 
har färre dateringar utförts, vilka var baserade på 
bulksediment. Innan kalibrering av dateringar 
har därför 200 år tagits bort för att kompensera 
för förmodade reservoireffekter. Kalibreringen har 
därefter utförts på motsvarande sätt som för loka
lerna i norra Uppland. Den nedre delen av kurvan 
från nordöstra Uppland är dock framställd på lik
nande sätt som för centrala/norra Uppland.

Vid en första jämförelse är det tydligt att kur
van från Södertörn ligger lägre än de från centrala/ 
norra och nordöstra Uppland. Detta är naturligt 
eftersom den isostatiska höjningen i Fennoskandia 
avtar utåt från ett centrum vid Bottenviken (fig. 1). 
Det kan också konstateras att differensen vid 4000 
BP är mindre än vid 7000 BP. Även detta är na
turligt eftersom kurvorna bör vara konvergerande 
mot nutid. Diskrepansen vid 7000 BP är stor, ca 
30-35 m, medan den har minskat till ca 10-15 m 
vid 4000 BP. Om detta stämmer skall boplatser
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som är 7000 år gamla återfinnas på ca 70 m ö.h. 
i norra Uppland och på ca 40 m ö.h. på Söder
törn. Kurvorna från centrala/norra Uppland har 
ritats som exponentiellt avtagande modeller utan 
indikationer på transgressiva förlopp. Detta är till 
största delen en matematisk konstruktion, base
rad på en multivariat regressionsanalys, men det 
finns inga lokaler som indikerar att transgressiva 
förlopp ägt rum inom området. Kurvan från Sö
dertörn, däremot, har konstruerats utifrån de un
dersökta lokalernas läge i diagrammet, utan tanke 
på matematiska funktioner. Denna kurva är också 
till stor del influerad av tidigare undersökningar på 
Södertörn där först Florin (1944) och sedan Miller 
(1973,1982a, b, 1986), Miller & Robertsson (1981) 
och Miller & Hedin (1988) identifierat fyra trans
gressiva förlopp under Holocen. De äldsta av dessa, 
Li och L2, är inte inkluderat i det aktuella tids
intervallet. L3 har i kurvan från södra Uppland/ 
Södertörn registrerats som en relativt långsam reg
ression medan L4 uppvisar en eustatisk havsytes- 
tigning som överstigen den isostatiska höjningen 
av berggrunden (Olsson & Risberg 1995). Ingen 
av dessa yngre transgressiva faser kunde verifieras 
i undersökta lokalerna i centrala/norra Uppland. 
Under förutsättning att de transgressiva förloppen 
är korrekt återgivna i kurvan från södra Uppland/ 
Södertörn innebär det att den nordliga gränsen för 
den geografiska utbredningen för transgressioner 
är belägen i södra Uppland.

Centrala/norra Uppland i 
relation till nordöstra Uppland
Hedenström & Risberg (2003) har publicerat en 
kurva som visar strandförskjutningen i nordöstra 
Uppland baserad på isoleringen av fyra bassänger 
belägna mellan 5 och 23 m ö.h. (fig. 3). Dessa kom
pletterades med en lokal framtagen av Bergström 
(2001), två lokaler från Robertsson & Persson 
(1989) och tre lokaler från Risberg (1999). Sam
mantaget kunde dessa lokaler kopplas ihop till en 
kurva som visar ett stadigt regressivt förlopp. De 
äldre lokalerna är alla baserade på dateringar av 
bulksediment men efter korrigeringar för reser- 
voiråldrar har de kalibrerats och infogats i kurvan. I 
jämförelse med de nu föreliggande resultaten finns

en stor överensstämmelse. Kurvan i Hedenström 
& Risberg (2003) följer nästan exakt den nedre, 
d.v.s. den för södra delen av området, framtagna 
kurvan. Om detta mönster är korrekt kan det för
modas att centrala/norra Uppland har en något 
snabbare isostatisk höjningshastighet i jämförelse 
med de nordöstra delarna av landskapet (jfr. De- 
Geer 1925). Dessutom kan det också konstateras 
att de transgressiva faserna på Södertörn inte är 
synbara i kurvan från nordvästra Uppland. Det är 
alltså tydligt att den nordliga gränsen för det geo
grafiska området där transgressioner kan detekte
ras går någonstans strax söder om Uppsala.

Centrala/norra Uppland 
i relation till Gästrikland
För området norr om Uppland finns ingen modern 
strandförskjutningskurva publicerad. Asklund 
(1935) har utifrån strandlinjer och arkeologiska 
observationer konstruerat en kurva som under 
det aktuella tidsavsnittet uppvisar en regressiv 
trend. Hastigheten verkar dock variera, d.v.s. det 
går snabbare under det äldre tidsavsnittet medan 
det går långsammare under det yngre. Den an
givna tidsskalan kan givetvis inte direkt jämföras 
med nyare data, men strandlinjen verkar ha lyfts 
upp ca 10 m mer i Gästrikland än i centrala norra 
Uppland under de senaste ca 7000 åren. Skillna
den blir förstås mycket mindre eller till och med 
obefintlig om en jämförelse görs för de senaste ca 
4000 åren.

Slutsatser
De framtagna kurvorna från norra Uppland är 
baserade på de förmodligen mest noggranna un
dersökningar som gjorts med avseende på strand
förskjutning. Detaljerade diatoméanalyser i kom
bination med flera 14C-dateringar per lokal gör att 
tillförlitligheten bör vara stor. Det går förstås all
tid att göra ännu noggrannare studier men säker
heten i tolkningarna skulle förmodligen inte öka 
nämnvärt. Av denna anledning kan man tycka att 
jämförelser med andra äldre undersökningar inte 
är rättvisa. Vi skall också notera att det undersökta 
intervallet är relativt kort, endast ca 3000 år. Det
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är uppenbart att kurvformerna har samma form 
som de äldre modellerna framtagna för nordöstra 
Uppland och Södertörn.

Som slutsats kan sägas att den enkla teorin för 
att framställa strandförskjutningskurvor i prakti
ken inte alltid är så lätt att applicera i praktiken. 
Generellt kan det nog sägas att kurvorna gäller i 
princip men att detaljerna inte alltid behöver vara 
korrekta. Då dessa resultat jämförs med arkeologi 
så är det givetvis nödvändigt att dessa lokaler ham
nar ovanför kurvan. I detta sammanhang måste 
det även beaktas att arkeologiska utgrävningslo- 
kaler och deras tolkningar är behäftade med vissa 
fel. Det allra bästa sättet att ta fram en modell för 
ett visst givet område är att som i E4-projektet 
konstruera grafer där båda typerna av lokaler lig
ger till grund för tolkningen. Detta medför att 
både kvartärgeologen och arkeologen får ge och ta 
när det gäller ”sina” lokaler. Vi skall också komma 
ihåg att en strandförskjutningskurva anger medel

vattenståndet. Enstaka vädersituationer kan gene
rera kortvariga hög- resp. lågvattenstånd som kan 
avvika upp till ±im.

När det gäller kurvorna från E4 projektet är de 
ritade som ”enkla” matematiska funktioner. Dessa 
skall ses som generella förlopp som i sina detaljer 
kan avvika något. De lokaler som ligger till grund 
för kurvdragningen är relativt få och ligger något 
spridda längs med linjen, vilket beror på att det 
inte finns tillräckligt med data från varje enskild 
plats. Om det fanns möjlighet att utöka antalet 
lokaler, både arkeologiska och geologiska, skulle 
säkerheten i kurvdragningen öka.

Tackord
Tack till Håkan Ranheden för konstruktiv kritik 
på innehållet i texten. Göran Alm har medverkat 
till att skapa en GIS miljö där kurvor och kartor 
har konstruerats på ett stringent sätt. ■
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Summary
Shore displacement in central and north Uppland 
in relation to the surroundings

T
his article discusses the results of shore dis
placement studies in central and Northern 
Uppland in relation to information from 
neighbouring areas. The constructed curves are 

based on combined results from geological surveys 
of sediment basins and archaeological interpreta
tions of shore-bound settlements. According to pre
cision levelling from the 20th century, it has been 
determined that the isobases in the area of interest 
mainly runs in an East-West direction with values 
of approximately 3.5 mm/year at the Southern part 
of Södertörn and 6.0 mm/year in the North of Up
pland. The result of this study has confirmed these
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directions even when the time frame was extrapo
lated to 7 000 years earlier. The area was divided 
into six smaller parts where the shore displacement 
is described by six curves, with forms determined by 
a second-degree equation. This results in a parallel
ism and similitude in form for all six curves. The 
result indicates that isostatic elevation in central 
and Northern Uppland has been more tangible 
compared to Södertörn and Southern Uppland. It 
appears, however, that the area displays similarities 
with the results from North-eastern Uppland. No 
traces of transgressions could be identified within 
the area. ■
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Brunnen på bosättningen
Gårdens och omlandets miljö tolkat utifrån insekt analys

Magnus Hellqvist, Högskolan Dalarna

I
 samband med de arkeologiska utgrävning

arna inför byggandet av nya E4:an mellan 
Uppsala och Tierp i Uppland så togs ett antal 

prover för analys av makrofossila insektlämning
ar. Provtagningen utfördes i första hand i ett antal 
som brunnar tolkade anläggningar, som påträffa
des i anslutning till förhistoriska bosättningar.

Makrofossil insektanalys är en mycket använd
bar metod vid studier av prover tagna i samband 
med arkeologiska utgrävningar av förhistoriska och 
historiska bosättningar. Insekter kan komma till 
bosättningen genom olika aktiviteter eller ”slump
mässigt” vid förflyttning i landskapet. Men ett an
tal arter väljer aktivt miljö och/eller substrat och 
människan skapar ofta många olika miljöer i sina 
aktiviteter som är attraktiva för många insekter.

Den undersökning som presenteras i denna ar
tikel fokuserar framför allt på brunnen som an
läggning och det finns anledning att se närmare på 
denna anläggningstyp. Brunnar är relativt vanliga i 
samband med arkeologiska utgrävningar av förhis
toriska och historiska bosättningar, men brunnens 
historik är inte helt utredd. Dess främsta ändamål är 
i de flesta fallen att utnyttjas som resurs för vatten, 
ett livsnödvändigt livsmedel. Men det finns olika 
sätt att få tillgång till vatten och behovet styr natur
ligtvis om och hur många brunnar människor har 
ansett sig behöva anlägga. De har inte bara fungerat 
som vattenreservoarer, utan även som mötesplatser 
mellan människor, speciellt i områden i världen där 
vatten är en bristvara. Även saltutvinning är en ti
digare funktion för brunnsanläggningar.
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Konstruerandet och anläggandet av brunnar 
eller brunnsliknande konstruktioner har före
kommit sedan lång tid tillbaka, även om det inte 
finns någon uppfattning om när denna utveckling 
påbörjades. Det finns mycket gamla exempel på 
brunnar byggda i Mesopotamien för redan 8000 
år sedan och en av de äldsta träkonstruktionerna är 
en ca 7 300 år gammal brunn från Köln. Den var 
15 meter djup och hade en för den tiden relativt 
avancerad konstruktion bestående av knuttimrade 
grova ekplankor (Seegers 1992:9).

I Nordeuropa råder det normalt inte brist på 
vatten, utan de flesta regioner här uppvisar god 
tillgång till vatten bl.a. genom vattendrag, sjöar 
och naturliga källor. Men i vissa områden är det 
mer eller mindre brist på riklig tillgång på vat
ten, eftersom det finns begränsat med naturlig 
förekomst av vattendrag och sjöar. I Mälardalsre- 
gionen är Uppland och Västmanland bitvis sådana 
områden, speciellt vid de större slättområdena, 
där närheten till vatten är begränsad vilket är av
görande för god till vattentillgång.

Förutom naturliga resurser i form av ytvatten 
som sjöar och vattendrag kan man naturligtvis an
vända s.k. naturliga källor om det finns tillgång till 
sådana. Definitionen av ett naturligt källflöde är: 
”ett distinkt utflöde av grundvatten ur jord eller berg och 
den vattensamling med avrinning, som ofta förekommer 
vid ett sådant utflöde

I de fall detta har varit tillgängligt så är det ett 
av de bästa alternativen, eftersom naturliga källor 
håller god kvalité och ofta jämnt flöde av vatten.
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I brunnen utnyttjar man förekomsten av mark
vatten och grundvatten. Grundvattennivån varie
rar under året beroende på mängden nederbörd i 
form av snö och regn och återspeglar således årets 
variation i torka och nederbörd. Hur användbar 
en brunn blir, hänger därför mycket på vilken till- 
rinning som sker av vatten till brunnen.

Om man utgår från vår egen tid kan man göra 
en indelning av olika typer av brunnar på det sätt 
de har anlagts. Enklast är att utnyttja naturliga 
källflöden (se ovan), antingen direkt eller att man 
anlägger en konstruktion (t.ex. tunna) i anslut
ning till källan. Mer aktivt anlagda brunnar är an
tingen enkelt anlagda gropar (utan konstruktion), 
grävda brunnar med schakt och konstruerad vägg, 
ett nedtryckt rör i marken och borrad brunn (Juuti 
& Wallenius 2005:13-17). De två sista exemplen är 
nutida konstruktioner som kräver god kunskap 
om teknik och grundvattenflöden.

Hur man går tillväga för att konstruera brun
nen är naturligtvis begränsad av den teknik som 
finns att tillgå, vilket innebär att man begränsa
des av djup och funktion på brunnsanläggningen. 
Men det finns exempel på brunnsanläggningar 
på 300-600 meters djup i antikens Kina med en 
ålder på minst 2 200 år. I det exemplet har man 
utnyttjat en teknik kallad ”chop-chop-metoden”, 
även kallad linstötborrning, där man utnyttjat en 
fjädrande bom för att borra sig ner till stora djup. I 
detta aktuella fall utnyttjades dock brunnen för att 
utvinna salt (Andersson 1993:22).

Även konstruktionen har förändrats genom histo
rien, vilket varierat med kunskap och teknik. Förhis
toriska och medeltida brunnar i Sverige är normalt 
uppbyggda av störar, käppar, flätverk av trä eller 
knuttimrade. Med tiden kom brunnar att anläggas 
med väggar av sten och block och från medeltiden 
och framåt finns fynd av kallmurade brunnar (Er- 
ixon i93o:i8off.). Brunnar som framkommer från 
järnåldern, i samband med arkeologiska utgräv
ningar, brukar framträda som mörkfärgningar och 
igenfyllnad i olika lager som avviker från de omgi
vande naturliga sedimenten. Det är inte ovanligt att 
det finns kvar sten eller block i botten på brunnen 
och ibland återfinns rester av brunnsflätning och i 
enstaka fall delar av konstruktionen.

Brunnar med knuttimrade konstruktioner och

skiftesverk uppträder i Sverige framför allt från 
medeltiden och det finns även exempel på brunnar 
med stavkonstruktioner från denna tid (Boethius 
i93o:i4iff.). Men fenomenet är äldre än så (se 
ovan) och det rör sig om en teknisk utveckling av 
konstruktionen i brunnen. Det finns flera goda 
exempel på brunnar med mycket välbevarad tim
merkonstruktion från bl.a. romersk tid i York, 
England (jfr. Hall m.fl. lpSomiff; Kenward m.fl. 
1986), men det finns även goda svenska exempel 
och välbevarade brunnar har grävts ut i bl.a. Lund 
(jfr. Blomqvist 1935:17304 Mårtensson 1962/63: 
203ff; Blomqvist & Mårtensson i963:i26ff.). Ib
land finner man även brunnar där timmer från 
någon annan konstruktion använts sekundärt till 
brunnen; ett medeltida exempel grävdes bl.a. ut i 
kv. Bryggaren, Uppsala (Carlsson m.fl. 1991).

Att anlägga en brunn är en del av problematiken. 
För att utnyttja brunnen måste de som använder den 
lätt kunna få upp vattnet, vilket enklast sker genom 
olika slags ämbar eller säckar som dessutom kan ha 
varit försedda med en stång (Erixon 1930:201). Al
ternativet är att göra brunnarna så vida upptill att 
man med lätthet kan gå ner till vattenytan. Med ti
den kommer utvecklingen att leda till anordningar 
som stolpvinden, som kommer att ersättas av vind
spelet med en ställning fäst i en rullkavle och till slut 
pumpar (Erixon i93o:204ff.). Men för de förhisto
riska brunnar, som diskuteras i denna artikel, är det 
ämbar och säckar som man håller i handen, med 
rep eller på stolpe som är aktuellt.

Brunnar kommer naturligtvis att få varierande 
former beroende på vilken teknik som utnyttjas för 
brunnskonstruktionen eller hur lätt det går att gräva 
brunnen i olika marktyper. Den typiska formen för 
brunnen är dock en trattlik form, där brunnen är vi
dare upptill vid markytan och sedan smalnar av mot 
botten, likt en stor tratt. Ursprunget för en sådan 
form har knappast med tillrinningen i brunnen att 
göra, utan är ett resultat av själva processen vid ned
gravningen. Det finns historiskt olika typer av teknik 
för själva grävandet av brunnen, som exemplifierats 
ovan, men man får förvänta sig att den enkla formen 
av handgrävning är den vanligaste. Då underlättas 
naturligtvis nedgravningen på djupet av en vid övre 
del. Dessutom har säkert detta underlättat för möj
ligheten att enkelt få upp vatten från brunnen.
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En annan problematik är att kunna utnyttja 
brunnen så att vattnet ska vara tjänligt som livs
medel, d.v.s. hålla god kvalitet. Det är beroende 
av vilken typ av sediment och/eller berggrund 
som grundvattnet flödar genom och hur brunnen 
sköts under tiden den använts. Förutom kvalite
ten så styr även jordarten mängden vatten som 
kan strömma genom marken. Mer genomsläpp- 
liga jordarter innebär snabbare flöde, men mängd 
och kvalitet på vattnet kan försämras om det är 
en alltför grovkornig jordart. Ett lager med sandig 
och/eller siltig jordart som ligger i samband med 
tätare jordarter som lera ger en bra förutsättning 
för både mängd och kvalitet.

När det gäller vattnets kvalitet så kommer även 
frågan om brunnens övertäckning in som en viktig 
parameter. Det är idag en självklarhet att brunnar 
är övertäckta med någon typ av lock eller skydd. 
Det finns inga dokumenterade fall med förhisto
riska brunnar där man helt klarlagt att man har 
lämningar efter ett lock eller övertäckning till en 
brunn. Det råder olika meningar om detta när det 
gäller förhistorisk tid, speciellt som de fyllts igen 
efter användning. Men ser man till rent kvalitativa 
frågor, så är det alltid att rekommendera att man 
täcker sin brunn. Dels för att barn och djur kan 
falla ner däri, dels för att olika typer av organiskt 
material och jord kan hamna i brunnen.

Kvaliteten på brunnens vatten kan även påver
kas negativt av närheten till betesdjur. I nutida 
rekommendationer kring brunnsanläggningar på
pekar man hälsoriskerna med att ha brunnar för 
dricksvatten i anslutning till betesdjur. I flera av 
fallen med de undersökta brunnarna, som presen
teras i undersokninąen här, har betesdjur varit nära 
brunnen eller så har man rentav utnyttjat brunnen 
i ett senare läge som vattenhål för betesdjuren.

Allt som hamnar i brunnen oavsiktligt kan 
göra att vattnets kvalitet försämras och exempel
vis drunknade mindre djur kan göra vattnet helt 
otjänligt och rentav farligt att förtära. Ur det per
spektivet är det svårt att tro att inte människor re
dan under förhistorisk tid vidtog åtgärder för att 
eliminera dessa risker, även om det idag inte finns 
konkreta bevis för att detta inträffat.
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Brunnar som 
provtagningsmilj ö
Brunnar är en mycket användbar typ av anläggning 
för att förstå en tidigare bosättning. Anläggningen 
är en av de viktigaste resurserna på en bosättning 
genom sitt bidrag till vattenförsörjningen. Samti
digt kan andra källor för vatten i det omgivande 
landskapet, som sjöar och vattendrag, också bidra 
med vatten som extra resurs. Men för det prak
tiska livet på en bosättning och i och med att vint
rar i Mälardalen bundit människor och boskap till 
resurser på den egna gården, bör nog brunnen be
traktas som en viktig anläggning och resurs. Na
turligtvis kan bilden modifieras av olika perioder 
av svalare eller varmare klimat - d.v.s. perioder av 
strängare eller mildare vintrar.

Undersökningar av brunnar i arkeologiska sam
manhang har radikalt förändrats under de senaste 
15-20 åren. Möjligheterna till uttag av sötvatten 
för både människors och husdjurs behov kan va
riera mycket mellan olika regioner och på vissa 
platser finns det lite vatten att enkelt tillgå för det 
dagliga behovet. Brunnen har använts en viss pe
riod och därefter har man fyllt igen den med olika 
substrat och jordmaterial och/eller så har brun
nens väggar kollapsat.

Hall m.fl. (1980) diskuterar olika källor för just 
biologiska lämningar i brunnar. Bilden komplice
ras av att brunnens konstruktion kan raseras med 
tiden, så det finns många källor till biologiska fynd 
i brunnen. Författarna ställer upp fyra viktiga 
möjligheter för hur biologiska lämningar hamnar 
i brunnens lagerföljd: (a) växter och djur fanns i 
brunnen innan igenfyllnad och blev inblandat i 
detsamma; (b) växter och djur fanns i det dum
pade materialet; (c) organismer hamnade i brun
nen mellan olika stadier av dumpning av material 
och (d) organismer har transporterats ned genom 
fyllnadsmaterial efter igenfyllnad. Det är framför 
allt de två första punkterna (a-b) som är mest aktu
ella för proverna i undersökningen från E4-utgräv- 
ningarna och i några fall rör det sig helt klart om 
insekter som levt i anläggningens vattenmiljö (a).

Vid studier av olika typer av biologiska bevis för 
miljö och klimat på en bosättning erbjuder brun
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nen flera viktiga fördelar. En av de viktigaste är 
bevaringsförhållandena. Genom att den oftast är 
nedgrävd under grundvattenytan så innebär det att 
sediment och biologiska lämningar ligger i en vat- 
tendränkt eller fuktig miljö. Genom sin fuktiga och/ 
eller blöta karaktär bevarar den ofta både avsatta se
diment och fyllnadsmaterial och därmed även even
tuella artefakter (spec, trä och läder) och biologiska 
lämningar som finns i brunnens jordlager.

I en mer traditionell brunn är det normalt fram
för allt i det som motsvarar brunnens botten, där 
avsättningen motsvarar brunnens användningstid, 
som man kommer att finna en större mängd fynd. 
Av naturliga skäl finns det också bättre förutsätt
ningar för att detta bottenlager legat under vatten 
och att där även fortsatt att vara fuktigt efter brun
nens användningstid, vilket därmed ger bättre möj
ligheter till bevarande i sedimenten. I de övriga la
ger som överlagrar bottenlagret kan man förvänta 
sig att det rör sig om fyllnadsmaterial i samband 
med att brunnen övergivits och/eller lager av kol
lapsade delar av brunnens väggar. I motsatts till 
bottenlagret, är det större variation och mindre san
nolikt att dessa lager innehåller organiskt material 
och lämningar efter aktiviteter på bosättningen.

En annan viktig faktor, som både är problema
tisk och intressant, är att när brunnen tagits ur 
bruk har den fyllts igen med jord, kompost, gödsel 
eller liknande och ibland har även brunnens väg
gar kollapsat. Båda dessa händelseförlopp kan ge 
en svårtolkad avsättningshistoria med komplice
rade lagerföljder, vilket påverkar möjligheterna 
att utnyttja prover från brunnar för analys. Det in
tressanta är att i de fall det rör sig om fyllnadsma
terial kan man få information om andra delar av 
en bosättning än den som finns i brunnens närhet. 
Exempelvis om man tolkar att fyllnadsmaterialet 
kommer från aktiviteter i och runt bosättningen. 
Därför är det viktigt med god och noggrann strati
grafisk bedömning av brunnens lagerföljd i fält.

När det gäller de undersökta brunnarna finns 
det även faktorer som har betydelse för brunnsan- 
läggningens funktion och användning, men som 
vi vet lite om och mer kan spekulera om idag:

• De hydrologiska förutsättningarna för brun
nen, d.v.s. tillströmningen och hur högt

grundvattenytan har stått och dess fluktua
tion. Områdena runt Lövstaholm, Vaxmyra 
och Kyrsta, liksom i hela Uppland, har ändrats 
avsevärt genom bl.a. landhöjningen och i nu
tid får man räkna med detta när man bedömer 
brunnens användbarhet.

• Under den tid de undersökta boplatserna i 
Uppland var i bruk hade de ett mer kustnära 
läge än idag och möjligheten finns att kvalite
ten på vattnet i brunnen kan ha påverkats av 
saltinträngning.

• Om brunnen varit övertäckt med någon typ 
av lock påverkar detta bl.a. vilka djur och väx
ter som hamnat i brunnen.

Av de olika metoder som kan utnyttjas för att 
förstå brunnens historia och vad brunnens fyll
nadsmaterial visar, intar insekt analys en speciell 
ställning. Det finns flera anledningar till hur in
sekter, speciellt skalbaggar, hamnar i brunnen och 
dess avsatta lager. Analysen av insekter är också 
en utomordentlig metod för analys av brunnar, ef
tersom de arter som hittas ofta kan avslöja om det 
avsatta lagret utgör brunnens bottensediment, om 
det är dumpat material eller om det eventuellt är 
en kollapsad brunnsvägg.

Insekter är också aktiva i sitt näringssökande. 
Vissa arter kan potentiellt leva i brunnsmiljö om 
rätt förutsättningar finns, som i dess vatten eller 
i den fuktmögliga träkonstruktionen inuti brun
nen. Brunnen fungerar även som en stor insekts
fälla och skalbaggar och andra insekter som rör sig 
på markytan faller ned i den, drunknar och avsät
tas i bottensediment som en direkt reflektion av 
den omgivande miljön.

Precis som med makrofossila växtdelar, trä, mol
lusker och liknande, kan insekter följa fyllnadsma
terial som gödsel, trä, kompost mm. som dumpas 
i brunnen. Då kan de indikera eventuellt aktivitet 
och miljön för det dumpade materialet. När väg
garna i en brunn kollapsar, finns naturligtvis ris
ken att insektlämningar avsatta i äldre sediment 
hamnar i stratigrafiskt felaktigt läge.

Det är viktigt vid analys av prover från ar
keologiska utgrävningar att ha förståelse för de 
processer som ligger bakom hur olika växter och 
djur hamnat i den kontext där man finner dem.
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Man bör även beakta vad som påverkar analysen 
fram till presenterade resultat. Dessa processer 
och hur de påverkar exempelvis en insekt från 
att den lever till att man gör en tolkning av en 
analys innefattas i begreppet tafonomi. Kortfat
tat är tafonomi ett sätt att försöka förstå proces
serna bakom hur antalet arter och mängden in
divider hamnar i exempelvis en anläggning som 
bakomliggande orsaker, bevarande, hantering av 
provet under utgrävningen etc. Tafonomi är idag 
en väl etablerad del av forskningen kring paleo- 
ekologiska undersökningar och en utförlig be
skrivning av metodiken återfinns mer generellt i 
bl.a. Nicholson (2004:179-190) och specifikt för 
fauna i Dincauze (20oo:422ff.).

En tafonomisk undersökning av en recent gårds- 
brunn, där miljön är väl känd, har påvisat problem 
och möjligheter med djur som rör sig runt brunnen 
(Hellqvist 2004a). Den undersökta recenta brunnen 
var mycket väl övertäckt, men i undersökningen på
träffades många fynd från aktiviteter och landska
pet runt brunnen. Dock fanns där inga dyngbaggar, 
trots att betesdjur (i detta fall kor) hade betat runt 
brunnen. Detta kan troligen förklaras med dyng- 
baggarnas levnads- och rörelsemönster. Detta står i 
stark kontrast till brunnar från förhistorisk och his
torisk tid, där dessa grupper ofta dominerar.

Undersökningsområden 
och metodik
Sammanlagt har insektanalys utförts på prover från 
fyra lokaler utmed E4:an, nämligen Kyrsta (Hell
qvist 20cdd), som dateras från slutet av neolitisk 
tid till slutet av vikingatiden, Lövstaholm (Hell
qvist 2007) med dateringar från yngre bronsålder 
till folkvandringstid, den äldre järnåldersboplatsen 
i Vaxmyra (Hellqvist 2005:1960?.) och det medel
tida torpet i Sandbro (Hellqvist 20o6b:84ff.). En 
undersökning av makrofossila lämningar av mol
lusker utfördes på prover från lokalen Trekanten, 
men presenteras inte här (Hellqvist 2006a). De 
flesta anläggningarna blev primärt tolkade som 
brunnar, vilket i några fall har reviderats. I figur 9 
presenteras alla undersökta anläggningar, samt i 
vilka det förekom fynd av insekter.

Det finns olika modeller för att dela upp brunnar 
som anläggning och de olika lager som bygger upp 
denna. Eriksson (i995:26ff.) gjorde indelning av 
brunnarna i tre huvudgrupper med utgångspunkt 
från igenfyllningslagren i: (a) naturliga processer 
i form av ras och sedimentering; (b) naturlig av
sättning genom vatten- och vinderosion och (c) 
antropogen igenfyllning. Den sista gruppen upp
delades även i två undergrupper, genom antingen 
ackumulerad successiv igenfyllning eller en till
fällig händelse. Denna uppdelning är mer en be
skrivning av troliga ursprung för lagerföljden i an
läggningen och det kan vara svårt att kategorisera 
sedimenten till dessa olika grupper. I denna artikel 
presenteras därför anläggningarna i två förenklade 
kategorier baserade på deras form och utnyttjan
de: (1) de som motsvarade tydliga brunnsanlägg- 
ningar och (2) de anläggningar som ursprungligen 
synes ha varit brunnar, men som med tiden har 
utnyttjats för sekundär användning.

I proverna från Vaxmyra var det rikligt med 
fynd, men i proverna från Kyrsta och Lövstaholm 
var det i flera undersökta anläggningar få eller 
inga fynd av insekter och makrofossila frön. Orsa
ken till detta kan diskuteras, men naturligtvis spe
lar längden på användningstiden av brunnen stor 
roll och vad som hänt därefter. Den korta tiden 
som brunnarna har utnyttjats kan ha att göra med 
dålig tillrinning av grundvatten i brunnen eller 
dålig kvalitet på vattnet eller en kombination av 
båda faktorerna. Om man gör tolkningar av be
gränsat resultat, baserat på få arter, bör man vara 
medveten om att det innebär vissa risker, eftersom 
flera arter stärker tolkningen av ett fyndsamman
hang. Man bör även vara medveten om att i såda
na sammanhang är det viktigt med en detaljerad 
anläggningsbeskrivning och tolkning i fält, vilket 
kan väga upp detta och hjälpa till vid tolkningen i 
samband med analysen av prover.

Även formen på anläggningar kan ge informa
tion om vilken typ av anläggning det rör sig om. 
De provtagna brunnarna har i de flesta fall uppvi
sat den karakteristiska trattform som är typisk för 
brunnsanläggningar, d.v.s. med en vidare överyta 
som avsmalnar nedåt. Men i flera fall är brunnarnas 
form inte en utpräglad trattform och anläggning
arna liknar mer en nedgravning i form av en grop.
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Det finns även andra avvikelser i de anläggningar 
som varit brunnar, men som utnyttjats sekundärt 
för andra syften, exempelvis vattenhål för kreatur 
eller som i Kyrsta för en grav. När det gäller anlägg
ningarna i Lövstaholm kan man uppfatta en del 
problem med kvaliteten på brunnarna, som eventu
ellt kan kopplas till återkommande översvämningar 
från det närliggande vattendraget Samnan.

Bevarandegraden för de makrofossila insekt
lämningarna påverkas mycket av geologin i ett 
område och fuktighetsförhållandena i marken. 
Det uppländska landskapet ger ofta goda möj
ligheter till goda bevarandeförhållanden genom 
den stora utbredningen av slättområden med lera, 
framför allt på slättområdena runt Uppsala. Ler
jordarna och den höga lerhalten i många prover 
gör att bevarandeförhållandena normalt är mycket 
goda genom lerans täthet och höga fuktighet. För
utsättningarna för goda bevarandeförhållanden 
ökar dessutom med ökad fuktighetshalt i marken.

Anläggningen från Sandbro avviker från de 
övriga undersökta brunnarna genom att den är 
anlagd i sand. I området förekommer det myck
et sand, som har sitt ursprung från framför allt 
rullstensåsen (Uppsalaåsen) som ligger i nordlig 
till östlig riktning från platsen. Sanden har även 
ganska stor utbredning på den jordartsgeologiska 
kartan (Grånäs 1990), den återfanns i markprov 
i området och även i botten på den undersökta 
anläggningen, tolkad som svalförvaring. Enbart 
två arter av skalbaggar fanns i denna anläggning 
vilket troligen beror på typen av anläggning. Ef
tersom fynden var ganska välbevarade kunde man 
misstänka att de var recenta. Men anläggningen 
tycks ha blivit igenfylld vid ett tillfälle och därefter 
varit väl försluten för påverkan utifrån. Dessutom 
visade fragmenten av insekterna som påträffades 
tecken på fragmentering och oxidation, vilket 
gjorde att det kunde uteslutas att de var recenta.

De jordarter, som avsatts i sänkor och på de 
lågtliggande slätterna, utgörs främst av finse
diment i form av glacial och postglacial lera och 
dessa avlagringar dominerar runt Uppsalatrakten 
med sediment som marina leror (16-25 m ö.h.) 
och glaciofluviala avsättningar (Möller 1993). En 
av de mest framträdande landformerna i landska
pet är bland annat isälvsavlagringen i form av rull

stensåsen Uppsalaåsen och anslutande biåsar. På 
många platser är rullstensåsen till stora delar täckt 
av glaciallera och marin s.k. postglacial lera, men 
bitvis är det en morfologisk företeelse som domi
nerar landskapet. Även svallsediment, i form av 
svallsand, svallgrus och klapper, förekommer rik
ligt i anslutning till isälvsavlagringar och morän.

Sedimentens utbredning avslöjar något om om
rådets geologiska utveckling och därmed förutsätt
ningar för tidig bebyggelse. Jordarterna som bygger 
upp stora områden i Uppland, domineras av leror 
i ofta större eller mindre slättområden och ibland 
till ansenligt djup. Men längre norrut i Uppland och 
exempelvis områdena runt Kyrsta blir landskapet 
mindre präglat av stora slättområden och man får 
en större variation i topografin, med mer höjdområ- 
den med berg i dagen och morän. Såväl den glaciala 
som den postglaciala leran varierar i lerhalt och be
tecknas från mellanlera till styv lera (Persson 1982). 
Exempelvis är sedimentdjupet i centrala Uppsala 
(Studenternas IP) drygt 100 meter, med en bland
ning av sand och lera mot botten (Lundin 1988:53).

Det uppländska landskapet är också präglat av 
landhöjningen och dess effekter. De undersök
ningsområden som presenteras i denna artikel 
hade länge en kustnära lokaliseringen, som med 
tiden övergick i en allt mer isolerad havsvik. Plat
sen blev eventuellt genom isoleringen slutligen en 
sötvattensmiljö, som orsakades av landhöjningen, 
innan den helt torrlädes. Dessa olika stadier i vat
tenmiljöer - den marina miljön, havsviken och 
slutligen isolerade sötvattensamlingar - kan sätta 
sin prägel på de växter och djur som funnits runt 
boplatsen och i naturmiljön. Detta kan även åter
speglas i de prover som analyseras med avseende 
på fynd av djur och växter, bl.a. vilka arter av in
sekter som återfinns på en boplats.

Ett problem med flera undersökta områden längs 
E4:an är bristen på lämpliga provtagningsplatser i 
de naturliga sediment som bevarats fram till idag. 
Tidigare har detta diskuterats för speciellt områ
det runt Gamla Uppsala i samband med undersök
ningar inom Gamla Uppsala projektet (Königsson 
m.fl. i99379ff; Eriksson tppönspff, 1999:25ft"; 
Hellqvist i99Ó:ióóff, 2004b:9off.). Närmaste lokal 
till Gamla Uppsala i denna undersökning är Löv
staholm där det finns många likheter som ansluter
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rill resultaten från Gamla Uppsala när det gäller 
sediment och provtagning. Intressant är tillflödet 
till Fyrisån i området, vattendraget Samnan, som 
rinner igenom dalgången vid Lövstaholm. Samnan 
utnyttjades tidigare som komplement i ett försök 
att upprätta en användbar stratigrafi i området 
runt Gamla Uppsala. Men de sediment som un
dersöktes gav inte äldre dateringar än sen medeltid 
(Hellqvist & Eriksson 2001:143).

Provmängden från de olika brunnarna som pre
senteras här har varierat från runt 400 g (ca 250 
ml) till knappt 2000 g (nästan 1000 ml). Undan
taget utgörs av provet från den som medeltida tol
kade svalförvaringen i Sandbro, där provmängden 
var ca 2700 g (ca 1400 ml). Den stora variationen 
på provmängden från de olika anläggningarna är 
inte en genomtänkt strategi utan mer slumpmäs
sigt betingad beroende på anläggningens storlek 
och tillgängligt material.

Någon analys av provernas lerhalt eller fuk- 
tighetshalt har inte utförts, därför varierar fuk- 
tighetshalten på den redovisade vikten och/eller 
volymen på det analyserade provet och angivna 
bedömningar av lerhalten har gjorts okulärt under 
analysen. Eftersom proverna håller hög lerhalt, så 
har själva provbearbetningen innan analysen va
rit komplicerad. De flesta proverna har behandlats 
med Natriumhydroxid (NaOH) för att lösa upp 
de organiska bindningarna. Proverna våtsiktades 
sedan i sikt med maskvidden 0,25 mm. Det kvar
varande materialet genomsöktes i mikroskop och 
insektdelar plockades ut för vidare bestämning 
och samtidigt registrerades andra fynd.

Artbestämningen av makrofossila insektläm
ningar är en mycket tidskrävande process. Först 
artbestäms de delar som kan identifieras till ord
ning, familj och släkte, därefter kan man eventu
ellt direkt identifiera vissa individer till art. Däref
ter vidtar ett bestämningsarbete som i huvudsak 
bara kan göras i entomologiska referenssamlingar, 
tillsammans med den litteratur som finns om de 
olika arterna. Till den här analysen har i huvudsak 
de entomologiska samlingarna vid Evolutions
museet i Uppsala använts. Därefter kommer det 
mycket an på hur studerat ett släkte eller en art är 
när det gäller mängden information som finns om 
levnadssätt, livsmiljö, utbredning osv.

Presentation av vissa 
skalbaggsfamilj er
Det kan vara på sin plats att presentera några av 
de skalbaggsfamilj er som förekommer frekvent i 
undersökningarna och vad de står för mer gene
rellt. En viktig skalbaggsfamilj är jordlöpare (Ca- 
rabidae). De flesta arter i denna familj är ”allätare” 
och ofta fungerar de som indikatorer på miljöer 
där de jagar andra insekter. De har även haft stor 
betydelse för tolkningen av klimathistoria, efter
som många arter är mer beroende av klimat än 
viss typ vegetation.

Det finns familjer där arterna är fullständigt an
passade till vattenliv som dykare (Dytiscidae). Men 
även i andra familjer, som äkta vattenbaggar (Hy- 
drophiloidea), finner man förutom vattenlevande 
djur även landlevande och amfibiska djur. Den 
största skalbaggsfamiljen är kortvingarna (Staphyli- 
nidae) och i Sverige finns över 1000 arter. De före
kommer i många olika miljöer och är i arkeologiska 
prover ofta knutna till gödsel, kompost mm.

En för tolkningen av förhistorisk bosättning och 
ekonomi viktig familj är bladhorningarna (Sca- 
rabaeidae). I denna familj återfinns bl.a. tordyvlar 
(Geotrupes) som kopplas till bete och betesmark och 
dyngbaggarna (Aphodius) där flera arter fortplantar 
sig i spillning från betesdjur. Dyngbaggarna är trots 
sitt substratval kräsna och söker färsk spillning och 
därigenom blir dessa skalbaggar mycket goda indi
kationer på bete snarare är spillning.

Bland de övriga familjerna kan nämnas vivlar 
(■Curculionidae), som i ett globalt perspektiv är 
djurrikets största familj. Man tror att det finns 
långt över 100 000 arter, främst i tropikerna. Alla 
arter vivlar är växtätare av något slag (fytofaga) 
och inom familjen finns många svåra skadedjur.

Resultat
Insektfynden kommer framför allt från skalbaggar 
(Coleoptera), vilka är de vanligaste makrofossila in
sektlämningarna. Ett relativt stort antal fragment 
har kunnat bestämmas till art, vilket ökar mängden 
användbar information för tolkningen. Information 
om biologi och utbredning för de olika insekterna
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och andra djur har hämtats från Chinery (1976), Gär- 
denfors m.fl. (2004), Hansen & Henriksen (1927), 
Hansen (1965, 1968), Hansen (1987), Koch (1989), 
Landin (1957, 1961, 1970), Lindroth (1985, 1986), 
Lundberg (1995), Palm (1963) och Palm (1996).

Övriga fynd som gjordes var fragment av kval- 
ster (.Acaria) som inte kunnat bestämmas till art, 
liksom icke artbestämda flugpuppor i flera prover. 
Inget av dessa fynd kunde säga något om sedimen
tens eller provets ursprung och karaktär. Intres
sant är att det i vissa prover finns fynd av larver av 
fjärdermyggor (Chironomidae) och i en brunn från 
Kyrsta hittades även delar av larver och fullvuxna 
nattsländor (Trichopera) och äggkapslar av hinn
kräftor (Cladocera). Dessa tre grupper är mycket 
tydliga bevis för att vatten täckt en större yta.

Diskussion

Tydliga brunnsanläggningar
Brunnarna i Lövstaholm
Från Lövstaholm, där bebyggelsen har sin kulmen 
under tiden förromersk järnålder till slutet av ro
mersk järnålder, framkom ett större antal brunns
anläggningar (se fig. 9). Åtta brunnar analyserades, 
men bara fyra av dessa innehöll fynd av makrofos- 
sila insektslämningar, varav en (A1242) bara inne
höll ett fynd, vilket gör tolkningen mycket osäker. 
Boplatsen låg i botten på en dalgång vid det mindre 
vattendraget Saranan. Det är ett tillflöde till Fyrisån 
som bör ha haft en större utbredning under boplat
sens verksamma period med bl.a. återkommande 
översvämningar över området. Tre av de undersökta 
brunnarna hade en för brunnar typisk trattform och 
fyndmängden varierade mycket mellan anläggning
arna. Den fjärde brunnen avvek i form och funktion 
genom ett sekundärt användande (se nedan).

Brunnarna framkom som mörkfärgningar i 
ytan och i fyllningen dominerade lera, även om 
det fanns en variation i anläggningarna med silt 
och sten. Antalet lager i anläggningarna varierade 
stort, men det var framför allt bottenlagret som 
analyserades och det var också där som det åter
fanns fynd av insekter, i övrigt var det fyndtomt.

Det största fyndmaterialet i Lövstaholm kom 
från en brunn (A 7866) (fig. 1) där det fanns sam
manlagt 10 olika fyllnadslager. Anläggningen vat- 
tenfylldes snabbt under själva utgrävningen, vilket 
kan tyda på att den även gett god tillrinning under 
järnåldern. Dock bör man vara medveten om att 
sådana faktorer kan förändras med tiden av olika 
orsaker, så ett enkelt samband finns inte. I den här 
brunnen togs prover i bottenlagret och det när
mast ovanliggande lagret och man kunde förvänta 
en relativt fuktighetspräglad fauna i anläggningen 
tillsammans med de arter som slumpmässigt ham
nat i anläggningen.

Båda proverna i denna brunnsanläggning kan 
tolkas på likartat sätt (fig. 2). Men fynden från 
bottenlagret är troligen från en period då brun
nen åtminstone under en tid varit mer vattenfylld. 
De arter som återfanns pekar mot en mycket fuk
tig miljö och i högre grad än i ovanliggande lager, 
men inte direkt vatten. Trots indikationer på vat
ten stod antagligen vattennivån i brunnen för lågt 
för att locka dit de utpräglade akvatiska arterna.

Även i det lager som överlagrade bottenlagret 
fanns det framför allt en indikation på en mer fuk
tig än rent akvatisk miljö. Det som utmärker detta 
lager är en högre andel arter som är mer bundna 
till dynga och kompost. Genom sin position i stra- 
tigrafin är det lätt att tolka detta lager som ett fyll
nadslager snarare än en kollapsad del av brunnen.

Tolkningen av miljön genom fynden i denna an
läggning pekar mot en bild som mer eller mindre 
finns med i tolkningen av de övriga brunnarna i 
undersökningen. Det är dels fuktiga och i vissa fall 
beskuggade platser, men där indikeras även stil
lastående eller mer rörliga delar av ett vattendrag 
och tillfälliga eller permanenta vattenansamlingar. 
Det är inte ovanligt att dessa arter också föredrar 
leriga jordarter och ibland ett krav på vegetation i 
botten på vattensamlingen.

Även växtligheten avslöjas med hjälp av skal- 
baggsarter som lever bland växtkompost och mos
sa och platser med högre vegetation eller lövskog 
på mullrik jord, som exempelvis vid eller i rikkärr 
med buskar av släktet Salix (videväxter). Även om 
insekter som lever i en fuktig miljö inte direkt levt 
i brunnen, så kan sådana ha hamnat i en sådan an
läggning från sin livsmiljö i vattendraget i områ-
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Figur i. Brunnen rikast på insektsfynd (A7866) av de utgrävdajärnåldersbrunnarna i Lövstaholm. Man kan tydligt 
observera den typiska trattlika brunnsformen och i detta fall var brunnen uppbyggd av 10 olika lager (foto: Magnus 
Hellqvist).
Figure 1. The well with most insect remains (A7866) of the excavated Iron Age wells at Lövstaholm. Clearly 
noticeable is the typical funnel shape. This well consisted often different layers (photo: Magnus Hellqvist).
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det. De vittnar om den fuktiga miljö som präglat 
brunnens närmaste omgivning. De kan ha hamnat 
i vattnet och drunknat eller hamnat i brunnen ge
nom fyllnadsmassor i ett senare skede.

Även om bottenlagret inte var lika präglat av 
dynga, förmultnande växtmaterial eller kompost 
som det ovanliggande lagret så fanns där arter från 
sådana substrat. Denna prägel är kännetecknande 
för många prover tagna i de undersökta brunnarna. 
Av de arter som är mycket intressanta i sådana här 
fall intar dyngbaggar av släktet Aphodius en sär
ställning. Det är en av flera viktiga grupper skal
baggar, vilka är indikatorer på färsk gödsel i nära 
eller direkt anslutning till den provtagna anlägg

ningen. Exempelvis hittades i bottenlagret Aphodi
us foetens, en art som framför allt uppträder på mer 
exponerade och sandiga områden, där den lever på 
dynga från alla typer av domesticerade djur, men 
framför allt kor. En annan art i samma prov var 
Aphodius granarius, som inte bara återfinns i dynga 
utan även bland förmultnande vegetabilier, såsom 
kompost men även as. Larven hittar man dock i 
ko- och hästdynga. I ovanliggande lager återfanns 
bl.a. dyngbaggarna Aphodius spacelatus och Aphodi
us fimetarius vars larver lever i dynga från både ko, 
får och häst och Aphodius fimetarius, som förutom 
gödsel även lever av förmultnande växtmaterial.

Det som är speciellt med denna brunn jämfört

Brunn A7866, Lövstaholm, bottenlager

Synantrop

Öppet landskap

Gödsel

Akvatisk miljö

Öppet
landskap

Kompost
m.m.

Akvatisk miljö Fuktig miljö Gödsel Odlad mark Synantrop

■ A7866

antal individer

Brunn A7866, Lövstaholm, lager 2 överlagrande bottenlagret

Synantrop
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Gödsel

Akvatisk miljö

Öppet
landskap

Kompost
m.m.

Akvatisk miljö Fuktig miljö Gödsel Odlad mark Synantrop
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FIG u R 2. Brunnen A7866 från Lövstaholm, som syns på bild i fig. 1. Staplarna representerar antalet individer av 
arter av skalbaggar (Coleoptern), identifierade genom analys av subfossila insektlämningar, som representerar vissa 
miljöer. Vissa arter representerar fler än en miljö och återfinns i flera staplar.

Figure 2. Well A7866 at Lövstaholm (see figure 1). The staples represent the number of individuals of beetles 
(Coleoptera) identified through subfossil insect analysis. Different species indicates specific environments. Some species 
represent more than one environment and are present in various staples.
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med andra undersökta brunnar, är indikationer 
på odlade växter och det som kan betecknas som 
ruderatmarksväxter, d.v.s. mark i närheten av 
bebyggelse. Det kan exempelvis röra sig om av
stjälpningsplatser och ladugårdsbackar och sådana 
platser som hyser en flora av i första hand kväve- 
gynnade växter. Det är i sammanhanget intressant 
att analysen av makrofossila växter från anlägg
ningen pekar mot ett tydligt kulturlandskap med 
odling och även troligt bete runt eller nära brun
nen. Här stärker växt- och insektsfynden varandra 
i tolkningen av miljön runt brunnarna.

Bland de arter som påträffats är flera intres
santa att se närmare på. I bottenlagret återfanns 
två växtbaggar av släktet Phyllotreta och Chaetoc
nema, Phyllotreta vittula och Chaetocnema hortensis. 
Arter av släktet Phyllotreta är generellt kända som 
svåra skadegörare och Phyllotreta vittula angriper 
sädesslag. Chaetocnema hortensis lever framför allt 
på växter zvPoaceaespp (gräs). Dessa indikerar till
sammans med flera andra arter både odlade om
råden och öppna gräsbevuxna platser. Intressant 
i sammanhanget är jordlöparen Pterostichus cupreus 
som lever på öppna, men inte allt för torra ängs
marker och fält med ganska tät vegetation av gräs 
och halvgräs. Denna art är ett bra exempel på arter 
som t.o.m. gynnats av människans aktiviteter och 
den återfinns ofta på odlade områden, speciellt vid 
spannmålsodlingar.

I det fyllnadslager som följer ovanpå bottenlagret 
blir denna prägel av vegetationen ännu mer intres
sant. Här återfinns en utbredd men inte helt vanlig 
skalbagge, Aclypea opaca, som är en utpräglad växtä- 
tare. Just denna art kan idag uppträda som ett svårt 
skadedjur på betor, där både vuxna djur och larver 
lever på blasten, men den har även återfunnits gna
gande på t.ex. havre. Denna bild förstärks ytterli
gare genom fyndet av en växtbagge (Chaetocnema), 
den allmänna jordloppan Chaetocnema concinna, 
som ofta återfinns på odlade växter såsom betor 
(Beta vulgaris) vilka den kan angripa, men även väx
ter av Polygonum spp. och Rumex spp. d.v.s. allmänt 
arter i familjen Polygonaceae (slideväxter).

Tolkningen pekar mycket mot att brunnen legat 
just i eller vid ett odlat område runt bosättningen 
och de arter som hör till vissa odlade växter och ru
deratmarksväxter har hamnat i brunnens fyllnads
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material. Visserligen är flera av arterna klassade 
som skadedjur på bl.a. betor, vilket i detta fall bor
de röra sig om någon typ av rovor. Men det finns 
inga andra indikationer på att det rör sig om dessa 
växter, utan snarare ruderatmarksväxter inom fa
miljen Polygonaceae (slideväxter). Tillsammans 
med indikationer på gräsbevuxna ytor, är detta ett 
fuktigt aktivitetsområde med bete, nära eller di
rekt i anslutning till den odlade marken. Även om 
det inte är ett helt entydigt resultat, så verkar ändå 
Lövstaholms järnåldersmänniskor ha haft problem 
med angrepp på de odlade grödorna.

I den tredje typiska brunnen (A3922) från Löv- 
staholm var det till skillnad mot den föregående en 
tydlig indikation på akvatisk och fuktig miljö i det 
bottenprov som analyserades (fig. 3). Anläggning
en var lite speciell då fyllningen i huvudsak bestod 
av lera och mycket sten som fanns djupt ner i brun
nen och en tolkning är att stenarna kan ha varit en 
del av en kant runt brunnen. Dessutom fanns det 
i botten av anläggningen störar och en mörkfärg- 
ning av organiskt material som kan ha varit rester 
av ett flätverk i bottenkonstruktionen. Samman
lagt analyserades fyra prover, ett bottenprov som 
var relativt rikt på fynd av makrofossila insektde
lar och tre prover som var fyndtomma. Men, precis 
som i de övriga undersökta brunnarna, kan man 
med kunskap om miljön tolka det som att även 
denna anläggning legat i ett öppet betesområde.

I denna brunn återfanns sådana skalbaggar som 
lever i öppet vatten med visst djup, bl.a. ett fynd av 
en dykarbagge av det stora släktet Agabus. Arterna i 
detta släkte återfinns i limniska miljöer och då spe
ciellt mindre stillastående vattenansamlingar. Ett 
annat akvatiskt fynd är av en art från familjen vir
velbagge (Gyrinidae), Orectochilus villosus. Den lever 
i speciellt större strömmande vatten och i sjöar och 
den kan även återfinnas i bräckt vatten längs kusten.

I samma brunn hittades även en annan vattenle
vande skalbagge, Ochtebius minimus, som förekom
mer i alla typer av sötvatten, såväl stillastående 
som rörligt och den lever även tillfälligt i brack- 
vatten. När den hittas är det ofta i större antal och 
ofta i den grunda vegetationsrika delen av vatten
samlingen. Även den påträffade skalbaggen Lim- 
nebius truncatellus lever i alla typer av strömmande 
vatten. Den påträffas då framför allt i grundare
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partier med exempelvis gräs och mossa, men den 
kan även i sällsynta fall hittas i stillastående vatten. 
I övrigt återfinns andra arter som pekar mot en 
fuktig och/eller akvatisk miljö liksom att det finns 
arter bundna till betesdjur som bl.a. tordyvel och 
dyngbaggar.

Brunnen är mycket intressant då den både visar 
en tydlig fuktig och akvatisk miljö. Tolkningen är 
att det bottenlager som provet representerar, ock
så är en period med relativt högt stående vatten 
i brunnen. Akvatiska arter som de som hittades 
flyger ofta omkring och letar efter lämpliga vat
tenmiljöer. För att finna sådana måste vattennivån 
vara ganska hög i en brunn. Det är inte helt osan
nolikt att det har förekommit mycket akvatiska ar
ter i luften runt bosättningen i Lövstaholm då vat
tendraget Samnan ligger alldeles i närheten. Man 
kan även notera att några av dessa akvatiska arter 
är kopplade till bräckt vatten. Eventuellt kan de ha 
kommit från kusten, som då låg närmare Lövsta
holm än idag.

Brunnsanläggningar, sekundärt 
använda för andra ändamål

Från brunn till grav i Kyrsta
I samband med utgrävningarna i Kyrsta (Onsten- 
Molander & Wikborg 200Ó) framkom en hel del 
anläggningar som tolkats som brunnar. Sju av 
dessa anläggningar analyserades med avseende på 
makrofossila insektlämningar (Hellqvist zooód). 
Fem av de analyserade anläggningarna var fynd- 
tomma på insektslämningar (fig. 9). Ett flertal av 
dom hade dessutom inte den typiska trattformen 
och genom en mer generell genomgång av materi
alet i samband med insektsanalysen, då även växt
delar, ben, kol mm. noteras, kunde åtminstone 
en av dessa avfärdas som brunn. Det behöver inte 
betyda att man inte erhållit vatten i anläggningen, 
men den har inte primärt använts som brunn. De 
två anläggningar med insektsfynd har dessutom 
utnyttjats sekundärt för andra ändamål.

Den ena av dessa två brunnsanläggningar 
(A1353), daterad till senneolitikum, var dock en 
konstruktion med en mycket tydlig brunnsform
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F i G u R 3. Brunnen A3922 från Lövstaholm, som har en klar indikation av arter som lever i fuktiga och akvatiska 
miljöer. Staplarna representerar antalet individer av arter av skalbaggar (Coleopter a), identifierade genom analys av 
subfossila insektlämningar, som representerar vissa miljöer. Vissa arter representerar fler än en miljö och återfinns i 
flera staplar.

Figure 3. The well A3922 at Lövstaholm had a clear indication of species living in damp and aquatic 
environments. The staples represent the number ofindividuals of beetles (Coleoptera), identified through sub fossil 
insect analysis and which represents specific environments. Some species represent more than one environment and are 
present in various staples.
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d.v.s. trattliknande. Men i ungefär mitten av anlägg
ningen hittades en urna på vilken det låg en större 
sten och krukan var omgiven av stenar i en ring. 
Tolkningen är att detta var en brunn från början, 
men i samband med anläggandet av stenringen och 
nedsättningen av urnan har man fyllt upp brunnen 
till en ny nivå. Det gör att anläggningen har två ak
tiva användningsfaser, med olika funktioner.

När det gäller insektsanalysen återfanns det bara 
ett fynd som kunde identifieras till art i ett botten
prov från denna anläggning (A1353), skalbaggen 
Atholus corvinus. Arten anses vanlig och förekom
mer i olika typer av miljöer exempelvis dynga, 
kompost men även as. Intressant i detta samman
hang är att arten återfinns på sandiga platser och 
i kustområden, d.v.s. även på saltvattenpåverkad 
mark. Man kan inte basera en tolkning på en art, 
men denna arts närvaro i brunnen ter sig ganska 
logisk då krukan är daterad till senneolitisk tid. 
Med tanke på landhöjningssituationen i Uppland 
så bör närheten till och påverkan av dåvarande 
Östersjön och kusten ha varit betydligt mer påtag
lig. Eventuellt kan bristen på fynd i provet tyda på 
en kort användningstid (saltinträngning?) och en 
snabb övergång till funktion som grav.

Från brunn till vattenhål för husdjur 
i Kyrsta, Lövstaholm och Vaxmyra
Utifrån tolkningarna av insektanalyserna från de 
brunnar som undersökts i samband med E4-ut- 
grävningarna i Uppland kan man skönja ett intres
sant mönster, då vissa i ett senare skede använts 
som vattenhål för kreatur. Det går inte att förklara 
utifrån dessa analyser varför detta sker vid en viss 
tidpunkt av en brunns användande. Men orsaker
na är troligen flera. En kan vara att man fått ett 
ökat behov av vatten för kreatur eller liknande. En 
annan kan vara att brunnen sinat eller att det upp
stått problem med tillrinningen och till sist kanske 
en kvalitetsförsämring av vattnet.

Ett exempel på en brunnsanläggning som har ut
nyttjats sekundärt undersöktes i Kyrsta (A49309) 
(Hellqvist 2oo6d:4). Det var en relativt vid och 
stor anläggning med en diameter runt 6 meter och 
ett djup som i den djupaste delen var ca 2,60 meter. 
Anläggningen bestod av två nedgrävningar bred
vid varandra och tolkningen var att den större hu
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vudbrunnen hade blivit genomgrävd av en mindre 
brunn, vilken var försedd med en brunnsflätning.

Totalt analyserades fem prover från olika po
sitioner i anläggningen och även om ett prov var 
fyndtomt var de övriga proverna relativt rika på 
makrofossila insektslämningar. Anläggningen gav 
också ett mycket intressant material och redan i 
den första översiktliga genomgången av prover
na framgick det att anläggningen avvek från alla 
andra undersökta brunnar. Proverna är inte bara 
rika på insektslämningar av skalbaggar, utan dess
utom fjädermygglarver (Chironomidae), olika ty
per av organiska lämningar, frön, träfragment och 
kvalster (Acaria).

Fjädermygglarverna pekar mot en vattentäckt 
yta och denna miljö stärks av att det i alla pro
verna, utom i det fyndtomma provet, även fanns 
äggkapslar av hinnkräftor (Cladocera) som tillhör 
ordningen kräftdjur. Hinnkräftorna kallas ibland 
även vattenloppor och i Norden finns ca 95 arter 
(ofta namngivna efter släktet Daphnia). Dessa djur 
är övervägande limniska och förekommer ofta i 
stort antal i små vattensamlingar. Även om det 
inte gick att bestämma art av hinnkräfta, så ger 
hinnkräftornas närvaro starka indikationer på att 
det funnits en akvatisk miljö i anläggningen under 
flera perioder.

Tolkningen med en öppen vattenyta stärks yt
terligare av en grupp av insekter, nämligen natt- 
sländor (Trichoptera). I provet hittades inte bara 
lämningar av de vuxna djuren, utan i två lager 
återfanns det ”extra” skal av hopspunna, sandkorn 
och växtdelar som larverna använder som skydd. 
Populärt kallas dessa larver även för husmaskar på 
grund av denna konstruktion. Nästan alla nattslän- 
dearters larver lever i sött eller bräckt vatten och 
de är i det här fallet, liksom hinnkräftorna, mycket 
starka indikatorer på en öppen vattenyta. Larvska
len påträffades dels i den extra nedgravningen och 
dels i ett lager centralt i hela anläggningen.

Utöver dessa mycket intressanta och sammanta
get ovanligt rika fynd på akvatiska arter, så ankny
ter även de övriga fynden till den samlade bilden 
(fig. 4). Dessutom förekommer det ett antal arter 
spridda i prover genom hela profilen, som även 
kan leva i områden som påverkas av salt och/el- 
ler bräckt vatten. Två jordlöpare, Bembidion varium
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och Pterostichus nigrita, är båda på olika sätt knutna 
till fuktiga platser, gärna nära sötvattensamlingar, 
sjöar och vattendrag. Båda är knutna till vegetation 
med gräs och halvgräs (Carex). Den förstnämnda 
lever dessutom vid försumpade områden med 
saltvatten. Här fanns fynd av dykarbaggar (Dytis- 
cidae) som uteslutande lever akvatiskt och därför 
indikerar en vattenmiljö. En av dessa dykarbaggar 
har koppling mot kustnära områden genom dy- 
karbaggen Coelambus impressopunctatus, som lever 
i grunda vattensamlingar med mycket vegetation. 
I samma lager återfinns även arten Ochtebius mi
nimus, som är knuten till både stillastående och 
strömt sötvatten, men som tillfälligtvis återfinns 
i bräckt vatten.

Många av de övriga fynden var arter som lever i 
fuktiga miljöer eller vid kanten av vattensamling
ar och som troligen levde i anläggningen när den 
var vattenfylld. Från bottenprovet finns ett fynd 
av Ilelophorus gr anularis, som pekar mot förekom
sten av vatten i brunnens botten. Denna skalbagge 
hittas i sitt naturliga miljöval i stillastående till 
långsamt flytande vatten eller temporära vatten
samlingar. Dessutom föredrar den en rik vegeta
tion längs kanten.

Det fanns även en del insekter som kan påvisa 
vattenmiljöer genom att de lever på växter som 
förekommer på dessa platser. Exempelvis hittades 
snytbaggen Notaris acridulus, som lever på växter 
som finns längs vattendrag och sjöstränder. Den 
kan naturligtvis komma från platser runt boplat
sen och hamnat i brunnen i samband med att de 
rört sig i området. Men dessa växter kan naturligt
vis även växa nära brunnen om det är en fuktig 
miljö på platsen, vilket man kan förvänta sig om 
det är en större vattensamling.

Om skalbaggar, som lever i eller vid akvatiska 
miljöer, är den ena viktiga gruppen i proverna, 
så är den andra gruppen sådana som är kopplade 
till bl.a. dynga och kompost, främst dyngbaggar 
{Aphodius). Deras närvaro i brunnar eller vid en 
vattensamling är en indikation på att betesdjur, 
exempelvis kor, hästar och får, har betat i anlägg
ningens närhet. Ser man sammantaget till resulta
tet av insektsanalysen är det sannolikt att denna 
anläggning anlades primärt som brunn för dricks
vatten och sedan delvis fylldes igen för att sekun

därt fungera som vattenhål för betesdjur. Denna 
tolkning stärks ytterligare av belägg för vegetation 
från fuktiga platser och att anläggningen var vat
tenfylld i en andra fas i användningsperioden då 
den haft en sekundär funktion som vattenhål för 
betesdjur. Denna utveckling av brunnen för olika 
syften skulle kunna förklara den något väl tilltag
na omkretsen för en brunn.

Liksom brunnen i Kyrsta, så bestod brunnen 
med dubbel användning i Lövstaholm (A11632) 
också av två nedgrävningar till en större anlägg
ning. Även om anläggningen är tolkad som en 
brunn, kan man knappast tolka den samman
slagna formen som en typisk form för en brunns- 
anläggning. Möjligtvis kan man tolka de två ned- 
grävningarna som två enskilda nedgrävningar från 
början, vilka eventuellt varit två enskilda brunnar, 
men som sedan blivit sammanförda till en gemen
sam anläggning. Anledningen till detta kan ha va
rit att man slutade använda dessa som brunnar och 
sammanförde dessa till en gemensam anläggning 
som fungerade som ett vattenhål för exempelvis 
djur. I detta fall finns dock inget i stratigrafin som 
på något sätt visar att de två nedgrävningarna har 
varit separata.

I anläggningen togs två prover för analys av 
makrofossila insektslämningar, dels i bottenlagret 
i en av nedgrävningarna och dels i ett dominerande 
lager som överlagrade bottenlagret i hela anlägg
ningen. Det senare lagret kan genom fynd av rester 
från flätverk eventuellt tolkas som resultat av kol
lapsade väggar. Brunnen är inte lätt att tolka men 
mycket intressant. Det är lätt att se de två nedgräv
ningarna som två åtskilda anläggningar som med 
tiden blivit en. Bland de arter som hittades liknar 
de i stort sätt det föregående exemplet från Kyrsta, 
men indikationerna för miljöer runt anläggningen 
var betydligt svagare (fig. 5). Liksom i föregående 
fall så återfinner man de identifierade arterna i ak
vatiska och fuktiga miljöer, samt på substrat som 
förmultnande vegetation och dynga.

Det fanns arter som indikerar akvatiska förhål
landen och vattennära miljöer både i bottenprovet 
och mer centralt i anläggningen. Men, som i fallet 
med brunnen från Kyrsta, fanns det även arter som 
indikerade vatten mer indirekt genom att de lever 
på växter på kanten till eller i akvatiska miljöer.
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Figur 4. Brunn A49409 iKyrsta. Genna brunn var rik på fynd av insektlämningar, speciellt skalbaggar 
(Coleopter a). Men där fanns även mer ovanliga fynd av typiskt akvatiska djur som inte är representerade i 
diagrammet, vilka starkt indikerar vatten i anläggningen under en längre tid. Dessa djur återfanns framför allt i det 
prov som togs centralt i anläggningen i ett lager som bildats under en senare period efter anläggandet av brunnen, 
en tid då de två nedgrävningarna varit sammansatta till en och använts som vattenhål för betesdjur. Den akvatiska 
miljön återspeglas även klart i att detta lager genom stor andel akvatiska arter. Tolkningen är att den sammanslagna 
anläggningen använts som vattenhål för betesdjur. Staplarna representerar antalet individer av arter, identifierade 
genom analys av subfossila insektlämningar, som representerar vissa miljöer. Vissa arter representerar fler än en miljö 
och återfinns i flera staplar.

Figure 4. WellA49] 09 atKyrsta. This well was rich in finds of insect remains, beetles (Coleoptera) in particular. 
There were also more unusual finds oftypical aquatic animals (not Coleoptera), not represented in the diagram, which 
strongly suggests that the well held water for a long time. These animals were primarily found in samples taken from 
the central part ofthe well, in a layer formed in a period after the construction ofthe well, when the two pits were 
conjoined and used as a watering hole. The staples represent the number ofindividuals of species, identified through 
subfossil insect analysis, representing specific environments. Some species represent more than one environment and 
are present in various staples.

En intressant art i sammanhanget är fyndet av en 
bladbagge av släktet Donacia. Visserligen kunde 
inte fyndet artbestämmas, men arter i släktet lever 
generellt på vattenväxter, bl.a. på näckrosblad. Ett 
annat exempel är snytbaggsarter av släktet Notaris, 
som återfinns på vegetation på fuktiga lokaler som 
exempelvis Carex (halvgräs), Typha (kaveldunväx- 
ter) och Sparganium (igelknoppsväxter), liksom 
snytbaggen Curculio salicivorus som framför allt le
ver på Salix (vide).

Den andra gruppen i proverna, speciellt i bot
tenprovet, är återigen skalbaggar kopplade till för
multnande växtmaterial och dynga. Där återfanns 
arter som Cryptopleurum minutum, som är en myck
et vanlig art i alla typer av förmultnande organiskt 
material, som komposthögar, förmultnande gräs, i 
dynga men även på as. Där fanns även flera arter 
av dyngbaggar (släktet Aphodius). Även i detta fall

har analysen av makrofossila växter från samma 
anläggning pekat mot ett tydligt kulturlandskap 
med odling och troligen även bete runt eller nära 
brunnen, samt fuktig miljö.

Anläggningen är troligen en medvetet skapad 
grop som vattenfyllts och som blivit eller primärt 
varit avsedd som ett vattenhål för kreatur. Som 
tidigare nämnts är Lövstaholm en plats som ver
kar präglad av fuktiga förhållanden, vilket visar 
sig i både insekter och växter. Anläggningen har 
dessutom varit placerad i betesmark. Det är idag 
svårt att veta något om platsens grundvattenför
hållanden och fuktighetshalt. Men, en anledning 
till att anläggningen anlades, kan vara att platsen 
var mycket fuktig från början. Genom att skapa 
denna grop kan man ha befrämjat tillrinningen av 
vatten och därmed fått en naturlig plats för vatten 
till olika typer av betesdjur. Å andra sidan hade
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man vattendraget Samnan alldeles intill, så syftet 
är inte helt enkelt att tolka.

Det som eventuellt skulle kunna tala emot att 
anläggningen varit vattenfylld en längre tid, är att 
flera av de skalbaggsarter som lever i akvatiska och/ 
eller fuktiga miljöer kan ha kommit från det när
liggande vattendraget - Samnan. Vad man skulle 
kunna förvänta sig är att en större vattenyta som 
denna borde kunna locka till sig betydligt flera 
arter än den gjort och att således individer och an
talet fynd av insekter borde vara större. Detta kan 
dock betraktas som ett svagt motargument mot att

anläggningen varit vattenfylld under längre tid.
Vid utgrävningar på boplatsen i Vaxmyra hitta

des också en brunn, som i ett senare skede utnytt
jades som vattenhål för betesdjur. Utifrån lösfynd 
och boplatslämningar i omgivningen kan man på
visa att området varit utnyttjat från mellanneolitisk 
tid och senare. Tyngdpunkten i aktiviteterna i Vax
myra ligger i äldre järnålder, med en mycket expan
siv fas runt år o. Platsen tycks ha övergetts under 
yngre romersk järnålder (Eklund 2005:144-145). 
I Vaxmyra fann man en brunn (A9952) (fig. 6), 
som daterats till denna expansiva period på järnål-

Brunn A11632, Lövstaholm, bottenlager i SV nedgravningen av
två i anläggningen

Synantrop 

Kompost m.m. 

Akvatisk miljö

Akvatisk Fuktig miljö Gödsel Kompost Öppet Odlad mark Synantrop

■ A11632 2 4 5 6 1 0 0

antal individer

Brunn A11632, Lövstaholm, lagersom överlagrade båda 
nedgrävningarna i anläggningen

Synantropa , 

Kompost m.m. '

Akvatisk miljö
0 12 3

Akvatisk Fuktig Gödsel Kompost Öppet Odlad Synantrop

■ A11632, PM 12495 2 2 1 1 0 0 0
antal individer

Figur 5, Brunnen A11632 från Lövstaholm, med dubbel nedgravning, där tolkningen är att den användes 
sekundärt som vattenhål för betesdjur. Staplarna representerar antalet individer av arter av skalbaggar (Coleoptera), 
identifierade genom analys av subfossila insektlämningar, som representerar vissa miljöer. Vissa arter representerar 
fler än en miljö och återfinns i flera staplar.

Figure 5. The well A11632 at Lövstaholm with double pits, interpreted as a secondary use as a watering hole for 
grazing animals. The staples represent the number ofindividuals of beetles (Coleoptera), identified through sub fossil 
insect analysis and which represents specific environments. Some species represent more than one environment and are 
present in various staples.
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dersgården. Prov togs från tre lager med svart hu- 
mös lera - ett bottenprov (MPi) och från två lager 
centralt i anläggningen (MPz & MP3).

I bottenprovet finns det indikationer på såväl 
öppen mark och öppet landskap, som kompost 
och gödsel, men det är en relativt jämn fördelning 
mellan de olika grupperna. Det är en relativt sä
ker tolkning eftersom de skalbaggar som indikerar 
detta lever på markytan som jordlöpare (Carabi- 
dae) där de jagar och ramlar ned och drunknar i 
brunnen under sitt näringssökande snarare än är 
del i fyllnadsmaterial. Av de arter som represente
rar kompost och gödsel, är det bara en art som är 
beroende av färsk gödsel och därmed direkt knu
ten till betesdjur, nämligen dyngbaggen Aphodius 
distinctus. Dessa indikationer kan ses som det för
sta tecknet på igenfyllnad av brunnen på botten.

Fynden är på olika sätt i linje med den bild som 
man kan se för de tidigare beskrivna brunnarna, 
där det tydligt framkommer arter som lever ak- 
vatiskt, i fuktig miljö och sådan knutna till bete 
och odling. Både insektsanalysen och den växt- 
makrofossila analysen är samstämmiga i proverna 
från Vaxmyra. Detta illustreras bra av ett fynd av 
snytbaggen Otiorhynchus ovatus. Många av larver
na till skalbaggarna i detta släkte (Otiorhynchus, 
”öronvivlar”) lever på olika växters rötter, medan 
det vuxna djuret lever på blad, knoppar osv. Flera 
arter är dessutom att räkna som allvarliga skade
görare. Miljövalet för Otiorhynchus ovatus är såväl 
torra som fuktiga kuststränder och den lever på 
många olika slags växter (polyfag). Flera av de 
växter, som den lever på, har även hittats som 
makrofossil i brunnen från Vaxmyra, såsom syra 
(Rumex spp.) och gåsört (Potentilla-arter).

Den bild som framkommer vid tolkningen av 
de olika arterna skalbaggar och vilket redovisas i 
diagrammen i figur 7 pekar mot ett varierat kul
turlandskap. Majoriteten av djuren är sådana som 
kan hänföras till det kultur/odlingslandskap som 
borde ha omgett bebyggelsen i Vaxmyra både i dess 
absoluta närhet och på längre avstånd. Det vill säga 
odlad mark, bete, fuktig miljö och öppet landskap. 
Att det inte framkom så många akvatiska arter i 
bottenprovet, har troligen samma bakgrundsor- 
sak som tidigare diskuterats i artikeln. Dessa arter 
blir ofta attraherade av öppna vattenmiljöer och
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brunnen kan nog i vissa fall betraktas som för djup 
för att en attraktiv vattenspegel ska synas. Tänker 
man sig att brunnen dessutom är övertäckt är det 
naturligtvis omöjligt att vatten syns från luften.

De insekter man återfinner i brunnens botten
prov (MPi) är främst de djur som levt runt brun
nen på markytan och som fallit ner och drunknat. 
Men funktionen för brunnen i Vaxmyra ändras 
med tiden och i avsättningen centralt (MP3) i 
anläggningen är det uppenbart att en större vat
tenyta täckt den översta delen av brunnen.

I alla prov från brunnen finns det olika arter som 
lever på gödsel i någon form. Men proverna från 
de två lager som tagits centralt i brunnen (MPz 
och MP3) skiljer sig mot bottenlagret, genom att 
det här finns starkare indikationer på bete genom 
förekomsten av dyngbaggar (Aphodius). Detta 
skulle kunna tolkas som att dessa två lager utgör 
fyllnadslager i anläggningen.

I det mellersta (MPz) provet ökar i viss mån de 
arter som kan peka mot att lagret är ett fyllnads
lager, samtidigt som lagret utmärks av indikatio
nen på fuktig miljö. Dessa kan naturligtvis ha följt 
med i olika substrat i form av fyllnadsmaterial 
som tillförts brunnen. Indikationerna för en fuk
tig och akvatisk miljö är ändå tydliga, vilket inte 
står i kontrast mot att marken i området har en 
fuktig karaktär och att vatten funnits i närheten 
- bland annat finns ett vattendrag norr om boplat
sen. Flera av arterna som lever i fuktig miljö hittas 
också även i anslutning till öppet vatten, som vat
tendrag. Även om det finns indikationer som talar 
emot, så tolkas den samlade bilden för detta lager 
(MPz) som ett typiskt fyllnadslager.

Liksom i den fyndrikaste brunnen i Lövstaholm 
fanns även här arten Aclypea opaca. En art som är ett 
svårt skadedjur på t.ex. betor och havre. En annan 
art som ofta påträffas i dessa sammanhang är tjuv
baggen Ptinusfur som är synantrop (d.v.s. bunden till 
människans miljöer) och ofta hittas inomhus. Även 
i detta fall finns det ingen möjlighet att tolka fynden 
av arterna såsom skadegörare på exempelvis livs
medel, men någon slags form av byggnad med kall
fuktiga förhållanden bör ha funnits nära brunnen.

Det tredje provet (MP3) som togs mest centralt 
i anläggningen är mer svårtolkat. Dels förekom
mer här fragment av skalbaggar, som likt det förra
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Figur 6. Profilritning av den analyserade brunnen från Vaxmyra med sin typiska trattform. Tre prover 
analyserades och de finns utsatta i profilritningen medMPi som bottenprov och MP] som centralt prov (illustration: 
Susanna Eklund, SA U).

Figur e 6 Section of the analysed well at Vaxmyra with its typical funnel shape. Three samples were analysed and 
are indicated on the section with MPi as a sample from the bottom and MP] as a central sample (illustration by 
Susanna Eklund, SA U).

lagret, tydligt pekar mot ett fyllnadslager inklusive 
betesindikationer, men här finns även fragment av 
djur som lever sitt liv i vatten (akvatisk) och där
för indikerar en öppen vattenyta. Det pekar tydligt 
mot en period då anläggningen varit vattenfylld, i 
alla fall under en tid. Den mest sannolika tolkning
en, tillsammans med en ökad indikation på bete, är 
att man har utnyttjat kvarstoden av anläggningen 
i detta skede som ”vattenhål” för betesdjur. Om
rådet runt Vaxmyra ligger i de lägre delarna av det

omgivande landskapet, vilket gör att hydrologiska 
förutsättningarna borde varit goda.

Tolkningen är dock inte helt enkel, eftersom man 
kan fundera över varför man gör denna förändring 
av brunnens utnyttjande. Brunnens funktion kan 
ha ändrats, beroende på att t.ex. vattnet försämrats 
och blivit okänligt för människor eller att en för
ändring av miljön kring bebyggelsen skett, vilket 
medfört t.ex. en förändring av betesmarkernas be
lägenhet. Det är omöjligt att idag veta om grund-
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Brunnen i Vaxmyra, bottenprovet (MP 1)

Synantrop 

Öppet landskap

Gödsel

Akvatisk miljö

Gödsel Kompost Odlad SynantroAkvatisk

■ Seriel
Antal arter

■ Synantrop

■ Odlad mark

■ Öppet landskap

■ Kompost m.m.

■ Gödsel

■ Fuktig miljö

■ Akvatisk miljö

Brunnen i Vaxmyra, prov mellan bottten och centralt i brunnen (MP 2)

Synantropa'

Öppet landskap 

Gödsel 

Akvatisk miljö

012345678

Antal arter

Brunnen i Vaxmyra, prov centralt i brunnen (MP 3)

Synantropa'

Öppet landskap

Gödsel

Akvatisk miljö

Antal arter

Figur y. Brunnen från Vaxmyra, som även finns illustrerad i fig. 6. Tolkningen av brunnen är att den efter viss 
användningstid har utnyttjats som vattenhål för betesdjur. I det här fallet är det till skillnad mot de motsvarande 
exemplen från Kyrsta (A49309) och Lövstaholm (A11632), vilka karakteriseras av att de har dubbla nedgrävningar. 
Vaxmyra-brunnen är i sitt ursprungsskick en brunn medför brunnar typisk trattform. Staplarna representerar 
antalet individer av arter av skalbaggar (Coleoptera), identifierade genom analys av subfossila insektlämningar, som 
representerar vissa miljöer. Vissa arter representerar fler än en miljö och återfinns i flera staplar.
F'igure 7. The well from Vaxmyra (also illustrated in figure 6). The interpretation of the well is that it was reused 
as a watering hole for grazing animals. The well from Vaxmyra has retained its funnel shape, in contrast to the wells 
at Kyrsta (A49309) and Lövstaholm (11632), which were characterised by their double pits. The staples represent the 
number ofindividuals of beetles (Coleoptera), identified through subfossil insect analysis and which represents specific 
environments. Some species represent more than one environment and are present in various staples.
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vatten har kunnat producera vatten till brunnen/ 
vattenhålet i det här läget eller om vatten har av
letts medvetet till anläggningen i syftet att förse 
betesdjur med vatten.

Udda anläggningar med 
flera fälttolkningar
Brunn eller kallförråd i Sandbro
En annan intressant och dessutom en udda typ 
av anläggning var en gropliknande anläggning, 
funnen vid en utgrävning av ett medeltida torp i 
Sandbro, Björklinge sn. I samband med utgräv
ningen av platsen togs ett prov för insektsanalys. 
Samtidigt gjordes en geologisk kartläggning av 
platsen (Hellqvist 20oób:i, 2006c:z).

Tolkningen av anläggningen har växlat från en 
möjlig brunn till ett kallförråd av fäbodsvariant (fig. 
8). Syftet med undersökningen var att se om resul
tatet från en insektanalys kunde bidra med kunskap 
om anläggningens ursprungliga användning. Provet 
var mycket fyndfattigt och det återfanns bara två ar
ter av skalbaggar, vilket föranledde stor försiktighet 
vid tolkningen. Däremot var antalet individer av 
dessa två arter relativt rikligt förekommande.

Den ena arten från bottenprovet var Xantho- 
linus tricolor, en kortvinge (Staphylinidae), som 
man ńnner i många olika typer av miljöer från 
både blandskog, barrskog, skogsbetesmarker och 
barrskog på sandig mark, samt öppna marker till 
sanddynsområden. Den lever i organiskt material 
bestående av löv och barr, i mossa, under bark och 
annan förmultnande vegetation. Artens krav på 
miljö och föda passar mycket bra in både på den 
kulturmiljö som omgav det medeltida torpet och 
naturmiljön på platsen.

Den andra arten som påträffades i provet var 
Margarinotus brunneus. Denna skalbaggsart till
hör familjen stumpbaggar (Histeridae). I Sverige 
förekommer ca 60 arter i familjen vilka lever i 
spillning, kadaver, förmultnande växtdelar och 
liknande. Liksom i hela artens familj förekom
mer även denna i anslutning till kadaver och det 
finns uppgifter om att den hittats i döda duvor 
och bland gamla ben (!).

Den första tolkningen av anläggningen var att

det rörde sig om en brunn eller alternativt mjölk
svale eller liknande, d.v.s. någon typ av svalförråd 
i anslutning till det medeltida torpet. Genom att 
Sandbro ligger på Uppsalaåsen och marken i om
rådet till stor del är präglad av sand, så finns det en 
möjlig tolkning att anläggningen kan ha fungerat 
som en brunn. Alternativt skulle den kunna vara en 
konstruktion vid en naturlig källa, men också detta 
synes osannolikt. Dessa två tolkningar kan delvis 
bortförklaras av anläggningens form och ringa 
djup. Sand kan vara ett mycket vattenförande sedi
ment där man kan förvänta sig goda uttagsmöjlig- 
heter av vatten, speciellt när den ligger i anslutning 
till en rullstensås som i detta fall. Men det kräver 
normalt en grävd eller borrad brunn med betydligt 
större djup om man ska hitta ett bra tillflöde på 
vatten. Ser man till de två makrofossila fynden av 
insekter som framkom finns ingenting som tyder 
på att vatten skulle ha förekommit i anläggningen.

Av de två skalbaggsarterna som hittades styrker 
i alla fall den ena av dessa tanken på någon form 
av kallförråd. Om till exempel köttprodukter har 
förvarats i anläggningen kan arten Margarinotus 
brunneus visserligen ha kommit till anläggningen 
med dessa produkter, men troligare är att den ak
tivt sökt sig till produkterna eftersom det bör ha 
varit svårt att skydda matprodukter från angrepp 
av insekter. I just detta fall verkar det troligt att 
eventuella köttprodukter som förvarats i kallför
rådet inte i någon högre grad legat skyddade för 
angrepp. Samtidigt vittnar den andra arten Xan- 
tholinus tricolor om hur växtmaterial från omgiv
ningen har hamnat i anläggningen. Kanske har 
man aktivt täckt sina produkter i kallförrådet med 
växtmaterial som löv och liknande för att dämpa 
lukt och bibehålla fukthalten i gropen. Med ökad 
fukt kommer också en bättre kylande effekt.

Visserligen är två arter ett mycket begränsat ma
terial att basera en tolkning på, men även avsak
naden av andra arter kan utnyttjas för att stärka 
tolkningen. Om ursprunget för de två arter som 
hittats var att de kommit ner i anläggningen av 
misstag eller sekundärt, så kunde man förvänta sig 
att det skulle finnas flera andra arter som spontant 
hade hamnat i anläggningen och färre individer av 
de två arter som hittades. Sandbro utgör därför ett 
intressant exempel på hur insekter kan utnyttjas
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Figur 8. Den analyserade kallförrådet från det medeltida torpet i Sandbro. Prov för analys av subfossila 
insektlämningar togs i botten på anläggningen (foto: Andreas Hennius, Upplandsmuseet).
Figure 8. The analysed cellar from the medieval croft at Sandbro. Samples for sub fossil insect analysis were taken 
from the bottom of the feature (photo: Andreas Hennius, Upplandsmuseet).

för att tolka funktionen på en anläggning och att 
enskilda arter insekter kan ge användbar informa
tion för denna tolkning.

Slutsatser
Brunnar är anläggningar som måste ha spelat en 
mycket viktig roll i bosättningens dagliga liv, både 
under förhistorisk och under historisk tid. Men 
först under senare delen av 1900-talet blev brun
nar på förhistoriska boplatser uppmärksammade 
vid arkeologiska undersökningar. Studerar man 
undersökta brunnar från de senaste 70-80 åren, 
har anläggningar med en tydlig och avgränsad 
form och konstruktion i större utsträckning ob-
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serverats, som ofta är fallet med exempelvis med
eltida brunnar.

Brunnen som anläggning är å andra sidan ofta 
komplicerad - med eller utan byggnads- eller stöd
konstruktion. Efter den tid då brunnen utnyttjats 
som vattenresurs, så är det konsekvent så att den 
fyllts igen eller har rasat ihop, ofta i olika omgång
ar. Det kan vara en kombination av flera faktorer 
som gör att brunnen överges. Försämrad tillrin- 
ning av vatten (sinad brunn), sämre kvalitet (smak 
och hälsa), brunnsväggarna kollapsar vilket gör att 
man inte bryr sig om att gräva ur den igen osv. Se
dan har man även aktivt fyllt igen brunnen.

Det är också mycket troligt att brunnen varit 
övertäckt under användningstiden, både av sä-
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Kyrsta A1353 120-
130

2 lera ja Senneolitikum; typisk 
trattform; nivå med kruka

Brunn i pri
mära stadiet, 
sedan använd 
som grav

Brunn och i övrigt 
som fälttolkining

Kyrsta A11580 210 7 lera, sand 
& grus i 
botten

nej Förromersk järnålder; 
typisk trattform

brunn Brunn; kollaps av 
väggar & avsaknaden 
av fynd troligen p.g.a. 
kort användningstid

Kyrsta A11808 170 10 lera, siltig 
lera

nej Äldre förromersk järn
ålder; skålform, inte typisk 
trattform

brunn Brunn; kollaps av 
väggar & avsaknaden 
av fynd troligen p.g.a. 
kort användningstid

Kyrsta A42011 130 5 lera nej Yngre förromersk 
- romersk järnålder; u-form, 
inte utpräglad trattform

brunn Brunn

Kyrsta A43821 170 5 lera nej Förromersk - romersk 
järnålder; typisk trattform

brunn Brunn; kort 
användningstid

Kyrsta A49309 200-
260

7 lera ja Romersk järnålder; stor 
nedgravning som urspr. 
bestod av två nedgr.

brunn En brunn i vilken en 
mindre anlagts, senare 
sammanslagna till en 
större nedgr.

Kyrsta A114930 150 11 lera nej Yngre förromersk - äldre 
romersk järnålder; nedgr.

brunn Nedgravning snarare 
än brunn

Lövstaholm A1098 165 10 lera nej Förromersk - romersk 
järnålder; typisk trattform

brunn Brunn

Lövstaholm A1242 176 8 lera ja Se ovan; typisk trattform brunn Brunn

Lövstaholm A3922 150 4 lera,mycket 
sten i botten

ja Se ovan; relativt typisk 
trattform

brunn Brunn

Lövstaholm A7866 252 10 lera, lerig silt ja Se ovan; typisk trattform brunn Brunn

Lövstaholm A8270 230 8 lera nej Se ovan; typisk trattform brunn Brunn

Lövstaholm A11632 194-
234

2 lera Ja Se ovan; två anläggningar 
som bygger upp en 
nedgr.

brunn Två anläggningar (brun
nar?), sammanslagna 
till en större nedgr.

Lövstaholm A15113 126 1 lera nej Se ovan; u-form, 
mer nedgr.

brunn? Nedgr. snarare än 
brunn

Vaxmyra A9952 133 7 lera ja Äldre järnålder; typisk 
trattform

brunn Brunn, i ett senare 
skede använd som 
vattenhål för djur.

Sandbro A6895 74 1 sandigt,
siltigt

ja Medeltida, anlagd i u-form Brunn eller 
sval, kallförråd

Sval, kallförråd

Figur 9. Sammanfattande tabell över de undersökta anläggningarna, speciellt brunnar, i samband med 
utgrävningarna längs nya EĄ:an i Uppland på platserna Kyrsta, Lövstaholm och Vaxmyra, samt det medeltida 
kallförrådet från Sandbro. Jordarterna har klassificerats genom optisk bedömning.

Figure 9. Table summarizing the excavated features, specifically wells, in connection to the E4 investigations in 
Uppland at the sites Kyrsta, Lövstaholm and Vaxmyra and the medieval cellar at Sandbro. Sediment classification is 
performed by optical estimation.
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kerhetsskäl och för att bibehålla god kvalitet på 
vattnet. Denna uppfattning är dock en subjektiv 
bedömning när det gäller förhistoriska brunnsan- 
läggningar, eftersom det inte har hittats spår av 
sådana. Naturligtvis kommer en övertäckning av 
brunnen att påverka vad som hamnar där ”spon
tant”. Dock har jag bevisat i undersökning av en 
nutida brunn (Hellqvist 2004:1) att detta inte 
nämnvärt påverkar avsättningen av insekter i en 
sådan anläggning. Dessa kommer ändå att hamna 
i brunnen som fungerar som en slags ”fälla” (Hell
qvist 1997). Detta är ytterligare en orsak till varför 
just insektanalys fungerar bra som metod för bl.a. 
brunnsanläggningar.

Det här gör naturligtvis att brunnen kan bli en 
mycket svårtolkad anläggning, med flera olika lager 
som ibland kan uppfattas i ett inkonsekvent strati- 
grafiskt mönster. Detta beskrivs även i Ullén m.fl. 
(1995). Det finns många förklaringsmodeller till 
den stratigrafi man kan möta vid undersökningen 
av brunnen. Det viktigaste är att finna ut var man 
har bottenlagret, det vill säga den avsättning som 
bildats i brunnen då den var i funktion och som 
bör vara den mer okomplicerade delen av brun
nens olika lager. Här har också ofta diskuterats om 
möjligheten att uttolka en sedimentation i brun
nen under dess användningstid. Jag anser dock, att 
ska man få en användbar avsättning i bottenlagret 
med på varandra följande sedimentation så krävs 
det mycket goda förutsättningar och det är mycket 
svårt att ha god kontroll på sedimentationshastig- 
het och ursprung på det material som hamnar på 
botten. Om inte det är uppenbart, d.v.s. att man 
har en klar sedimentationssekvens i bottenlagret, 
så bör man hantera bottenlagret som ett lager.

Förhistoriska brunnar har anlagts och tagits ur 
bruk p.g.a. olika orsaker och efter viss använd
ningstid. Man bör betrakta brunnen och speciellt 
bottenlagret som ett titthål in i den förhistoriska 
bosättningens vardag och aktiviteter. Det är dä
remot odiskutabelt att tolkningen av brunnen 
blir mycket bättre genom en väl genomförd do
kumentation och tolkning i fält, även om lager
följden kan vara svårtolkad. Det bör även fram
hållas, att möjligheterna att tolka lager i brunnen 
ofta blir bättre när man kommer in i exempel
vis medeltid där olika typer av träkonstruktio-
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ner ger en mer välavgränsad form på brunnen.
Den ofta komplicerade lagerföljden gör att man 

vid alla typer av undersökningar av brunnar måste 
vara försiktig och noga vid dokumentationen och 
den påföljande tolkningen av lagren, speciellt då 
man misstänker att ett lager byggts upp av kol
lapsade delar av brunnens konstruktion. Man 
kan få både fel indikationer och fel händelseför
lopp. I dessa sammanhang är dock insektsanalys 
en mycket användbar typ av undersökning. Insek
ter, speciellt skalbaggar, lever ett aktivt liv där de 
rör sig i omgivningen — på marken eller i luften. 
Brunnen kommer att fungera som en fälla och i 
det dumpade materialet följer olika arter med som 
kan hänföras till aktiviteter och miljöer i brunnens 
och bosättningens omgivning, även de som finns 
precis runt anläggningen och på kanten till brun
nen. Det vittnar den här pressenterade undersök
ningen om, där både brunnarnas ursprungliga och 
sekundära användning kan uttolkas. Dessutom 
kan ibland fyndmaterialet av insekter bidra till 
tolkning av fyllnadsmaterial och/eller eventuella 
kollapsade väggar. Även bristen på fynd är ett re
sultat, då insekter ständigt finns som följeslagare 
till människan och då de inte förekommer i pro
ven, trots goda bevarandemöjligheter, säger även 
detta något om lagret som ska tolkas, exempelvis 
fyllnadsmaterial eller kort användningstid.

I flera av de provtagna anläggningarna hittades 
mycket sparsamt eller inga lämningar av insekter 
och samma förhållande gäller i huvudsak även 
fynd av makrofossila växtdelar, trots goda beva
randeförhållanden. Orsakerna till detta kan vara 
en effekt av brunnarnas användningstid, där an
läggningen varit i bruk allt för kort tid för att någ
ra lämningar ska kunna avsättas. Det är naturligt
vis svårt att exakt kunna fastställa varför de bara 
användes en kort tid, men ovan har jag presenterat 
flera rimliga orsaker nämligen dålig konstruktion, 
dålig tillrinning, dålig kvalitet osv. Tillrinningen 
av vatten i en brunn är alltid avgörande för brun
nens användbarhet, eftersom det styr hur mycket 
vatten som kommer att kunna tas ut.

Det är en intressant trend i sammanhanget att 
flera brunnar sekundärt använts för andra ända
mål. Bortser man från brunnen i Kyrsta, som först 
utnyttjats som brunn och senare som grav, har de
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övriga det gemensamt att de utnyttjats sekundärt 
som vattenhål för husdjur. Det öppnar även upp 
för tanken att en del av de anläggningar som idag 
hittas och som bedöms som gropar, avfallsgropar, 
nedgrävningar osv. kan ha haft ett ursprung som 
brunn eller försök till anläggandet av en brunn.

De anläggningar funna i Kyrsta, Vaxmyra och 
Lövstaholm och som stratigrafiskt och via resul
taten från insektanalysen tydligt pekar mot en an
vändning som vattenhål för betesdjur uppvisar en 
gemensam trend. Det är helt klart att man i vissa 
fall primärt har anlagt anläggningen för detta syf
te. Detta kräver dock fler studier, där brunnen och 
dess konstruktioner bör belysas mer. I en jämförelse 
med den undersökning som nämnts tidigare, av en 
nutida brunn (Hellqvist 2004:1), finns vissa skill
nader gentemot de förhistoriska brunnarna, t.ex. 
är avsaknaden av skalbaggar som indikerar dynga 
och bete i den nutida brunnen mycket tydlig, trots 
bete i direkt anslutning till denna brunn. Men det 
hänger troligen samman med beteendemönster 
hos denna grupp av skalbaggar vilka normalt inte 
rör sig utanför den färska dyngan. Denna grupp 
av skalbaggar är dock vanligt förekommande i de 
förhistoriska brunnarna vilket därför inte blir helt 
enkel att förstå utifrån det moderna exemplet. Här 
kan man troligen skönja ett annorlunda mönster i 
djurhållning, hur betesdjuren fått tillgång till vat
ten, eventuell övertäckning eller inte av brunnen 
och olika typer av ingenfyllnadsmaterial. Det är 
dock svårt att få svar på dessa skillnader utifrån de 
lämningar av förhistoriska brunnskonstruktioner 
som hittas i samband med arkeologiska utgräv
ningar. Ett sätt att försöka komma brunnens olika 
användningsfaser på spåren är att som standard 
utöka antalet prov vid fältundersökningen så att 
man får en genomgripande stratigrafisk belysning 
av brunnens uppbyggnad.

En inte helt tydlig trend i de fall som under
sökts är brunnens roll kontra de naturliga källor 
till vatten som finns nära bosättningen. I flera fall 
ligger det vattendrag i bosättningens närhet och 
brunnen måste ha fyllt en viktig kompletterande 
funktion. Visserligen kan man tänka sig ett behov 
av lättillgängligt vatten under vintern, men det är

inte en fullgod orsak eftersom det knappast kan 
ha varit ett stort problem att slå upp isvakar i ett 
strömmande vattendrag. Det är således inte helt 
enkelt att förstå, eftersom alla platserna ligger 
mer eller mindre nära vattendrag. Har man haft 
hägnade djur nära gården? Har man haft problem 
att utnyttja vattendragen under perioder av året? 
Har man skilj t ut olika djur inom gårdens aktivi- 
tetsyta? I Lövstaholm och Vaxmyra känns dessa 
frågor självklara då dessa två platser ligger i direkt 
anslutning till vattendrag, så varför kompletterar 
man med brunnar och vattenhål för betesdjur?

I anslutning till de anläggningar som hittats i 
Lövstaholm finns vattendraget Samnan, som bör 
ha varit mer utbredd under romersk järnålder än 
idag. Många av de akvatiska och fuktighetsälskande 
arter som påträffas i anläggningarna i Lövstaholm 
kan i många fall ha sitt ursprung från Samnan, va
rifrån de sedan har sökt sig till andra vattenfyllda 
anläggningar i det omgivande området. Detta är 
inte ett ovanligt scenario och ett sådant utbyte 
mellan vattendrag och brunnar har observerats 
i tidigare undersökningar (Hellqvist lqppnzf.). 
Lövstaholm verkar, utifrån de fynd som gjorts i de 
analyserade anläggningarna och som presenterats 
här, vara ett område präglat av fuktiga förhållan
den. Möjligtvis skulle detta kunna vara ett pro
blem för de människor som levde på Lövstaholm, 
med återkommande översvämningar.

På många sätt bör människans beroende av vat
ten ha satt djupa spår i de lämningar som hittas 
idag. Det är dock inte helt klart hur relationen är 
mellan bosättningen under framför allt förhistorisk 
tid och de vattenresurser som finns i landskapet, 
både vad gäller ytvatten och grundvatten. Det finns 
mycket att göra på detta område, där man bör sätta 
in brunnens roll i bosättningen i relation till land
skapet. Vi vet idag att sjöar försvunnit och att 
många vattendrag minskat i storlek av naturliga 
skäl eller p.g.a. människans agerande allt sedan för
historisk tid. Vattnet i landskapet och människans 
förhållande till detsamma i historien bör lyftas fram 
mycket mer och studier bör i högre grad fokusera 
kring detta, något som också ger en stark länk till 
vår egen tid och vår egen relation till vatten. ■
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Summary
The well ofthe settlement - the environment of farmstead
and surroundings through insect analysis

T
he article presents the results of insect 
analysis from a number of wells excava
ted on three different prehistoric sites 
and one medieval croft in Uppland, south-eastern 

Sweden. The prehistoric sites cover a time period 
from the Neolithic up to the Iron Age, with an 
emphasis on Early Iron Age and particularly Ro
man Iron Age.

Wells had a crucial function in the daily life of a 
settlement, in prehistoric and historic times, as well 
as today. Analyses of sub fossil insect remains from 
wells are worthwhile, as they serve as a vast insects 
trap. Importantly, whether the well has been cove
red or not has not radically affected the insects. In 
all probability, wells have been covered, but since 
none of the excavated wells from Sweden can con
firm or refute this, it is still an unresolved issue.

In most of the sampled wells, moderate or no 
insects remains were found. This was also true 
for finds of macrofossil plant remains and other 
organic materials, even though the conditions 
for preservation were good in the sampled se
diments. The reasons for this could be that the 
wells had been used for short periods only and 
that insufficient time was given for the deposi
tion of remains. The short period of use is dif
ficult to explain, but reasonable causes include 
weak construction, poor water access and/or in
ferior water quality.

Several articles have been published with at
tempts to categorise wells using factors such as fill 
or the presence of vegetable or animal remains in

the well. However, in this study, a simplified divi
sion is used, based on the form of the well and the 
results of the insect analysis. The first category 
involves wells primarily used for drawing water 
for human use. They all have a more or less cha
racteristic funnel shape and have, after use, been 
filled by different layers. Alternatively, these lay
ers consist of the collapsed sides of the well.

The other type of well was also primarily used 
for water for humans. The difference between the
se types is that the second type was partially filled 
and then re-used as a watering hole for grazing ani
mals. In sediment layers on a level higher than the 
original bottom layer there is a recurrence of aqua
tic insect species, together with species indicating 
pasture and manure. A typical trait of these wells 
in the area is that they are constructed from two 
original pits or wells that have later been joined 
to form one larger feature. In one case the main 
purpose seems from the very start to have been to 
create a watering hole for grazing animals.

In connection to the medieval croft a deviant 
form of feature was found. This at first was inter
preted as a possible well or cellar. After a survey of 
the quaternary geology together with an analysis of 
insect remains from the feature, the well interpre
tation was dismissed. In spite of a limited material 
and few finds of insect remains, the analysis rein
forced the interpretation of the feature as a cellar.

A not altogether apparent trend in the investi
gation is the role of the well in relationship to the 
natural water sources close to the settlement. The
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different settlements where wells have been exca
vated are in close proximity to open water sources. 
The well must have filled an important supple
mentary function which in these cases is not enti
rely clear. A possible explanation is a need for easy 
access to water through the well during winter 
time, but this is hardly a very satisfying explana

tion. It would not be very difficult to break the ice 
at a flowing water source. The relation between 
the natural water sources and the well at the sett
lement is from this perspective not uncomplicated. 
The significance of water for both humans and 
animals is however undisputable. ■

154 ARKEOLOGI EĄ UPPLAND - STUDIER • VOLYM 4



Skärgårdsbor i 
Östra Mellansverige
under stenåldern - Osteoarkeologiska mönster

Jan Storå*, Ylva Bäckström**, Carina Olson*, 

‘Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet 
** Societas Archaeologica Upsaliensis

D
en nya E4 vägsträckningen passerar ge
nom ett landskap som under stenåldern 
utgjorde en skärgårdsmiljö. Fastlands- 
kusten låg ett tiotal kilometer västerut medan det 

öppna havet bredde ut sig mot nordost och öster 
(hg. 1). Fjorton olika bosättningslägen (med ben
fynd) från stenåldern kom att beröras av den nya 
vägsträckningen och genom de arkeologiska un
dersökningarna har man konstaterat spår efter 
människor från en mycket lång period av stenål
dern. De äldsta lokalerna är daterade till ca 4500
f.Kr. medan de yngsta är från ca 2500 f.Kr. (hg. 
2). I området hnns också rikliga spår efter män
niskans aktiviteter under yngre tidsperioder men 
dessa bortser vi från i detta arbete. Vi kommer att 
koncentrera oss på spåren från stenåldern och det 
tillvaratagna faunamaterialet från de undersökta 
lokalerna. Vad kan man säga om livet på dessa 
platser med hjälp av benfynden?

Under mesolitikum förändrades landskapet i 
regionen med tiden då nya landområden frilädes 
genom landhöjningen. Fastlandskusten flyttades 
allt längre österut när öar förbands med fastlandet. 
Mot öster steg nya skär ur havet medan holmar 
och öar blev allt större. Gemensamt för samtliga 
lokaler är att de ligger i en miljö som i ett regionalt 
perspektiv kan sägas vara ganska likartad under 
hela stenåldern (t.ex. Ranheden aoogd). De flesta 
var belägna i strandmiljöer invid vattenbrynet. I 
det långa tidsperspektivet bör man dock komma 
ihåg att även om samtliga platser låg i närheten 
av Östersjön (Litorina-havet) var läget för dem
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inte identiskt och landskapsbilden inte statisk.
De mesolitiska lokalerna, vid Stormossen och 

Skallmyran var under stenåldern belägna på små 
öar med öppet hav omedelbart i nordost. Mot 
sydost fanns några större ögrupper men man kan 
ändå säga att dessa var belägna alldeles i det yt
tersta havsbandet. Man hade här sökt sig så långt 
ut mot havet som var möjligt.

Under tidig- och mellanneolitikum ökade land
arealen och en större sammanhängande arkipelag 
av öar och skär bildades. Öarna växte vilket även 
var fallet med den huvudö som de flesta under
sökta lokaler var belägna på. Ön ”växte fast” med 
fastlandet omkring 3100 f.Kr, d.v.s. mellanneoli
tikum (Sundström m.h. 2006:148). Vid denna tid 
hade det bildats nya ögrupper längre österut så 
på ett sätt låg de närmare fastlandet jämfört med 
mesolitikum. Fortfarande kan dock omgivningen 
i stort beskrivas som en skärgårdsmiljö. Två av 
de undersökta platserna ligger lite avsides från 
de övriga neolitiska lokalerna. Brännpussen var 
vid tiden för användning belägen på en mindre 
ö som var omgiven av en ganska stor fjärd. Öster 
om fanns en större grupp av öar innan det öppna 
havet tog vid. Man måste säga att läget är unikt i 
jämförelse med övriga boplatser och vi ska komma 
tillbaka till faunamaterialet längre fram. Högmos
sen var belägen norrut i det yttersta havsbandet 
där det öppna havet låg direkt österut. Mot väster 
fanns en större fjärd där det öppna havet öppnade 
sig mot norr. Högmossen låg egentligen också så 
långt ut i havsbandet som var möjligt. Lite längre
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% Fräkenrönningen 
Högmossen

Qjorstugan
Bk'alriyrar>< 
;Pestboda« 

Snåret'(

Stormossen

Glädjen
• Fembäc^e
• Bål myr,ęń 

-Brsflhnpussen

• Fägelbacken

Figur i. Karta som visar landskapets tillväxt under loppet av stenåldern. Strandlinjerna motsvarar ungefär 4500, 
4000 och 3500 f.Kr. På kartan har markerats de flesta lokaler som omnämns i texten.

Figure 1. Map showing landscape expansion during the Stone Age. The shore lines correspond approximately to 
4500, 4000 and 3400 BC. Most of the sites mentioned in the text are marked on the map.

norrut var de sedan tidigare kända lokalerna Frä
kenrönningen och Södra Mårtsbo belägna i mot
svarande omgivning.

Idag känner man till ungefär när och till vilka 
områden som stenåldersbefolkningen har sökt sig 
i Östra Mellansverige och man har en hyfsad upp
fattning om hur huvuddragen i försörj ningseko- 
nomin har sett ut. Det osteologiska fyndmaterialet 
har bidragit till kunskap om jakt och fångst samt 
introduktionen av de första tamdjuren i området 
som sker under tidigneolitikum (t.ex. Ahlfont m.fl. 
1995; Welinder 1998). Detta sker dock inte i den 
skärgårdsmiljö där de marina resurserna förblev 
viktigast. Frågeställningar som berör bosättning
ens karaktär i skärgården kommer här att tangeras

men målsättningen är inte att utförligt behandla 
bosättningens utveckling under olika stenålders- 
perioder. Detta tema har under senare år disku
terats livligt (se t.ex. Knutsson 1995; Åkerlund 
1996; Björck 1997; Edenmo m.fl. 1997; Larsson 
& Olsson 1997; Carlsson 1998; Hallgren 1998; 
Segerberg 1999; Gill 2003; Sundström 2003). Det 
har också utgjort ett centralt tema inom Bypro
jekter (t.ex. Sundström & Darmark 2005; Sund
ström m.fl. 2006). Vi hänvisar till dessa arbeten 
men också till andra artiklar i denna volym.

Vi kommer i denna studie att belysa mönster i 
benmaterialen som på nya sätt kan ge en inblick 
i aktiviteterna på bosättningarna och göra jämfö
relser med andra motsvarande lokaler som finns i
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närområdet. Jämförelsen är begränsad till skärgår
den och till lokaler där det osteologiska fyndmate
rialet kan ge oss referensramar. Vi håller oss inom 
regionen och skärgårdsmiljön är här den givna 
förutsättningen för stenåldersbosättningen. Hur 
såg då livet ut i skärgården i Östra Mellansverige 
under stenåldern? Vilken bild ger det osteologiska 
fyndmaterialet?

Benfynd - arter och försörjning
Vid alla arkeologiska undersökningar av stenål- 
derslokaler i Östra Mellansverige tillvaratas i regel 
fynd av ben. Samtliga material från Eklokalerna 
är brända och endast ett fåtal obrända fragment 
har tillvaratagits. På grund av jordmånens karak
tär i området är förutsättningarna för bevaring av 
obrända ben ogynnsamma. Bara vid ett fåtal plat
ser finns större mängder obrända ben. De största 
materialen finns från Anneberg och Åloppe i Upp
land samt Korsnäs, Stora Vika och Brunn i Söder
manland samt Äs i Västmanland.

De obrända faunamaterialen som påträffats i 
Östra Mellansverige är mycket viktiga för jäm
förelser och de erbjuder i regel möjligheter till 
tolkningar om försörjning, jakt och fångst samt 
andra frågeställningar som är svårare att ta upp i 
ett bränt material. Bäst belyser de obrända mate
rialen förhållanden på gropkeramiska lokaler och 
det är materialen från Korsnäs (Aaris-Sørensen 
1978), Äs (Lepiksaar 1974) samt Åloppe (Hedell 
1921; Olson 1994; Segerberg 1999) som är de 
viktigaste. Från tidigneolitikum intar materialet 
från Anneberg en särställning (Segerberg 1999). 
Upptäckten av ett större välbevarat material från 
mesolitikum eller senneolitikum från Östra Mel
lansverige låter ännu vänta på sig. En mera sys
tematisk inventering eller noggrannare studie om 
varför bevaringsförhållandena på vissa lokaler är 
gynnsammare än på andra vore en angelägen upp
gift men temat faller utanför denna studie.

Mängden ben kan variera stort på stenålderslo- 
kalerna, allt från några gram till betydligt större 
mängder om tiotals kilo - någon gång saknas ben
fynd. Oftast finns ”bentomma” områden inom bo
sättningarna vilket är fallet på de flesta E4-lokaler. 
Detta gäller även för andra fyndkategorier.
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De arkeologiska undersökningarna visar tydligt 
hur stor variationen i mängden ben kan vara. Vid 
Stormossen i påträffades 2 gram ben medan man 
vid Högmossen tillvaratog närmare 14 kg (fig. 
2). Förväntningarna på en osteologisk analys blir 
därmed mycket olika och vi har stått inför mycket 
olikartad problematik vid respektive lokal. Hur gå

Ålder Benmängd

Stormossen 1 Senmesolitikum 2g
Stormossen 4 Senmesolitlkum 147g
Stormossen 5 Senmesolitikum 47g
Stormossen 5:2 Senmesolitikum 22g
Postboda 3 Senmesolitikum -
Skall myran Senmesolitikum 4g
Bål myran Tidigneolitikum 15g
Postboda 2 Tidigneolitikum 328g
Brännpussen Mellan eolitikum 310g
Postboda 1 Mellan eolitikum 107g
Högmossen, varav 
analyserat

Mellaneolitikum 14 000g 
(6 300g)

Djurstugan Mellan eolitikum mg
Snåret (Område A) Mellaneolitikum 227g
Fembäcke Mellaneolitikum 3g

Figur 2. Mängden ben (g) på de undersökta E4- 
lokalerna.
Figure 2. Quantity of bones (g) found on the 
investigated sites.

tillväga när man bara har några fragment att ar
beta med eller omvänt hur gå tillväga när man är 
tvungen att bara analysera ett urval? Båda fråge
ställningar har varit aktuella inom E4-projektet.

Mot bakgrunden av den miljö som lokalerna 
var belägna i är det inte förvånande att benfyn
den från E4 lokalerna visar en stor dominans av 
ben från sälar och fisk (fig. 3-4). Detta är också 
fallet på de flesta andra platser i regionen (fig. 5). 
En förteckning över de lokaler som används som 
jämförelsematerial är presenterade i figur 20. Om 
vi granskar artfördelningen enligt antal fragment 
på E4 projektet kan vi se att nio lokaler uppvisar 
mer än 90 % benfragment från säl och fisk (fig. 6). 
Trots att det generella mönstret i faunamaterialen
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Grönlandssäl 75

Vikaresäl 1 2 1 1 75 20 2

Säl 1 420 53 20 7 2 351 6154 6 93 4

Människa 3 1 74

Älg 97

Rådjur 2

Idisslare 12 4 40 4

Hjortdjur 3 59

Svin 1 9 3 1

Räv 1

Bäver 2 53 14 1

Ekorre 1

Grävling 2

Utter 2

Skogsmård 3

Mårddjur 3 1

Rovfågel 1

Fågel 3 7 5 54

Gädda 305 19 19

Abborre 93 3 20

Gös 3 12

Abborrfisk 4 6

Mört 7

Karpfisk 16 18

Sik 25

Sik/laxfisk 48 3 21 1

Lake 3

Torsk 1

Torskfisk 1

Fisk 437 272 867 129 34 253 4

Obestämt 301 100 68 96 1579 24638 388 1037 2746 169 164

Totalt, antal 
fragment

2 723 165 88 7 542 2220 32456 737 1269 3109 178 168

Figur 3. Artfördelning enligt antalfragment på E 4-lokalerna. 

Figure 3. Distribution of species based on fragments on the sites.
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100%

■ Säl

■ Fisk

El Pälsdjur 
□ Idisslare/hovdjur 
@ Svin 
E3 Fågel

Figur 4. Artfördelning enligt antal fragment på EĄ-lokalerna. Rangordningen grovt enligt förekomst av säl. 
Figure 4. Distribution of species based on fragments on the sites. Order of precedence roughly based on occurrence of seal.
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Figur 5. Artfördelning enligt antal fragment på några andra stenålderslokaler i regionen belägna i skärgårdsmiljö 
under stenåldern. Lokalerna är ordnade från norr till söder.

Figure 5. Distribution ofspecies based on fragments on some ofthe other coast bound Stone Age sites in the region. 
The sites are arranged from the North to the South.

ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 4 ISP



Säl, 100% Säl och fisk >90% Terrestriskt 10-60 % Terrestriskt 80 %+

Stormossen 1 Högmossen Stormossen 5
Stormossen 4 Postboda 2 Snåret (Omr A)
Stormossen 5:2 Djurstugan Postboda 1
Skallmvran Bålmyren Brännpussen

Fembäcke
Västeräng Lilla Gävsjö Aloppe Skumparberget

Hedningahällan Korsnäs Vadbron 2
Vedmora Sotmyra Stormosssen
Fräkenrönningen Fågelbacken
Södra Mårtsbo
Anneberg
Äs

Figur 6. Artsammansättningen enligt antal fragment. På de lokaler som är markerade med kursiv stil understiger 
det identifierade antalet fragment 2 o.

Figure 6. Distribution of species based on fragments. On the sites marked with italics the identifies number of 
fragments fall below 20.

är ganska lika är det angeläget att närmare försöka 
granska aktiviteter och framför allt försöka studera 
eventuella olikheter som kan finnas mellan loka
lerna. Fem av dem uppvisar ett lite större inslag av 
benfragment från hovdjur eller pälsdjur; Postboda 
1 och Stormossen 5 från hovdjur (älg), Brännpus
sen och Djurstugan från bäver och Snåret av svin 
och bäver. Jämförelsen kompliceras dock av att 
antalet fragment på några av boplatserna är litet 
vilket leder till att tolkningen av den procentuella 
artfördelningen är osäker. Benfynden från tre av 
lokalerna vid Stormossen och Skallmyren är till 
artrepresentation mycket begränsat i och med att 
man här endast funnit ben från säl. Av jämförelse
lokalerna innehåller Vadbron II och Skumparber
get ett ovanligt högt inslag av ben från nötkreatur 
och får/get i jämförelse med de andra (Hallgren 
m.fl. lppynóyff; Segerberg lppcuiSiff.). Hit kan 
man kanske också räkna Skogsmossen som inte 
låg långt ifrån Skumparberget (Hallgren m.fl. 
1997; Graner 2004). Dessa lokaler var belägna på 
fastlandet men avståndet till havet var ändå inte 
långt. De var belägna längst in i Mälarhavet (här 
benämnt enligt Segerberg 1999:29) i vad man 
kunde beteckna som en inre skärgårdsmiljö. Till
sammans med Fågelbacken måste dessa betraktas

som speciella och avviker från det gängse mönst
ret i skärgården. Noterbart är dock att så att säga 
”avvikande” lokaler finns under tidig- och mellan- 
neolitikum i både vad man kan betrakta som inre 
(Vadbron II och Skumparberget; Skogsmossen) 
och yttre (Brännpussen) skärgårdsmiljöer.

Faunamaterialens
fyndomständigheter

Mönster i faunamaterialen
Att som ovan betrakta faunamaterialen från en lo
kal som en helhet är det vanligaste sättet att karak
tärisera försörjningsekonomin. Det osteologiska 
materialet visar att människor sökt sig till regionen 
främst för att jaga och bedriva fångst ur havet. Det
ta visar egentligen bara att man anpassat sig till de 
lokala förhållandena, vilket kan tyckas självklart. 
Vi konstaterade dock tidigare att faunamaterialet 
på några platser är något avvikande. Jämförelsen 
påvisar således vissa olikheter mellan dem men 
de låter sig inte direkt förklaras. Artfördelningen 
ger endast en översiktlig bild av lokalens karaktär 
medan andra viktiga skillnader mellan dessa kan
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förbli dolda. Detta kan gälla mönster som finns och 
som verkar vara likartade när man bara studerar 
artfördelningen som en helhet. Det kanske mest 
bekymmersamma med artfördelningsdata som 
presenteras för hela lokaler är att de inte beaktar 
faunamaterialens fyndomständigheter.

Under senare år har GIS-tekniken utvecklats 
och man kan säga att den rumsliga organisationen 
på (inte bara) stenålderslokaler fått en allt större 
uppmärksamhet. Organisationen av rummet har 
varit ett återkommande tema vid analyserna av 
E/plokalerna (se t.ex. Björck m.fl. 2005; Darmark 
2005; Nilsson 2006). Vid undersökningarna har 
konstaterats många observationer som visar detta; 
lämningar efter hyddor och andra anläggningar, 
spridningsmönster för fyndmaterialet och även 
spridningen av de brända benen. Den allt nog
grannare fältdokumentationen erbjuder möjlighe
ter att också studera hur ben har deponerats och 
på så sätt ger det oss en möjlighet att ”bryta upp” 
vårt material i rumsliga enheter.

Inom osteoarkeologin har det blivit allt viktiga
re att försöka lyfta fram benmaterialens tillkomst
historia - eller tafonomiska historia (Lyman 1994). 
Den tafonomiska historien börjar i och med att ett 
djur bragts om livet. Det kan antingen vara fråga 
om ett jaktbyte eller ett tamdjur men i vår studie 
är det fråga om den första kategorin. Därefter 
följer en lång serie av händelser som omfattar ut
nyttjandet av bytet, hanteringen av resterna (bl.a. 
skelettet), deponeringen i marken samt tillvarata
gandet (d.v.s. insamlandet vid en arkeologisk un
dersökning) och slutligen den osteologiska analy
sen. Man kan säga att deponeringen av resterna 
efter jaktbytena utgör en central fas vid vår studie 
av aktiviteterna på stenålderslokalerna. De brända 
benen som tillvaratagits representerar slutpunkten 
för utnyttjandet av ett jaktbyte, när man av olika 
anledning har valt att elda upp kvarvarande rester 
av djuren och slutligen deponerat dem på marken 
eller i anläggningar.

Vid vår analys av deponeringsstrategierna för 
ben kommer vi att använda en sällan utnyttjad 
kvantifieringsmetod (se Jonsson rppy^Sff.). Vi 
kommer att använda oss av den kontextindelning 
som använts i fält och utgår ifrån fynden i olika 
grävenheter som utgörs av ”rutor - 1 eller 0.25m2”

och ibland anläggningar. Benfynden är i regel till
varatagna som en helhet ur grävenheter och dessa 
kommer här att användas som grundenheter vid 
våra jämförelser. Vi kommer att relatera förekom
sterna av ben till det antal grävenheter där de har 
tillvaratagits för att på så sätt få en överblick av 
antalet deponeringshändelser på lokalerna. I de fall 
där det varit möjligt har vi fört ihop olika gräven
heter som tillhör samma anläggning men i några 
fall råder det viss osäkerhet om olika grävenheter 
tillhör samma anläggning. Detta torde emellertid 
inte påverka analysen i stort.

En analys av detta slag ger ett underlag för en 
diskussion om hur många gånger arter eller djur
klasser har hanterats/deponerats. På detta sätt kan 
man få en alternativ bild av försörjningen och en 
tydligare bild av aktiviteterna på en lokal. Vi får 
också en uppfattning om hur man har hanterat 
jaktbyten eller olika kroppsregioner. Vi försöker 
på detta sätt beakta fragmentering och andra pro
cesser som kan skapa en överrepresentation när 
vi använder fragmentantal som grundenhet vid 
kvantifieringen. Metoden är naturligtvis inte utan 
felkällor och de mönster som skapas med denna 
typ av kvantifiering är inte att betrakta som mera 
korrekta. Mönstret blir dock ett annat än om vi 
endast beaktar antalet fragment.

Det är framför allt den osteologiska analysen av 
Brännpussen som gett oss anledning att granska 
deponeringen av ben på lokalerna närmare (Storå 
2006a). De osteologiska analyserna har här gett en 
spännande inblick i hur benen från olika djur - el
ler slaktresterna - har hanterats. Ser man till artre
presentationen vid Brännpussen som en helhet ser 
man t.ex. att förhållandet mellan säl och bäver är 
ungefär 2:1 enligt antal fragment. Spridningen av 
benen visade emellertid att benen från de två ar
terna påträffades inom olika områden och några av 
anläggningarna var specifikt knutna till sälen eller 
bävern. Jämför vi antalet kontexter där ben från de 
två arterna förekommer är förhållandet närmare 
3:1. Möjligen har man således vid Brännpussen 
hanterat sälar i jämförelse med bäver något oftare 
än vad antalet fragment visar. I alla fall verkar ben 
från sälar ha deponerats oftare än ben från bäver. 
Bävern är tydligare knuten till ett färre antal kon
texter - och i detta fall anläggningar - där det före-

161ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 4



BRANNPUSSEN

Figur 7. Förenklad bild av den rumsliga organisationen vid Brännpussen. Grävningsrutorna som syns på bilden är 
1 kvadratmeter. Man kan se att området med sälben innehåller mest avslag av porfyr medan hälleflinta är vanligare i 
området med bäver.

Figure 7. Simplified illustration of the spatial organisation at Brännpussen. The excavated squares measure 1 
square meter. The area with seal bones contains the majority of porphyry chips, while rock-flint (hälleflinta) prevails
in areas with beaver.

kommer flera fragment (fig. 7). Lokalen uppvisar 
också en spännande rumslig uppdelning av olika 
stenmaterial (Nilsson 2006). Spridningen av ben 
från bäver sammanfaller med hälleflintans medan 
sälben visar en närmare koppling till porfyr.

Analyserna av benmaterialet från Postboda 1 
(Sundström m.fl. 2006:137) kan tjäna som ett 
andra exempel på hur bilden kan se annorlunda 
ut om man kvantiherar på ett alternativt sätt. Vid 
Postboda 1 påträffades 160 fragment från älg eller 
annan gräsätare medan man identifierade 6 säl
ben, 54 fågelben och 129 fiskben. När man gran
skar var dessa ben påträffades ser man att ben från 
älg/gräsätare påträffats i sex grävningskontexter, 
sälben i 4 kontexter medan fågelben och fiskben 
tillvaratogs i 10 respektive 29 olika kontexter.

Man vet att de 97 fragment från älg kommer från 
samma käkfragment, inklusive många tandfrag
ment. Det är uppenbart att när deponeringshän- 
delserna granskas får man fram en annan bild av 
aktiviteterna på platsen än om man bara använ
der fragmentantal. Nästan 60 % av deponerings- 
händelserna har involverat ben från fisk medan 
12% gällt ben från älg/idisslare, 8% ben från sal 
och 20 % ben från fågel. Detta ger en antydan att 
man oftast har hanterat fisk (och fågel) vilket i sin 
tur känns ganska rimligt med tanke på läge något 
indraget och invid en större fjärd. Jämförelsen av 
benmaterialet från Postboda 1 visar att det är an
geläget att relatera benfynden till fyndomständig
heterna på en lokal. Jämförelsen visar samtidigt 
på en övergripande trend som metoden medför.
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Arter som påträffas med få fragment - men oftast 
i olika kontexter - tenderar att framträda tydligare 
medan arter som påträffats med många fragment 
i samma kontext tenderar att träda tillbaka. Detta 
är startpunkten för vår diskussion. Hur ser det ut 
på de andra lokalerna?

Artfördelningar i kontext
En jämförelse av artfördelningen enligt antal 
kontexter förändrar inte bilden av försörjnings- 
ekonomin drastiskt (fig. 8-10). Detta var kanske 
inte heller att vänta. Detta kan tyvärr bara jämfö
ras med ett fåtal andra lokaler där vi har tillgång 
till noggranna kataloguppgifter för benfynden. 
När vi beaktar kontexterna ser vi att arter som på 
några av dem varit väl företrädda kanske inte har 
varit så betydelsefulla som antalet identifierade 
fragment antyder. Djurstugan uppvisar i denna 
jämförelse en stor förändring med en lika fördel
ning mellan fisk och bäver som båda förekommer

i tre kontexter vardera (tillsammans i en kontext). 
Vid Djur stugan tillvaratogs nästan alla fiskben i en 
anläggning medan två andra fyndenheter innehöll 
några fragment (Storå 2006b). Detta har en stor 
påverkan i jämförelsen. Det finns minst sex olika 
fiskarter (minsta individantal är 9) inom den un
dersökta anläggningen så eventuellt har vi att göra 
med olika deponeringshändelser på samma plats 
vilket jämförelsen inte fullt ut beaktar för fisk. De
poneringen av de sex arterna borde eventuellt ses 
som olika deponeringshändelser. Anläggningen 
låg dessutom invid en hydd-/huskonstruktion och 
närheten till denna gör här förhållandena svåra att 
tolka. Ett annat ”problem” vid Djurstugan - och 
flera andra platser - är det låga antalet kontexter 
som också komplicerar jämförelserna.

Värt att notera när man beaktar deponeringshän- 
delserna är att andelen fisk ökar i förhållande till säl 
på flera lokaler. På några av dem är ökningen mar
kant. När det gäller tolkningar om fiskets betydelse i 
försörjningen står vi inför mycket stora utmaningar.
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Figur 8. Artfördelning enligt antal kontexter på lokalerna. 
Figure 8. Distribution of species based on contexts on the sites.
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Sä 1,100% Säl och fisk >90 % Terrestriskt 10-60 °/o Terrestriskt 80 %+

Stormossen 1 Stormossen 5 Snåret (Omr A)

Stormossen 4 Bålmyren Postboda 1

Stormossen 5:2 Högmossen Brännpussen

Skallmyran Postboda 2 Djurstugan

Fembäcke

Lilla Gävsjö Fågelbacken

Fräkenrönningen

Figur 9. Artfördelning enligt antal kontexter. När kvantifieringen utförs på detta sätt uppvisar Stormossen 5 och 
Djurstugan ett avvikande mönster gentemot fragmentantal.

Figure 9. Distribution of species based on number of contexts. Quantified like this, Stormossen andDjurstugan 5 

display a deviant pattern compared to number of fragments.
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Figur io. Artfördelning enligt antal kontexter på Eklokalerna samt tre jämförelselokaler.

F ig ure io. Distribution ofspecies based on number ofcontexts on the E4 sites and three evaluation sites.

Fiskbenens sköra struktur och ringa storlek gör att 
de med största sannolikhet är underrepresenterade 
i arkeologiska faunamaterial. Fiskbenen står inte 
emot nedbrytning på samma sätt som de mera kom
pakta benen från däggdjur. Inom svensk forskning 
har flera forskare lyft fram denna problematik (Er
icson 1989; Lindqvist 1997; Segerberg 1999; Olson 
2007a). Mot bakgrunden av detta är den trend vi

observerat i förhållandet mellan fisk och säl av in
tresse. Jämfört på detta sätt hanteras fisk på de flesta 
lokalerna oftare än vad antalet fragment visar. Det
ta kan naturligtvis inte tolkas i exakta termer om 
fiskets betydelse men man måste säga att trenden 
pekar åt rätt håll om man beaktar förutsättningarna 
för bevaring och identifiering.
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Anatomisk representation i kontext

Det finns ett flertal antropologiska studier där 
man har undersökt hur nutida jägarsamhällen har 
organiserat aktiviteter som är kopplade till hante
ringen av jaktbyten (se t.ex. Binford 1981; Hudson 
1993; Storå 2001). Det man främst har studerat 
är hur aktiviteterna påverkar rumsliga mönster i 
den anatomiska representationen. Ofta utgår de 
etnografiska studierna från jaktscenarion där jakt
bytet nedlagts och (oftast) slaktats en bit från en 
jaktstation eller annan typ av bas. Jägarna tar se
dan tillvara på de delar av jaktbytet som kan eller 
ska utnyttjas och transporterar dessa tillbaka till 
utgångspunkten för jakten. Hanteringen av by
tesdjuren kan skapa generella mönster i bl.a. den 
anatomiska representationen som t.ex. kan an
vändas för att beskriva olikheter mellan lokalers 
karaktär. Jaktstationer kännetecknas av en högre 
andel köttfattiga delar medan man till en bas of
tare transporterar de köttrikare delarna. Man kan 
således förvänta sig olika mönster i faunamateria
let på långvariga permanenta boplatser och sådana 
där man vistats under kortare tid (se t.ex. Binford 
1981; Lyman 1994).

Vi ska här inte söka efter specifika mönster men

ändå granska den anatomiska representationen 
för säl på de olika lokalerna. Sälar verkar ha varit 
de vanligaste jaktbytena (av däggdjur) på samtliga 
E4-lokaler (förutom Djurstugan och Fembäcke) 
och det kan vara av intresse att närmare under
söka vilka kroppsdelar som finns representerade. 
Man bör här notera att de etnografiska studier 
som hänvisades till ovan uteslutande gäller han
teringen av landlevande bytesdjur. Man kan för
vänta sig att hanteringen av salarna i havs- eller 
ismiljö inte nödvändigtvis kan jämföras med dessa 
studier. Dessutom måste man beakta att sälar har 
en avvikande anatomi vilket gör att fördelningen 
t.ex. mellan köttrika och köttfattiga delar ser an
norlunda ut. I jämförelserna nedan har sälen de
lats in i fem olika anatomiska regioner; kranium, 
ryggrad, bröstkorg, extremiteter och labbar. Det är 
viktigt att beakta att regionerna innehåller olika 
antal ben och att skelettelementen i vissa regio
ner fragmenteras lättare än inom andra. Vidare är 
identifierbarheten olika i olika regioner. Sist måste 
det låga antalet ben på flera av lokaler beaktas vil
ket påverkar tolkningen av mängdförhållandena.

En generell trend i jämförelsen är att andelen kra
nium minskar när man beaktar antalet kontexter 
(fig. 11). Uppenbarligen finns det på många lokaler

Postboda 1 (N=6) 

Bålmyren (N=2) 

Brännpussen (N=93) 

Postboda 2 (N=312) 

Snåret (Omr A) (N=6) 

Högmossen (N=6218) 

Skallmyran (N=6) 

Stormossen 5 (N=36) 

Stormossen 5:2 N=16) 

Stormossen 4 (N=67) 

Stormossen 1 (N=2)
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Figur 11. Den anatomiska representationen för säl på lokalerna enligt antal fragment och antal kontexter.
Fig ur e 11. The anatomical representation of seal on the sites based on number of fragments and number ofcontexts.
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flera fragment av sälkraniet inom samma kontext. 
Flera faktorer kan bidra till att andelen kranium är 
högre när man jämför antalet fragment, t.ex. gra
den av fragmentering och identifierbarhet. Av in
tresse är den högre förekomsten av ben från rygg
rad, bröstkorg och extremiteter i jämförelse med 
kranium och labbar vid Brännpussen, Postboda 2, 
Högmossen och Stormossen 4. Vid Stormossen 1 
och Bålmyren finns enbart delar av labbarna (dock 
endast två fragment vardera) medan t.ex. Skallmy
ran, Postboda 1 och Snåret uppvisar delar av kra
niet och labbarna. Stormossen 5 och 5:2 har något 
fler fragment från ryggraden eller bröstkorgen än 
de tre sistnämnda lokalerna. Man kan möjligen 
säga att man på några av dessa oftare har hante
rat samtliga kroppsdelar av salarna medan man på 
andra varit mera selektiv i sin hantering. Man kan 
förmoda att detta återspeglar skillnader mellan bo
sättningarnas karaktär.

Jämförelserna är svåra att tolka för de små ma
terialen men några observationer är ändå värda 
att notera. Det är intressant att det finns vissa 
olikheter mellan Stormossen-lokalerna. Stormos
sen 5 och 5:2 uppvisar en högre andel kranium än 
de två andra. I jämförelsen har medtagits även de 
fragment som i den ursprungliga analysen iden
tifierats till säl( ?). Det är först när vi jämför den 
anatomiska representationen som de mesolitiska 
platserna framstår som något olika. Enligt artre
presentation, både enligt fragmentantal och enligt 
antal kontexter, är lokalerna lika. Spännande att 
lyfta fram vid Stormossen 4 är den låga andelen 
kranier i materialet och den högre förekomsten av 
ben från andra kroppsdelar än labbarna. Lokalen 
uppvisar den relativt sett högsta förekomsten av 
fragment från ryggraden och också en hög andel 
fragment från extremiteterna. Den största delen 
av benen tillvaratogs inom en gropanläggning 
(Guinard & Vogel 2ooób:m). Även om vi möjli
gen observerar en kortvarig händelse är det intres
sant att man här har hanterat andra kroppsdelar 
av salarna än vid Stormossen 1 samt 5 och 5:2. 
Det finns vissa skillnader mellan lokalerna också i 
stenmaterialets sammansättning som kan vara in
tressanta att påtala. Det finns olikheter i produk
tionssekvenser av yxtillverkning och också skill
nader i avslagsmaterialets sammansättning mellan

de troligen samtida Stormossen 1 och 4 (Guinard 
20o6a:2op-2i2; Guinard 20o6b:2ip). Dessutom 
finns skillnader i slitspårsmönster i kvartsen mel
lan lokalerna (Knutsson 2006). Stormossen 4, där 
man funnit belägg för slipning av yxor, uppvisar 
en mer varierad anatomisk representation för säl 
medan Stormossen 1, där man främst slagit till 
yxorna, endast uppvisar spår av labbarna (dock 
bara två fragment). Kanske är den betydligt större 
mängden benfynd vid Stormossen 4 än vid Stor
mossen 1 också värd att beakta (se fig. 2).

De neolitiska boplatserna uppvisar olika typer 
av mönster men värd att notera kan vara likheten 
mellan Postboda 2 och Högmossen (fig. 11-12). 
Deponeringen ser ganska likartad ut på de båda 
lokalerna både för arter och för anatomisk repre
sentation av säl. På dessa är andelen fragment 
från ryggrad och extremiteter betydligt högre än 
på andra och av intresse här är jämförelsen med 
Brännpussen. Även om mängden fragment från 
ryggrad och bröstkorg är för låga om man beak
tar en hel säl är det intressant att mängden är lägst 
på Brännpussen. Det speciella läget - och karaktä
ren - på Brännpussen gör att lokalen knappast har 
utgjort en långvarig bas som kanske var fallet vid 
Högmossen och Postboda 2. Här står vi dock inför 
ett dilemma. Det är mycket svårt att försöka avgöra 
om man har transporterat bort delar eller om man 
i stället ser en selektiv transport till lokalen. Dess
utom måste vi beakta att man kanske inte har bränt 
alla kroppsdelar. I så fall har allt förmodligen inte 
bevarats. Den sistnämnda frågan är en stor utma
ning för osteoarkeologin men kan här inte behand
las närmare. Klart är i alla fall att det som ”saknas” 
vid Brännpussen är något bättre representerat vid 
de två andra lokalerna - och tvärtom, det som är 
vanligast (labbar) vid Brännpussen är relativt sett 
ovanligare vid Högmossen och Postboda 2. Orsa
kerna till olikheterna kan inte entydigt förklaras, 
t.ex. uppvisar Brännpussen i den anatomiska re
presentationen för säl en stor likhet med Fräken- 
rönningen som bör karaktäriseras som en lokal av 
samma typ som Högmossen. Likheten är också 
stor med Lilla Gävsjö, som är av en annan karaktär 
och som är daterad till tidigneolitikum. Värd att 
notera i denna jämförelse är den mycket speciella 
anatomiska representationen vid Fågelbacken som
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Figur 12 Anatomisk representation för säl enligt antal fragment på de fyndrikaste Eklokalerna samt nagra jämförelselokaler.

Figure 12. The anatomical representation of seal based on number of fragments on the most artefact-rich E 4 sites 
and some evaluation sites.

så tydligt domineras av ben från labbarna. Detta 
antyder en hantering av bara vissa kroppsdelar av 
salarna. Med tanke på den stora mängden männis
koben på lokalen kan man säga att dess speciella 
karaktär framträder i dubbel bemärkelse i jämfö
relse med andra kustlokaler. Det är av intresse att 
de två sälben som tillvaratagits vid Skumparberget 
också kommer från labbarna. Möjligen ser vi en 
skillnad mellan den inre och yttre skärgården som 
vore värd att studera närmare.

En jämförelse av den anatomiska representatio
nen för säl påvisar att det finns både likheter och 
olikheter mellan lokalerna som är värda att disku
tera. Man kan inte urskilja några generella möns
ter men det är också i denna jämförelse viktigt att 
notera att mönstren förändras när man undersö
ker data på olika sätt. När man beaktar kontexter
na är den tydligaste trenden att andelen kranium 
sjunker medan de andra kroppsregionerna träder 
fram tydligare. En orsak till detta är att man oftare 
påträffar flera kraniefragment i samma kontext 
vilket åtminstone delvis beror på fragmenteringen 
och att det är ganska lätt att identifiera dessa frag-
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ment. Detta borde dock också gälla för kot- och 
revbensfragment som är förhållandevis lätta att 
identifiera även efter att de fragmenterats.

De mönster som har jämförts ovan har beaktat 
deponeringshändelserna på lokalerna men fortfa
rande kan vi inte säga något om den inre struktu
ren. Vid Brännpussen konstaterades att ben från 
bäver och säl hade hanterats inom olika delar av 
lokalen men hur ser det ut på de andra platserna? 
En jämförelse av deponeringshandlingarna vid 
Högmossen fungerar som ett exempel som kan 
belysa denna frågeställning närmare.

Faunamaterialet på en 
större lokal - Högmossen
Vid Högmossen tillvaratogs det klart största fau
namaterialet, totalt ca 14 kg ben varav lite mera 
än 6 kg har analyserats (Olson 2007a). Materia
let är det mest varierade och lokalen är den enda 
där grönlandssälen har identifierats. På övriga har 
endast ben från vikare identifierats. Högmossen
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har ett något annorlunda läge i jämförelse med de 
andra neolitiska boplatserna i materialet. Den låg 
längre ut mot havet och i den norra delen av en 
skärgårdsarkipelag som breder ut sig söderut. Lä
get var dock inte så utsatt som för de mesolitiska 
lokalerna.

Vid undersökningarna kunde man konsta
tera att fynden, bl.a. brända ben, koncentrerade 
sig till begränsade områden (fig. 13). Områdena 
som kallas A-E bildar ett avlångt fyndområde i 
ungefär nord-sydlig riktning och inom områdena 
har identifierats olika typer av anläggningar som 
hyddgrunder, eldstäder, kokgropar och andra 
gropanläggningar (se t.ex. Björck m.fl. 2005). 
Centralt i boplatsen påträffades en grav. Lokalen 
erbjuder en möjlighet att undersöka hur depone- 
ringsstrategierna såg ut inom olika delar. Det låga 
antalet identifierade fragment i några delområden 
måste beaktas (fig. 14).

En jämförelse av artfördelningen i de olika del
områdena visar att ben från säl och fisk domine
rar (fig. 14-16). Dock finns det olikheter som är 
av intresse. Slående är att andelen fisk ökar medan 
sälen minskar om man beaktar andelen kontexter 
i jämförelse med antalet fragment. Mönstret för 
hela lokalen går således igen i de olika delområ
dena. Vi ser också att om man beaktar antalet 
kontexter träder andra arter som fågel, pälsdjur 
och hovdjur fram tydligare. Man kan också se att 
pälsdjuren verkar ha deponerats främst i norra res
pektive södra delen medan hovdjur (svin) depone
rats i den norra. Fiskmaterialets sammansättning 
inom de olika delområdena visar vissa olikheter 
(fig. 16). Det kanske tydligaste mönstret är att 
ben från karpfisk saknas i de två sydligaste del
områdena. Ben från torskfiskar saknas i lokalens 
centrala delar. När man beaktar antalet kontexter 
ser vi bl.a. att andelen gädda minskar till förmån 
för de andra arterna. Detta är spännande. Gäddan 
dominerar ofta i arkeologiska fyndmaterial vilket 
åtminstone delvis beror på identifierbarheten. Ben 
från gädda är förhållandevis kompakta och beva
ras förmodligen bättre än många andra arters ben. 
Det finns också skillnader mellan olika benslag. 
Ben från laxfisk som ökar i kontextjämförelsen är 
genom sitt höga fettinnehåll känsligare för ned
brytning. Kontextjämförelsen antyder att gäddan

HOGMOSSEN

0 O

Spridning av brända ben
0 3 6 9 12 Melere

Figur 13. Karta över Högmossen som visar spridningen 
av brända ben over lokalen.

Figure 13.Map ofHögmossen displaying the 
distribution of burned bones on the site.

kan vara överrepresenterad i förhållande till andra 
arter om man bara beaktar antalet fragment. Ben 
från de andra arterna har deponerats oftare i jäm
förelse med gädda än vad antalet fragment visar. 
Vi ser således inte bara en ökning av fisk utan 
också en förändring i artsammansättningen för de 
olika fiskarterna när vi väljer att kvantifiera på oli
ka sätt. Dock är det inte de exakta förhållandena 
som är intressanta här utan snarare riktningen på 
förändringen. Om vi studerar deponeringshändel- 
serna i stället för det totala antalet fragment ten
derar fisken att ”träda fram” tydligare.

Den huvudsakliga skillnaden mellan delområ
dena är egentligen att mängden ben är mycket 
olika. Det finns endast mindre avvikelser mel
lan områdena i artrepresentation men de är ändå 
värda att beakta. I detta avseende är mönstret
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vid Brännpussen tydligare där bäver och säl har 
hanterats inom olika delar av lokalen. Vid Hög
mossen ser vi vissa skillnader för säl, pälsdjur, 
hovdjur och också hsk. Delområdena är inte 
identiska men uppdelningen verkar inte vara 
lika skarp som vid Brännpussen. När vi granskar 
den anatomiska representationen för säl ser vi att 
också den är likartad i de olika områdena oavsett 
om vi jämför enligt antal fragment eller antalet 
kontexter (hg. 17). Dock sjunker andelen kranie
fragment i den senare jämförelsen. När vi jämför 
kontexterna ser vi att de olika kroppsdelarna av 
salar verkar förekomma ungefär lika ofta. Jämfö
relserna ovan antyder att hanteringen av sälar i 
stort följer samma mönster inom de olika delom
rådena. Möjligen har man inom område D utfört 
aktiviteterna oftare eftersom mängden ben här är 
så mycket större än i andra delområden. Dock är 
området också till ytan störst så mängden ben är 
kanske inte helt informativ.

Skärgårdslivet i 
os teologins ljus
De osteologiska analyserna visar tydligt de marina 
resursernas betydelse för stenåldersbosättningen i 
regionen. Vi ser en anpassning till lokala förhål
landen som väl motsvarar vad man kunde förvänta 
sig om man beaktar den omgivande miljön. Ge
nom att försöka belysa deponeringshändelserna 
har vi blottat skillnader mellan några av lokalerna 
som inte framkommit genom en gängse jämförelse 
av faunamaterialen som helheter. Våra jämförelser 
visar bl.a. att hskens betydelse i förhållande till 
salarna tenderar att framträda tydligare när man 
studerar hur många gånger olika arter har hante
rats. Man har hanterat hsk oftare än vad antalet 
fragment visar. Vi ser också ett förändrat mönster i 
den anatomiska fördelningen för säl när vi beaktar 
deponeringshandelser i stället för fragmentantal. 
Detta har förmodligen konsekvenser för beskriv
ningen av försörjningen på platserna - även om vi 
inte närmare kan tolka detta exakt.

Fragmentantal Område A Område B Område C Område D Område E Gravområde

Säl 947 146 243 3442 810 702

Fisk 106 10 125 607 95 427

Fågel 1 1 4

Pälsdjur 3 3 4

Hovdjur/idisslare 45 6

Människa 74

Antal kontexter Område A Område B Område C Område D Område E Gravområde

Säl 19 7 11 63 18 25

Fisk 15 4 6 45 10 11

Fågel 1 1 4

Pälsdjur 3 2 3

Hovdjur/idisslare 5 5

Människa 1

Figur 14. Artfördelning enligt antal fragment och antal kontexter i olika delområden av Högmossen.

Figure 14. Distribution of species based on number of fragments and number of contexts in various sub-areas on 
Högmossen.
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Artfördelning enligt antal fragment Artfördelning enligt antal kontexter

E(N=915)

D (4101)

Gravområde 
(N=1129)

C (N=369) 

B(N=156) 

A (N=1057)

I1 IGUR 15 .Artfördelning i olika delområden av Högmossen enligt antal fragment och antal kontexter.

Figure 15. Distribution ofspecies in various sub-areas on Högmossen based on number of fragments and number ofcontexts.

■ Gädda E3 Abborrfisk □ Karpfiskar □ Laxfiskar ■ Torskfiskar

Figur 16. Artfördelning för fisk i olika delområden av Högmossen enligt antal fragment och antal kontexter.

Figure 16. Distribution offish species in various sub-areas on Högmossen based on numbers of fragments and 
number of contexts.

Anatomisk fördelning för säl 
enligt antal fragment

E (N=810) 
D (N=3442) 

Gravområde (N=702) 

C (N=243) 
B (N=146) 
A (N=947)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Anatomisk fördelning för säl 
enligt antal kontexter

E
D

Gravområde
C
B
A

0% 20% 40% 60% 80% 100°/

■ Kranium ■ Ryggrad ■ Bröstkorg DFramben «Hand ■ Bakben ■ Fot

Figur 17. Anatomisk fördelning för säl enligt antal fragment och antal kontexter
Figure: 17. Anatomic distribution of seal based on number of fragments and number of contexts.
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Södra MårtsboFigur 18. Artfördelning 
för fisk på skärgårdslokalerna 
enligt antal fragment.

Figure i8. Distribution of 
fish species on the archipelago 
sites based on number of 
fragments.

Fräkenrönningen

Djurstugan

Högmossen

Brännpussen

Anneberg

Åloppe

Äs
Korsnäs

0% 20% 40% 60% 80% 100%

■ Gädda ffl Abborrfisk ■ Karpfiskar □ Laxfiskar □ Torskfiskar ■ Övrigt

De mesolitiska boplatserna visar att man un
der detta skede sökte sig långt ut i skärgården. Av 
intresse är att det osteologiska materialet påvisar 
skillnader mellan närbelägna lokaler och det är 
främst den anatomiska representationen för säl 
som visar detta. Dock är materialen från lokaler
na mycket begränsade och det är egentligen bara 
Stormossen 4 som uppvisar ett lite större material. 
Kanske är det vi ser att betrakta som ögonblicks
bilder. Med tanke på de begränsade fyndområdena 
på de mesolitiska lokalerna måste vi invänta ytter
ligare fynd innan helhetsbilden kan klarna. Med 
tanke på de skillnader som finns i steninventariet 
mellan lokalerna vid Stormossen är det viktigt att 
försöka se djurbenen i ett större sammanhang.

Bilden av aktiviteterna på de neolitiska bo
platserna framträder lite tydligare än på de me
solitiska. Det beror dels på att fyndmaterialen är 
något större men också på att jämförelsemateria
let är mera omfattande. Vi saknar i E4 materialet 
lokaler med en större förekomst av tamdjur som 
t.ex. Vadbron II, Skogsmossen och Skumparberget 
samt också Anneberg. Detta kan knappast betrak
tas som förvånande. Vi vet sedan tidigare att det 
under tidigneolitikum förekom lokaler belägna 
i inlandsmiljöer men i skärgårdsmiljön får dessa 
arter inget större genomslag (se t.ex. Ericson & 
Sten manus; Ahlfont m.fl. 1995; Welinder 1998; 
Segerberg 1999; Gill 2003:58ff; Sundström 2003; 
Bäckström 2007). Säl- och fiskben förekommer i 
viss utsträckning på dessa lokaler. Skumparber-
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get uppvisar två benfragment från säl medan det 
vid den närbelägna Skogsmossen finns fem sälben 
(Hallgren m.fl. 1997). Längre ut i skärgården finns 
platser där sälben dominerar som t.ex. Väs ter äng 
(Björck N. 2000a) och Lilla Gävsjö (Graner 2005), 
lokaler som verkar vara närmare paralleller till E4- 
lokalerna från perioden.

Tyvärr är det osteologiska fyndmaterialet myck
et begränsat vid den tidigneolitiska Bålmyren men 
man kan ändå notera att det finns ben från olika 
klasser som säl, fisk och fågelben. Dessutom finns 
ben från människa på lokalen. Postboda 2 som 
daterats till övergången mellan tidig- och mel- 
lanneolitikum visar att vi här har en etablering i 
skärgårdsmiljön som på något sätt påminner om 
de något yngre - och större - gropkeramiska lo
kalerna. Faunamaterialet domineras av säl och 
fisk men det finns även ett visst inslag av ben från 
landdäggdjur - kanske snarare ditförda än att man 
skulle ha jagat dem i närheten av lokalen.

Av de mellanneolitiska lokalerna intar Högmos
sen en särställning. Det analyserade materialet är 
det i särklass största och också det mest varierade 
vilket antyder ett brett utnyttjande av resurser. 
Man kan se vissa skillnader i artfördelning mel
lan olika delområden men sälbensmaterialet är 
ändå att betrakta som mycket enhetligt och samt
liga kroppsdelar verkar ha hanterats inom de olika 
områdena. Kanske viktigare att notera är den stora 
variationen i mängden ben mellan delområdena. 
Lokalen uppvisar inte samma tydliga rumsliga
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Åloppe vikare Moderna vikare

Överarm Mått 7
■ Subadult och adult 

Å Adult

1 1 4
■
1

|h_ ■
i'ł

IP"
«

▲

10 12 14 16 18 20
Överarm Mått 7

■ Årsunge 0-6 månader 

A Årsunge 7-12 månader

Figur 19. Storleksspridningenför overarmsbenet av vikare vid Åloppe samt en jämförelse med moderna årsungar 
ur Naturhistoriska riksmuseets samlingar i Stockholm. Måtten ärtagna enligt Ericson, Storå (1999).

Figure 19. Size distribution ofringed seal humerus at Åloppe and a comparison with modern yearlings from collections 
at the Swedish Museum of Natural History in Stockholm. Measurements according to Ericson, Storå (1999).

spridningsmönster som Brännpussen vilket san
nolikt beror på en skillnad i karaktär. Det verkar 
rimligt att se Flögmossen som en mera långvarig 
bas medan Brännpussen kan betraktas som mycket 
speciell. Den tydliga upplösningen i det rumsliga 
mönstret torde vara kopplat till att bosättningen 
här var mera kortvarig.

Att aktiviteterna har varit bundna till närmiljön 
visar fördelningen av sälarter och också fiskarter 
(fig. 18). Blickar vi norrut ser vi att lokalerna där 
innehåller en större mängd laxfisk än de längre 
söderut och framför allt Fräkenrönningen är här 
avvikande. Värd att notera är också den något hö
gre förekomsten av grönlandssäl i förhållande till 
vikaren på lokalerna i det ”norra” området. Grön
landssälen var förmodligen mera knuten till havs
miljön och framför allt fanns den inte tillgänglig 
där den fasta isen lagt sig. Arten är den vanligaste 
sälen också vid Korsnäs och Brunn (Storå 2001) 
som var belägna i motsvarande yttre skärgårdsmil
jöer. Korsnäs låg dock i ett något mera indraget 
läge. Grönlandssälen hade förmodligen etablerat 
ett yngelområde i havet mellan Södertörnsområ- 
det och Gotland som låg inom räckhåll från dessa 
(Storå & Ericson 2004)

Vid Brännpussen som låg i den norra delen av 
Mälarhavet finns ben enbart från vikaren. Blickar 
vi lite längre söderut - och mot kusten - ser vi 
samma mönster vid Äs och Åloppe som båda upp
visar en tydlig dominans av vikare. Grönlandssä
len är att betrakta som ovanlig på dessa lokaler. 
Dominansen av vikare på lokalerna som legat i 
anslutning till Mälarhavet är relaterad till artens 
levnadsvanor. Den lever närmare kusten och skär
gårdsmiljön bör ha varit gynnsam för arten. Mä
larhavet var utan tvekan vikarens hav. Noterbar på 
många platser är också förekomsten av en ganska 
stor andel karpfiskar. Dessa antyder ett lokalt fiske 
och analysen av Äs-materialet antyder att fisket 
efter karpfiskar bör ha varit vanligt. Den mycket 
varierande artfördelningen för karpfiskar som 
har konstaterats vid Äs beror till största del på att 
analysen har utförts av Johannes Lepiksaar med 
tillgång till en mycket god referenssamling (Le
piksaar 1974:155). Det mera begränsade materialet 
på de andra lokalerna kan därför vara skenbart.

Det finns i materialet några neolitiska platser 
som bryter mönstret. Brännpussen är avvikande 
med en hög andel bäver och med tanke på bäverns 
levnadssätt är förekomsten av arten på denna plats
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Plats Socken Land- Raä Period Vanligaste art Referens
skap nr (fragmentantal)

Stormossen 1 Tierp Up 333 Senmesolitikum Säl Guinard & Vogel 2007:70

Stormossen 4 Tierp Up 332 Senmesolitikum Säl Guinard & Vogel 2007:111 f.

Stormossen 5 Tierp Up 341 Senmesolitikum Säl Guinard & Vogel 2007:146ff.

Stormossen 5:2 Tierp Up 340 Senmesolitikum Säl Guinard & Vogel 2007:180f.

Skallmyran Tierp Up 360 Senmesolitikum Säl Guinard & Vogel 2006

Bäckström 2006:37

Västeräng Valbo Gä Tidigneolitikum Säl Björck 2000

Anneberg Bälinge Up 259 Tidigneolitikum. Fisk (abborre, 
gädda, karp- och 
sikfiskar)

Segerberg 1999:1 64ff.

Bålmyren Vendel Up 294 Tidigneolitikum Fisk (abborre) Sundström & Darmark
2005; Bäckström 2005

Lilla Gävsjö Vallentuna Up ? Tidineolitikum Säl Granér 2005; Storå 2005

Fågelbacken, 1984 
samt 1993 års 
undersökning

Hubbo Vs 73 Tidigneolitikum Fisk (gädda och 
karpfiskar)

Apel m.fl. 1995

Skumparberget lokal 2 Glanshammar Nä 194 Tidigneolitikum Tamdjur (1 nötbo
skap, 2 får/get)

Apel 1996

Skogsmossen Fellingsbro Vs 633 Tidigneolitikum Tamdjur Hallgren m.fl. 1997;
Graner 2004

Postboda 2 Tierp Up 239 Tidigneolitikum-
Mellanneolitikum

Fisk (gädda, ab
borre) och säl

Sundström m.fl. 2006:76ff.

Fräkenrönningen Valbo Gs 399 Mellanneolitikum Vikare, grönlandssäl Björck 1998; Olson 1994

Vedmora Enånger Hs 145 Mellanneolitikum Vikare, grönlandssäl Björck & Björck 1999;
Olson 1999a

Södra Mårtsbo Valbo Gs 397 Mellanneolitikum Grönlandssäl, vikare Björck m.fl. 2004

Högmossen Tierp Up 85 Mellanneolitikum Grönlandssäl 
och vikaresäl

Björck m.fl. 2005;
Olson 2007

Djurstugan Tierp Up 346 Mellanneolitikum Fisk Ytterberg 2006

Postboda 1 Tierp Up 238 Mellanneolitikum Älg Sundström m.fl. 2006:ff.

Snåret (omr. A) Vendel Up 291 Mellanneolitikum Säl Björck & Larsson 2007a

Fem backe Vendel Up ? Mellanneolitikum Fisk Olson, manus

Brännpussen Tensta Up 436 Mellanneolitikum Vikare Nilsson 2006

Vadbron II, 1972-73 
års undersökning

Skuttunge Up 137 Mellanneolitikum Tamdjur (1. får/ 
get, 2. nötboskap)

Segerberg 1999:181 ff.

Sotmyra, 1970-71 
års undersökning

Skuttunge Up 251 Mellanneolitikum Vikare Segerberg 1999:179ff.

Aloppe Nysätra Up ? Mellanneolitikum Fisk Hedell manus; Olson 1994

Korsnäs Grödinge Sö 447 Mellanneolitikum Fisk (abborre, 
gädda och sill)

Aaris-Sørensen 1978;
Olsson m.fl. 1994

Äs Hubbo Vs 117 Mellanneolitikum-
Senneolitikum

Fisk (abborre, 
gädda, karpfiskar)

Löfstrand 1974; Le- 
piksaar 1974

Hedningahällan Engånger Hs 68 Mellanneolitikum-
Senneolitikum

Vikare, grönlandssäl Schierbeck 1994;
Olson 1999b

Figur 20. Förteckning över lokaler som hänvisas till i arbetet. 

Figure 20. Sites mentioned in the text.
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inte helt logisk. Bävern har säkert funnits i kust
områdena under neolitikum och den har jagats 
på flera ställen, bl.a. Anneberg, Sotmyra, Vadbron 
II (Segerberg 1999) samt Åloppe (Hedell hänvi
sad genom Olson 1994), Äs (Lepiksaar 1974) och 
Korsnäs (Aaris-Sørensen 1978). Arten etablerar 
sig dock inte normalt i saltvattensmiljöer helt utan 
tillgång till sötvatten. De små öarna vid Brännpus
sen kan knappast ha utgjort en idealisk biotop för 
bävern. Kanske understryker detta lokalens speci
ella karaktär. Också vid Djurstugan fanns ett för
hållandevis stort inslag av bäver men här känns 
förekomsten ”mera naturlig” om man beaktar 
närmiljön (Ytterberg 20o6a:68).

Ben från svin förekommer i större mängder på 
de lokaler som verkar ha en fastlandsforbindelse, 
bl.a. Anneberg, Sotmyra, Vadbron II (Segerberg 
1.999), Skogsmossen (Hallgren m.fl. 1997) samt 
Åloppe (Hedell hänvisad genom Olson 1994), Äs 
(Lepiksaar 1974) och Korsnäs (Aaris-Sørensen 
1978). På de som var belägna längre ut i skär
gårdsmiljön är förekomsterna mindre. Ben från 
svin finns på fyra av E4-lokalerna. En nyligen 
utförd studie av stabila isotoper av svinben från 
Korsnäs har kastat nytt ljus på frågan om svi
nens karaktär. Studien visar att svinens diet va
rit mycket homogen och inte visar några spår av 
marina komponenter, d.v.s. slaktavfall från fisk 
eller säl som på skärgårdslokalerna borde ha varit 
vanligt (Fornander 2006). Slutsatsen i arbetet är 
att svinen till största del borde tolkas som vilda 
{ibid.). Begränsningen av benen till kustområdets 
fastlandslokaler kan tänkas vara ett indirekt stöd 
för denna tolkning. Det finns möjligen anledning 
att mycket kritiskt granska tolkningen om före
komsten av tamsvin.

Det finns i faunamaterialen ganska tydliga skill
nader mellan lokaler som geografiskt egentligen 
inte låg särskilt långt ifrån varandra. Det finns 
olikheter i sälarternas representation och också i 
fiskarternas fördelning. Till detta kan läggas skill
nader i representationen av vilda (och tama) land
däggdjur. Vid kustlokalerna bedrevs en varierad 
och mångsidig jakt och fångst ur havet och män
niskorna utnyttjade det som fanns tillgängligt. Vid

Åloppe har man bedrivit jakt och fångst året runt. 
Storleksjämförelser av vikarben visar att årsungar 
av olika storlek finns representerade i materialet 
men det finns en viss koncentration av ben som 
motsvarar ”äldre årsungar” (fig. 19). Detta kan 
dock tolkas som en indikation på en kontinuerlig 
närvaro av människor även om den viktigaste jakt
perioden på vikare förmodligen låg under vinter
halvåret. Motsvarande jaktmönster på vikare har 
konstaterats på gropkeramiska lokaler på Åland 
(Storå 2001). Vid Korsnäs jagades i mycket högre 
utsträckning grönlandssäl under lång period av 
året, troligen under hela den isfria delen av året 
{ibid.). Också här verkar man således ha utnyttjat 
lokalen året runt. Jakt och fångst bedrevs under 
samma säsong i den yttre och den inre skärgårds
miljön även om bytesdjuren är något olika. De 
större gropkeramiska lokalerna i faunamaterialens 
ljus kan karaktäriseras som varaktiga - troligen 
permanenta - baser för aktivitet. Andra lokaler 
verkar vara mera kortvariga. Havet var utan tve
kan den viktigaste förutsättningen för människor
na men vi finner också spår efter landdäggdjur på 
lokalerna, bl.a. svin och andra hovdjur. Dessa djur 
kan ha jagats i kustområdena men djuren var san
nolikt inte vanliga i närområdet. Man kanske kan 
se dessa rester som förda till lokalerna, även om vi 
inte kan bedöma från vilket avstånd.

Faunamaterialen indikerar att bosättningen 
hade en hög grad av stabilitet eller möjligen för
ankring till skärgårdsmiljön - åtminstone under 
tidig- och mellanneolitikum. Sett i ett större per
spektiv verkar man ha haft goda förutsättningar 
i olika typer av skärgårdsmiljöer, förmodligen 
tillräckligt goda för en stabil och permanent skär
gårdsbosättning. Det är viktigt att beakta att detta 
inte gäller samtliga lokaler men i ett regionalt per
spektiv verkar det rimligt. Skärgårdslokalerna kan 
betraktas som utgångspunkter för jakt, fångst och 
naturligtvis kommunikation. Man kan dock häv
da att vi i faunamaterialen främst ser en ”rörelse” 
som går ut mot skärgården. Det är till skärgårds
lokalerna man för ”främmande” eller ”avvikande” 
element. Det är däremot ovanligt att finna spår av 
skärgårdens djur i inlandet. ■
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Summary
The inhabitants of the archipelago of eastern central Sweden during 
the Stone Age - osteoarchaeologicalpatterns

T
he new stretch of the E4 highway affected 
several sites with Stone Age finds, subse
quently leading to archaeological inves
tigations. At 14 of those sites bone material was 

found, mainly consisting of small burnt fragments. 
This study discusses the fauna material collected at 
the different locations and the aim is to throw light 
on the character of and the activities on the sites. 
A comparison is made with previously investigated 
sites in similar environments and where sufficient 
osteological material has been found.

The sites are dated to approximately 4 500 - 
2 500 BC and were all situated in an archipelago in 
close proximity to the sea. In view of this location 
it is hardly surprising that the material is dominat
ed by bones from seal and fish. This corresponded 
to the sites used for comparison in the region. The 
study of the fauna material as a whole reveals that 
humans have visited the region in order to hunt, 
both on land and at sea. Of the 14 sites in the 
study, only five display a somewhat larger element 
of hoofed or fur-bearing animals. This does not, 
however, change the overall representation of the

ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM Ą

sites’ character, but rather reflects an adaptation 
to local conditions.

In these comparisons, materials from the differ
ent locations are presented as a whole, something 
that might be criticised. Our aim has therefore been 
a detailed illustration of the fauna material’s origin 
- or its taphonomic history. In the study, we use an 
alternative mode of quantifying the fauna mate
rial by examining how many times various species 
or body parts occur on different parts of the sites. 
For example, our comparisons demonstrate that 
the importance of fish in relation to seal tend to be 
more noticeable by this method of quantification. 
In addition, the representation of different species 
of fish has a tendency to differ. By observing depo
sition events instead of fragment statistics, there is 
also a marked change in the anatomical distribu
tion of seal. This has consequences for the descrip
tion of the subsistence economy on the sites, even 
though we can not wholly evaluate the significance 
of this. The study implies that it is imperative to 
closely integrate the osteological analyses in the 
study of spatial patterns on Stone Age sites. ■

175





Kött, ull och läder
Järnåldersekonomi längs E4: an

Berit Sigvallius, Riksantikvarieämbetet UV Mitt

U
nder åren 2003 och 2004 analyserades 
de benmaterial som framkommit vid 
en rad boplatsundersökningar i sam
band med utbyggnaden av väg E4 öster och norr 

om Uppsala. Analyserna utfördes av Fil.dr. Bengt 
Wigh. Tanken var naturligtvis att han även skulle 
ha sammanfattat sina analyser i en artikel i denna 
bok, men våren 2006 rycktes han hastigt bort vid 
endast 39 års ålder.

Eftersom materialet är noga undersökt och 
mycket intressant, vill jag här försöka att samman
fatta de resultat Wigh kom fram till, dock helt ef
ter mina egna erfarenheter och kunskaper. Jag har 
också valt att göra prioriteringar i materialet uti
från mina egna preferenser, med projektledarnas 
goda minne. Avsikten är att ge en bild av männis
kornas utnyttjande av de olika produkter djuren 
kunde bidra med.

Materialet
Benmaterialet kommer från sex boplatser (se fig. r 
och 2) med skilda dateringar, men där tyngdpunk
ten ligger i äldre järnålder, enligt de arkeologis
ka rapporterna. Ryssgärdet (Eriksson & Östling
2004) är den äldsta med sin huvudsakliga datering 
till bronsålder, Vallby norra (Seiler 2005) är den 
yngsta med huvudsaklig datering till vikingatid/ 
tidig medeltid. De fyra övriga har alla sina hu
vudsakliga dateringar till äldre järnålder (Fullerö: 
Björck & Appelgren 2005; Skärna: Aspeborg & 
Östling 2005; Lövstaholm: Häringe-Frisberg
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Nöt 2 472 239 199 45 34 62

Häst 12 7 50 22 19 83

Nöt/Häst 24 442 99 70 67 46

Gris 1 878 10 42 1 9 686

Vildsvin 1 0 0 0 0 0

Får 0 0 0 0 0 1

Get 1 0 1 0 0 3

Får/Get 2 308 67 184 112 207 138

Gris/Får/Get 0 0 0 1 0 0

Hund 12 2 186 0 0 3

Säl 0 0 0 0 1 0

Katt 168 0 0 0 0 0

Hare 5 0 2 0 0 2

Ekorre 0 0 0 0 1 0

Möss/sorkar 134 4 0 0 2 2

Björn 2 0 0 0 0 0

Mård 1 0 0 0 0 0

Gås 4 0 0 0 0 0

Höns 1 0 0 0 0 2

Fågel 52 1 2 0 6 8

Fisk 213 0 3 0 28 32

Människa 433 0 1 0 3 1

S:a 7 721 772 769 251 377 1 069

Figur 1. Identifierat antal fragment av djur.

FIGURE 1. Number ofidentified animal fragments.
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Ryssgärdet Fullerö Skärna Lövstaholm Vallby södra Vallby norra

Nöt 15 097,9 1 289,8 2 428,3 515,9 359,4 949,4

Häst 205,4 153,7 757,3 391,9 401,5 3 013,9

Nöt/Häst 94,4 450,4 354,9 156,4 327,1 203,2

Gris 3 540,9 128,9 248,9 3,5 15,8 897,0

Vildsvin 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Får 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,4

Get 132,8 0,0 41,6 0,0 0,0 89,0

Får/Get 2 855,0 129,3 273,6 195,2 226,6 390,7

Gris/Får/Get 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0

Hund 93,5 90,9 90,0 0,0 0,0 6,3

Säl 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 0,0

Katt 21,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Hare 1,9 0,0 6,1 0,0 0,0 2,2

Ekorre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0

Möss/sorkar 39,4 0,4 0,0 0,0 0,4 0,8

Björn 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Mård 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gås 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Höns 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9

Fågel 16,9 0,1 0,4 0,0 2,0 1,6

Fisk 29,0 0,0 0,4 0,0 1,2 3,0

Människa 201,9 0,0 7,8 0,0 1,2 1,3

S:a 22363,7 2243,5 4209,3 1265,6 1349,3 5571,7

Figur 2. Identifierad vikt i gram. 
Figurf 2. Identified weight in grams.

m.fl. 2007; Vallby södra: Häringe-Frisberg & Sei
ler 2005)

Materialens mängd och bevarandegrad varierar 
och totalt har drygt 37 kilo ben kunnat identifieras 
(fig. 1 och 2).

Metod
Min sammanfattning av materialet har koncen
trerats till de tre viktigaste husdjuren för män
niskans försörjning, nämligen nötkreatur, gris 
och får eller get. För att kunna göra en jämförelse 
mellan de olika djuren måste mängden djur av 
olika arter kvantifieras. För det finns ett flertal 
metoder och jag har här valt den så kallade frag
mentmetoden. Den går i princip ut på att varje

fragment anses representera var sin individ bland 
annat eftersom materialsvinnet är mycket stort. 
Det är den metod som vanligen används av osteo
loger idag (Vretemark 1997; Wigh 2001), även 
om den naturligtvis inte är felfri, vilket för öv
rigt ingen annan kvantifieringsmetod heller är. 
Här har också en viss justering varit nödvändig, 
nämligen i det fall där hela, eller så gott som hela, 
kadaver har påträffats. Det gäller enbart i Vallby 
norra där en stor mängd ben av gris har påträffats 
men där det även fanns tre så gott som hela kada
ver av spädgris. Mängduppgifternas justering re
dovisas nedan. Den justerade siffran för fragment 
av gris återfinns även i figur 1.

Det är emellertid inte av särskilt stort intresse 
att jämföra antalet fragment av olika djur, det sä-
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ger i stort sett ingenting om djurens betydelse i 
ekonomin. Vid jämförelsen mellan de olika djuren 
utgår man dock från antalet fragment och räknar 
fram djurens relativa betydelse och utbytet av kött 
från de olika arterna. Det är de olika produkter 
man kan få från djuren som är intressant: kött, 
mjölk, ull och hudar. Det finns naturligtvis ytter
ligare en del produkter, men de skall inte närmare 
studeras här.

Det innebär stora svårigheter att försöka beräk
na mängden kött från olika djur eftersom vi vet att 
djurens storlek har förändrats genom tiderna och 
det är därför svårt att bedöma hur mycket kött som 
ett djur kunde ge. Jag har här valt att följa de upp
gifter som finns hos Myrdal (1999). De redovisas i 
figur 3 och ger två alternativ, låga och höga slakt
vikter, vilket inte utesluter att det kan ha förekom
mit mellanlägen. Här har konsekvent använts upp-

Kött nöt får/get gris

låga slaktvikter: kg/individ 50 10 20

höga slaktvikter: kg/individ 80 10 30

Figur 3. Köttmängd i kg efter Myrdal (1999).
Figure 3. Meat amount in kilograms after Myrdal 
(i999)-

gifter om låga slaktvikter för att skillnaden i utbyte 
mellan djuren skall bli så liten som möjligt.

Fåret är det djur som anses ha förändrats minst 
och därför finns ingen skillnad mellan låg eller hög 
slaktvikt.

Den mängd mjölk som en ko kunde ge är inte 
heller lätt att beräkna. Statistik över mjölkavkast
ningen började inte föras förrän på 1870-talet (Mo
rell 2001) och blev allmän först då böndernas kon
trollföreningar bildades. Det finns även uppgifter 
från slutet av 1500-talet (Myrdal 1999:253) men de 
gäller kungsgårdar och det är troligt att produk
tionen där var större än på vanliga bondgårdar. 
Enligt Myrdal gav kungsgårdarnas kor 400 - 500 
kg mjölk per år, vilket betyder mellan 1 och 1,5 kg 
per ko och dag. Dessutom beror produktionen på 
det antal kor som hölls samtidigt på gårdarna, en 
mängduppgift som vi dessvärre inte har.
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Man kan säkerligen utgå från att mjölkproduk
tionen per ko inte var större på vanliga bondgår
dar under järnåldern än vad den var på 1500-talets 
kungsgårdar, snarare tvärtom.

Förutom kött och mjölk gav nötkreatur också 
hudar. De har en betydligt större och mer mångsi
dig användning än hudar från andra husdjur. Skor, 
seldon, remmar och sadlar producerades av nötlä
der, för att bara nämna några produkter.

Av får kan man visserligen få såväl kött som 
mjölk, och naturligtvis har man tagit det tillvara, 
men den mest väsentliga produkten var ull. Inget 
annat djur ger en produkt lämplig för spånad och 
tillverkning av tyg. Dessutom kan fäliarna använ
das, både klippta och oklippta, till produktion av 
kläder, täcken mm.

Grisen, däremot, ger i princip enbart kött. Vis
serligen kan man tillvarata hudarna för tillverk
ning av till exempel kläder, och säkert gjorde man 
det även under järnålder, men den mest väsentliga 
produkten bör ha varit kött.

Med de olika produkterna i åtanke blir fördel
ningen mellan de olika djurarterna på en boplats 
väsentligt mer intressant, det är den fördelningen 
jag har för avsikt att koncentrera mig på här.

Resultat
För att inte förbigå alla andra djurarter med total 
tystnad, vill jag i korthet kommentera fynden av 
övriga djur från boplatserna.

Katt
Fynden av katt på bronsåldersboplatsen Ryssgär
det har Wigh tolkat som recenta, vilket är natur
ligt eftersom katten inte kom till Sverige förrän 
flera hundra år senare, nämligen under folkvand- 
ringstid (Gejvall 1955).

Säl
Av säl finns endast ett identifierat fragment på 
boplatsen Vallby södra. Frånvaron av säl visar att 
boplatserna inte haft en fångstekonomi.

179



Övrigt jaktvilt:
björn, mård, ekorre och hare
Fynden av björn, mård och möjligen också ekorre 
är säkerligen uttryck för skinnhandel. Åtminstone 
ekorren kan naturligtvis ha fångats lokalt. Jakt på 
ätbart småvilt representeras av ett fåtal fragment 
av hare. Den ringa mängden av dessa djur är ytter
ligare ett tecken på vilken inriktning försörjningen 
hade på de aktuella boplatserna.

Hund
Även av hund finns endast ett fåtal fragment, men 
boplatser innehåller normalt inte några större 
mängder ben från hund vilket är naturligt om man 
utgår från hundens användning som vakt-, jakt-, 
vall- eller sällskapsdjur. Det förekommer material 
med större mängder hundben, men då har hunden 
hållits av andra skäl, troligen som pälsdjur, även 
om det finns de som hävdar att man även ätit hund 
(Boessneck 1979).

Människa
Människoben har hittats på fyra av de sex boplat
serna. På Ryssgärdet, där mängden människoben 
är störst, kan de hänföras till de gravar som på
träffats på området, så även människobenen från 
Vallby norra och södra. Det är dock inte ovanligt 
att finna kremerade ben av människa på boplatser, 
troligen som en följd av en rituell hantering av de 
dödas ben efter kremeringen.

Fågel
Benmaterialet av fågel är litet och endast ett fåtal 
fragment har kunnat artbestämmas. De identifie
rade arterna är höns och gäss. Någon jakt på vilda 
fåglar är därför inte trolig.

Fisk
Fiskbensmaterialet är inte heller stort. Endast söt- 
och brackvattensfisk har påträffats vilket innebär 
att fisket har varit lokalt.

Nöt, gris, får eller get och häst

Den allt överskuggande andelen benfragment 
kommer dock från de fem husdjuren nöt, gris, får 
och get, samt häst, nämligen totalt 9 642 frag
ment, det vill säga 88 % av antalet identifierade 
fragment, och 36 341,2 gram, det vill säga 98% 
av den identifierade vikten. Denna artikel skall 
därför koncentreras till husdjuren, till nötkreatur, 
gris och får eller get. Hästen tas inte med här ef
tersom hästens betydelse i ekonomin är en annan 
än de tre förstnämndas, nämligen i första hand 
som arbetsdjur. Kategorierna nöt/häst och gris/ 
får/get (se fig. 1) tas inte med eftersom Wigh har 
tvekat vid bestämningarna. En viss andel tvek
samma benbestämningar får man acceptera vid 
en osteologisk analys eftersom fragmenteringen 
ofta är stark. Kategorin får/get tas emellertid med 
eftersom den är så vanligt förekommande. I den 
kategorin har även de klara identifieringarna till 
får, alternativt get, inkorporerats för att göra be
räkningar möjliga. På grund av de båda arternas 
stora likheter i skelettens morfologi, är det nästan 
omöjligt att skilja dem åt. Endast vissa ben, eller 
till och med vissa delar av ben, kan användas vid 
en artbestämning. Detta är naturligtvis mycket 
retfullt eftersom får och getter dels kan ha olika 
habitat, dels används olika av människan. Benen 
från gris och vildsvin har räknats samman, vild
svin har påträffats endast på Ryssgärdet, och då 
endast ett fragment. Det identifierade materialet 
har sammanställts i figurerna 1 och 2.

På Vallby norra påträffades tre så gott som hela 
spädgrisar och mängdberäkningarna har därför 
justerats eftersom varje fragment av de tre små 
grisarna inte representerar var sin individ. Anta
let fragment har därför reducerats. De tre spädgri
sarna bestod tillsammans av 442 fragment, men 
utgör endast tre individer. I beräkningarna nedan 
har därför antalet fragment angivits till 686 (som 
ges i fig. 1) - 442 (vilket är det sammanlagda anta
let fragment för spädgrisarna) + 3 (vilket är späd
grisarnas faktiska antal) = 247. Detta för att möj
liggöra jämförelser mellan de olika arterna.
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Arternas relativa betydelse
Vanligen domineras benfynden av nötkreatur.
Så är det på de allra flesta boplatser från alla ti
der utom stenåldern. Man får då lätt intrycket att 
dåtidens bönder, precis som dagens, kunde ha en 
ekonomi baserad på mjölkproduktion. Vi kanske 
till och med är så inställda på mjölkens betydelse 
att vi inte kommer på tanken att ens ifrågasätta 
den typen av ekonomi.

Verkligheten ser emellertid lite annorlunda ut. 
En ko gav, i slutet på 1500-talet, mellan 1 och 1,5 
kg mjölk per dag (Myrdal 1999) om den levde på 
en kungsgård. Bondebefolkningen under 1500-ta- 
let lyckades säkert inte lika bra med avkastningen 
och det finns ingen anledning att tro att järnål
derns bönder skulle ha lyckats bättre.

Kornas mjölk var absolut nödvändig för kalvar
nas överlevnad, i alla fall under den första levnads
tiden, men ingen vet hur länge kalvarna fick dia 
under järnåldern. Förmodligen blev de avvanda så 
fort det någonsin var möjligt, för att människorna 
skulle få tillgång till den värdefulla mjölken. Nå
gon mjölkersättning för kalvar fanns förstås inte.

Mjölken var emellertid en färskvara och endast 
i form av smör eller ost var den möjlig att bevara. 
Smör användes tidigt, redan på 1100-talet, som be
talnings- eller skattemedel (Myrdal 1996) medan 
ost kanske främst användes av gårdens folk. Både 
kärnmjölk och vassla togs naturligtvis tillvara, om 
inte annat var den ett nödvändigt tillskott i kalvar
nas foder. Den mängd ost man kan få av ett kilo 
mjölk är emellertid inte särskilt stor, det går åt 10 
kilo komjölk för att få ett kilo ost (Lärn-Nilsson 
m.fl. 1998). Med de uppgifterna som grund finns 
det skäl att misstänka att mjölken inte var den stora 
produkten från nötkreatur. Den kan inte ha varit 
grunden för en bondeekonomi så som den är idag.

Eftersom nötkreatur gav flera olika produkter 
är det naturligt att just den arten är det vanligast 
förekommande på i stort sett alla boplatser från 
bronsåldern och framåt. I det här sammanhanget 
bör lädret nämnas. Det har hittills fått en alldeles 
för liten plats i diskussioner om husdjursekonomi. 
Hudar av nöt kan, som tidigare nämnts, användas 
till många olika produkter. De kan dessutom lag
ras, fraktas och säljas på ett sätt som inte är möj-
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ligt med kött, och definitivt inte med mjölk eller 
mjölkprodukter.

Det mest sannolika är att nöt använts för att pro
ducera kött och hudar, mjölken har så att säga ”kom
mit med på köpet” och varit av sekundär betydelse 
på grund av sin ringa mängd och dåliga hållbarhet.

Får och getter gav naturligtvis också mjölk vil
ket var ett viktigt tillskott i hushållningen, men 
inte heller den kan ha varit av någon större be
tydelse eftersom båda arterna ger väsentligt lägre 
avkastning än vad nötkreatur gör.

Att får skulle ha haft någon större betydelse som 
köttproducent, annat än i undantagsfall, är inte 
heller särskilt troligt. Den mängd kött som kan fås 
från ett får är liten och fårmjölken kan nog betrak
tas som en biprodukt på samma sätt som komjöl
ken. Men fåren gav ull, något som de är ensamma 
om bland de tre vanligaste husdjuren. Ullens stora 
betydelse skall inte underskattas under den tid då 
de fibrer som fanns tillgängliga för klädproduktion 
endast utgjordes av ull och lin. Fårens fällar kan 
dessutom användas att tillverka kläder av, precis 
som vi gör än idag. På samma sätt som för hudar 
av nöt går ullen att lagra, frakta och sälja, antingen 
som råvara eller färdig produkt.

Att ta hand om ull (klippa, karda, spinna och 
väva) är emellertid ett tidsödande arbete. Det ar
betet kräver många händer och/eller lång tid och 
är därför en faktor som begränsar mängden får, 
såvida man inte tänker sig en produktion för av
salu av den obearbetade ullen.

Grisens betydelse kan begränsas till att vara 
köttproducent. Svinlädret togs säkert tillvara för 
viss produktion, men det var inte lika användbart 
och mångsidigt som nöthudar eller fårfällar. Däre
mot ger grisen mycket kött.

Nötkreatur kräver betesmarker och vallar för 
hötäkt. Ju mer begränsade sådana marker är, desto 
färre nöt kan hållas. Visserligen går det att hålla 
nöt stallade året runt, men det krävs i alla fall hö
täkt till utfodring, och i så fall på året runt-basis.

Får, och i ännu högre grad getter, kan hållas på 
magra marker. I den mån sådana marker fanns 
tillgängliga var det naturligtvis fördelaktigt att 
hålla sådana djur.

Till grisarnas fördel hör att de är relativt lätta att 
hålla; man måste inte ha marker för grisen efter-
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Ryssgärdet Lövstaholm Skärna Fullerö Vallby södra Vallby norra Vallby norra 
justerat

Nöt 2 472 45 199 239 34 62 62

Gris 1879 1 42 10 9 686 247

Får och Get 2310 112 185 67 207 142 142

Figur 4. Antal identifierade fragment. 
Figure 4. Number ofidentified fragments.
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■ Nöt B Gris □ Får och Get

Figur 5. Antal identifierade fragment, Ryssgärdet undantaget.

Figure 5.Number ofidentifiedfragments, excluding Ryssgärdet.

som den kan stallas året runt. Om det sedan gjor
des vet vi inte, åtminstone under bronsålder och 
äldre järnålder kan grisen mycket väl ha vallats på 
utmarker. Utfodringen underlättades naturligtvis 
vid vallning eftersom grisar mycket väl kan böka 
upp rötter och annat, i princip året runt.

E4:ans boplatser
På alla de sex boplatserna har en varierande mängd 
ben tillvaratagits. På samtliga dominerar de tre 
husdjuren nöt, får eller get och gris. Mängden 
identifierade fragment redovisas i figur 4 och 5. I 
figur 5 har Ryssgärdet uteslutits eftersom materia
let därifrån är så omfattande. Dessutom redovisas 
Vallby norra i två staplar där mängduppgifterna i

den ena har justerats för de tre hela smågrisarna.
För att beräkna de tre djurens betydelse i ekono

min har fragmentmetoden använts och fyndupp
gifterna har hanterats på följande sätt:

• Antalet fragment har sammanställts för en
dast de tre djurslagen nöt, får/get och gris

• Den procentuella fördelningen mellan antalet 
fragment har räknats fram

• Köttvikten har kalkylerats per 100 djur (an
vändande uppgiften om låg slaktvikt)

• Köttets relativa betydelse har därefter kalky
lerats.

Uppgifterna finns sammanställda för varje boplats 
i figurerna 6 och 7.
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Ryssgärdet Lövstaholm Skärna Fullerö Vallby södra Vallby norra,
justerat

fragm % fragm % fragm % fragm % fragm % fragm 0/0

Nöt 2 472 37,1 45 28,5 199 46,7 239 75,6 34 13,6 62 13,7

Gris och vildsvin 1879 28,2 1 0,6 42 9,9 10 3,2 9 3,6 247 54,8

Får och Get 2310 34,7 112 70,9 185 43,4 67 21,2 207 82,8 142 31,5

S:a 6 661 158 426 316 250 451

F i G u R 6. Relativt förhållandet mellan fragment av nöt, gris och får/get.
* Vallby norra korrigerad för tre hela kadaver.

Figure 6. The relation between fragments ofcattle, pig and sheep/goat.
* Vallby norra corrected for three complete cadavers.

Ryssgärdet Lövstaholm Skärna Fullerö Vallby södra Vallby norra,
justerat

kött
mängd

% kött
mängd

% kött
mängd

% kött
mängd

% kött
mängd

% kött
mängd

%

Nöt 1855 67 1425 66,4 2335 78,7 3780 93,2 680 43 685 37,8

Gris och vildsvin 564 20,5 12 0,6 198 6,7 64 1,6 72 4,6 1096 60,5

Får och Get 347 12,5 709 33 434 14,6 212 5,2 828 52,4 31,5 1,7

S:a 2766 2146 2967 4056 1580 1812,5

Figur 7. Slaktvikt beräknat på relativ djurmängd, låg slaktvikt (Myrdal 1999), samt det relativa förhållandet i 
köttmängd per djurslag.
Figure 7. Slaughter weight calculated on relative number ofanimals, low slaughter weight and the relationship 
between meat weights for different species.

Ryssgärdet Fullerö Skärna Lövstaholm Vallby södra Vallby norra, 
justerat

Nöt 67 93,2 78,7 66,4 43 17,1

Gris 20,5 1,6 6,7 0,6 4,6 75,1

Får/Get 12,5 5,2 14,6 33 52,4 7,8

Figur 8. Procentuell fördelning av köttmängd mellan nöt, gris och får/get.
Låg slaktvikt (Myrdal 1999).
Figure 8. Percentage distribution of meat amount between cattle, pig and sheep/goat.
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Vallby norra 

Vallby södra

Fullerö

Skärna

Lövstaholm

Ryssgärdet

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Nöt U Gris □ Får och Get

Fl G UR 9- Förhållandet mellan köttuthytet från nöt, gris och får eller get beräknat enligt fragmentmetoden. Relativa 
tal. Låga slaktvikter (Myrdal ippp).

Figure 9. The relationship between meat yield from cattle, pig and sheep or goat, calculated according to the 
fragment method. Relative numbers. Low slaughter weights (Myrdal 1999).

När köttmängden räknats fram, med utgångs
punkt från fragmentmetoden och med köttmängd 
efter Myrdal (1999), fördelas förhållandet mellan 
arterna som framgår av figurerna 8 och 9 .

Av figurerna 8 och 9 framgår att två av boplat
serna avviker, nämligen de båda Vallbyboplatser
na, men avvikelserna är inte desamma. På Vallby 
södra är mängden kött från får mycket stor, drygt 
50 %. På Vallby norra är grisen det dominerande 
djuret med ca 60 % av köttproduktionen. För de 
övriga boplatserna är nötkreatur den absolut 
största köttproducenten. Det är en slående skill
nad, frågan är vad den betyder.

Produktionen på Vallby- 
boplatserna jämfört med 
andra boplatser
Fåret har en ovanligt stor betydelse, även som 
köttproducent, på Vallby södra. I växtmaterialet 
finns starka indikationer på extensivt bruk (Ran- 
heden muntligt) och platsen borde därför ha varit 
lämplig för betande djur. Eftersom köttmängden 
från får varit så stor, har mängden gris varit myck
et liten och även mängden nöt har minskat. Det 
är för det första ett argument för att nötkreatur 
varit huvudsakligen kött-, inte mjölkproducenter, 
för det andra att ullproduktionen varit viktig på 
den här platsen under äldre järnålder. Den relativt 
stora mängden ull som måste ha producerats kräv
de många händer och lång tid för att tillvarata. Det 
är möjligt att befolkningen här har varit större än 
på de övriga gårdarna, men man kan också tänka
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sig att ullproduktion bedrivits för avsalu. Enligt 
den arkeologiska rapporten (Häringe-Frisberg & 
Seiler 2005) finns ingenting som talar för en stor 
befolkning på Vallby södra.

Grisen dominerar stort på Vallby norra. De båda 
boplatserna ligger mycket nära varandra, men 
Vallby norra är väsentligt yngre än södra. Inte hel
ler på den norra boplatsen finns några tecken på 
att befolkningen skulle ha varit särskilt stor. Ändå 
visar Vallby norra ett klart urbant mönster i sin 
köttproduktion. På platser där många människor 
mötts, människor som inte själva producerat sin 
mat, finns behov av utspisning. Sådana platser är 
framförallt städer och andra tätorter, men det kan 
även handla om garnisoner, hamnar eller mark
nadsplatser. Det väsentliga är att många männis
kor skulle utspisas och då krävdes kött. Grisen är

en perfekt köttproducent på sådana platser.
För att illustrera hur de båda Vallbyboplatserna 

skiljer sig från andra boplatser har E4-boplatserna 
jämförts med en del andra boplatser av skilda ka
raktärer (fig. 10).

Av figurerna framgår klart att tre platser avviker 
från ett gängse mönster, nämligen de båda Vallby
boplatserna och Birka. Att Birka skulle ha mycket 
grisben är inte förvånande, Birka var en stad, dit 
kom många människor resande från när och fjär
ran, där behövdes stora mängder kött för att ut
spisa de människor som hade andra professioner 
än matproduktion.

Betyder det att Vallby norra också hade en sådan 
uppgift? Och varför finns det så mycket får på Vallby 
södra? Betyder det då också att de boplatser där nöt
kreatur dominerar hade en husbehovsekonomi, till

■ Nöt EU Gris □ Får och Get

Figur 10. Förhållandet mellan utbytet av kött från de olika djuren vid låga slaktvikter, relativa tal. 
Utgrävningarna vid E 4: anjämfört med andra lokaler (Skämsta: Frölund & Larsson 2002; Hemringe: Evanni 
manus;Birka: Wigh 2001; Saxholmen: Sigvallius 199 s; Tibble: Andersson m.fl. 1994).
Figure 10. The relationship between meat yields from the different animals at low slaughter weights, relative 
numbers. E 4-investigations compared to other sites (Skämsta: Frölund & Larsson 2002; Hemringe: Evanni 
manuscript; Birka: Wigh 2001; Saxholmen: Sigvallius 199s; Tibble: Andersson et.al. 1994).

ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 4 I85



skillnad från befolkningen på Vallbyboplatserna?
Om vi studerar kartorna över området mellan 

Tierp och Uppsala kan vi se hur Tämnarån löper 
från sjön Tämnaren i sydväst till kusten i nordost. 
Under järnåldern var ån ett betydligt större vat
tendrag, kanske var det också en viktig samfärdsled 
där sjöfarande från såväl norr som söder lätt kunde 
ta sig inåt land. Uppsala ligger inte långt bort, inte 
heller Vendel, betydelsefulla orter under järnålder.

Det är fullt tänkbart att de människor som be
bodde Vallby södra producerade ull för avsalu. Det 
kan även gälla Lövstaholm där andelen får också 
är relativt hög. Antingen bedrev människorna 
handel och fraktade sin ull, för avsalu, till någon 
ort som kunde nås vattenvägen, eller såldes ullen 
till uppköpare som likaledes var båtburna.

Kan det kanske tänkas att befolkningen på Vallby 
norra istället specialiserade sig på att utspisa hung
riga sjöfarare? Man kan knappast ha fött upp grisar 
för avsalu, då skulle benen inte finnas kvar på plat
sen, grisarnas kött måste ha konsumerats där.

De människor som bebodde de övriga boplat
serna skulle med det resonemanget troligen ha äg
nat sig åt husbehovsekonomi, de djur som föddes 
upp var de som konsumerades på platsen. Det är 
ett logiskt resonemang, men behöver inte alls vara 
med sanningen överensstämmande.

Som vi har sett ovan var mjölkproduktion san
nolikt inte av någon större betydelse. Mjölken togs 
naturligtvis tillvara, men några större mängder 
mjölk blev det inte. Om målet enbart hade varit 
köttproduktion skulle grisen troligen ha domine

rat överallt. Här, liksom på de flesta boplatser, är 
så inte fallet. Istället dominerar nötkreatur stort 
på de flesta boplatser. Förutom köttet, och i viss 
mån mjölken, kan vi räkna med hudar från nöt. 
Hudar som kan användas till en lång rad olika pro
dukter. Under den äldre järnåldern kan de mycket 
väl ha transporterats långa vägar, kanske ända ner 
till det romerska riket. Att handeln med romarna 
varit livlig kan vi utläsa från fyndmaterialet (Hag
berg 1979). En vara att exportera är därför mycket 
trolig; kanske var det läder, råläder eller bearbetat 
läder. Att garverier funnits tidigt i Sverige vet vi 
(Vretemark 1997), det är mycket möjligt att vi kan 
se en sådan produktion i detta område redan un
der järnålder. På det sättet skulle också de märkliga 
groparna och stenläggningarna, med mängder av 
ben, på boplatsen vid Hemringe kunna förklaras 
(Evanni muntligt), också den boplatsen belägen 
intill ett vattendrag och näst Fullerö den boplats 
där nötkreatur dominerar starkast.

Vad vi ser är kanske boplatser där befolkning
arna har specialiserat sig i sin produktion. På de 
flesta platser var den huvudsakliga produkten lä
der av nöt, kanske för att efterfrågan på läder var 
stor. Andra platser, som de båda Vallbyboplatser
na, hade andra specialiteter. Gemensamt för dem 
alla var att de låg i ett område med möjligheter till 
omfattande kontakter med omvärlden.

Mot den bakgrunden är det troligt att människor
na inte enbart ägnade sig åt husbehovsproduktion, 
utan att de dessutom hade en avsevärd produktion 
för avsalu, främst av varor från husdjuren. ■
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Summary
Meat, wool and leather -Iron Age economy along the FA highway

W
ith the exception of Stone Age sett
lements, the bone material from pre 
historic settlement sites is usually do
minated by cattle. The impression given is that the 

farmers of the time, like present day farmers, had 
an economy based on dairy production. The reality, 
however, is somewhat different, since one cow yiel
ded a very small amount of milk. But since cattle 
generate a variety of products, it is natural that this 
particular animal was the most common on practi
cally all settlements from the Bronze Age and on
wards. In all probability, cattle have been used for 
production of meat and hides. The milk has been a 
by-product of secondary importance because of the 
small amounts and the poor durability.

That sheep would have been important for meat 
production is not very likely. The meat yield from 
sheep is small and sheep milk can also be percei
ved as a by-product. However, the sheep genera
ted wool, something none of the other three com
mon domestic animals did. The large importance 
of wool is not to be underestimated at a time when
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the only fibres available for clothes production 
consisted of wool and flax.

The importance of the pig can be narrowed 
down to meat production. Swine leather was most 
likely put to some use, but it was probably not as 
useable as cowhides or sheep skin. On the other 
hand, the meat yield from a pig is large.

A certain level of specialisation might have been 
present on the settlements sites of the E4 project. 
On most sites the main production was leather 
from cattle, perhaps reflecting a large demand for 
leather. Some settlements had other specialities, 
like the two Vallby settlements. A common trait 
for all of them was that they were situated in an 
area with potential for extensive contacts with the 
outside world and that trade with ready made pro
ducts as well as with raw material would have been 
both easy and profitable.

It is thus possible that the people did not only 
engage in household production, but that they 
were also involved in an extensive production for 
sale, primarily produce from domestic animals. ■
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Mesolitikum i Uppland
Spären från de första människorna i Sveriges yngsta landskap

Michel Guinard,SocietasArchaeologica Upsaliensis

K
ännedomen om mesolitikum i Uppland 
har under det senaste årtiondet ökat dra
matiskt. Det är i sig inte särskilt märkligt 
eftersom antalet arkeologiskt undersökta mesoli- 

tiska lokaler före mitten av 1990-talet var mycket 
begränsat. Uppland kallas ofta för Sveriges yngs
ta landskap. Detta grundar sig på att landskapet 
i sin helhet höjt sig upp ur havet med en början 
för ca 9000 år sedan. De högsta nivåerna finns i 
de västra delarna med en högsta höjd på ca 110 
m ö.h. Landskapet är även till stora delar mycket 
flackt vilket skapat ett föränderligt landskap där 
nya landområden så småningom blottats tack vare 
landhöjningen. Den äldre stenålderns landskap i 
Uppland var därför en utpräglad skärgårdsbygd. 
Denna artikel syftar till att ge en kort historik 
kring den mesolitiska forskningen i Uppland och 
att beskriva det tidiga utnyttjandet av detta land
skap samt redogöra för de naturliga förutsättning
arna för dessa bosättningar. De senaste årens un
dersökningar i samband med byggnationen av ny 
väg E4 mellan Uppsala-Mehedeby har givit oss en 
grund för större förståelse för bosättningsmönster 
och människorna bakom de spår vi påträffar.

Historik
Det tidigaste arbetet som på allvar behandlade den 
mesolitiska fasen i Uppland initierades av docent 
Knut Stierna. Vid seminariet i Uppsala 1907 in
leddes en serie storskaliga undersökningar av olika 
landskap däribland Uppland som genomfördes av
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Gunnar Ekholm. Grundmaterialet för detta arbete 
var lösfunna yxor, i första hand grönstensyxor, för 
vilka upprättades en regional typologi och krono
logi. I stora drag kan denna sammanfattas med att 
de tidigaste yxorna bestod av slagteknikyxor. Efter 
dessa följer de bultade trindyxorna som vid över
gången till neolitikum ca 4000 f.Kr. efterföljs av 
fyrsidigt slipade yxor (Ekholm 1915). Denna krono
logi har på senare tid ifrågasatts utifrån arkeologiskt 
undersökta boplatser på i första hand Södertörn i 
Södermanland. Slagteknikyxorna anses nu fortfa
rande vara äldst även om de är mycket sällsynta. 
Trindyxor tycks främst finnas på boplatser daterade 
till perioden före 6000 f.Kr. medan den fyrsidigt 
slipade yxan blir vanligare efter ca 5000 f.Kr. (Lind
gren 2oo4.-47ff.). Denna kronologi bygger till största 
delen på undersökningar gjorda på Södertörn. Det 
är inte självklart att den är helt relevant till exempel 
i Uppland. Vid E4-undersökningarna påträffades 
både trindyxor och en fyrsidigt slipad yxa på samma 
boplats vid Stormossen i Tierps sn, vilken daterats 
till ca 4500 f.Kr. (Guinard & Vogel 2006b).

Den enda mesolitiska boplats i Uppland som 
var föremål för någon som helst undersökning före 
1990-talet var Lilla Ramsjöboplatsen i Morgon
gåva. Den dokumenterades av Gunnar Ekholm 
1910 och delundersöktes 1953 av Anne Beate Eger- 
ström (Lindgren 2003:43). Lilla Ramsjöboplatsen 
har även varit föremål för en seminariegrävning 
med arkeologistudenter från Uppsala universi
tet (Knutsson muntligt). Boplatsen kännetecknas 
främst av det stora antalet hittills tillvaratagna
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grönstensyxor, ca 8o st. I Ekholms avhandling 
(1915) får Ramsjöboplatsen namnge den första 
bebyggelsen i Uppland, Ramsjö-skedet. Denna 
benämning får fortfarande anses ha viss bärighet. 
Sammantaget har det från boplatsen tillvaratagits, 
förutom grönstensyxor, ett stort antal stenålders- 
fynd bl.a. avslag i kvarts, grönsten, porfyr, asktuff 
och Hinta samt brynen, knackstenar mm. (Ekholm 
1915; Guinard 20oó:óff.). I närområdet finns ett 
flertal registrerade boplatser och fyndplatser av 
mesolitisk karaktär. Längre norrut, Vid Kallmos
sen i Tärnsjö, är ytterligare en boplats av Lilla Ram
sjötyp registrerad (Ekholm 1915). Boplatsen, RAÄ 
17a, innehåller förutom avslag i kvarts, asktuff och 
flinta även ett stort antal trindyxor, ca 60 st. Lik
som på Lilla Ramsjöboplatsen finns flera tidshori
sonter representerade, bl.a. tidigneolitisk trattbä- 
garkeramik och slagg. Från närområdet kommer 
även ett flertal lösfunna trindyxor. Vid både Lilla 
Ramsjö och Kallmossen tycks ett antal, möjligen 
mindre, lokaler finnas samlade i närområdet.

Uppland ingår i vad man inom stenåldersforsk- 
ningen kallar för östra Mellansverige (Welander 
1973). Benämningen har haft olika omfattning 
beroende på hur man valt att geografiskt avgränsa 
området. Ursprungligen omfattade det Uppland, 
Västmanland och Södermanland för att i vissa fall 
omfatta även Dalarna, Gästrikland, Närke och 
Östergötland (Lindgren 2004:53). Stig Welinder 
undersökte, 1971-74, sex mesolitiska boplatser i 
Mellansverige med ett antal klart definierade mål; 
1) Att utröna boplatsernas lokalisering i landska
pet samt att beskriva fyndmaterialet, 2) Att beskri
va stenmaterialet med en tonvikt på typologi och 
petrografiska analyser, 3) Att kronologiskt grup
pera materialet från boplatsundersökningarna, 
och 4) Att bidra till förståelsen av den mesolitiska 
bosättningen i området (Welinder 1977:1). We- 
linders förståelse av den mesolitiska bosättningen 
grundade sig på undersökningar av landskapets 
topografi, fyndmaterialets sammansättning, den 
rekonstruktion av det förhistoriska landskapet 
som byggde på pollenanalyser, geologi och strand- 
förskjutningsstudier för respektive plats. Utifrån 
detta rekonstruerade han ett bosättningsmönster 
där två typer av boplatser kunde urskiljas: 1) Kust
bundna basboplatser, och 2) Små inlandsbosätt-

ningar belägna vid vattendrag och sjöar (Welinder 
1977; Knutsson m.fl. 1999). Welinders undersök
ningar har bland annat lett till att forskningen om 
mesolitikum i Mellansverige fokuserats kring de 
s.k. flint- och kvartsgrupperna. Flintgruppen da
teras till 5000-4000 f.Kr. (ca 5800-4900 f.Kr. kali
brerat). Kvartsgruppen dateras till 5000-2500 f.Kr. 
(ca 5800-3100 f.Kr. kalibrerat). När Welinder pre
senterade sina resultat var emellertid daterings
underlaget mycket svagt. Grupperna ska ses som 
två typologiska huvudgrupper. Flintgruppen kän
netecknas av mikrospåntillverkning i flinta, kvartsit 
och andra lokala hårda bergarter. Det förekommer 
även Lihultyxor, andra slipade bergartsyxor till
verkade med slagteknik samt trindyxor. Kvarts har 
använts i mindre utsträckning. Flintgruppen tolkas 
som tillhörande ett större komplex med influenser 
främst från västkusten. Boplatserna påträffas vid 
den dåvarande havsstranden (Welinder 1977:57). 
Kvartsgruppen kännetecknas av bearbetad kvarts. 
Bland formella redskap finns skrapor, borrar och 

jsticklar. Trindyxan är den dominerande yxtypen 
1 även om andra typer förekommer. Kvartsgruppen 
påträffas både vid dåvarande havsstranden och i 
inlandet och tolkas som mycket lokal utan tydliga 
influenser utifrån (Welinder 1977:59). Welinder 
skapar på typologiska grunder kvarts- och flint
gruppen. Genom att gruppera det mesolitiska ma
terialet på detta sätt försöker han att se en kultur
historisk kronologisk utveckling i området samt 
jämföra boplatsernas funktionella och ekonomiska 
egenskaper. Även om indelningen i en kvarts- och 
en flintgrupp kritiserats av många forskare så an
vänds begreppen fortfarande allmänt (t.ex. Holm 
2003; Lindgren 2004; Knutsson m.fl. 1999). För 
Upplands del har, som tidigare nämnts, kunska
pen om den mesolitiska bosättningen varit så låg 
att det varit meningslöst att diskutera huruvida 
kvarts- eller flintgruppen påträffats här. Welin
ders arbete gjordes innan uppdragsarkeologin ex
panderade på 80-talet och gavs tillfälle att under
söka ett numera stort antal mesolitiska boplatser 
i Mellansverige. Till skillnad mot Welinders insat
ser där han undersökte redan kända boplatser alla 
belägna i inlandet eller vid den dåvarande kusten 
så är uppdragsarkeologin hänvisad till de områden 
eller platser som ska exploateras. Detta har bland
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Figur i. Strandlinjekarta med 
undersökta mesolitiska boplatser i 
Uppland inlagda. Strandniväerna 
motsvarar 5200 BP och 5700 BP.

Figure 1. Map of the shore 
line with excavated Mesolithic 
settlement sites marked. The shore 
levels correspond to 5200 BP and 
5700 BP.
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annat fått till följd att även boplatser som varit 
belägna i den dåvarande skärgården undersökts. 
Huvuddelen av de undersökta boplatserna har på
träffats i Stockholmsområdet och då framförallt 
på Södertörn.

De senaste årtiondens stora exploateringar har 
gjort att antalet undersökta boplatser från meso- 
litikum har flerdubblats i Mellansverige. Till detta 
kan läggas inventeringsinsatser på framförallt Sö
dertörn med omnejd avslöjat ett mesolitiskt kul
turlandskap som tidigare var okänt (t.ex. Wikell
2005). Strandförskjutningsförloppet i området 
har gjort att det över tid skapats nya områden som 
en mobilt levande befolkning tar i besittning och 
detta kommer generera ett stort antal mer tillfäl-
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liga boplatser av olika funktion. I regionen har ett 
hundratal mesolitiska lokaler undersökts arkeo
logiskt. Av dessa är ca 20 st från den senare delen 
av mesolitikum, d.v.s. perioden som är aktuell för 
flertalet av de undersökta boplatserna i samband 
med byggandet av väg E4. Sett i ett regionalt per
spektiv är området kring södra Stockholm kraftigt 
överrepresenterat (Darmark & Sundström 2005). 
Det beror naturligtvis på den stora expansion som 
detta område haft de senaste årtiondena. Dock blir 
det även ett representativt problem när det gäller 
forskningen av mesolitikum. Förutom en kvantita
tiv slagsida finns en risk att regionen i någon mån 
börjar leva ett positivistiskt eget liv. Det kan leda 
till att vi börjar betrakta det egna fyndmaterialet

191



som unikt i förhållande till omgivande regioner. 
Exempel på detta är beskrivningar av mesolitikum 
i Östergötland och skärgårdsområdet i Söderman
land (Carlsson m.fl. 2003; Lindgren 2004; Åker
lund 1996). Utgångspunkten att varje plats och 
område är unik är kanske möjlig på ett plan men 
för förståelsen för den mesolitiska livsföringen är 
den inte konstruktiv. Kunskapen om hur boplats
material bildas och formeras är fortfarande brist
fällig och det gäller i synnerhet kvartsen, som är 
det dominerande fyndmaterialet i Mellansverige.

S trandförskj utningens 
betydelse
För ett flackt landskap som Uppland så får land
höjningen stora konsekvenser för landskapets ut
veckling. En förändrad vattennivå på mindre än en 
halvmeter kan helt förändra förutsättningarna för 
en plats som är anlagd i anslutning till stranden. 
Detta var nu inte något större problem för män
niskorna som hade att förhålla sig till detta. Under 
mesolitikum levde man ett rörligt liv vilket inne
bar att olika nischer i landskapet utnyttjades vid 
olika tidpunkter på året. På det sättet utnyttjades 
olika delar av skärgården under vissa perioder och 
fastlandet och inlandet under andra. Detta ska
pade möjlighet att ta till vara bytesdjur och växter 
inom vitt skilda biotoper under olika årstider. En 
konsekvens av detta var även att varje boplats eller 
lokal kom att användas under relativt kort tid var
je gång vilket gjorde att strandnära bosättningar 
inte var känsliga för fluktuationer i vattennivå, åt
minstone inte i särskilt stor utsträckning. Ett mer 
bofast bosättningssystem där man uppehåller sig 
på helårsbasis på en och samma strandnära plats 
blir mer känslig för växlingar i vattennivå. Nor
mala variationer i havsytenivå kan på årsbasis vara 
ca ± 50 cm. Dessutom har vindriktningar och inte 
minst olika extrema vädersituationer stor direkt 
inverkan på vattennivån. Det gör att lokaltopo
grafiska förhållanden spelar stor roll.

De mesolitiska boplatser som uppvisar stora 
mängder fynd av t.ex. yxor tolkas ofta i litteratu
ren som någon typ av samlingsboplatser för flera 
mindre lokala grupper (Larsson m.fl 1997; Groop

& Guinard 2007). I Uppland representeras de av 
tidigare nämnda boplatser som Lilla Ramsjö och 
Kallmossen. Dessa är belägna i anslutning till åsar 
vilket innebär att de ligger på långsträcka relativt 
flacka sluttningar. Detta gör att de varit mindre 
påverkade av strandförskjutning och tillfälliga 
fluktuationer, d.v.s. trots normal strandförskjut
ning har de fortsatt vara strandnära. De har med 
andra ord kunnat fungera som sociala fokus, eller 
samlingsboplatser, under relativt lång tid vilket 
just den stora mängden fynd indikerar.

Mesolitikum i Uppland
Före undersökningarna inför byggandet av ny väg 
E4 från Uppsala till Mehedeby var antalet under
sökta mesolitiska boplatser mycket få. Förutom 
tidigare nämnda Lilla Ramsjö i Morgongåva var 
endast en boplats daterad till den senare fasen av 
mesolitikum undersökt i Uppland (fig. 1 och 2). 
Denna boplats, Björnkällan i Lunda socken, un
dersöktes 1996 som ett led i den planerade utbygg
naden av en tredje landningsbana vid Arlanda flyg
plats. Fyndmaterialet, som dominerades helt av 
bearbetad kvart, framkom inom ett ca 7 x 5 meter 
stort område. Bland den tillvaratagna kvartsen, ca 
400 bitar, fanns ett mindre antal retuscherade frag
ment. Platsen är bedömd som en tillfällig mindre 
boplats för en lokal grupp bestående av en eller ett 
par familjer och är daterad till ca 4200-3800 f.Kr. 
(Kihlstedt 1998). Boplatsen var belägen på en ö i 
ett relativt utsatt läge i den yttre skärgården. Den
na typ av lokalisering har en hel del gemensamt 
med de platser som undersökts i samband med 
E4"projektet. Stormossenboplatserna, Skallmy
ran och Postboda 3 var alla belägna på större och 
mindre öar i skärgården. Den sena dateringen för 
Björnkällan placerar den som ungefär samtida med 
både Skallmyran och Postboda 3 (Guinard & Vogel 
2006a; Darmark & Sundström 2005). Båda dessa 
platser var ytmässigt små och hade, liksom Björn
källan, ett mycket begränsat fyndmaterial helt do
minerat av bearbetad kvarts. Denna typ av lokaler 
som framstår som relativt kortvarigt utnyttjade 
och enkla tycks vara vanliga under slutfasen av 
mesolitikum. Stenmaterialet innehåller få formella 
redskap och även få retuscherade stenföremål.
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Postboda 3, Tierps sn, undersöktes 2003. Sam
manlagt påträffades, inom ett ca 75 m2 stort om
råde, 371 bitar bearbetad kvarts samt ett fragment 
av en slipad grönstensmejsel. Inom ytan doku
menterades även en mindre mörkfärgning med 
skärvsten, möjligen rester av en härd. Kvartsmate
rialet är tolkat som att det tillkommit under kort 
tid. Vid analysen av materialet gjordes tolkningen 
att det reducerats med en kombination av bipolär- 
och plattformsmetod, vilket är det gängse bilden 
under mesolitisk tid. Det kvarlämnade materia
let var av den karaktären att det bedömdes vara i 
slutfasen av reduktionsprocessen och har ingått i 
nyproduktionen av redskap. T.ex. var medelvikten 
för kvartskärnor på endast ca 40 gram vilket ty
der på att de ska betraktas som avfall. Platsen har 
därför uppfattats som att den inte var avsedd att 
återvända till (Darmark & Sundström 2005).

Strax norr om Postboda 3 undersöktes 2004 
en på många sätt likartad senmesolitisk boplats, 
Skallmyran. Skallmyran var belägen på en naturlig 
sandig platå i ett område med ursvallad morän (fig.
3). Fyndmaterialet bestod i princip uteslutande 
av bearbetad kvarts, 103 bitar. Vid den ingående 
analysen som det lilla materialet undergick vid ef- 
terbearbetningen observerades bl.a. att tre skilda 
kvartskvaliteter bearbetats på platsen. Av dessa 
var det endast en typ som använts fullt ut. Övriga 
två hade endast testats på plats. Slitspårsanalys 
av kvartsen visade att den i huvudsak använts till 
att skära i mjuka material som kött och möjligen 
skinn. Till skillnad mot Postboda 3 påträffades 
brända sälben varav ett var tillräckligt stort för att 
kunna dateras. Benet fick dateringen 4460-4220 
f.Kr. I fallet med havslevande djur som sälar måste 
man emellertid räkna med att dateringen är nå
got för gammal (Persson 1999; Guinard & Vogel 
20o6a:43ff.). Denna s.k. reservoareffekt är för den 
aktuella perioden troligen ett par hundra år vilket 
borde ge platsen en ungefärlig datering till ca 4100 
f.Kr, d.v.s. alldeles i slutfasen av senmesolitikum.

Boplatserna vid Stormossen belägna ett par ki
lometer norr om Skallmyran tillhör de äldsta da
terade boplatserna i Uppland. De 18 boplatserna, 
formerade sig kring 60-65 m ö.h. på ett antal öar 
2-3 mil från det dåvarande fastlandet. Ögruppen 
var ca 1,5 x 1,5 kilometer stor. Av de påträffade bo-
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platserna har 4 st slutundersökts som ett led i E4- 
projektet (hg. 4). Dessa platser tycks ha varit av en 
något annorlunda karaktär än de tidigare nämnda. 
Visserligen var kvarts det dominerande materialet 
här men det finns även ett tydligt inslag av andra 
råmaterial som grönsten, asktuff, porfyr, hällehin- 
ta, sandsten och hinta. En stor del av materialet i 
hällehinta, asktuff och hinta tycks ha ingått i pro
duktionen av mikrospån. Både kärnor, kärnrester 
och mikrospån påträffades. Produktionen tycks till 
sin helhet ha skett på platsen i material som hälle
hinta och kvarts medan asktuff och hinta finns re
presenterat i delar av processen (Guinard & Vogel 
2006b; Guinard & Groop 2007). Råmaterial som 
asktuff har påträffats på andra mesolitiska lokaler 
i Uppland (se ovan) och har sitt ursprungsområde 
i Dalarna, närmare bestämt Siljanområdet (fig. 5). 
Den naturliga transportleden från detta område 
har varit Dalälven, vilket också visar sig på hera 
fyndplatser bl.a. i trakten av Borlänge, Hedemora 
och Avesta där asktuff påträffats (Guinard & Vo
gel 2006b). Även på dessa platser tycks asktuffen 
använts i första hand i samband med mikrospån- 
teknologi. Detta råmaterial sammanför därför 
Stormossenboplatserna med ett större område i 
Dalarna och södra Norrland. I ett större perspektiv 
kan teknologin, i detta fall handtagskärnetraditio- 
nen, ses som något förenande över ett område som 
sträcker sig från norra Tyskland upp till nordligaste 
Norge. Det intressanta med denna spridning är att 
teknologin sprids över detta stora område väldigt 
fort. Dateringar från det södra området är endast 
något hundratal år äldre än de i norr (Knutsson 
m.h. 1999). Rimligen ligger förklaringen i att ett 
väl fungerande mesolitiskt nätverk bestående av 
mobila jägare/samlare som befolkat området (Gui
nard & Groop 2007). Kopplingen mellan råmate
rial och teknologi gör att det är möjligt att betrakta 
inlandet, kusten och skärgården som ett territori
um där social interaktion ständigt pågår och möjli
gen kan betraktas som området för en större grupp 
sammankopplade genom nära släktskap.

Stormossenboplatserna dateras till intervallet 
4700-4300 f.Kr.(fig. 2). De undersökta platserna 
tycks gruppera sig i två separata tidshorisonter ca 
100-200 år emellan. Dessa horisonter skiljer sig åt 
genom något skilda råmaterialval samt teknolo-
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7000CMBC 6500Q1BC óOOOCalBC 5500CMBC 5000Q1BC 4500GdBC 40000ÜBC 3500CalBC
Calibrated date

Figur 2. Dateringar från 
mesolitiska boplatser i Uppland.
I tabellen finns en kronologisk 
spännvidd på ca 1500 år vilket 
är något missvisande eftersom 
huvuddelen av de äldsta 
dateringarna är gjorda på sälben 
vilket ger dem en för hög ålder 
(reservoar effekt). Samtliga 
dateringar är kalibrerade med 2. 
Dateringar med reservoareffekt 
är: Ua-23133, 23348, 22434, 
22433, 22436, 22438, 22440 och 
22833.

Figure 2. Datings from 
Mesolithic sites in Uppland. The 
table has a chronological span of 
approximately 1300years, which 
is somewhat misleading since the 
bulk of the oldest datings originate 
from seal bones, giving them an 
earlier dating (reservoir effect). 
All datings are calibrated with 2. 
Datings with reservoir effects are: 
Ua-23133, 23348, 22434, 22433, 
22436, 22438, 22440 and 22833.

Figur 3. Terrängmodell över 
boplatsen Skallmyran.

Figure 3. Terrain model of the 
settlement at Skallmyran.
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Figur 4. Karta över 
Stormossenboplatserna.

Figure 4. Map ofthe settlement 
sites at Stormossen.

gier. Det har även gått att visa att bearbetningen 
av kvartsen, har skett på i princip tre olika typer 
av sammanhang. Kvartssammansättningen skiljer 
sig åt på flera plan mellan dessa olika ytor. Dessa 
platser kännetecknas dels av en typ av ytor som 
innehåller ett mycket fragmentariskt material där 
delar valts ut och förts bort. En annan typ av yta 
kännetecknas av stora avslag, mycket plattforms- 
teknik och få tecken på tillslagning samt en ka
tegori platser med en vidare sammansättning av 
materialet, t.ex. små spetsar och bipolära kärnor. 
Dessa olika typer av platser eller ytor tycks finnas

samtidigt inom varje tidsperiod vilket tycks tyda 
på ett normativt beteende, åtminstone när det gäl
ler kvartsbearbetningen. När andra materialkate
gorier, dateringar, anläggningar och topografiska 
lägen sammanställs med kvartsen förstärks bilden 
av att de olika ytkategorierna representerar skilda 
handlingar. T.ex. sammanfaller tillverkningen av 
små kvartsspetsar med anläggandet av kokgropar, 
mikrospånproduktion, yxtillverkning och ett rela
tivt skyddat topografiskt läge (Guinard & Vogel 
2006b). Den bild som framträder av de många 
platserna vid Stormossen är att man bör betrakta
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Figur 5 .Karta över områden där asktuff påträffats i Dalarna, Uppland och Gästrikland.

Figur e 5. Map ofthe areas where ash tuff has been found in Dalarna, Uppland and Gästrikland.

hela miljön som en social enhet och inte de olika 
lokalerna för sig. De skilda typerna av aktiviteter 
som finns representerade på platserna kan i sig 
peka mot att Stormossenöarna bebotts av samma 
grupp på helårsbasis. En rimligare tolkning är 
emellertid att denna skärgårdsbosättning ska ses 
i ett större rumsligt perspektiv där fastlandet och 
även kanske inlandet ska ingå. Förekomsten av rå
material från i första hand Dalarna indikerar ett 
homogent bosättningsmönster över stora geogra
fiska avstånd.

Sammantaget kan man argumentera för att de 
hittills undersökta och daterade mesolitiska plat
serna i Uppland grupperar sig i två kronologiska 
skeden. Det äldsta skedet representeras av boplat
serna vid Stormossen ca 4500 f.Kr. Dessa platser

innehåller förutom kvarts även hälleflinta, asktuff, 
grönsten, flinta, porfyr och kvartsit. Mikrospån- 
teknologi och yxtillverkning är tydliga exempel 
igenkännbara teknologier. På platserna finns även 
ett relativt stort benmaterial där säl dominerar. 
E)et yngre skedet representeras av lokaler som 
Björnkällan, Skallmyran och Postboda 3 som da
teras till ca 4000 f.Kr. Dessa lokaler är fyndfatti- 
gare och stenmaterialet domineras helt av bearbe
tad kvarts. I jämförelse med Stormossenlokalerna 
framstår dessa yngre platser som mer tillfälliga 
och specialiserade. Hur dessa platser ska ses i ett 
större rumsligt perspektiv är emellertid något svå
rare än vad fallet är med Stormossenlokalerna där 
råmaterial och teknologi pekar mot kontaktytor 
bortom skärgården. ■
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Summary
The Mesolithic of Uppland. Traces of the first humans 
in Sweden ’s youngest province

I
n all probability, there is no other prehistoric 
period more illuminated by the E4-investiga- 
tions than the Mesolithic of Uppland. Prior 
to these, only two settlements had been touched 

by any archaeological efforts of significance, Lilia 
Ramsjö and Björnkällan. The knowledge of the 
Mesolithic period in this part of Central Swe
den was thus found wanting. The evidence from 
the investigations at Stormossen, Postboda 3 and 
Skallmyran, have in many ways been able to illu
minate the last thousand years of the Mesolithic. 
Even though subjects such as quartz and microb
lade technology, axe manufacture and settlement

patterns have been discussed, most of the ques
tions remain unanswered. The span of the vari
ous sites renders it difficult to generalise too far in 
matters of economy and social organisation. It is 
essential to consider that the investigations have 
only been able to shed light on the type of settle
ment found in the outer archipelago of Uppland at 
the time. Despite this, it has been possible to see 
Uppland as part of a technological and probably 
larger social context, where contacts with other 
parts of Central Sweden and South Norrland have 
been of significant importance. ■
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Tidigneolitisk tratt-
BÄGARKULTUR I ÜPPLAND
Fredrik Hallgren, Uppsalauniversitet
Lars Sundström, SocietasArchaeologica Upsaliensis

F
öreliggande artikel är ett försök att kortfat
tat sammanfatta kunskapsläget kring tidig- 
neolitikum (TN) i Uppland, samt relatera 
det arkeologiska materialet i landskapet till det 

vidsträckta komplex som benämns trattbägarkultur 
(TRB) i litteraturen.

Begreppet ”trattbägarkultur” introducerades 
kring 1930 av den polske arkeologen Konrad 
Jażdżewski som beteckning på sinsemellan lik
artade arkeologiska material från delar av norra 
Europa (Jażdżewski 1932). De aktuella materia
len hade tidigare diskuterats under en rad lokala 
benämningar, som döscivilisation, megalitkultur, 
nordisk kultur, storpolsk kultur, lillposk kultur, 
nosswitz kultur, etc. Jażdżewski pekade på hur det 
tidiga 1900-talets politiska gränser styrt denna 
indelning och argumenterade för att arkeologiska 
kulturer bör definieras utifrån likheter i materiell 
kultur och oberoende av moderna politiska indel
ningar (Jażdżewski 1932:108). Jażdżewski delade 
vidare in trattbägarkulturen i fyra geografiska 
grupper, nord, syd, väst och öst, grupperingen 
av materialet byggde vidare på en geografisk in
delning som Gustaf Kossinna brukat i en katalog 
över fynd av trattbägare, kragflaskor och hankflas
kor från norra Europa (Kossinna 1921, notera att 
Kossinna inte använde termen trattbägarkultur).

Vid tidpunkten när Jażdżewski definierade 
trattbägarkulturens geografiska undergrupper 
var inga TRB-lokaler kända i Mälardalen, och på 
Jażdżewskis karta angavs ”nordgruppens” nord
gräns i Skåne. Vid Nyskottet i Altuna socken i
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Uppland hade dock folkskolelärare K. A. Karlin
der alltsedan början av 1920-talet bedrivit utgräv
ningar på vad som senare skulle visa sig vara just 
en trattbägarboplats. Som lekman hade Karlinder 
problem att typbestämma materialet och i den 
preliminära (och enda) publikationen föreslog 
han en datering till sen gånggriftstid (Karlinder 
1924). Karlinders arbete uppmärksammades av 
Axel Bagge som genomförde en egen undersök
ning på platsen i augusti 1934. För Bagge stod det 
klart att keramikfynden representerade två faser, 
vid sidan av ett inslag av båtyxkeramik från sen 
gånggriftstid dominerades materialet av ’döstida 
snörkeramik’ (Bagge 1935,1936). I likhet med öv
riga svenska forskare vid denna tid använde Bagge 
beteckningen döstida snörkeramik om vad som 
idag kallas tidigneolitisk trattbägarkeramik, en 
terminologi som kritiserades av Becker (1948:176, 
193) och föll ur bruk efter Bagges död 1953. Ter
men döstida snörkeramik är således en synonym 
till tidigneolitisk trattbägarkeramik.

Bagges undersökning pä N vskotte 11934 kan be
traktas som den första fackmässiga utgrävningen 
av en trattbägarboplats i Mälardalen. Året efter ge
nomförde Bagge fältarbeten på ytterligare två tratt- 
bägarlokaler, Vallby och Rosenlund (också känd 
som Hjulberga 1) i Närke (Bagge 1937). Samma 
år (1935) och utan samband med Bagges arbete 
inledde Sten Florin sina omfattande undersök
ningar av trattbägarlokaler i Södermanland i och 
med utgrävningarna på Östra Vrå och Brokvarn, 
för att fortsätta med Mogetorp och Stora Toltorp
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Figur i. Karta över trattb ägarkulturens utbredning enligt Zäpotocky, med en indelning i de geografiska 
undergrupperna nord (N), väst (W), öst (O), sydöst (SO), syd (S), mondsee (MO), altheim (A) och pfyn (PF). 
Det streckade området markerat M avser michelsbergskultur (efter Zäpotocky 1992:552).

Figure i. Map ofFunnel-beaker culture distribution according to Zäpotocky, divided into the subgroups North 
(N), West (W), Southeast (SE), South (S), Mondsee (MO) Altheim (A) and Pfyn (PF). The hyphenated area 
markedM refers to Michelsberg Culture (after Zäpotocky 1992:552).
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1936. Florin publicerade sina resultat snabbt och 
utförligt både inom och utom landet (Florin 1937, 
1938), och resultaten kommenterades i Carl Johan 
Beckers standardverk om tidigneolitisk trattbägar- 
kultur (Becker 1948:185-197). Bagges artikel om 
undersökningen på Rosenlund publicerades först 
1949 och vid sidan av några korta notiser kom re
dogörelsen för utgrävningarna på Nyskottet aldrig 
i tryck.

Då Uppland liksom Mellansverige i allmänhet 
ligger norr om trattbägarkulturens nordgrupp 
som den först definierades av Jażdżewski, så har 
regionen även förbisetts i somliga senare utgivna 
översiktliga publikationer kring TRB (t.ex. Midg- 
ley 1992). Vanligare är dock att nordgruppens om
råde har korrigerats till att inkludera Mellansve
rige och även södra Norge (fig. 1) (se t.ex. Hulthén 
& Welinder 1981; Zåpotocky 1992; Bakker 1998; 
Price 2000; Klassen 2000; Malmer 2002).

Förhållandet att den först undersökta trattbä- 
garboplatsen i Mälardalen - Nyskottet i västra 
Uppland - aldrig publicerades har skapat en si
tuation där bilden av den tidigneolitiska trattbä- 
garkulturen förefaller mer diffus i Uppland än i 
de bättre publicerade landskapen Södermanland 
(Florin 1938, 1958; Olsson & Hulthén 1986; 
Kihlstedt m.fl. 1997; Kihlstedt 2006) och Närke 
(Bagge 1949; Hultén & Welinder 1981; Eriksson 
m.fl. 1994; Apel m.fl. 1997). Forskningshistoriska 
tillfälligheter har således fått konsekvenserna att 
Mälardalens trattbägarkultur stundom förbisetts 
i ett internationellt perspektiv och att Upplands 
trattbägarkultur förbisetts i ett Mälardalsperspek- 
tiv. I det följande kommer vi därför göra en ge
nomgång av uppländska fynd och lämningar som 
kan diskuteras i termer av ”trattbägarkultur”.

Innan vi kommer in på diskussionen av det upp
ländska fyndmaterialet skall vi först ägna några 
rader till definitionen av trattbägarkultur. Av ut- 
rymmesskäl förbigår vi den kunskapsteoretiska 
diskussionen av ”kultur” i allmänhet och ”arkeo
logisk kultur” i synnerhet (Hallgren manus a), is
tället koncentrerar vi oss på att lyfta fram det arke
ologiska fyndmaterial som av forskningshistorisk 
tradition har diskuterats i termer av tidigneolitisk 
trattbägarkultur.
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Definitioner och ledartefakter
Jażdżewski utgick från likheter i keramikmateria
let när han definerade begreppet trattbägarkul
tur, och han pekade särskilt på de återkommande 
kärltyperna trattbägare, kragflaska och amfora (de 
senare benämns vanligen hank- eller öronflaskor 
i skandinavisk litteratur). Till trattbägarkulturens 
keramikformer räknas numera även lerskivorna 
(Midgley 1992). Vid sidan av det karaktäristis
ka kärlinventariet diskuterade Jażdżewski även 
aspekter som ekonomi, stenredskap, husläm
ningar, gravtyper och offerkontexter (Jażdżewski 
1932:104-106). Att åkerbruk ingått i näringseko- 
nomin framgick av talrika avtryck av sädeskorn i 
keramiken och Jażdżewski nämnde malstenar som 
ett exempel på redskap som brukats i beredningen 
av produkter från jordbruket. Bland stenföremål 
noterades att varianter av mångkantiga stridsyxor 
var en vanlig fyndkategori. För nordgruppens del 
diskuterades tunnackiga flintyxor som en särskild 
karaktäristiska men det framgår också att andra 
varianter av flint- och stenyxor förekommer inom 
olika delar av trattbägarkulturens utbrednings
område. Flertalet av de trattbägarlokaler som var 
kända inom nordgruppens område kring 1930 
var gravar (megalitgravar och flatmarksgravar), 
en annan stor kategori utgjordes av våtmarksde- 
positioner av keramik. Nordgruppens boplatser 
var däremot föga undersökta vid denna tid. Inom 
östgruppen var förhållandet det omnämnda och 
stolpbyggda hus beskrevs som vanligt förekom
mande på boplatserna där.

Flertalet av de trattbägare som avbildas i 
Jażdżewskis artikel är krukor som med dagens 
kunskap kan dateras till en framskriden fas av 
trattbägarkultur, slutet av tidigneolitikum och 
början av mellanneolitikum. De kronologiska be
greppen tidigneolitikum och mellanneolitikum 
introducerades av Becker i avhandlingen ”Mose- 
fundna lerkar fra yngre stenalder” (Becker 1948). 
Bokens upplägg var ämnesmässigt bredare än vad 
titeln antyder, och Becker diskuterade trattbägar- 
fynd från hela Nordeuropa. Ett viktigt bidrag var 
att han ägnade mycket utrymme åt trattbägarkul
turens äldre del, det vill säga tiden före de äldsta 
megalitgravarnas uppförande, ett material som
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diskuterades i termer av tre grupper eller perioder: 
”A”, ”B” och ”ikke-megalitisk C” (fig. 2) (Becker 
räknade också med en ”megalitisk C- grupp” i 
Sydskandinavien, keramik som motsvarade den 
som sedan länge var känd från sydskandinaviens 
dösar). Becker inkluderade Florins och Bagges 
mellansvenska fynd i sin diskussion, material som 
han fann mycket lik den sydskandinaviska ikke- 
megalitiska C-keramiken:

”Fra et arkæologisk Synspunkt viser de mellem
svenske Fund stor Lighed med den sydsvenske C- 
Gruppe. Det er begge Steder Tale om ren Tragt
bægerkultur af samme Art som den danske. Blot 
gennem Detailler i Keramikkens Udsmykning og 
Redskabsinventarets Sammensættning kan de kul
turelt set ubetydelige Afvigelser spores. Det for
holdsvis store Antal importerede Flintsager vid
ner om livligt Samkvem med Sydvestskaane eller 
Danmark.” (Becker ip48:i85f.).

Beckers indelning har numera ersatts av andra 
typologiska system och de olika stilarnas kronolo
giska position inom tidigneolitikum har till en del 
omvärderats (Koch 1998; Fischer 2002). Grund
dragen i Beckers system kan likväl anas också i de 
nyare stilindelningarna. Vad gäller Mälardalen har 
bilden ändrats sedan 1948 såtillvida att det vid si

dan av keramik lik ”ikke-megalitisk C” även finns 
skärvmaterial som ser ut som Beckers A och B 
kärl, t.ex. keramiken från boplatsen Kallmossen 
som diskuteras nedan. Beckers bedömning att 
trattbägarkeramiken i Mälardalen är lik den i Syd
skandinavien är således fortfarande giltig.

Medan varianter av tunnackiga yxor var i bruk 
både under tidig- och mellanneolitikum i Sydskan
dinavien så noterade Becker att huvuddelen av de 
tunnackiga flintyxorna i Mälardalen var av tidiga 
typer som bör ha importerats till regionen under 
loppet av TN. Jämfört med Sydskandinavien ger 
därför lösfyndsbilden av TRB-yxor i Mälardalen 
en mer relevant bild av förhållanden under tidig
neolitikum vilket också betonades av Becker:

”...for det andet viser de yngre Säter Il-Pladser 
[d.v.s. gropkeramiska lokaler] ingen nævneværdig 
Import af Flintøkser. Denne synes alene knyttet 
til de tidlig-neolitiske Tragtbæger-bopladser. Alt 
tyder paa, at Koncentrationen av tyndnakkede og 
mangekantede Økser i Mellemsverige virkelig an
giver tidlig-neolitiske Agerbrugs-bygder.” (Becker 
1948:195).

Innan vi går in på den genomgång av undersök
ta trattbägarlokaler i Uppland som följer i nästa 
avsnitt kan det därför vara på sin plats att säga

Figur 2. Tidigneolitisk keramik ur Beckers grupper ”A”, ”B” och ”ikke-megalitisk C” (efter Becker 1948:127,155,142).

Figure 2. Early Neolithic pottery conforming to Becker’s groups “A”, “B” and “non-megalithic C” (after Becker 
1948 pp 127,133,142).
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Figur 3. Lösfunna halvfabrikat av mångkantiga stridsyxor med ej genomborrade skafthål, hittade i Sjöbo, 
Björklinge socken (UMF 5667, överst i bild) och Björksta, Viby, Harbo socken ( UMF 7693, underst i bild). Fynden 
förvaras på Museum Gustavianum, Uppsala (foto: Fredrik Hallgren). Skalstocken är 10 cm.

Figure 3. Solitary finds ofsemi manufactured polygonal battle axes with shaft-holes not entirely drilled through, 
found in Sjöbo, Björklinge parish (UMF 3667, top) and Björksta, Viby, Harbo parish (UMF 3693, bottom). The 
objects are stored at Museum Gustavianum, Uppsala (photo: Fredrik Hallgren). The scale bar is 10 centimetres.

några korta ord om lösfynden av de yxtyper som 
associeras med tidigneolitisk trattbägarkultur, 
mångkantiga stridsyxor samt spets- och tunnack- 
iga yxor i flinta och grönsten. Från Uppland kän
ner vi till 96 lösfynd lägesbestämda till gård eller 
socken, fördelade på 22 mångkantiga stridsyxor, 
52 spets/tunnackiga grön stensyxor och 22 spets/ 
tunnackiga flintyxor. Medan de senare är införda 
till Uppland i färdigt skick från de flintförande 
områdena i Sydskandinavien (eller mer fjärran 
ifrån) så har mångkanstyxor och spets-/tunnan- 
ackiga grönstensyxor tillverkats lokalt, ett faktum 
som omvittnas av att halvfabrikat och avfall från 
yxproduktion är vanligt i fyndmaterialet (fig. 3). 
Lösfynden förekommer vitt spridda i landskapet, 
många är funna längs den tidigneolitiska kustlin
jen eller i den forna skärgården, åter andra är hit

tade i inlandet. Medan de förra ofta ses som spår 
efter vattenanknutna aktiviteter som havsfångst, 
så tolkas lösfynden från inlandet ofta som indi
kationer på ett jordbrukssammanhang (Welinder 
1974; Apel m.fl. 1995).

Närmast följer en presentation av ett urval av 
tidigneolitiska trattbägarlokaler från Uppland. I 
slutdiskussionen kommer vi att återknyta till lös
fyndens spridning, och till frågan om de verkli
gen som Becker menade ”angiver tidlig-neolitiske 
Agerbrugs-bygder.”

Trattbägarlokaler i Uppland
Florins och Bagges undersökningar av trattbägar- 
boplatser i Mälardalen och angränsande regioner 
etablerade en bild av en tidigneolitisk bebyg-

ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 4 203



Figur 4. Trattbägarlokaler i Uppland i relation till havsstrandens läge c. 4800 BP (till höger). Till vänster 
visas ett utsnitt av kartans västra del, med Enköpingsåsen och omgivande sandjordar markerad med gråton. 
Trattbägarboplatser: 1 Nyskottet, 2 Åsboda, 3 Ål, 4 Arnebo, 5 Kallmossen, 6 Östa, y Anneberg, 8 Bålmyren, 9 
Glädjen, 10 Lilla Gävsjö. Strandlinjekarta framställd av Lars Andersson och Tor Påsse för Projektet Kust till Kust 
(jfr. Pässe & Andersson 2005).
Figure 4. Funnel Beaker sites in Uppland related to the position of the sea shore at approximately 4 800 BP (right). 
To the left is a segment from the left part ofthe map, with the Enköping ridge and surrounding sandy soils marked in 
grey. Funnel Beaker sites: iNyskottet, 2 Åsboda, 4 Ål, 4 Arnebo, 5 Kallmossen, 6 Östa, y Anneberg, 8 Bålmyren, 9 
Glädjen, 1 o Lilla Gävsjö. Map ofshore line by Lars Andersson and Tor Pässe for the Kust till Kust project (cf Pässe & 
Andersson 2005).

gelse som hade en tyngdpunkt i bosättningar på 
sandmarkerna längs rullstensåsar i det kustnära 
inlandet (t.ex. Östra Vrå, Mogetorp, Rosenlund 
och Vallby), men som också inkluderade havs
strandboplatser på fastlandskusten eller på öar 
i skärgården (t.ex. Fagervik och Sköttedal). Den 
inledningsvis nämnda lokalen Nyskottet hör till 
den förra kategorin, belägen på sandmark invid 
Enköpingsåsen och cirka en kilometer från den ti- 
digneolitiska havsstranden (hg. 4). En flyktig blick

på höjdkurvorna över området ger sken av att en 
långsträckt havsvik sträckt sig in i dalgången norr 
om Nyskottet (jfr. Segerberg 1999:200). Detta är 
dock ett resultat av Örsundaåns eroderande ver
kan, höjdkurvorna följer den eroderade åravinen. 
Vid åsgenombrottet strax norr om Nyskottet är 
åravinen mer än 20 m djup, den forna havsviken 
norr om åsgenombrottet avsnördes redan i meso- 
litisk tid (jfr. Svantesson 1999:49).

De tidigneolitiska fynden från Karlinders och
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Figur ^.Fragment av en 
mångkantig stridsyxa som 
påträffats på Nyskottet, raä 
8 i Akuna sn. Yxan är av 
en kategori som Zåpotocky 
(1992 ) benämner flack 
stridsyxa eller F-yxa.
Förvaras på Museum 
Gustavianum, Uppsala 
(UMF 5186) (foto: Fredrik 
Hallgren). Skalstocken till 
vänster är 10 cm.
Figure 5. Fragment of 
polygonal battle-axe found 
at Nyskottet, raä 8, Akuna 
parish. The axe is of a category 
defined by Zåpotocky (1992) 
as flat battle-axe orF-axe.
The find is kept at Museum 
Gustavianum, Uppsala (photo: 
Fredrik Hallgren). The scale 
bar on the left is 10 cm.

Bagges utgrävningar på Nyskottet har påträffats i 
två åkrar kallade västra och östra Erk Ers vreten 
samt på åkerholmen som skiljer dessa åt (raä 8, Al- 
tuna sn). I november 1999 genomförde författarna 
tillsammans med Cecilia Lidström Holmberg och 
Michel Guinard en provtagning av makroprov från 
fyra punkter i skogsmarken väster om västra Erk 
Ers vreten (se vidare nedan), d.v.s. utanför forn- 
lämningens kända utsträckning. Vid provtagning
en observerades förekomst av trattbägarkeramik 
ännu 50 meter väster om den åkerkant som tra
ditionellt uppfattats som boplatsens begränsning. 
Trattbägarboplatsen har således en utsträckning 
av omkring 150 x 100 m, och är belägen ca 65-55 
m ö.h.

Det föreligger ingen samlad fyndöversikt från 
Nyskottet, dock har Karlinder redovisat fynden 
som gjorts före 1924 (Karlinder 1924; jfr. Anttila 
1995; Segerberg rppprippf.). Från hela fornläm- 
ningskomplexet hade då 121 stenredskap samlats 
in, bland annat 36 tunnackiga grönsstensyxor och 
11 slipstenar. Keramikfynden från den inledande 
utgrävningen av trattbägardelen av fornlämningen 
omfattade ett 100-tal krukskärvor, varav många

dekorerade med snörintryck. Enskilda fyndkate
gorier, t.ex. handkvarnar och skifferföremål har 
granskats av specialister inom respektive område 
och för dessa fyndkategorier finns en bättre över
blick (Lidström Holmberg manus; Taffinder 1998, 
(www) 1999).

Bland grönstensyxorna återfinns tunnackiga 
yxor, trindyxor, små håleggade mejslar, samt 
nackpartiet av en mångkantig stridsyxa. Stridsyx
an saknar nackknopp, den hör med andra ord till 
Zåpotockys kategori flacka stridsyxor eller F-yxor 
(fig. 5). Yxkroppen har ett rombiskt tvärsnitt med 
en slipad skåra som löper från skafthålet på yxans 
ovan och undersida, drag som visar att det är en 
yxa av typ F III (Zåpotocky 1992). De tunnack
iga grönstensyxor från Nyskottet som har nått 
museisamlingarna är ganska korta och sannolikt 
omhuggna exemplar (fig. 6, - notera att termen 
tunnackig grönstensyxa i Mälardalen av tradition 
även inkluderar vad som i sydskandinavien kallas 
spetsnackig grönstensyxa). Förekomst av yxämnen 
och avslag av grönsten visar att yxor tillverkats 
lokalt, medan grönstensavslag med slipyta visar 
att yxor även ombearbetats på plats. Vid sidan av
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Figur 6. Tutmackiga bergartsyxor frän Nyskottet, raä 8 i Akuna sn. Förvaras på Museum Gustavianum, Uppsala 
(UMF 4002 & UMF 4655) (foto: Fredrik Hallgren). Skalstocken till vänster är 10 cm.

Figure 6. Thin-butted rock axes from Nyskottet, raä 8, Akuna parish. The finds are kept at Museum 
Gustavianum, Uppsala (photo: Fredrik Hallgren). The scale bar on the left is 10 cm.
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Figur 7. Fragment av 
tunnackig flintyxa från 
Ny skottet, raä 8 i Altuna 
sn. Förvaras på Museum 
Gustavianum, Uppsala (UMF 
3004) (foto: Fredrik Hallgren). 
Skalstocken till vänster är 10

Figure 7, Fragment of thin- 
butted flint axefrom Ny skottet, 
raä 8, Altuna parish. The find is 
kept at Museum Gustavianum, 
Uppsala (photo: Fredrik 
Hallgren). The scale bar on the 
left is 10 cm.

grönstensyxor firms flera fragmentariska flintyxor, 
varav några kan bestämmas som tunnackiga (fig. 
7). Ett par av flintyxfragmenten är kraftigt eldpå- 
verkade. I övrigt innehåller stenmaterialet slagen 
kvarts, flinta och sandsten. Sandstensavslagen in
dikerat tillverkning och/eller ombearbetning av 
slip- och malstenar.

Malstenarna från Nyskottet har granskats av 
Lidström Holmberg som noterat 14 sadelformade 
underliggare (fig. 8) och sju limpformade löpare, 
två komplementära delar som tillsammans bildar 
en handkvarn (Lidström Holmberg manus; jfr. 
Lidström Holmberg 1993,1998, 2004). Taffinders 
katalog över skifferföremål från södra Sverige in
kluderar tre pilspetsar och två knivar från Nyskot
tet, alla tillverkade av grå skiffer (Taffinder 1998, 
(www) 1999). Ytterligare en pilspets av gråsvart 
skiffer har på senare år påträffats av Lars Sund
ström vid besök på platsen (fig. 9). Både skiffer
spetsar och skifferknivar är välbekanta fyndkate
gorier från trattbägarboplatser i norra Mälardalen 
och har motsvarigheter på exempelvis Skogsmos- 
sen och Anneberg (Hallgren m.fl. 1997; Taffinder 
1998; Segerberg 1999). Så som diskuteras nedan 
så torde flertalet av skifferföremålen vara införda
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från norra Skandinavien, på Nyskottet saknas 
i alla händelser spår av skifferbearbetning och 
formgivningen av en av knivarna med karaktäris
tiska utskott på handtaget (fig. 10) visar att detta 
exemplar är ett importföremål från Mellannorr- 
land eller mellersta Norge (jfr. Brögger 1909:62; 
Jansson & Hvarfner i960).

Det tidigneolitiska keramikmaterialet från Ny
skottet domineras av skärvor från trattbägare, 
men lerskivor och kragflaskor är också represen
terade. Trattbägarna uppvisar ofta en rik dekor 
som täcker hela halsen, även om odekorerade kärl 
också förekommer. Vanligast är kärl ornerade 
med horisontell eller vertikal snördekor, ibland 
kombineras horisontellt och vertikalt applicerat 
snöre på samma kärl (fig. 11). I övrigt förkom
mer bl.a. dekor av stämplar, tvärsnodd, pinnstick 
och gropintryck (fig. 12). Fragmenten av lerski
vor har fingerintryck längs randen, skärvorna 
som bedöms komma från kragflaskor utgörs av en 
flaskskuldra med vertikal snördekor, samt en liten 
rundad botten utan dekor.

Det sparsamma osteologiska materialet från Ny
skottet har inte bestämts osteologiskt. De många 
malstenarna indikerar dock att malning av vegeta-
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Figur 9. Skifferpilspets från Nyskottet, mä 8 i Akuna 
sn (teckning: A-MPitkänen-Darmark).

Figur k 9. Slate arrowhead from Nyskottet, raä 8, 
Akuna parish (drawing by A-M Pitkänen-Darmark).

Figur 8. Fragment av underliggare tillsadelkvarn 
som har påträffats på Nyskottet, raä 8 i Akuna sn. 
Förvaras på Museum Gustavianum, Uppsala (UMF 
4360b) (foto: Fredrik Hallgren). Skalstocken är 10 cm.

Figure 8. Fragment ofthe lower part to a saddle- 
quern from Nyskottet, raä 8, Akuna parish. The find is 
kept at Museum Gustavianum, Uppsala (photo: Fredrik 
Hallgren). The scale bar is 10 cm.

Figur 10. Skifferkniv från Nyskottet med utskott 
på handtaget, en stilistisk detalj som indiker ar att den 
kan ha blivit tillverkad i Mellannorrland. Förvaras 
på Statens Historiska Museum (SHM 21308: k) (foto: 
Fredrik Hallgren).

Figure 10. Slate knife from Nyskottet. The 
protrusions on its handle indicate that it may have 
been manufactured in Central Norrland. Find kept at 
the Museum of National Antiquities (SHM 21308: k) 
(photo: Fredrik Hallgren).
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Figur ix. Keramikskärvor från Nyskottet (raä 8 i Akuna sn), med exempel på horisontell och vertikal snördekor. 
Förvaras på Statens Historiska Museum (foto: Fredrik Hallgren).

Figure i i . Pottery shards from Nyskottet (Raä 8, Akuna parish) with examples ofhorizontal and vertical corded 
decor. Finds kept at the Museum of National Antiquities (photo: Fredrik Hallgren).
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Figur 12. Exempel på keramikdekor från Nyskottet, raä 8 i Akuna sn. Förvaras på Statens Historiska Museum 
(foto: Fredrik Hallgren).

Figure 12. Examples ofpottery decor from Nyskottet (Raä 8, Akuna parish). Finds kept at the Museum of National 
Antiquities (photo: Fredrik Hallgren).
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Figur 13. Fragment av tre olika typer av tidigneolitiska yxor och mejslar funna på Ål. Överst till vänster ett 
fragment av tunnackig flintyxa (Västerlövsta sn, raä 103:3), överst till höger ett fragment av tunnackiggrönstensyxa 
(Västerlövsta sn, raä 103:3) och understen håleggad grönstensyxa med skadad egg (Västerlövsta sn, raä 103:1)
(teckning: A-M Pitkänen-Darmark).
Figure 13. Fragments of three different types ofEarly Neolitic axes and adzes found at Ål. Top left a fragment ofa 
thin-butted flint axe (Västelövsta parish, raä 103:3), top right a fragment ofthin-butted green-stone axe (Västelövsta 
parish, raä 103:3), below a hollow-edged green-stone adze with damaged edge (Västelövsta parish, raä 103:1)
(drawing by A -M Pitkänen-Darmark).
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bilier spelat en roll i den näringsekonomiska prak
tiken. En av krukskärvorna från Bagges grävning 
har ett avtryck vete (Triticum monococcum, bestäm
ning av Hakon Hjelmqvist). Som nämnts ovan 
togs makroprov i skogsmarken på boplatsens väs
tra del 1999. Ett av de fyra makroproven visade sig 
innehålla ett förkolnat sädeskorn av brödvete (Tri
ticum aestivum-compactum, bestämning av Anneli 
Ekblom). Vetekornet har 14C-daterats till 4670^95 
(Ua-17860), d.v.s. senare delen av tidigneolitikum 
(jfr. hg. 19).

Nyskottet uppvisar många likheter med trattbä- 
garboplatser från det kustnära inlandet på andra 
håll i Mälardalen, t.ex. Östra Vrå, Hjulberga och 
Skumparberget (Florin 1958; Hulthén & Welinder 
1981; Apel m.fl. 1997). Liksom dessa ligger Ny
skottet på sandmark i anslutning till en rullstensås. 
Förutom ovan nämnda artefaktfynd pekar före
komsten av lerklining på närvaro av hus med klina- 
de väggar, sot och skärvsten antyder verksamheter 
som matlagning. Stenfynden visar att man till
verkat, använt, ombearbetat och deponerat yxor, 
slipstenar och malstenar på platsen. Keramikmate
rialet innehåller de vanligt förekommande typerna 
trattbägare, lerskiva och kragflaska. Malstenarna 
och förekomst av sädeskorn visar att man odlat 
och/eller bearbetat sädprodukter på boplatsen, i 
frånvaro av en osteologisk analys är det däremot 
svårt att uttala sig om fädrift, fångst och fiske.

Länge var Nyskottet den enda kända trattbägar- 
boplatsen längs Enköpingsåsens lopp i Upplands 
inland, vid revideringsinventeringen på 1980 och 
90-talet påträffades dock ett pärlband av neolitis- 
ka lokaler på sandmarkerna i anslutning till åsens 
vidare sträckning genom Västerlövsta socken ett 
stycke längre norrut (Löthman 1993, 1994). Ett 
urval av dessa lokaler skall kortfattat nämnas här 
(jfr. fig. 4).

Blott några hundra meter norr om Nyskottet 
påträffades boplatsen Åsboda med fynd av trattbä- 
garkeramik, lerklining, slagen flinta, flintyxor och 
en mängd yxor av grönsten (Löthman 1993:257, 
1994:14; Antilla 2004). En halvmil längre norrut 
upptäcktes en fyndrik boplats känd som Ål eller 
Ålbo (Löthman 1993:257, 1994:14; Kritz munt
ligt). Inventeringsfynden från Ål inkluderar skär
vor av trattbägare (ca 100 fragment), slagen kvarts

(130), flinta (110) och grönsten/bergart (15), frag
ment av tunnackiga yxor i flinta och grönsten (fig. 
13), en håleggad grönstensmejsel av TRB-typ (fig. 
13), grönstensyxor, slipstenar och ett fragment av 
en malstensunderliggare. Ett av de tillvaratagna 
brända djurbenen har identifierats som nötbo
skap, ett som nöt eller kronhjort. Flera uppplöjda 
härdar har observerats i åkern. En tredje boplats 
registrerades vid Arnebo ytterligare 2 mil längre 
norrut längs åsens sträckning. Fynden från Ar
nebo inkluderar en tunnackig flintyxa, en skiffer
mejsel, samt enstaka bitar keramik, brända ben, 
slagen kvarts och flinta. I åkern syns flera fläckar 
med sot och skärvsten som indikerar närvaro av 
sönderplöjda härdar. Åsboda, Ål och Arnebo har 
alla det gemensamt att de är belägna på sandmark 
i anslutning till åsen, någon kilometer från en sjö 
eller å men utan direkt strandanknytning, avstån
det till havet varierar mellan en dryg kilometer 
och några mil.

En och en halv mil norr om Arnebo delar sig 
Enköpingsåsen i en nordvästlig och en nordöstlig 
arm, den förra som alltjämt går under namnet En
köpingsåsen korsar Dalälven vid Färnebofjärden. 
Här finns flera älvstrandboplatser från trattbägar- 
kultur, bl.a. en vid Östa som gett fynd av en mång- 
kantig stridsyxa, keramik, slagen flinta och kvarts 
samt ett stort antal grönstensyxor. Åsens västra 
arm kallas Gävleåsen efter förgreningen. På sand
heden invid Gävleåsen i norra utkanten av Tärnsjö 
påträffades och delundersöktes en trattbägarbo- 
plats benämnd Kallmossen år 2000-2001 (Hall
gren under arbete). Den småskaliga forsknings- 
grävningen berörde 28m2 av den del av boplatsen 
som ligger i skogsmark, trattbägarfynd förekom
mer också i södra änden av den angränsande åkern 
(i norra änden av samma åker återfinns den sedan 
tidigare kända mesolitiska boplatsen Kallmossen, 
jfr. Ekholm 1915:23, 29-30). Trattbägarboplatsens 
utbredning är inte avgränsad annat än åt norr, 
men den upptar åtminstone en yta av 3500 m2och 
är belägen omkring 70 meter över havet.

Fyndmaterialet från undersökningen är ännu 
under bearbetning och ska bara omnämnas helt 
kortfattat här. Fynden inkluderar trattbägarke- 
ramik (ca 11 kg), lerklining (ca 7 kg) fragmenta
riska och hela malstenar, slipstenar, en trindyxa,
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Figur 14. Trattbägare från Kallmossen, raäiyi 
Norasn (kärlrekonstruktion och teckning: Gunlög 
Graner).
Figure 14. Funnel Beaker pottery from Kallmossen, 
RAÅ 17, Nora parish (reconstruction and drawing by 
Gunlög Graner).

ett tresidigt yxämne av bergart, en fragmentarisk 
spetsnackig flintyxa, avslag av flinta, bergart och 
kvarts samt brända ben.

Keramiken från Kallmossen inkluderar skärvor 
från trattbägare, kragflaskor och lerskivor. Tratt
bägarna har genomgående kort hals och sparsam 
eller ingen dekor (fig. 14, 15). När dekor före
kommer är det som rader av enkla intryck under 
mynningen och/eller som intryck eller hack på 
mynningsranden. Fem skärvor av trattbägare har 
granskats okulärt av Birgitta Hulthén som skriver: 
”Typiskt gods för en tidig fas. Finlera magrad med 
granitisk bergart. Maxkorn = 4 mm. Keramiken 
bränd i öppen eld. Temperatur ca öoo°C. Glättad 
yta. Fast gods.” (Hulthén manus). Bland skärvor
na från kragflaskor förekommer midjefragment 
med dekor av intryck arrangerade i horisontella 
rader. Lerskivorna har dekor längs randen i form 
av enkla intryck. En av lerskivorna är ett miniaty
rexemplar, blott några centimeter i diameter (fig. 
15). Några krukskärvor uppvisar avtryck av sädes
korn, ett av dessa har preliminärbestämts som vete

(Ekblom muntligt). De misstänkta sädeskornsav- 
trycken kommer senare att genomgå en mer full
ständig analys av paleobotaniker.

Bland stenfynden utgör fragmentariska malste- 
nar (sadelformade underliggare och limpformde 
löpare) den största fyndkategorin (fig. 16). Några 
av redskapen är hela eller har brott som kan upp
komma under användning, men ett par av malste- 
narna har uppenbarligen krossats avsiktligt för att 
sedan deponeras i en kokgrop. Hopningen av mal- 
stenar påträffades i provgropar och handgrävda 
schakt inom en begränsade del av undersöknings
området, i denna del av boplatsen fanns också en

ARKEOLOGI E4 ÜPPLAND - STUDIER • VOLYM 4 2I3



Figur 15. Skärvor från trattbägare, kragflaska (mitten-skärvan undre raden) och miniatyr lerskiva (högra skärvan 
nedre raden) från Kallmossen, raä 17 i Nora sn (teckning: Gunlög Graner (lerskivan) och A-M Pitkänen-Darmark).

Figure 15. Shards from funnel-beakers, collared flask (centre shard, bottom row) and miniature clay lid (right shard, 
bottom row) from Kallmossen, raä 17, Nora parish (drawing by Gunlög Graner (clay lid) andA-M Pitkänen-Darmark).

Figur 16. Exempel på handkvarnar från Kallmossen, raä 17 i Nora sn. Till vänster en sadelformad underliggare 
tecknad av A-M Pitkänen-Darmark, till höger en limpformad överliggare tecknad av Alicja Grenberger (Lidström 
Holmberg 2004).

Figure 16. Examples of hand querns from Kallmossen, RAÄ17, Nora parish. To the left a saddle shaped quern, 
drawing by A-M Pitkänen-Darmark and to the left a loaf shaped hand stone, drawing by Alicja Grenberger 
(Lidström Holmberg 2004).
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Figur 17. Fragment av en bränd spetsnackig flintyxa hittad vid arkeologisk undersökning av Kallmossen, raä ty i 
Nora sn (teckning: Alicja Greberger).
Figure 17. Fragment ofburnt point-butted flint axe found during archaeological investigation ofKallmossen, tää 
ty, Nora parish (drawing by Alicja Greberger).

liten dump med avfall från omhuggning och/eller 
tillverkning av en sadelkvarn. Två av malstenar- 
na från Kallmossen, en sadelformad underliggare 
och en limpformad överliggare, har ingått i en 
fytolitanalys som utförts inom ramen för Cecilia 
Lidström Holmbergs avhandlingsarbete. Bägge 
har spår av att ha använts för växtberedning. På 
underliggaren påträffades fytoliter som är utmär
kande för korn, både underliggaren och överlig- 
garen innehöll därtill fytoliter av en allmän form 
som bland annat förekommer i vete men också i 
flera vilda växter.

Stenfynden inkluderar även 210 bitar flinta, 
40 av dessa är fragment av en och samma yxa, en 
omhuggen spetnackig flintyxa av typ 3 (Nielsen 
1977). Yxan är kraftigt bränd och kan tolkas som 
ett yxoffer (jfr. Larsson 1989b). Sammanfogar 
man de största av bitarna som har passform erhålls 
en bit av yxkroppen, 7.5 cm lång, som omfattar 
partiet mellan den skadade nacken och den ska
dade eggen (i fig. 17 avbildas endast det största av 
fragmenten). Sedan tidigare finns ett lösfynd av en 
hel spetsnackiga flintyxa (shm 12759) med Nora 
prästgård som fyndupppgift. Det är inte omöjligt
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att yxan hittats på Kallmossen då boplatsen lig
ger på fastigheten Nora Prästgård 2:1, men det 
kan också vara så att yxan hittats vid själva Präst
gården d.v.s. en dryg kilometer SSV Kallmossen. 
Yxan är en spetsnackig flintyxa av typ 2 och är ca 
13 cm lång (fig. 18). Bland övrig flinta från Kall
mossen finns flera småfragment av andra bräda 
flintyxor, avslag och något spånfragment. Bland 
avslagen med slipyta finns flera tryckta uppskärp- 
ningsavslag, troligtvis avfall från uppskärpningen 
av flintyxor. Det förekommer också mindre upp- 
skärpningsavslag som kan vara avfall från ombe
arbetning av exempelvis skrapor.

Huvuddelen av flintavfallet påträffades inom en 
rumsligt begränsad yta i östra delen av undersök
ningsområdet. I kontrast till det förhållandevis rika 
flintmaterialet så påträffades endast några enstaka 
kvartsavslag vid utgrävningen. Kvarts förekommer 
dock förhållandevis rikligt i åkern väster om un- 
dersökningsytan. Som redan nämnts förekommer 
malstenar och avfall från malstenstillverkning ock
så inom en rumsligt avgränsad del av fornlämning- 
en, av allt att döma har olika råmaterial bearbetats 
inom skilda delar av boplatsen, ett mönster som ti-
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1' i G u R 18. Lösfunnen spetsnackig flintyxa med fynduppgift Nora Prästgård, eventuellt hittad på trattbägarboplatsen 
Kallmossen. Förvaras på Statens Historiska Museum (SHM 1275p) (foto: Fredrik Hallgren).

Figure 18. Solitary find ofpoint-butted flint axe, attributed to Nora Vicarage, possibly found at the Funnel-beaker 
site Kallmossen. Find kept at the Museum of National Antiquities (SHM 1275p) (photo: Fredrik Hallgren).

digare noterats bl.a. på trattbägarboplatsen Skogs- 
mossen i Västmanland (Hallgren m.fl. 1997).

Vad gäller ekofakter har redan sädeskornsav- 
tryck i keramiken nämnts ovan, i övrigt förekom
mer förkolnade hasselnötskal vars anknytning 
till trattbägarfynden i flera fall bekräftats genom 
MC-datering. Det osteologiska materialet omfat
tar 1310 brända ben (195 gram) varav 18 kunnat 
bestämmas till art, familj eller grupp (Larsson 
manus). Bland däggdjursbenen dominerar slid- 
hornsdjur/hjortdjur med nötboskap (8 fragment), 
bovid/cervid (3) och får/get (1). Rovdjur är fö
reträdda av en tand, som möjligen kommer från 
hund eller säl. Fåglar finns företrädda med två ben 
från tjäder och två obestämda fågelben, ett ensta
ka ben har bestämts som fisk. Två ben (från två 
skilda kontexter) har 14C-daterats, resultaten över-

enstämmer väl med dateringarna från förkolnade 
hasselnötskal från Kallmossen. De artbestämda 
benen var för små för datering, de ben som date
rats kommer från ”stort däggdjur, ej säl”.

Trattbägarbosättningen på Kallmossen är date
rad genom 14C-datering av sex hasselnötskal och 
två brända djurben (fig. 19). Dateringarna spänner 
över ett kort intervall, 5025160 - 4795175 BP. Da
teringarna är statistiskt sett samtida och kan alltså 
stamma från en och samma, förhållandevisa korta 
bosättningsfas. Det kan också röra sig om flera, i 
tid separerade, men ändå närliggande händelser.

Vid utgrävningen påträffades och undersöktes 
bl.a. en kokgrop och flera stolphål, anläggningsty
per som är förenliga med tolkningen av fornläm- 
ningen som en boplats. Då grävningen bara berör
de 28m2 av en flera tusen kvadratmeter stor lokal
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Ny skotet Attuna sn, Uppland

6000 f.Kr. 5500 f.Kr. 5000 f.Kr. 4000 f.Kr.

Kalibrerat värde

3500 f.Kr. 2500 f.Kr. 2000 f.Kr.

] i g ur 19. l4C-dateringar från tidigneolitiska lokaler i Uppland (Segerberg ięęę; Björck muntligt; Hallgren manus; 
Hallgren & Segerberg opublicerat; Sundström <& Darmark 2005; Graner 2003; Lindberg 2006).

Figur] 19. Radiocarbon results from Early Neolithic sites in Uppland (Segerberg 1999; Björck personal 
communication; Hallgren manuscript; Hallgren & Segerberg unpublished; Sundström & Darmark 2005; Graner 
2003; Lindberg 200 6)
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Figur 20. Exempel på skärvor från trattbägare och en kragflaska (längst uppe till höger) från Anneberg, raä 25 ę i 
Bälinge sn (teckning: Alicja Grenberger). Efter Segerberg 1999:84-87, Fig. 47, 50, 51.

Figure 20. Examples ofshards from funnel-beakers and a collared flask (top right) from Anneberg, raä 259, 
Bälinge parish (drawing by Alicja Grenberger). After Segerberg 1999, pp 84-87, figs 47, 50, 51.
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går det inte att tolka anläggningsbilden närmare.
Kallmossen ligger några hundra meter från en 

mindre sjö, en halvmil från Dalälven och under ti- 
digneolitikum var avståndet till närmaste havsvik i 
öster en knapp mil. Tillsammans med de ovan dis
kuterade boplatserna Nyskottet, Åsboda, Ål och 
Arnebo utgör Kallmossen en i en rad av tidigneo- 
litiska (kustnära) inlandsbosättningar längs Enkö- 
pingsåsens sandhedar, ett pärlband som förmod
ligen fortsätter ytterligare en bit norrut genom 
södra Gästrikland (Hallgren manus b). Liksom 
är fallet med motsvarande inlandsbosättningar 
i Södermanland och Närke så tycks tamdjur och 
odlade växter vara ett återkommande inslag på bo
platserna i västra Uppland. Malstenar, sädeskorns- 
avtryck eller förkolnade sädeskorn förekommer 
på såväl Nyskottet Ål och Kallmossen och både 
Kallmossen och Ål har gett ben från tamboskap. 
Samtidigt visar det osteologiska materialet från 
Kallmossen att man också jagat skogsvilt (tjäder). 
Man har även fiskat, trots att boplatsen ligger utan 
direkt anknytning till vatten.

Redan när de första trattbägarboplatserna upp
täcktes i Mälardalen på 1930-talet så noterades rik
ligt med avtryck av odlade växter i keramiken (Flo
rin 1938, 1958). Materialet skiljde sig därmed från 
den tidigare kända mellanneolitiska bebyggelsen i 
regionen, vilken främst präglades av ben från säl, fisk 
och älg och där avtryck av sädeskorn var jämförel
sevis ovanliga. Florin kallade trattbägarboplatserna 
för ”jordbrukarboplatser” (1938:1^.) och diskute
rade i termer av ”åkerbrukskultur” (i958:i43ff.), 
likväl betonade han även jakten och fiskets bety
delse: ”En talrik skärgårdsbefolkning har tydligen 
levat som bönder men samtidigt som jägare och 
fiskare...” (Florin & Schnell 1950:20). Visserligen 
saknades bevarade ben från fisk och jaktvilt, men 
då havet (eller insjöar) ofta fanns på promenadav
stånd från boplatserna förutsattes att fisket spelat 
en viktig roll (Florin & Schnell 1950:18).

Stig Welinder tog upp och utvecklade denna 
tråd i en artikel kring fångsten och samlandets 
roll inom östra Mellansveriges trattbägarkultur 
(Welinder 1982). I början av 1980-talet fanns 
fortfarande tämligen sparsamt med spår efter ex
empelvis fiske, något som dock skulle komma att 
ändras i och med Ann Segerbergs utgrävningar på
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Figur 21.
Nackfragment av 
mångkantig stridsyxa 
(Zäpotockys typ 
Kill) från Anneberg, 
raä 259 iBälinge 
sn (teckning: Alicja 
Grenberger). Efter 
Segerberg 1999:101,

Vig. 61.
Figure 21.Neck 
fragment of polygonal 
battle-axe (Zåpotocky 
type Kill) from 
Anneberg, raä 
259, Bälinge parish 
(drawing by Alicja 
Grenberger). After 
Segerberg 1999, p 101, 
fig 61.

Anneberg i Bälinge socken mellan åren 1983 och 
1986. Fyndmaterialet från Anneberg inkluderar 
ett mycket rikt osteologiskt material från i första 
hand fisk, men även däggdjursben och fågel.

Till skillnad från de hittills diskuterade lokaler
na var Anneberg belägen direkt vid havets strand 
under tidigneolitikum. Fornlämningen har en 
omfattning av ca 7000m2, varav 105m2 har under
sökts. Den utgrävda delen av boplatsen ligger ca 
48-45 m ö.h. men fynd förekommer ner till nivåer 
kring 45,5-43 m ö.h. i den intilliggande åkern (Se
gerberg 1999:47, 49). Fyndmaterialet från Anne
berg inkluderar keramik (28,3 kg), slagen kvarts 
(14500 stycken) och flinta (1800 stycken), stenyx
or, spetsar och knivar av skiffer samt 19,5 kg ben. 
Keramiken domineras av skärvor från trattbägare 
men fragment av kragflaskor förekommer också 
(fig. 20). Grönstensfynden inkluderar bl.a. flera 
tunnackiga bergartsyxor och nacken till en mång
kantig stridsyxa av Zäpotockys typ K III (fig. 21).

Bland de 1800 flintfynden har 300 slipyta, fle
ra kan bestämmas som fragment av tunnnackiga 
eller spetsnackiga flintyxor, importföremål från 
Sydskandinavien. Anneberg utmärker sig som den 
skifferrikaste trattbägarlokalen i Mälardalen med 
15 pilspetsar, en spjutspets, två knivar, en skaft- 
hålsyxa och tre sågade förarbeten (fig. 22). Sexton
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Figur 22. Exempel på skifferföremål från Anneberg, raä 249 i Bälinge sn (teckning: Alicja Grenberger). Efter 
Segerberg 1999:1 04/; fig. 64 &6$.

Figure 22. Examples ofslate objects from Anneberg, raä 2 49, Bälinge parish (drawing by Alicja Grenberger). 
After Segerberg 1999, p.104- ,figs 64 & 64.

av dessa är tillverkade av röd skiffer (Segerberg 
1999:99-105), en råmaterial som inte bearbetats 
lokalt i Mälardalen (Taffinder 1998:125), men som 
däremot är mycket vanligt på tidigneolitiska bo
platser inom mellersta och norra Skandinaviens 
skifferkultur (Santesson 1941; Hesjedal 1996; 
Lundberg 1997; Hallgren manus b). Taffinder har 
låtit utföra en röntgendiffraktionanalys av en kniv 
och en spets i röd skiffer samt en spets i grå skif
fer från Anneberg (Taffinder 1998:116-117, 125,

140). Alla tre föremålen var tillverkade av jotnisk 
skiffer, den röda varianten överenstämmer med 
en fyndighet från Nordingrå i Ångermanland som 
nyttjats under tidigneolitisk tid (Santesson 1941; 
Baudou 1977, 1992), liknande röd skiffer finns 
också tillgänglig i Småland och i Dalarna, men 
dessa förekomster har inte nyttjats under tidigneo
litisk tid (Hallgren manus a, b). Den grå skiffern 
från Anneberg gick inte att proviniensbestämma. 
I samma studie ingick även en grå skifferkniv från
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Figur 23. Exempel på trattbägare från Bålmyren, raä 2 94 i Vendel sn (kärlrekonstruktion Gunlög Graner, 
teckningjan Jäger). Efter Sundström & Darmark 2005:8yff; fig. 34, kärl 5 &6.
Figure 23. Examples of Funnel Beaker pottery from Bålmyren, RAA 294, Vendel parish (reconstruction by Gunlög 
Graner, drawingby Jan Jäger). After Sundström & Darmark 2005, p. 87-, fig. 34, vessel 5 & 6.

trattbägarboplatsen Hjulberga i Närke, resultaten 
visade att denna inte är tillverkad av skiffer från 
de i samma landskap belägna skifferförekomsterna 
vid Grythyttan och Garphyttan.

Som nämnts är Anneberg den lokal som gett det 
rikaste skiffermaterialet inom Mälardalens TRB, 
likväl saknas avslag och avfall av skiffer bland fyn
den (Segerberg muntligt). Snarare än ett exempel 
på lokal produktion ska därför skifferföremålen 
ses som importföremål från mellersta och norra

Skandinavien, en parallell till den långväga impor
ten av flintyxor.

Det rika benmaterialet från Anneberg omfattar 
102 500 identifierade brända och obrända ben
fragment från fisk (74 500), däggdjur (27 500) få
gel (500) och människa (8). En tredjedel av benen 
(33 200) har bestämts närmare och 40 arter har 
identifierats. Bland fiskben är abborre vanligast 
(24 161 fragment), följt av gädda (4001), karpfisk 
(3656, främst id och mört) och sik (407). Mät
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ningar av årsringar i kotor och kroppslängdsberäk- 
ningar visar att merparten av aborrarna fångats i 
samband med leken under vår/försommar (Seger
berg 1999:177). Även gädda och karpfisk antas ha 
fångats i samband med leken samma årstid. Bland 
däggdjursben bestämda till art eller familj domi
nerar ”säl obestämt” (602 fragment), vikaresäl 
(67), nötkreatur (54), svin (46) och hare (22). Vid 
sidan av det rika djurbensmaterialet påträffades 
även åtta brända fragment av människoben (Se
gerberg muntligt).

Trattbägarbosättningen på Anneberg är 14C-da- 
terad till första delen av tidigneolitikum (fig. 19). 
Dateringarna är utförda på hasselnötskal, träkol, 
matskorpor på keramik (Segerberg 1999), samt 
brända ben från människa och säl (Hallgren & 
Segerberg opublicerat). Benen från säl och män
niska är påverkad av en marin reservoareffekt och 
ger därför en skenbart för hög ålder (jfr. Persson 
1999; Fischer 2002; Fischer & Heinemeier 2003; 
Hallgren i tryck a).

I samband med undersökningarna inom E4- 
projektet grävdes två tidigneolitiska boplatser i 
området någon mil NO om Anneberg, lokaler 
som under tidigneolitikum låg vid stranden av öar 
i den tidigneoli tiska skärgården.

På östsluttningen av Uppsalaåsen norr om Läby 
återfinns trattbägarboplatsen Bålmyren, Vendel 
sn (Sundström & Darmark 2005). Fornlämningen 
har en utsträckning av ca 5000 m2, mellan nivå
erna 48 - 44 m ö.h. Kolfjortondateringar placerar 
lokalen i andra halvan av TN. Fyndmaterialet in
kluderar keramik (16 kg), slagen kvarts (1,4 kg), 
brända ben (542 fragment), förkolnade hassel
nötskal (61 fragment) och slagen flinta (11 st, 20 
g). Bland stenredskap finns en spets av gråbrun 
skiffer och ett fragment av en tunnackig fhntyxa. 
Den slagna kvartsen är bara till en del bearbetad 
lokalt, många av avslagen och kärnresterna har is
tället förts till platsen i färdigt skick för att använ
das som redskap (Falkenström m.fl. 2005).

Skärvmaterialet innehåller delar av trattbägare 
och kragflaskor, en stor andel av keramiken (29%, 
viktprocent) har dekor (Stenbäck & Graner 2005). 
Vanligen består dekoren av varianter av tandad 
stämpel och enkla intryck som applicerats i yttäck- 
ande komposition (fig. 23), i övrigt förekommer

bland annat gropintryck, tvärsnodd och krysslin
jer. Tunnslipsanalys har visat att krukorna i all
mänhet är tillverkade av kalkfri finkornig glacial- 
lera magrad med krossad granit (Brorsson & Sköld
2005). Bålmyrens omland domineras av kalkhaltig 
lera och det är troligt att krukorna eller leran för 
keramiktillverkning förts till platsen från en annan 
del av Uppland (Brorsson & Sköld 2005:107).

Liksom på Anneberg domineras det osteolo
giska materialet av fiskben (437 fragment), främst 
aborre men även gädda. Årsringarna hos fiskko
torna antyder att fisket bedrivits nån gång un
der perioden vårvinter-försommar (Bäckström 
2005:141, muntligt). Vid sidan av fisk förekommer 
enstaka ben från säl (3), fågel (3), samt mindre 
landlevande däggdjur (möjligen hare eller mård, 
13 fragment).

Så som var fallet på Anneberg hittades även någ
ra brända människoben (3 fragment) på Bålmy
ren. Större mängder brända människoben (7700 
fragment) har tidigare påträffats i tidigneoli tiska 
brandgravar på trattbägarlokalen Fågelbacken i 
Västmanland, en lokal som tolkats som en ritu
ell samlingsplats där brandbegängelse praktise
rats (Apel m.fl. 1995; Lekberg 1997; Sundström 
2003; Hallgren manus a). Som en arbetyshypotes 
övervägdes att Bålmyren i likhet med Fågelbacken 
skulle tolkas som en rituell samlingsplats. Hypo
tesen övergavs i ljuset av keramikanalysen, som 
visade på en enhetlig formgivning av keramiken 
vad gäller dekor och kärlform och ett enhetligt 
hantverk vad gäller val och bearbetning av lera 
och magring. Istället tolkas Bålmyren som ett sä- 
songsmäsigt nyttjat fiskeläge som regelbundet be
söktes av en mindre grupp människor som levde 
på andra platser större delen av året (Sundström 
& Darmark 2005).

En annan tidigneolitisk lokal som undersöktes i 
samband E4 projektet är Glädjen i Tierps socken 
(Lindberg 2006). Glädjen har legat på en ö i den ti- 
digneolitiska skärgården, en mil från fastlandet och 
bedöms ha varit direkt strandbunden. Det spar
samma fyndmaterialet omfattar 0,8 kg neolitisk ke
ramik, i huvudsak tidigneolitisk trattbägarkeramik, 
men också mellan- och senneolitiskt material att 
döma av dateringarna av organiska beläggningar 
på keramiken (Ytterberg 2006:24-33). Bland sten-
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fynden som förs till tidigneolitikum finns en grön- 
stensyxa med ett subrektangulärt tvärsnitt och sla
gen kvarts (Lindberg 20o6:55f.).

I norra Upplands och södra Norrlands kustland 
har Niclas Björck genomfört omfattande inven
teringar efter neolitiska strandboplatser. Huvud
delen av de 300 boplatser som upptäckts är mel- 
lanneolitiska lokaler med gropkeramik. I norra 
Uppland och Gästrikland har även några fynd
platser belägna vid högre strandlinjer påträffats, 
lokaler som innehåller vad författarna till denna 
artikel kallar trattbägarkeramik (Björck nyttjar 
själv inte termen, jfr. Björck 2000a). En sådan lo
kal med fynd av snördekorerad trattbägarkeramik 
är Norrängen, Söderfors socken i norra Uppland 
(Björck 1999b). Norrängen är daterad till första 
halvan av TN (fig. 19, Björck muntligt).

Längre ut i det skärgårdshav som täckte östra 
Uppland ligger trattbägarboplatsen Lilla Gävsjö, 
raä 479 Vallentuna sn, Uppland (Graner 2003). 
Avståndet till det dåtida fastlandet var omkring 
6 mil. Fynden från Lilla Gävsjö inkluderar slagen 
kvarts (10,3 kg), flinta (ca 50 stycken), malstenar 
(4 fragment), slipstenar (2) och mal/slipstenar (3). 
Ett av flintavslagen är slaget ur en slipad yxa. Vid 
sidan av stenfynd påträffades fem krukskärvor av 
trb-karaktär, dessa är odekorerade men uppvisar 
den för tidigneolitisk trattbägarkeramik karaktä
ristiska grova magringen och fogar i N-teknik. Det 
osteologiska materialet innehåller ben från vikare- 
säl (7 fragment), säl (73), och gädda (2). Boplatsen 
tolkas som en säljaktsstation som främst nyttjats 
under vårvintern (Graner 2003:28). Ytterligare 
en mil österut återfinns en odaterad trattbägarbo- 
plats, Lappdal, raä 461 Österåker sn. Lappdal är i 
första hand känd för ett gropkeramiskt fyndmate
rial med kiukais-influenser (Bagge 1947; Jonsson 
1957). Vid sidan av de mellanneolitiska fynden 
finns dock även ett påtagligt inslag av tidigneoli
tisk trattbägarkeramik, skärvor som har stora lik
heter bland annat med TRB-keramik från Alby i 
Södermanland (jfr. Hallgren 2004b). Stenfynden 
från Lappdal inkluderar en tunnackig yxa i kvart
sit, slagen kvarts och flinta och några grönstens- 
yxor (D. Sundström 2005).

Som framgår av texten ovan så återfinns Upp
lands trattbägarboplatser såväl i lägen utan strand-
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kontakt i inlandet och på stränder av hav och älv. 
Då en stor del av Uppland låg under vatten kan 
landskapets inland som helhet betraktas som kust
nära, det faktiska avståndet mellan inlandboplat
serna och littorinahavets strand varierade mellan 
en kilometer och några mil. De skärgårdsboplatser 
som diskuterats ovan tycks alla ha varit belägna 
direkt vid stranden, en bild som skiljer sig något 
från Södermanland där tidigneolitiska lokaler 
också är kända från det inre av större öar långt ut i 
skärgårdshavet (Kihlstedt & Lindgren 1999).

Samma typer av materiell kultur som till exem
pel trattbägare, kragflaskor, mångkantiga strids
yxor och tunnackiga yxor förekommer både på 
inlands- och kustlokaler i Uppland. Däremot anas 
en skillnad i data som belyser näringsekonomi i 
det att tamdjur, domesticerade växter och malste
nar är vanligare på inlandslokaler medan fisk och 
säl är vanligare på kustlokaler, ett mönster som 
går igen i hela Mälardalen (Hallgren manus a). 
Förekomst av fisk (och i andra delar av Mälardalen 
säl) på inlandslokaler utan strandkontakt visar att 
människorna som bodde på dessa platser period
vis begav sig till strandlokaler för fiske och jakt. 
De årstidsindikationer som finns i de osteologiska 
materialen från kustlokalerna Anneberg och Bål
myren antyder att nyttjandet av dessa platser var 
koncentrerat till kortare delar av året (jfr. ovan). 
Sammantaget är det därför rimligt att se kust och 
inlandslokaler som platser som besökts av (seg
ment av) samma grupper av människor inom 
ramen för en årscykel. Fädrift, sädesodling, fiske, 
jakt och samlande har isåfall alla utgjort inslag i 
den näringsekonomiska praktik som utövats inom 
Upplands trattbägarkultur.

På två av de uppländska kustlokalerna förekom
mer enstaka kremerade människoben. Mer regel
rätta tidigneolitiska brandgravar och/eller grav
platser är kända från Fågelbacken i Västmanland 
(Apelm.fl. 1995; Lekberg 1996; Sundström 2003), 
Östra Vrå i Södermanland (Kihlstedt 2006) och 
Norrfäbovägen i Gästrikland (Olsson 1999). På 
flera av de uppländska inlandslokalerna finns fynd 
som tolkats som spår av offerhandlingar, till exem
pel brända flintyxor och avsiktligt och sorgfälligt 
krossade malstenar. Spår av offerhandlingar och 
hantering av döda anförvanter på lokaler som an-
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6000 f.Kr. 5500 f.Kr. 5000 f.Kr. 4500 f.Kr. 4000 f.Kr. 3500 f.Kr. 3000 f.Kr. 2500 f.Kr. 2000 f.Kr.

Kalibrerat värde

Figur 24. HC-dateringar av sädeskorn från Mälardalen och Sydskandinavien (Larsson 1992b; Kihlstedt m.fl.
1997; Persson 1999; Fischer 2002; Gidlöfm.fl. 2006; Ahlbeck 2007;, Hallgren manus; Morten Steineke muntligt).

Figure 24. Radiocarbon datings of cereals from the Mälaren basin and South Svandinavia. (Larsson 1992b; 
Kihlstedt etal 1997; Persson 1999; Fischer 2002; Gidlöfm.fl. 2006; Ahlbeck 2007; Hallgren manuscript; Morten 
Steineke personal communication).
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Skumparberget, Glanshammar parish, Närke
Ua-18718 5170±65BP - - A.1»----------

Ua-18719 5055±50BP —
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Ua-3543 4700±80BP --------------------- mia ______
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—
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Åkonge, Store Åmose, Sjælland
Aar-4453 5135±50BP _____
Aar-4452 5120±40BP
Aar-4451 4965145BP —-

Muldbjerg, Store Ämose, Sjælland
Aar-4993 5050±45BP ------------------------

Aar-4994 5010+50BP —

Øgårde, Store Åmose, Sjælland
K-5057 5030±90BP n —

K-4978 4560±85BP
K-2279 4510±90BP

Kildegård, Store Åmose, Sjælland
K-4979 4630±85BP
Smakkerup Huse (Saltbaek Vig), Sjælland

Aar-3316 5040+6SBP 1 j------------ —

Aar-3317 5040+6ÜBP ________
Snævret Hegn. Sjælland

K-4771 4960+90BP
K-4770 4770±85BP __ —

Maglemosegård, Sjælland
K-4980 4620+60BP ______________

Snoldelev Mose, Sjælland
K-2778 46OO±90BH -

Holmene, Sjælland
K-4982 4610±85BP - » • ■ .

K-4981 4490±85BP
Borremose, Sjælland

K-5537 4525+90BP —

Visborg, Jylland
Aar-5004 49bb±60BP ■■■ ---------

Aar-5005 492b±bbBP — mm

Aar-5üüö 4öbU±55BF ------------ ...........

Kærup, Jylland
K-5536

6000 f,Kr. 5500 f.Kr. 5000 f.Kr. 4500 f.Kr. 4000 f.Kr. 3500 f.Kr. 3000 f.Kr. 2500 f.Kr. 2000 f.K

Kalibrerat värde

Figur 25. HC-dateringar av nötboskap från Mälardalen, Götaland och Sydskandinavien (Koch 1998; Heinemeier if Rud 
1998,1999,2000;Persson 1999;Fischer 2002;Heinemeier 2002;Pricem.fl. 2003;Rundkvistm.fl. 2003;Hallgren 2004b).

Figur k 25. Radiocarbon datings of cattle from the Mälaren basin, Götaland and South Scandinavia (Koch 1998; 
Heinemeier irRud 1998,1999, 2000; Persson 1999; Fischer 2002; Heinemeier 2002; Price m.fl. 2003;Rundkvist 
m.fl. 2003;Hallgren 2004b).
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nars tolkas som boplatser kan förstås som art ri
tualer ingått som en del i levnadsföringen också i 
vardagen (Bradley 2005).

Introduktion av tamdjur 
och domesticerade växter 
i Mälardalen
Så som har framgått av genomgången ovan in
går spår av tamdjur och odlade växter med viss 
regelbundenhet i fyndmaterialet från Upplands 
trattbägarlokaler. Avtrycken i keramik kan date
ras till tidigneolitikum utifrån att keramiken som 
innesluter avtrycken är tidigneolitisk trattbägar- 
keramik. Makrofossil och djurben kan dateras 
utifrån kontext, men det är önskvärt att denna 
bedömning där så är möjligt testas genom direkt 
14C-datering av sädeskorn och tamdjursben. Från 
Uppland föreligger ett direkt 14C-daterat tidigneo- 
litiskt sädeskorn från Nyskottet (fig. 19). Från de 
angränsande mälarlandskapen Västmanland och 
Södermanland finns ytterligare elva 14C-daterade 
tidigneolitiska sädeskorn, figur 24 (Hallgren ma
nus a). Än så länge saknas direkt daterade ben av 
tamdjur från Uppland, från Kallmossen föreligger 
dock direkt daterade ben från ”stort däggdjur, ej 
säl”, i ett osteologiskt material vars enda identi
fierade däggdjursarter är nötboskap och får/get. 
Från Mälardalen i övrigt finns direkt daterade ben 
från nötboskap från Skumparberget i Närke och 
Trössla i Södermanland, figur 25 (Hallgren manus 
a, jfr. Hallgren 2004b).

Trots att det föreligger förhållandvis få 14C-date- 
rade sädeskorn och tamdjursben från Mälardalen 
så spänner dateringarna över hela tidigneolitikum. 
Det tycks som om domesticerad växter och djur dy
ker upp samtidigt med trattbägarkulturens mate
riella kultur omkring 4000/3900 f.Kr. Utifrån till
gängliga dateringar sker detta vid samma tidpunkt 
som boskap, säd och trattbägare introduceras i 
Danmark och Skåne (fig. 24, 25), men kanske ett 
århundrande eller två efter det första uppträdandet 
av domestikater och TRB-keramik längs Tysklands 
och Polens östersjökust (Hartz m.fl. 2002).

I ett av Becker-citaten ovan föreslogs att sprid
ningen av TRB-yxor i Mälardalen visade på ’tidig- 
neolitiska åkerbruksbygder’. En granskning av det 
tillgängliga arkeologiska källmaterialet visar att 
jordbruk ingått som ett inslag i den näringsekono- 
miska praktiken inom Upplands trattbägarkultur, 
men att spåren efter fiske och säljakt är minst lika 
påtagliga. Utifrån tillgängliga data går det inte att 
bedöma jordbrukets och fångstens relativa bidrag 
till försörjningen. Däremot kan man konstatera 
att tidigneolitiska människor i Uppland ägnat sig 
åt verksatnheter knutna till jordbruk såväl som till 
fångst. Snarare än att visa på tidigneolitiska jord
bruksbygder så kan kanske TRB-yxorna sägas visa 
på en region där människor utövat och praktise
rats odling och fädrift vid sidan av andra närings- 
ekonomiska praktiker. I detta skiljer sig Uppland, 
Västmanland och Gästrikland från landskapen ett 
stenkast längre norrut. I Dalarna, Hälsingland och 
Ångermanland saknas jordbruksindikationer på 
de tidigneolitiska boplatserna. Och liksom man 
i dessa regioner inte tog upp jordbruk vid inled
ningen av TN så tog man inte heller upp de hant- 
verkstraditioner vi associerar med TRB, man pro
ducerade varken keramik, mångkantiga stridsyxor 
eller tunnackiga bergartsyxor. Istället känneteck
nas regionen norr om TRB av en elaborerad skif
ferindustri (Hallgren i tryck b, manus a). Det är 
här man ska söka ursprunget till de importerade 
skifferknivar och skifferspetsar som i egenskap av 
exotiska föremål cirkulerats och deponerats inom 
Mälardalen och Upplands trattbägarkultur, före
mål som har en direkt motsvarighet i de enstaka 
exotiska TRB-yxor som cirkulerats och depone
rats inom mellersta Skandinaviens skifferkultur 
(t.ex. Boaz 1997).

Begreppet trattbägarkultur är en analytisk 
konstruktion skapad av arkeologer i nutid för att 
bringa reda i det arkeologiska källmaterialet. Men 
måhända var också fenomenet trattbägarkultur i 
någon mån synligt för tidigneolitska aktörer just 
i mötet med människor som levde ett annorlunda 
liv med andra traditioner, annan materiell kultur 
och annan näringsekonomisk praktik. Och kanske 
var det just så i den gränszon mellan trattbägar
kultur och skifferkultur där Uppland ingick. ■
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Summary
The Early Neolithic Funnel-beaker Culture of Uppland, eastern Central Sweden

T
his paper attempts to give a short summary 
of the state of research on the Early Neo
lithic period in Uppland, Eastern Central 
Sweden. The Early Neolithic (4000/3900-3300 cal. 

BC) of Uppland is characterised by find assemblag
es that include pottery sherds of funnel-beakers, 
collared flasks and clay lids, point/thin-butted axes 
of green-stone and flint, polygonal battle-axes, 
saddle-querns, and debitage of quartz and flint. 
The artefact inventory corresponds to the analyti
cal construct known as the Funnel-beaker Culture 
(traditionally abbreviated “TRB”) as defined by 
Jażdżewski (1932) and Becker (1948).

The first discovery and excavation of a Funnel- 
beaker site in Mälardalen, the settlement Nysko- 
ttet in western Uppland, took place in 1934 - a 
few years after Jażdżewski defined the geograph
ical extent of the north group of the TRB. This 
has probably been one of the reasons why this 
area sometimes been overlooked in the interna
tional literature on the Funnel-beaker Culture 
(eg. Midgley 1992). More commonly the extent of 
the north group has been corrected to include the 
TRB of Mälardalen (eg. Becker 1948; Zåpotocky 
1992; Price 2000).

Only a handful of the Funnel-beaker sites of 
Uppland have been excavated and published. The 
data from these investigations do however con
form to a general pattern that with some varia
tion is common for the whole of Mälardalen. The 
funnel-beaker sites tend to be situated either di
rectly at the Early Neolithic sea-shore, which in 
Uppland is found c.40-45 metres above present 
sea level, or on sandy soils in the forested interior
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some distance away from water. The former sites 
often display an osteological material dominated 
by fish and seal, in contrast the interior sites tend 
to be dominated by bones from cattle and sheep/ 
goat. Saddle querns used to process cereals are 
frequent on the interior sites, and carbonised ce
reals or imprints of cereals in the pottery are not 
uncommon. Aside from difference in the ecofacts, 
the material culture is the same on both interior 
and coastal sites. It is reasonable to interpret the 
apparent dichotomy interior-coast as representing 
two sides of the same society, especially as occa
sional bones from seal and fish also occur on in
terior sites, and bones from domesticated animals 
sometimes are found on coastal sites. Likely (part 
of) the population alternated between interior 
farming settlements and coastal fishing and seal 
huntings camp throughout the year, in accordance 
with the changing seasons.

The practice to cultivate cereals and rear cat
tle and sheep/goats were introduced in Uppland 
and the rest of Mälardalen along with the craft 
traditions of the Funnel-beaker Culture around 
4000/3900 cal. BC, that is, more or less at the same 
time as the corresponding practices were adopted 
in Southern Scandinavia. While the spread of agri
cultural practices were rapid over the southern part 
of the Scandinavian peninsula, the spread came to 
a grinding halt just north of Uppland. The groups 
of people that lived in the provinces Dalarna and 
Hälsingland and further north in Sweden choose 
another path by rejecting not only cultivation and 
livestock but also ceramics and the other craft tra
ditions of the Funnel-beaker Culture. ■
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Uppland under
STENÅLDERN
Aspekter på kulturhistoria, kosthållning och stenålderns samhällen

Niclas Björck, Riksantikvarieämbetet UV GAL

F
ynd från stenåldern påträffades redan 
1887 i Torslunda vid Tierp och tidigt un
der 1900-talet undersöktes i regi av Upp
sala Universitet en stenåldersboplats vid Bälinge 

mossar. Idag kan vi alltså blicka tillbaka på drygt 
hundra år av stenåldersarkeologi i Uppland (t.ex. 
Almgren 1906; Lindqvist 1916; Segerberg 1999). 
Denna långa forskningshistoria till trots är E4- 
projektet första gången som storskaliga undersök
ningar av platser gjorts från stenålderns alla perio
der i landskapet. Resultaten har därför givit nya 
perspektiv på hur människorna levde och bodde, 
men har också aktualiserat frågor kring gängse 
kulturhistoriska tolkningar. Har t.ex. yngre sten
ålderns kulturindelningar blivit en boja istället 
för ett hjälpmedel till förståelse när högupplösta 
material finns tillgängliga lokalt. Grundas våra 
tolkningar på fördomar knutna till dessa kulturer 
istället för den empiri vi finner? I nästa steg; kan 
vi genom att fördjupa analysen av lokalt tillgäng
liga material lämna kulturkategoriseringarna och 
ersätta dessa med en annan förståelse för stenål
derns samhällen.

I ett försök att besvara dessa frågor anförs in
ledningsvis några synpunkter på det arkeologiska 
historieberättandet och kulturkonstruktionernas 
roll i detta. Härefter följer, i två rubriker, en vi
sion om alternativa utgångspunkter för en ny ar
keologisk historia. Sedan presenteras översiktligt 
det som framkommit vid stenåldersundersökning- 
arna längs E4. Därefter följer en undersökning av 
och en diskussion kring stenålderns kosthållning

under meso- och neolitikum i regionen. Kosthåll
ningen har relevans även för kulturdiskussionen 
eftersom de skilda kulturerna ofta antas ha olika 
näringsekonomiska inriktning. Tanken med un
dersökningen är att ge en balanserad bild av kos
tens sammansättning och vilka djurarter som var 
av betydelse under stenåldern. När en bild av kost
hållningen skapats diskuteras, i ett långtidsper
spektiv, förändringar i bruket av och organisatio
nen av rum på flera nivåer. Nivåer från bostadens 
rum upp till landskapsrummet utnyttjas. Den bild 
som framträder är utgångspunkt för en tolkning 
av samhället och hur detta utvecklas över tiden.

Det arkeologiska 
historieberättandet
Syftet med artikeln är att försöka skriva undersök
ningsområdets historia utifrån helheten i de mate
rial vi finner. Från denna grund kommer jag sedan 
utan grumliga antaganden baserade på kulturerna 
göra en tolkning. Om en kritisk hållning till de 
neolitiska kulturkonstruktionerna och antagan
den knutna till dessa intas kan istället egenskaper 
som är inneboende i fyndsituationen blomma ut 
och bilda tolkningsgrund. Min egen förståelseho
risont är präglad av att blicka ned mot Mälarda
len från den nordligaste delen av det område där 
neolitiska kustboplatser förekommer. Det är san
nolikt att materialen i denna delen av Mälardalen 
uppvisar fler och tydligare drag från öster och norr
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än de som ligger i sydväst. Detta unika perspektiv 
på lämningarna är varken mer eller mindre värt 
än om man t.ex. blickar från söder. Däremot ver
kar det vara så att utblicken har en väsentlig be
tydelse för vilka samband som ter sig sannolika. 
Att se, finna och avgränsa hundratals ”rena” neoli- 
tiska kustboplatser ger perspektiv. Med rena avses 
i detta sammanhang att när boplatserna ligger i 
forntida skärgårdar, i djupa skogar långt från åsar, 
vattendrag eller bygder tenderar risken för sentida 
inblandningar vara liten (jfr. Miettinen 1982). Att 
ha undersökt tiotals boplatser av detta slag har 
också påverkat hur jag ser på dessa platser. När 
man undersöker tämligen stora ytor på tidigneo- 
litiska lokaler utan att finna spår av vare sig bo
skap eller odling infinner sig en viss skepsis inför 
sådana antaganden. I vart fall de antaganden som 
gör gällande att agrara miljöer och gårdar var det 
dominerande levnadssättet under ett äldsta skede 
av yngre stenåldern.

Att bruka panskandinaviska kulturkonstruktio
ner för tolkning innebär undantagslöst att idéer 
kring forntida människor som härrör från ibland 
mycket avlägsna delar av Skandinavien projiceras 
på materialen. Ett exempel är den vida spridda s.k. 
trattbägarkulturen som antas vara mer eller min
dre enhetlig från Polen till Uppland. Jag misstänker 
att det här är fråga om helt meningslösa storheter 
inom vilka sannolikt döljer sig många sinsemel
lan kulturellt olikartade samhällen. I Danmark 
och Skåne förefaller finnas grupper som i hög grad 
ägnar sig åt jordbruk och i Uppland verkar ”tratt- 
bägarkulturens” människor inte nämnvärt ägna 
sig åt denna näringsekonomiska strategi. En fråga 
man i detta sammanhang bör ställa sig är om det 
egentligen är sannolikt att människor, från Polen 
över Danmark till Norrland, i vitt skilda land
skapstyper kan inordnas i en enhet? Om det inte 
funnits enheter av denna storlek under neolitikum 
är det inte heller sannolikt att de arkeologiska kul
turerna kan betraktas som enheter. De förminskas 
från kulturer till att vara teknokomplex eller om
råden med tillgång till vissa råmaterial, som i bästa 
fall redovisar indirekta kontaktområden eller kan
ske bara geografisk spridning av enstaka hantverk. 
Att man pressar ur sina material attribut som häv
das ha likheter med andra material bevisar inte att

dessa framställts i områden med enhetlig kultur. 
Detta i all synnerhet om man kan välja andra attri
but/artefakter och då erhålla helt andra områden. 
Det ter sig orimligt att kulturellt och socialt enhet
liga områden av en storlek som motsvarar dessa 
konstruktioner skulle ha funnits under forntiden. 
En kritisk granskning av dessa konstruktioner och 
hur de används är därför nödvändig.

Sedan lång tid har det funnits en önskan att kny
ta östra Sverige, ibland inkluderas även Finland, 
till ett sydskandinaviskt kulturområde (Ekholm 
1922; Florin 1958; Malmer 1962; Knutsson 1995; 
Carlsson 1998; Gill 2003; Sundström 2003). Att 
Finland ibland inkluderats visar tämligen tydligt 
att den grund på vilken kulturgränserna dragits är 
godtycklig. Man talar med förkärlek om Sverige 
eller det svenska, en nomenklatur som kanske kan 
ge en indikation på bakgrunden till att riksgrän- 
sen och våra arkeologiska kulturgränser samman
faller i vattnet mellan Uppland och Åland. Impli
cit i detta ligger en önskan om någon slags svensk 
enhetlighet under forntiden. Det framgår sällan 
var stenålderns tveklösa nötkreatur påträffats el
ler vilket källmaterial som uppenbart visar infly
tandet av en kraftfull trattbägarideologi (Mon- 
telius 1905:13; Åberg 1978; Burenhult 1991:122; 
jfr. 1999:275; Carlsson 1998:44). Resonemangen 
bygger på keramikskärvornas utseende och om 
dessa bedöms lika verkar det vara självklart att 
annat också är identiskt i hela Sverige (söder om 
Dalälven). Utrymmet för regional särart och vari
ation är i denna världsbild uppenbarligen mycket 
begränsad (jfr. Grøn m.fl. 2003). Vi behöver dock 
inte gå längre tillbaka än till 1600-talet för att se 
att svensk enhetlighet från Skåne till Mälardalen 
inte är självklart. Att en sådan enhetlighet pro
klameras trots de uppenbara skillnader som finns 
historiskt såväl som i det arkeologiska materialet, 
inom det påstått enhetliga området kan knappast 
tolkas på annat sätt än att detta handlar om ett 
val. Detta val är sannolikt till stor del dikterat 
av en förlegad ideologisk hållning (jfr. Björck & 
Larsson 2007b). Igenkänner man månne andan 
hos romantiker som Erik Gustaf Geijer eller var
för inte nationalromantik i den form som präg
lade sekelskiftet 1800/1900 i detta sökande efter 
en svensk historia?
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Det ter sig märkligt att ett område från Dalälven 
till Helsingborg beskrivs som enhetligt trots vår 
kännedom om att ”södra Sverige” under relativt 
sen tid var uppdelat i ett danskt område, Småland, 
Svealand och Götaland, Småland var ju dessutom 
indelat i just små land, t.ex. Tjust, Finnveden etc. 
Borde inte denna kunskap få konsekvenser även 
för hur vi behandlar den äldre historien? Är det 
möjligt att skriva historien om det område nuva
rande Sverige täcker som ett folks historia?

I det arkeologiska historieberättandet är det 
tydligt att en historia valts till den svenska. Den 
stora berättelse som reproduceras i arkeologiska 
läroböcker, allmän historiska böcker, i de utställ
ningar som produceras på t.ex. Historiska museet 
och i andra media är främst den sydskandinaviska 
historien. Såsom är brukligt med ideologi berät
tas, återupprepas och modifieras berättelsen men 
dess kärna, den nationella enhetligheten är sann 
och självklar. Min poäng är att diskussionen byg
ger på en falsk premiss och den enhetlighet som 
proklameras har sannolikt aldrig funnits, åtmins
tone inte före vår tid. Antagandet om en sådan 
har redan krackelerat i det att Norrland har en 
mer eller mindre egen utveckling (Baudou 1995). 
Jag har tidigare framfört att det i de arkeologiska 
materialen finns indikationer på att även stora de
lar av östra Sverige bör behandlas som ett separat 
område, detta inte minst under yngre stenåldern 
(Björck 2002a, 2003b, 2007a; Björck & Larsson 
2007b). Det är min uppfattning att den svenska 
historien berikas om mångfalden i människornas 
val tillåts framträda. Detta ger inte bara en mer 
sann arkeologisk historia utan också en bättre så
dan. Min vision är att på ett bättre sätt belysa den 
småskalighet som präglade stenålderns samhällen 
(jfr. Grøn m.fl. 2003a). För att uppnå detta krävs 
att man, istället för att lyfta någon variabel som ter 
sig likartad inom ett gigantiskt område, ser även på 
det som varierar inom mer begränsade områden.

Alla är eniga om att det går att igenkänna ti- 
digneolitisk, lite senare tidigneolitisk och mellan- 
neolitisk keramik etc. Att en typologisk förändring 
sker över tid har dock väldigt lite att göra med an
knytningen till skilda kulturer. I östra Sverige an
knyts keramik först mot Skåne och senare under 
gropkeramisk tid mot Åland (jfr. Stenbäck 2003).

Enligt min mening är anknytningen till stor del 
godtycklig och tillför inte något när det gäller tolk
ningen. När östsvensk keramik påstås vara tratt- 
bägarkeramik bygger detta främst på kärlformen 
med vidgad mynning. På denna grund skapas ett 
stort kulturområde men stora antaganden kan is
tället göras baserat på förekomst av gropar. En va
riabel som då istället visar ett östligt ursprung för 
all stenålderns keramik i östra Sverige. Detta skulle 
dock bara lyfta fram en ny enhet på en rumslig så
väl som kronologisk skala som saknar samhällelig 
relevans. Man kan nöja sig med att här konstatera 
att det finns tecken på att teknologi och hantverk 
förvaltats under långa tidsperioder. Förändring har 
skett men vissa drag, t.ex. groparna eller kärlfor
men, kan leva kvar under lång tid. Detta berättar 
möjligen om hantverkets diffusion men sannolikt 
inte lika mycket om kärlbrukarnas kultur.

På kartan (fig.i) redovisas strandlinjer i östra 
Sverige för flera skeden av stenåldern. Detta är 
relevant därför att det är kännetecknande för un
dersökta stenålderslokaler i regionen att de näst- 
intill alltid hör till den period då havet stod vid 
platsen. Detta är inte fallet i alla delar av landet, 
den avgörande skillnaden mellan neolitikum och 
mesolitikum i södra Sverige brukar anges vara att 
boplatserna fick en ny topografisk belägenhet: på 
inlandets lerjordar (Burenhult 1999:266). Lok
aliseringen till den forna kustzonen har de öst
svenska dock gemensamt med samtida lämningar 
kring norra Östersjön, t.ex. också i Finland (Miet
tinen 1982; 1990). Man behöver inte ha någon liv
lig fantasi för att förstå att forntidens människor 
kanske inte brukade skärgårdslandskapet i östra 
Sverige på samma sätt som människor i lerslätts- 
bygder där kustkonfiguration var rak. Den historia 
vi skriver kan inte tillåtas bli så generell att den 
bortser från miljön. Detta är inte att vara natur- 
determinist utan är ett erkännande av att även 
forntidens aktörer varit innovativa och utnyttjat 
landskapets potential. Som jag visar nedan verkar 
det t.ex. inte finnas någon övergång till jordbruk 
och agrar produktion under tidigneolitikum i öst
ra Sverige. Detta betyder att en ny stor berättelse 
måste skapas som är förankrad i de lämningar som 
karaktäriserar området istället för i antaganden 
knutna till panskandinaviska kulturer.
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Figur i. Undersökningsområdets läge 
i Sverige samt den jättelika skärgård som 
präglade östra Sverige under stenåldern. 
Kartan visar undersökningsområdet med 
kustkonfigurationen, ca 6500 respektive 
ca 2800 f.Kr, tnarkerade i svart respektive 
mörkt grå. Strandens förskjutning i 
Uppland under dessa årtusenden uppgår till 
mellan 60 och 70 kilometer. Benmaterialen 
är hämtade från hela det område kartan 
täcker, bara enstaka material ligger strax 
utanför kartutsnittet mot väster, norr eller 
söder. Rektangeln markerar det område 
som är utgångspunkt för diskussionen kring 
det neolitiska samhället. Detta otnråde 
med en bättre upplösning, fler neolitiska 
strandlinjer och läget för de neolitiska 
bygderna redovisas nedan (fig.ę).
Figure 1. The investigated area and 
the sizeable archipelago which dominated 
eastern Sweden during the Stone Age.
The map indicates the investigated area 
with the coast line at about 6 500 BC and 
28 00 BC, marked in black and dark grey 
respectively. The shore displacement in 
Uppland during these millennia amounts 
to between 60 and 70 kilometres. The 
osteological material comes from the 
entire area covered by the map, with some 
exceptions outside the map ’s boundaries to 
the West, North or South. The rectangle 
marks the area used as starting point for the 
discussion of the Neolithic society. This area 
is specified below with higher resolution, 
with more Neolithic shore lines and the 
location of Neolithic districts (figure 9).
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De neolitiska kulturerna
De neolitiska kulturindelningarna har utvecklats 
och omtolkats av arkeologer under hela 1900-ta- 
let. Förhoppningen var att indelningarna skulle ge 
en bättre förståelse för den neolitiska perioden, 
men om detta blivit resultatet kan diskuteras. Till 
dessa traditionella typologiska indelningar har 
idag knutits förutfattade meningar om livsform, 
t.ex. näringsekonomi, gravskick och byggnadsskick. 
Egenskaper och handlingsmönster som tillskrivs 
människor på basis av en datering, en artefakt eller 
den utifrån minimala skärvor antagna formen på 
ett lerkärl (jfr. Sundström & Darmark 2005:87ff; 
Knutsson 1995). Till att börja med kan det ifråga
sättas huruvida formen på ett lerkärl överhuvudta
get är en relevant utgångspunkt för sådana slutsat
ser? En artefakt med en viss form kan potentiellt 
ingå i många olika sammanhang. Att dra slutsatser 
om sammanhanget med utgångspunkt i artefakten 
ter sig därför bakvänt och är sannolikt föga me
ningsfullt. Metodiskt kan också ifrågasättas hur väl 
rekonstruktioner baserade på små skärvor överens
stämmer med forna kärl. Typologiska associatio
ner kan om de, såsom oftast är fallet, utgår från 
enstaka artefakter lyfta ur sina sammanhang ofta 
kopplas till i princip alla områden belägna i och 
omkring ett undersökningsområde. I östra Sve
rige är det så att, beroende på vilka föremål och 
egenskaper man väljer, området kan knytas till alla 
omkringliggande kulturområden. Utgår man från 
t.ex. mångkantiga yxor så erhålls ett område, om 
man utgår från näringsekonomi, bostäder, boplats
lokalisering, figuriner, kärlornamentik, kärlform, 
skifferspetsar eller krummejslar får man helt andra 
utbredningsområden. Det ter sig oklokt att, i den 
mångfald som föreligger, välja enstaka artefakter 
och grunda sina slutsatser på dessa.

Artefakterna måste därför värderas tillsammans 
med kontexten på respektive plats innan man tar 
ställning till föremålens eventuella betydelse. Man 
bör också skapa hypoteser kring huruvida artefak
ter och konstruktioner avspeglar främst teknologi, 
religion eller något annat. För att värdera hur hant
verk och innovationer sprids måste handlingar så
som redistribution, gåvosystem, resande etc. beak
tas. Det är också rimligt att tänka sig att företeelser

såsom språk, teknologi och t.ex. religion bygger 
på traditioner, som ofta förvaltats under lång tid. 
Dessa fenomen kan därför antas vara spridda över 
betydligt större områden än enskilda samhällen. 
Detta dock utan att de platser där respektive före
teelse uppträder kan betraktas som en del av någon 
enhetlig kultur. Det är sannolikt att skilda samhäl
len valt unika strategier i förhållande till denna typ 
av vitt spridda företeelser. Det som forskare i olika 
regioner attribuerat till en och samma kultur kan 
därför vara betydligt mer mångfacetterat än vad 
nomenklaturen ger sken av.

Arkeologi och 
samhällsperspektiv
En modern arkeologi bör försöka anlägga ett sam
hällsperspektiv som förankras i och motiveras av 
den empiri man finner i landskapet och på under
sökta platser. Strävan måste vara att värdera och 
tolka helheter, från fynd och konstruktioner till 
rumslig organisation på flera nivåer. Flär eftersträ
vas en sådan kulturhistoria, en historieskrivning 
som utgår från flera aspekter och analysnivåer och 
inte lösryckta artefakter, typologiska element och 
de associationer som dessa av tradition tillskrivs. 
Genom att se holistiskt på materialet och först här
efter göra associationer till omgivande regioner kan 
en mer nyanserad bild av den regionala kulturhis
torien och samhällena bakom denna skapas. Sådana 
studier bör helst utmynna i analysenheter som är 
storleksmässigt rimliga som neolitiska samhällen.

För att sammanlänka, i materiell kultur, iakt
tagna strukturer på olika nivåer till bilden av ett 
samhälle krävs teoretiska antaganden om vad olika 
nivåer i källmaterialet kan antas avspegla. Mellan 
sociala, ekonomiska, ideologiska och materiella 
förhållanden finns samband som gör att de olika 
delarna bäst förstås tillsammans. Förståelse för 
människan i samhället är därför knappast möjlig 
utan en sådan helhetssyn (Giddens 1981:15; Hork- 
heimer i98y:29ff; Bintliff i99i:iff.). Detsamma 
gäller för iakttagna strukturer på olika skalnivåer i 
arkeologiska källmaterial. Valda nivåer kan förvän
tas avspegla olika företeelser inom samhället såväl 
som att ge olika perspektiv på detsamma. Vad olika
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skalnivåer har att berätta är inte möjligt att genera
lisera, sannolikt kan detta variera från en kontext 
till en annan. Genom att söka mönster på flera ni
våer kan emellertid iakttagelser göras som antin
gen verifierar eller modifierar tidigare antaganden 
och därmed kan en hypotetisk bild växa fram.

För att uppnå en väl förankrad bild av neoliti- 
kum i södra Norrland och Norduppland bör så
ledes materialen undersökas på flera nivåer. En 
sådan multidimensionell analys har utnyttjats av 
flera forskare och en jämförelse kan göras med 
de ”spatial levels of investigation” som Agneta 
Åkerlund (1996:18) använt eller med begreppet 
”scaling” såsom det använts av Thomas B. Lars
son (1986:1). Något enkelt svar på hur man väljer 
analysnivåer kan inte ges. Principen är nog, dess
värre, att svaret bör sökas i empirin och endast är 
giltigt för den kontext man för tillfället studerar. 
Även när mönster kan beläggas är de materiella 
lämningarna emellertid inte självklart en direkt 
avspegling av aspekter i det dåtida samhället, utan 
mönstren kan lika gärna vara en, av ideologiska 
konventioner, deras och våra, förvrängd reflektion 
(jfr. Burström 1991; Hodder 1982). Många tolk
ningar av iakttagna mönster är därför möjliga och 
en teori nödvändig för att sammanlänka de skilda 
nivåerna till en sammanhållen bild av samhället.

Målet här är att skriva en regionalt förankrad 
arkeologisk historia för Uppland. Denna skall 
grundas i den kunskap vi har om var man levde, 
vad man levde av och hur man levde. Tolkningen 
skall hela tiden ligga nära de resultat som erhållits 
ivid E4-undersökningarna, men äldre material bru
kas också. Min vision är en arkeologi som förenar 
de nya arkeologernas kvantifierade material med 
postprocessuella samhällsmodeller där individer,

I grupper och i förekommande fall kanske klasser 
kan framträda. Att skapa en sådan bild kräver att 
materialen håller hög kvalité och kvantitet så att 
skärpa uppnås även inom de begränsade rum som 
förhistoriska samhällen utsträcktes över. Det krävs 
kort sagt en bättre upplösning än vad våra mate
rial normalt medger. Spridda lösfynd eller alltför 
hårt samplade material är ingen användbar grund 
för en sådan arkeologi. Den moderna storskaliga 
exploateringsarkeologin ger oss dock en möjlighet 
att förverkliga denna vision

Det behöver knappast påpekas att detta kräver 
helt andra analyser och tolkningsstrategier än attri
bueringar av artefakter till antagna kulturer. Attri
bueringar av detta slag bygger oundvikligen på cir
kelresonemang. Kontexten där artefakten faktiskt 
iakttas väger, om en sådan värd att diskutera ens tas 
fram, i sammanhanget lätt. Resonemang av detta 
slag kan inte ge nya perspektiv på stenåldern. Att 
bedriva arkeologi på detta sätt leder undantagslöst 
till att lokala material, ofta bångstyriga, medelst 
typologiska krumsprång tvingas in inom de ramar 
som sedan tidigare antagits gälla för en eller annan 
kultur. Resultatet kan bli som med kustboplatsen 
Bålmyren, där en till stranden lokaliserad boplats 
tolkas som uppehållsplats för bönder under vårvin
tern (Sundström & Darmark 2005). Detta trots att 
den cirkulära organisationen av platsen erinrar om 
andra neolitiska kustboplatser och att säsongsindi
katorer finns för andra delar av året, t.ex. höst ge
nom fynd av hasselskal. Detta förefaller vara ett ty
piskt exempel på att initiala förväntningar tillåtits 
styra tolkningen. Säsongsindikatorer i benmaterial 
är t.ex. inte ett massmaterial och man kan därför 
inte förväntas finna samtliga säsonger i ett mini
malt ”sample”. På grund av att endast en bråkdel 
av ytan undersökts, är empirin förmögen till föga 
motstånd. Platsen knyts till trattbägarkultur med 
en kärlbotten som tolkas som ett fragment från 
en kragflaska och tolkas sedan i linje med detta ( 
Sundström & Darmark 2005:92).

Steg mot en komplex forntid
Den viktigaste anledningen till att jag valt att för
söka förstå materialet inom ramen för struktura- 
tionsteorin är att denna samhällsteori passar väl 
med både min syn på samhället och med det ma
terial som används här (skilda analytiska nivåer). 
Anthony Giddens teori är ett försök att medla 
mellan kollektivistiska och individualistiska syn
sätt. Teorin sammanför individuella aktörer, insti
tutioner och strukturer i balanserad interaktion. I 
detta ramverk har aktörer inflytande på struktur 
och strukturer påverkar i sin tur aktörerna. Detta 
är rimligt och realistiskt men gör världen komplex 
och ofta svårbegriplig. Förståelse för aktörernas 
handlingar i ett sådant ramverk kräver att man ar-
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betar hermeneutiskt i en kontinuerlig växelverkan 
mellan material och tolkning. Om detta görs kan 
dock en arkeologi som ser bortom döda kulturka- 
tegoriseringar skapas.

Utgångspunkten är att aktörer handlar rutin
mässigt, men också uppfinningsrikt, fyndigt och 
kreativt. Handlingarna kan leda till avsedda men 
också oförutsedda konsekvenser. Modellen ger ett 
ramverk inom vilket förståelse för fler aspekter av 
arkeologiska och historiska material kan skapas. 
Modellen medger individuell frihet men erkänner 
samtidigt existensen av strukturer. Sociala system 
kan sägas vara synliga mönster av resurser brukade 
inom ramen för reglerade relationer mellan indi
vider och kollektivet. System är inte struktur men 
konstitueras och reproduceras genom att aktörer
na beaktar bl.a. den tillgängliga uppsättningen av 
regler och resurser (Giddens 1979:641, 1984:166;). 
Regler kan dels vara sådana som vi finner i lag
böcker men vanligare i ett arkeologiskt samman
hang är säkerligen outtalade regler och sociala 
konventioner som påverkar aktörernas dagliga gö- 
romål. Institutioner kan definieras som en praxis 
vilken är djupt förankrad historiskt och som ma
joriteten av ett samhälles medlemmar följer. Insti
tutioner kan vara juridiska, politiska, ekonomiska 
eller rätt och slätt regler som reproducerats under 
lång tid (Giddens 1979:8, 1984:33, 1988). Genom 

I att se struktur/system som en samling regler och 
I resurser undviks determinismen som förekommer 
i i funktionalismi eller strukturalism.

Lämningarna efter bostäder, spridningen av 
fyndmaterial och platsernas organisation är ska
pade av aktörer och avspeglar delvis individuella 
val som på ett beständigt sätt manifesterats i rum
met. Individerna som har kraft att skapa dessa 
lämningar är dock inte fritt flytande utan befolkar 
en värld där de genom sina handlingar interagerar 
med, påverkar och påverkas av, omvärlden. I denna 
process produceras t.ex, rummet i vilket spår efter 
intentioner och rutiner då kan manifesteras. Ak
törerna konstituerar och konstitueras ömsesidigt 
av det sociala systemet. När t.ex. rummet formas 
i denna process kan det beskrivas som en mate
riell manifestering av social praktik. Strukturen 
har kunnat förändras och den fysiska manifesta
tionen av idéer har sannolikt kunnat anpassas till
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lokala förutsättningar. Den strukturerande idén är 
teoretiskt sett en inomkulturell skapelse och har 
under stenåldern förmedlats i avgränsade grupper. 
Att organisationen av t.ex. hus och boplatser ofta 
sker efter fasta mönster är synligt som traditioner 
i både etnografin, antropologin och arkeologin (se 
t.ex. Grøn 1991; Grøn & Kuznetsov 2003a; Lind
holm & Vogel 1996a, 1996b). Generellt är det nog 
ofta ett sökande efter trygghet som gör att män
niskor väljer att konstruera rummet efter ett känt 
koncept. I en föränderlig värld, det skärgårdsland- 
skap som stenålderns människor bodde i, var kan
ske behovet av en trygg och oföränderlig boplats 
än större (Grøn & Kuznetsov 2003a:2i7ff.).

Om det är möjligt att belägga organisations
strukturer som upprepas på flera lokaler kan detta 
tolkas som en avspegling av idéer (Grøn & Kuz
netsov 2003a). Idéerna har säkerligen ibland varit 
medvetna men inte nödvändigtvis så att alla har 
känt till hela tankestrukturen. Grunden kan myck
et väl ha varit en kunskap förbehållen och förmed
lad av vissa individer eller grupper av individer. 
Det kan emellertid lika gärna ha varit tyst kunskap 
(tacit knowledge) som format rummet (Giddens 
i984:48ff.). Att skapa förståelse för organisation 
på denna nivå ger en möjlighet att med denna ut
gångspunkt diskutera bakomliggande orsaker och 
kan därmed ge nya perspektiv på samhället.

De undersökta boplatserna 
inom E4-projektet
En lång rad boplatser från stenåldern har under
sökts inom ramen för E4-projektet. Boplatser av 
mesolitisk karaktär har undersökts vid Stormossen, 
Skallmyran och Postboda 3. Tidigneolitikum och 
äldre mellanneolitikum är representerat på Gläd
jen, Bålmyren, Snåret, Högmossen, Postboda 1 och
2. Tre lokaler hör till yngre mellanneolitikum och 
övergången mot senneolitikum, nämligen Bränn
pussen, Fembäcke och Djurstugan. Sistnämnda 
lokal pekar framåt, mot senneolitikum, en period 
då stora förändringar verkar ske i regionen. Inom 
E4-projektet finns lämningar från senneolitikum 
på platser som Ryssgärdet, Kyrsta och t.ex. Forsa. 
Den stora kronologiska spännvidden i projektet ger
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möjlighet att studera utvecklingen i ett långtids
perspektiv (Björck & Guinard 2003; Björck 2004; 
Nilsson 2006; Eriksson & Östling 2004; Lindberg 
2006; Sundström & Darmark 2005; Darmark & 
Sundström 2006; Sundström m.fl. 2006; Ytter
berg 2006a; Björck & Larsson 2007a; Björck & 
Hjärthner-Holdar 2007; Björck & Lindberg 2005, 
manus; Guinard & Vogel 2006a, 2006b).

För att förstå hur boplatserna förändrats och när 
förändringarna skett i Uppland görs här en sam
manfattning av samtliga undersökta stenålders- 
boplatser inom E4-projektet. I tabellen (fig.2) har 
några karaktäristiska fyndmaterial från boplatser
na sammanställts. Verktyg av sten och matrester i 
form av brända djurben finns kontinuerligt på bo
platserna. De äldsta boplatser som undersökts lig
ger mellan 50 och 60 m ö.h. och har daterats till 
perioden 5000-4000 f.Kr. Här finner vi stenred
skap och matrester, men aldrig keramik. På nivåer 
från 50 meter ned till 35 meter över havet finns de 
neolitiska kustboplatserna. Det finns inom projek
tet ett komplext förhållande mellan datering och 
nivå som har sin orsak i att landhöjningen är kraf
tigare i norr än i söder. Glädjen och Högmossen 
ligger idag på ungefär samman nivå över havet men 
Högmossen som ligger längst norrut är betydligt 
yngre. Skillnaden i nivå är ungefär fem meter mel
lan två samtida lokaler belägna i norra respektive 
södra delen av den ca 8 mil långa vägsträckan (Ris
berg m.fl. 2007). Den äldsta lokalen där rester av 
keramikkärl förekommer är på Glädjen, som har 
daterats till knappt 4000 f.Kr. På de lokaler som är 
daterade till tiden efter Glädjen förekommer alltid 
keramik och i de fall lokalerna kan tolkas som bas
boplatser är det fråga om stora mängder.

De arkeologiska spåren visar entydigt att man 
levt som säljägare och fiskare genom större delen av 
stenåldern. Odling har inte kunnat beläggas i Upp
land före övergången mot senneolitikum, ca 2300 
f.Kr. (Ytterberg 2006a). En tidpunkt som synbar
ligen markerar begynnelsen på en ny livsstil, som 
bara några hundra år senare kommer att dominera 
fullständigt. När jordbruk och tamdjur uppträder 
minskar samtidigt betydelsen av först säljakt och 
sedan fisket. Boplatserna lokaliseras inte längre till 
de dåtida stränderna. Ryssgärdet, där fynd som hör 
till slutet av stenåldern och bronsåldern framkom

mit, avviker starkt från de äldre platserna vad gäller 
fyndmaterialet. Skillnaden beror till en inte ringa 
del på att näringsekonomi baserad på agrar pro
duktion vid denna tid verkar ha blivit vida spridd. 
I tabellen (fig.2) framgår tydligt att inriktning på 
marin jakt präglar materialet fram till senneoli
tikum. I tabellen har också medtagits förekomst 
av flintspån, trots att sådana inte förekommer på 
någon av platserna i E4-projektet. Detta är rele
vant eftersom dessa ibland förknippas med odling 
och således förstärker den bild som framkommit. 
Framhållas bör dock att, nämnda antagande till 
trots, har flintspån kunnat brukas för att skära allt 
möjligt (gräs, vass och kött etc.) och behöver alltså 
inte ha med jordbruk att göra.

Stenålderns kosthållning
Resultaten från de storskaliga undersökningarna 
som utförts inom ramen för E4 projektet är enty
diga och motiverar ett bredare grepp på frågan om 
kosthållningen under stenåldern i östra Sverige i 
allmänhet och Uppland i synnerhet. För att disku
tera detta har en sammanställning gjorts av platser 
varifrån större eller mindre osteologiska material 
analyserats. Syftet med genomgången är att ge en 
välförankrad bild av vad som påträffas på stenål- 
derslokalerna i regionen. Det är alltför sällan som 
denna typ av helhetsgrepp tas även om undantag 
finns (t.ex. Storå 2001). Istället väljer forskare ofta 
att lyfta fram det enskilda. Utifrån detta skisseras 
sedan en tolkning av den period som undersöks. 
Detta kan vara ett sätt att arbeta. Man förlorar 
dock den kvantifierbara bild som har relevans för 
hur majoriteten av människorna i olika landsdelar 
eller tidsperioder levt. Följande genomgång är av 
naturliga skäl inte fullständig men ger en repre
sentativ bild av vad vi finner på stenålderslokaler 
och speglar därför väl var tyngdpunkten för kött
konsumtionen låg under stenåldern.

Det är viktigt att framhålla att jakten endast är en 
del av kosthållningen. Frånvaron av vegetabilier är 
påtaglig på stenåldersboplatserna. Fynden inskrän
ker sig oftast till skal från hasselnötter. Det är också 
väldigt sällan växtdelar påträffas i makrofossilpro- 
ver på östsvenska stenålderslokaler. De lipidana- 
lyser som numera utförts har emellertid visat att
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Figur 2. Sammanställning över undersökta stenåldersboplatser längs E4: an. I tabellen presenteras företeelser och 
fyndkategorier som förekommer på boplatserna eller förväntats förekomma. Det är värt att notera att havets resurser 
dominerar genom hela stenåldern. Keramik uppträder kontinuerligt från cirka 40 00 f.Kr. och odling begynner 
omkring 2300 f.K r, det senare ett resultat som också finner stöd i utförda pollenanalyser (t.ex. Karlsson 2004, jfr. 
Björck m.fl. 2005).
Figure 2. Compilation of investigated Stone Age sites along the E4 highway. The table presents occurrences and 
artefact categories present at or expected to be present at the settlements. Worth noting is how resources of the sea 
dominate throughout the Stone Age. Pottery occurs frequently from about 4 000 BC and cultivation starts at about 
2 30c BC. The latter is also shown inpollen diagrams (e.g. Karlsson 2004; cf. Björck et.al. 2 005).

vegetabilier varit av minst lika stor betydelse som 
jakten för kosthållningen. Hos ursprungsbefolk
ningar har insamling av ätliga växter kunnat visas 
ha varit omfattande och betydelsen av växtresur- 
ser kan därför antas ha systematiskt underskattats 
när lämningar från stenåldern tolkas. Nu levande, 
självförsörjande, ursprungsbefolkningar använder 
sig ofta av mellan 30 och 100 olika växtarter. En 
förklaring till arkeologins skeva bild, med betoning 
på köttprodukter, är sannolikt tafonomisk, d.v.s. 
att växtmaterial sällan bevaras. För att denna typ av 
material skall bevaras krävs att identiherbara bitar 
förkolnas och sedan ligger skyddade från fysisk ned
brytning. Om tillagning skett genom ångkokning, 
kokning eller rötning är förkolning inte sannolik.

Det är därför oerhört viktigt att dra konsekven
serna av den fytolit- och diatoméanalys som gjor
des på boplatsen Snåret (Björck & Larsson 2007a). 
På denna plats påträffades i en grop, låst under ett 
av de uppbyggda hyddgolven och således stratigra- 
fiskt äldre än detta, spår efter vegetabilier som vux
it strandnära. Vegetabilierna som tillagats i gropen 
har sannolikt varit ett viktigt komplement till den 
animaliska födan, men kan till och med ha utgjort 
en del i gruppens basföda. Att diskutera den ve
getabiliska delen av kosthållningen är emellertid 
meningslöst och en kvantifiering skulle ge 99% 
hasselnötter. Den typ av resurser, strandvegeta
tion, som nämnts tidigare har uppenbarligen också 
använts under stenåldern men bevaras sällan och
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framkommer därför inte i arkeologiska material.
Genom resultaten från lipidanalyserna vet vi nu 

att vegetabilier varit viktiga och svarat mot drygt 
hälften eller mer av födoämnena. Det finns många 
exempel på växter som kan ha utnyttjats som föda 
och till hantverk. Sjönöt är en möjlighet men det 
finns flera ätliga växter av detta slag. Bandtång, 
vass, bladvass, pilblad, säv, näckros och kaveldun 
är alla resurser som man haft möjlighet att i stor 
omfattning insamla alldeles i närheten av kustbo
platserna. Lipidanalyserna indikerar också att ma
ten ofta utgjorts av grytor med både animaliska 
och vegetabiliska ingredienser. Vi får därför kon
statera att olika vegetabilier utgjort en viktig del 
av kosten, men att dessa växter (sannolikt rötter, 
blad, bär, frukt, nötter, innerbark etc.) sällan syns.

När detta konstaterats återgår vi till den andel av 
kosthållningen som syns desto mer och som därför 
lättare kan beaktas när vi gör kulturhistoriska tolk
ningar. För att uppnå en regionalt förankrad bild av 
detta har en databas som omfattar boplatser med 
benmaterial sammanställts. I Uppland och Mälar
dalen har jag eftersträvat att göra den så komplett 
som möjligt. Desto längre bort man kommer mot 
söder, norr och väster ju mindre heltäckande är 
den. Då vissa material är svåråtkomliga, ständigt 
nya material framkommer och tiden för arbetet var 
begränsad fick ett streck för insamlandet dras. Det 
är emellertid min bedömning att materialet väl re
presenterar den generella bilden i regionen. Extra 
ansträngningar har gjorts för att få med lokaler där 
domesticerade djur förekommer.

Sammanställningen som utgör underlag här 
omfattar benmaterial från 172 stenålderslokaler 
(Björck & Hjärthner-Holdar 2007:bilaga 2). Det 
finns några platser som delats in i flera faser och 
när det är relevant har faserna registrerats separat, 
i andra fall har benen från faserna slagits samman. 
Av de 172 lokalerna är 26 lokaler mesolitiska och 
146 neolitiska. De neolitiska kan indelas i tidig- 
neolitiska (ca 4000-3300 f.Kr.) och mellanneoli- 
tiska (ca 3300-2300 f.Kr.). Utifrån denna indelning 
finns i materialet 65 tidigneolitiska och 74 mellan- 
neolitiska lokaler, övriga sju hör till övergången 
mot senneolitikum. Den nordligaste lokalen är 
Bjurselet i Västerbotten och den sydligaste är Alby 
på Öland. Tyngdpunkten ligger i Mälardalen och

södra Norrland, landskapen Gästrikland (57 loka
ler), Sörmland (36 lokaler), Uppland (34 lokaler), 
Västmanland (12 lokaler), Hälsingland (10 loka
ler), räknat på antalet lokaler hör cirka 84% till 
dessa landskap. Även en större region runt kärn
landskapen är representerade och material från föl
jande landskap ingår, Gotland (9 lokaler), Småland 
(4 lokaler) och Östergötland (3 lokaler), Närke (3 
lokaler), Ångermanland (2 lokaler), Dalarna (2 lo
kaler). Utifrån detta material skall diskuteras vilka 
arter som förekommer och hur stor andel respek
tive art utgör i benmaterialen. Dessa aspekter skall 
sedan relateras till datering och regionalitet.

Vilka arter förekommer?
Det finns många arbeten där lämningar efter neo- 
litisk odling och boskapshållning diskuteras, inte 
sällan genom att förekomst av denna typ av ma
terial på enskilda lokaler lyfts fram (Ahlfont m.fl. 
1995; Welinder 1998; Sundström & Darmark
2005). Resultaten presenteras i prickkartor eller 
diagram där inslaget av t.ex. tamdjur framstår som 
stort och betydelsefullt (fig. 3). Förekomsterna är 
dock ofta okritiskt hanterade och värdet av iakt
tagelserna kan i många fall ifrågasättas. Svårig
heter med att vid osteologisk bestämning skilja 
fragment av domesticerade djur och växter från 
andra vilda är en punkt. Om man lyckas att med 
viss säkerhet uttala sig om detta finns svårigheter 
att i de enskilda fallen bedöma om de bestämda 
fragmenten är från stenåldern eller om de utgör en 
senare inblandning? När detta utretts tillkommer 
frågan om vilket större sammanhang fyndet är en 
del av. I denna undersökning skall materialet han
teras kritiskt och resultaten skall sedan relateras 
till övriga fynd i regionen och fyndsammanhanget 
på den enskilda lokalen.

I tabellerna nedan presenteras per plats de arter 
som har kunnat bestämmas. I den första raden ang
es totala förekomsten av arten. Här ingår således 
även platser där fragment som inte varit möjliga att 
bestämma annat än till grupp, d.v.s. säl, fisk, land el
ler domesticerade djur. I de övriga raderna framgår 
på hur många platser de specifika arterna kunnat 
beläggas. På vissa platser har naturligtvis flera arter 
påträffats och dessa platser finns då flera gånger,
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Figur 3. När det gäller förekomst av tamdjur saknas ofta en källkritisk hållning. I presentationer av 
husdjurshållning är det vanligt att redovisning sker som en procentuell jämförelse mellan olika tamdjur eller boplatser 
med tamdjur. Detta får tillföljd att enstaka ben från nöt på en plats helt dominerad av säl kan framställas som 10 0% 
nöt. Eller som i diagrammet ovan där det framgår att det på alla boplatser med tamdjur finns tamdjur (ioo%)(se 
t.ex. Welinder ięę8; Sundström & Darmark 200;). Det man saknar i redovisningen är en bild av hur mängden 
tamdjur ser ut i relation till mängden andra djurarter inom neolitiska platser. En lika relevant fråga är hur stort 
antalet boplatser med inslag av säkert konstaterade tamdjur är i relation till antalet lokaler utan inslag i regionen.

Figure 3. Source criticism is often deficient regarding the occurrence of domesticated animals. Presentations of 
animal husbandry are usually expressed in percentage between various domesticated animals or settlements with 
domesticated animals. This can lead to circumstances where occasional bones from cattle on a site dominated by seal 
might be interpreted as a 100% presence of cattle. Or, as shown in the diagram above, where there are domesticated 
animals on all sites with domesticated animals (100%) (for instance Welinder 1998; Sundström & Darmark 200 s). 
Lacking in the presentation is a representation of the relationship between domesticated animals and other types of 
animals on Mesolithic sites. Another relevant question is how many settlements there are with an element of reliably 
identified domesticated animals, compared to the number of sites in the region where the same elements are missing.

d.v.s. räknas under både t.ex. ko, get, svin, vikaresäl 
och grönlandssäl etc. Kvaliteten varierar, dels finns 
tafonomiska aspekter, d.v.s. att bevaringsförhållan- 
dena för ben kan vara mycket olika dels metodiska 
och ekonomiska förhållanden, t.ex. då bara en liten 
del av materialet kunnat analyseras osteologiskt el
ler då undersökningsmetoden gjort att endast en 
liten del tillvaratagits. Samtliga av dessa aspekter 
kan orsaka att bara enstaka arter kunnat identifie
ras på många platser. Man kan anta att variationen 
i dessa fall ofta skulle ha blivit större om mer ma
terial kunnat omhändertas. I dessa fall är det ändå

rimligt att anta att de arter som förekommer är de 
som dominerar på respektive plats.

Säl

Utan konkurrens är säl den viktigaste arten när 
det gäller stenålderns jakt (fig.4). Det är tre olika 
sälarter som har haft betydelse, vikaresäl, grön
landssäl och gråsäl. Av dessa är de två förstnämnda 
tveklöst av störst betydelse i undersökningsområ
det under stenåldern. På inte mindre än 65 platser 
är säl dessutom den enda art som påträffats. Där en 
kvantifiering kunnat göras, d.v.s. ett stort material
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har insamlats från platsen och i detta förekommer 
andra arter än säl, utgör säl ändå oftast 90% eller 
mer av hela benmaterialet. Bland kvantifierbara 
lokaler är det bara sex kustboplatser som markant 
avviker genom att säl utgör hälften eller mindre av 
benmaterialet. Samtliga lokaler är gotländska och 
har gemensamt att rikligt med svin och fisk gör att 
andelen säl blir lägre. De lokaler som har denna 
karaktär är Grausne (ca 52%), Visby (ca 31%), 
Gullrum (ca 30%), Ajvide D lower (ca 27%), Väst- 
erbjers (ca 11%) och Hemmor (ca 9%).

Fisk
Näst säl är det uppenbarligen fisk som har haft 
störst betydelse i stenålderns näringsekonomi. Fisk 
av olika slag finns på över hälften av alla lokaler 
och artvaritionen är stor. Beaktar man att fiskben 
är små och sköra finns både undersökningsmeto- 
diska och tafonomiska förhållanden som talar för 
att fisk egentligen står för en betydligt större an
del av ekonomin än vad som framgår i det sam
manställda materialet (se t.ex. Segerberg 1999). 
Redan det faktum att fisk finns på över hälften av 
lokalerna belyser emellertid tydligt dess betydelse 
(fig. 5). På sex eller kanske sju lokaler finns enbart 
eller nästintill enbart fisk i benmaterialen. Detta 
skulle kunna tolkas som att man på dessa haft en 
specialiserad inriktning (jfr. Segerberg 1999). Då 
det på flertalet av de platser som har denna ka
raktär endast undersökts begränsade ytor var tolk
ningen länge osäker. År 2006 utfördes emellertid
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Säl, totalt 141 96,6% 19 73,1%

Vikaresäl 39 26,7% 5 19,2%

Grönlandssäl 27 18,5% 2 7,7%

Gråsäl 3 2,0% 1 3,8%

Figur 4.1 tabellen redovisas antalet lokaler där säl 
förekommer och sedan vilka arter som är vanligast i 
fallande ordning.

Figure 4. Table of number of sites with seal, followed 
by other species in a descending sequence.

en relativt storskalig undersökning på en plats av 
detta slag vid Fembäcke i Vendels socken. Resul
tatet visar att det rör sig om en komplementär 
lokal som under brukningstiden var belägen vid 
en sjö någon kilometer från kusten. Den osteolo
giska analysen visar insjöfiske. Förekomsten av sill 
i denna kontext visar att de människor som bru
kade platsen gjorde detta med utgångspunkt från 
närbelägna kustboplatser (Björck & Lindberg 
manus). Vid Fembäcke påträffades också några 
ben från större gräsätare, sannolikt nöt eller älg. 
Fiskbenen påträffades samlat i samma område 
som den neolitiska keramiken, gräsätaren däremot 
framkom ca 10 meter bort utan övriga fynd i när
heten. När benen från gräsätaren daterades visade 
sig denna tillhöra Vendeltid. Sannolikt har den in
gått i en matsäck för människor som vid denna tid 
gjorde tjära vid Fembäcke. Benfynden i Fembäcke 
belyser hur ytterst lätt en inblandning från sentida 
aktiviteter kan ”komplettera” artlistan på en bo
plats och leda till en skev bild.

Landdjur
Enbart landdjur utan vare sig säl, fisk eller domes- 
ticerade djur förekommer bara på någon enstaka 
plats, t.ex. Högby (Larsson 1992a). Tillsammans 
med de andra arterna förekommer emellertid 
landdjur frekvent, på ca en tredjedel av lokalerna. 
På kustboplatserna i fastlandets skärgårdar utgör 
inslaget av landdjur alltid en liten andel av benma
terialet. Det finns emellertid platser belägna vid 
insjöar och älvar, på vilka landlevade arter (främst 
bäver och älg) tillsammans med fisk varit domi
nerande. På sådana platser, Korsnäset, Sjövreten, 
Leksand och t.ex. Orsand, dominerar istället fisk 
och de arter som här kategoriseras som landdjur. 
Ser man till hela materialet är svin följt av fågel, 
bäver, älg, mård, hare, utter och hjort de landle
vande arter som förekommer mest frekvent. Man 
kan konstatera att människorna under stenåldern 
hade ett varierat bruk av vilt, men också att man 
hade en förkärlek för några arter. De viktigaste 
kan antas vara svin, bäver, älg, mård och hare, men 
även utter, hjort, grävling och rådjur förekommer 
relativt ofta.

Fåglar hör också till de arter som förekommer 
relativt ofta. Detta gäller både sjöfåglar och land-
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Fisk, totalt 88 60,3% 9 34,6%

Gädda 44 30,1% 5 19,2%

Sik, Lax 31 21,3% 4 1 5,4%

Abborre 27 18,5% 5 19,2%

Karp 19 13,0% 3 11,5%

Torsk 10 6,9% 1 3,8%

Lake 10 6,9% 0 0%

Skädda 9 6,2% 0 0%

Sill 7 4,7% 0 0%

Gös 4 2,7% 1 3,8%

Ål 4 2,7% 0 0%

Simpa 4 2,7% 0 0%

Mört 3 2,0% 0 0%

Id 2 1,4% 0 0%

Björkna 1 0,7% 0 0%

Piggvar 1 0,7% 0 0%

Sarv 1 0,7% 0 0%

Braxen 1 0,7% 0 0%

Färna 1 0,7% 0 0%

Sutare 1 0,7% 0 0%

Plattfisk 1 0,7% 0 0%

Tumlare 1 0,7% 0 0%

Figur 5. i tabellen redovisas antalet lokaler därfisk 
förekommer och sedan vilka arter som är vanligast i 
fallande ordning. Notera dock att tumlare är ett marint 
däggdjur.

Figure 5. Table of number of sites with fish, followed 
by other species in a descending sequence. Note that 
porpoise is a marine mammal

levande fåglar. De som finns på flest lokaler år and 
(7 lokaler) och hönsfåglar (7 lokaler), men även 
t.ex. vadar- eller rovfåglar forekommer. Som fram
går av numerären är samtliga dock relativt ovan
liga fynd. Bland sjöfåglarna är det främst lommar, 
doppingar och andfåglar. Bland andfåglar ingår 
både dyk- och simänder. Gruppen simänder ut
görs av arter som gräsand och årta. Till dykänder
na hör bergand, sjöorre och knipa. Utöver änderna
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förekommer svanar, gäss, skrakor och alkor i viss 
omfattning. De landlevande fåglarna domineras 
av skogshöns, tjäder och orre, men även hybriden 
dem emellan rackelhane förekommer. Bland öv
riga landfåglar finns rovfåglar men också tättingar 
och vadare. Där mer detaljerade bestämningar 
kunnat göras har knipa, ejder, storlom, smålom, 
tordmule, trast, stare, kråka, havsörn, sångsvan, 
skäggdopping och småskrak konstaterats. Denna 
typ av mer detaljerade bestämningar har bara kun
nat göras på enstaka platser.

Svin är den art som förekommer på flest loka
ler från både äldre och yngre stenåldern. I denna 
genomgång har svin behandlats som vildsvin. 
Detta synes vara motiverat då svin förekommer 
på både mesolitiska och neolitiska platser i un
gefär samma omfattning, d.v.s. på omkring 23% 
av lokalerna. Om det varit domesticerade svin 
under neolitikum skulle man förvänta att dessa 
förekom mer frekvent under yngre stenåldern än 
under den äldre. När det gäller huvuddelen av 
stenåldersboplatserna kan således antas att det 
tämligen begränsade inslag som finns är vildsvin 
eller semidomesticerade vildsvin, d.v.s. grupper av 
svin som bökade bland avfall runt kustbyarna och 
därför gärna uppehöll sig nära människorna. Det 
är emellertid fullt möjligt att det kan förekomma 
domesticerade svin i materialet, detta i synnerhet 
på de gotländska platser (se ovan) där arten utgör 
uppemot halva benmaterialet.

Tamdjur
Det är uppenbart att ko, get och får inte tillhör 
de mer vardagliga fynden på östra Sveriges sten- 
åldersboplatser. Som tydligt framgår i tabellerna 
förekommer tamdjur endast på omkring en femte
del av lokalerna i denna undersökning. Vad gäller 
de domesticerade arterna kan det konstateras att 
hund, nöt, get och får förekommer på ungefär lika 
många lokaler, men häst finns däremot bara på en
staka platser. När domesticerade djur förekommer 
utgör de dessutom oftast endast enstaka fragment i 
större material, t.ex. Fräkenrönningen, Fembäcke, 
Snåret, Äs, Trössla, Häggsta, Bollbacken, Bjäs- 
tamon eller Bjurselet (Leepiksaar 1974; Artursson 
1996a; Olsson 1996; Björck 1998; Hallgren 2004b; 
Holback m.fl. 2004b; Björck & Larsson 2007a).
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Landdjur, totalt 64 43,8% 15 57,7%

Svin 33 22,6% 6 23,0%

Fågel 25 17,1% 5 19,20/o

Bäver 23 15,70/o 6 23,0%

Älg 19 13,0% 5 19,2%

Mård 13 8,9% 5 19,2%

Hare 13 8,9% 4 15,4o/o

Utter 11 7,5% 3 11,5%

Hjort 11 7,5% 3 11,5%

Grävling 8 5,5% 1 3,8%

Rådjur 7 4,8% 1 3,80/o

Björn 6 4,10/0 0 0%

Räv 5 3,40/o 1 3,8%

Katt 4 2,7% 2 7,6%

Sork 4 2,7% 0 0%

Ekorre 4 2,70/o 0 0%
Hier 1 0,6% 0 0%

Lo 1 0,6% 0 0%

Igelkott 1 0,6% 0 0%

Figur 6.1 tabellen redovisas antalet lokaler där 
däggdjur förekommer och sedan vilka arter som är 
vanligast i fallande ordning.

Figure 6. Table of number of sites with mammals, 
followed by other species in a descending sequence.

Detta avspeglas också oftast i rapporteringen 
där skepsis angående fynden av domesticerade 
arterna i stenåldersmiljöerna ofta uttrycks. Detta 
gäller hästarna från Äs eller t.ex. Lindskrog, men 
också nötboskap eller ev. nötboskap (älg eller 
kronhjort kan förväxlas med nöt) från platser som 
Vadbron II, Torslunda, Bollbacken, Gärdselbäck- 
en, Häggsta 2, Häggsta 5, Ista, Kalkbergstorp och 
t.ex. Lindskrog. Samma sak gäller för tamfår, get 
eller får/get som på platser som Myrstuguberget, 
Kurum, Jordbro, Bjästamon och Glädjen bedöms 
vara sentida snarare än att höra till stenåldern. I 
flera fall har sädeskorn, ben eller kontexter där 
fynd av detta slag påträffats daterats varvid det på

CD OCA CD CA
2 5CA CL C £ Q- p

— jjjjj 0 "5 15 0

II O
CL

0
qZ

Domesticerade 
djur, totalt

31 21.2% 5 19,2%

Hund 17 11,6% 3 11,5%

Får, Get 17 11,6% 3 11,5%

Nötkreatur 16 10,9% 4 15,40/o

Häst 2 7,8% 0 0%

Figur 7./tabellen redovisas antalet lokaler där 
domesticerade djur förekommer och sedan vilka arter 
som är vanligast i fallande ordning.

Figure 7. Table of number of sites with domesticated 
animals, followed by other species in a descending 
sequence.

platser som Frotorp, Harbo, Snåret, Fembäcke och 
till exempel Anneberg har visat sig att dessa agrara 
spår ofta hör till brons- eller järnålder. Detta även 
i fall där detta i fält var omöjligt att avgöra då de 
ligger tillsammans med stenåldersmaterialet i kul
turlagret. I ljuset av detta är det högst rimligt att 
ha en kritisk hållning till alla agrara indikationer 
före senneolitikum. Att bedöma huruvida lerkli- 
ning eller små keramikfragment på platser som 
Skumparberget, Ål, Nyskottet, Mogetorp, Bro
kvarn, eller Östra Vrå enbart hör till stenåldern 
eller om inblandningar från senare perioder finns 
kan vara omöjligt i det enskilda fallet. Detta fram
går också i flera fall där förekomster av tamdjur vid 
neolitiska lokaler visat sig höra till aktiviteter un
der brons- eller järnålder (Segerberg 1999; Björck 
& Larsson 2007a; Björck & Lindberg manus).

Det kan därför vara av intresse att närmare un
dersöka de 36 platser i databasen där domesticerade 
arter förekommer. Detta i syfte att fördjupa förståel
sen för vad tamdjuren representerar. Granskningen 
av platserna måste vara källkritisk för att spår från 
senare tider som stör bilden skall kunna rensas ut. 
För det första kan konstateras att på sju av platserna 
innebär tamdjur bara att inslag av hund finns. Detta 
är fallet på 2 mesolitiska och 5 neolitiska lokaler 
(Fräkenrön ningen, Korsnäs, Alby, Häggsta 3 och 4, 
Smällan och Masmo 1). Hund kan osteologiskt för-
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växlas med varg men då det dels är välbelagt att sten
ålderns människor haft hund och då några långtgå
ende slutsatser kring samhället knappast emanerar 
ur denna förekomst är det oproblematiskt. När det 
gäller häst, nötkreatur, får och/eller get är däremot 
de konsekvenser som dras utifrån iakttagelserna 
mer långtgående. Dessa arter förekommer på 29 
platser, d.v.s. detta inslag finns endast på 16,8% av 
stenåldersboplatserna i regionen.

En djupare värdering av dessa fynd kan göras 
genom att studera hur stor andel av materialet där 
även spår från senare tider finns inblandat. Detta 
kan göras genom att se om föremål, konstruktioner 
eller utförda 14C-dateringar har påvisat spår från 
yngre perioder. Av samtliga lokaler i denna under
sökning har senare inblandningar kunnat beläggas 
på 33 platser. Detta betyder att det på minst 19% 
av de 172 stenålder slokalerna finns inblandning av 
ben och artefakter från yngre perioder. Ser man 
istället enbart på platser där häst, nötkreatur, får 
och get framkommit är det istället på 22 av dessa 
29 platser som ett yngre inslag kunnat beläggas, 
d.v.s. på 75,8% av dessa lokaler. Lokaler med do- 
mesticerade djur är således starkt överrepresente
rade bland dem där identifierbara spår från yngre 
tid också finns. Det är inte lätt att avgöra huruvida 
ett bränt ben hör till ett yngre eller ett äldre skede 
och stor försiktighet är därför att rekommendera. 
De procentuella bedömningar som gjorts här är 
minimivärden, d.v.s. det är sannolikt att sentida 
inslag finns på betydligt fler lokaler än de där detta 
säkert kunnat konstateras.

Värdena ovan motiverar en källkritisk hållning 
till tamdjur i östsvenska stenålderskontexter. Om 
en sådan hållning intas och databasen rensas från 
platser där tamdjursben bevisligen eller högst san
nolikt är yngre framträder en än tydligare bild. Ett 
kritiskt förhållningssätt får förödande konsekven
ser för de prickkartor och diagram som redovisades 
ovan (fig. 3). Vid en närmare granskning visar sig 
flera av dessa prickar kunna ifrågasättas. När det 
gäller Hedningahällan finns både bronsålder och 
senneolitikum på lokalen, de sädeskorn som date
rats hör till senneolitikum. Benfynden från västra 
Mårtsbo är enligt min bedömning högst sannolikt 
sentida. När det gäller Anneberg och de förekom
ster av sädeskorn och nötboskap som finns där har

de dateringar av agrart material (sädeskorn) som 
gjorts givit äldre järnålder. Resultaten var överras
kande då ingenting i lagren antydde inblandning
ar från senare perioder. Detta förhållande visar 
mycket tydligt att agrara spår måste dateras för att 
kunna användas. Det fanns i kulturlagret i Anne
berg också ben från katt, kalkon och tamhöns men 
dessa bedömdes direkt vara recenta. För sädeskorn 
och de arter man förväntar är emellertid behand
lingen ofta en annan. Om inte materialet från An
neberg behandlats kritiskt och daterats hade detta 
säkerligen fortfarande behandlats som ett tydligt 
exempel på jordbrukskultur i regionen (Segerberg 
1999:68). Faktum är att de odaterade ben från nöt 
som påträffades fortfarande anförs såsom utan tvi
vel varandes neolitiska, en slutsats som den kri
tiskt sinnade inte kan hålla med om. På platser 
som Kallmossen, Sotmyra, Vadbron II, och Tor- 
slunda är det samma sak spår från senare perioder 
gör att odaterade sädeskorn eller husdjursben bör 
behandlas med stor skepsis om de överhuvudtaget 
anförs. Om sådana fynd skall brukas som ett argu
ment överhuvudtaget kan ifrågasättas då det finns 
hundratals andra neolitiska lokaler som inte störts 
av senare perioder där agrara spår helt saknas. I 
fallet Vadbron II uppges att man nog ägnat sig åt 
husdjurshållning tillfälligt, en förmodan som kan
ske har generell relevans i regionen (1999:83).

Endast ett fåtal platser där ett domesticerat 
inslag kan sägas vara belagt från tiden före sen
neolitikum återstår. De platser där denna typ av 
material har daterats eller på annat sätt kan sägas 
vara belagt är Alvastra, i Östergötland, Trössla 
och Gläntan i Södermanland, Skumparberget i 
Närke och enstaka gotländska lokaler bl.a. Stora 
Förvar. När det gäller de daterade exemplen bör 
även problematiken med de osteologiska bedöm
ningarna beaktas. I förekommande fall är det ofta 
små brända fragment och det finns svårigheter 
med att skilja på vissa delar av rådjur från får/get 
eller älg/kronhjort från nötboskap. Även om alla 
gjorda iakttagelser av domesticerade djur är kor
rekta torde det vara klart för envar att den artför
delning som avspeglas i materialen knappast ger 
anledning att generellt tala om ett agrart samhälle 
under yngre stenåldern före senneolitikum. Det är 
uppenbart att strategier som innefattar dessa ar
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ter omfattas av en mycket begränsad del av östra 
Sveriges befolkning, sannolikt lokalsamhällen där 
man av olika anledningar valt att ha mer kontakter 
mot södra Sverige. Kanske är det människor som 
senare begravs i megaliter eller s.k. stridsyxegravar 
som också har denna inriktning i östra Sverige.

Att ett agrart inslag ibland finns är intressant 
men om man ser till mängden förekomster i re
gionen är de besvärande få. Detta i all synnerhet 
när de ställs i relation till gängse arkeologiska his
torieskrivning. Det är tveklöst så att det vi ser i 
den stora massan av material måste tillåtas prägla 
vår bild av stenåldern och detta är inte en över
gång till en tillvaro med jordbruk under TN. Att 
domesticerade djur förekommer på några enstaka 
procent av lokalerna gör det rimligt att historien 
främst skrivs utifrån vad vi finner på övriga 95%. 
Att dessa tamdjurs inslag dessutom, som är fallet 
med t.ex. Anneberg, Sotmyra, Vadbron II, Västra 
Mårtsbo, Torslunda, Trössla, Rojrhage och Stora 
Förvar, påträffas som enstaka fragment på loka
ler i övrigt helt dominerade av säl och fisk gör det 
absurda i gängse stora berättelse än mer tydligt. 
Historien kan inte skrivas från enstaka ben utan 
bör rimligen utgå från en större helhet.

Det finns några regionala tendenser i materia
let. Svin verkar ha haft en relativt större betydelse 
på Gotland. I limniska inlandsmiljöer har fisk, älg, 
björn och bäver varit av lokalt större betydelse. 
Plattfisk och id förekommer mer frekvent på kust
boplatser mot norr medans tumlare endast är känt 
från öarna i Österjön och snarast har en sydlig ten
dens. Domesticerade djur uppvisar en klar tendens 
mot sydväst och då oftast på eller i närheten av 
lerslättsbygderna.

Från den inledande koloniseringen av den upp
ländska skärgården omkring 7000 f.Kr. till slutfasen, 
cirka 2300 f.Kr, levde man uppenbarligen främst 
som säljägare (fig. 2 & 3). Av genomgången framgår 
att säl förekommer på inte mindre än 142 av de 172 
platser som ingår i undersökningen, d.v.s. 82,5 %. 
Detta kan jämföras med fisk och landdjur av olika 
slag som förekommer på 87 respektive 64 lokaler, 
d.v.s. ca 56% respektive ca 40%. Tamdjur förekom
mer räknat på samma sätt på ca 1,9 % av lokalerna. 
När det gäller kvantifierbara material finns emel
lertid en skillnad i det att på de enskilda platserna

utgör säl i normalfallet 60-95% av hela materialet 
och fisk utgör ofta mellan 2-30% av hela materialet. 
Landdjur utgör oftast enstaka procent och domesti
cerade djur enstaka fragment av materialen. När det 
gäller landdjur är det emellertid möjligt att iaktta 
vissa tendenser. På boplatser belägna i s.k. limniska 
miljöer, t.ex. Leksandsboplatsen eller Korsnäset, ut
gör landdjur såsom svin, bäver och älg en relativt 
stor andel. Även fisk har en relativt större betydelse 
i dessa miljöer vilket också belyses av platser som 
Orsand eller Fembäcke (Eriksson 1980:20; Lanner- 
bro 1984; Larsson 1994; Björck & Lindberg manus). 
Det verkar också finnas lokalsamhällen, främst på 
Gotland, som har haft relativt större andelar svin 
i ekonomin. På samma sätt kan det på lerslättsbyg
derna i Närke och Östergötland periodvis ha fun
nits grupper med en högre andel nöt, men även där 
oftast i kombination med säl, fisk och landdjur (jfr. 
Hallgren m.fl. 1997; Sundström 2003). Lokaler med 
bara fisk och terrestra djur skulle också kunna, åt
minstone i vissa miljöer, tolkas som att platsen haft 
en mer specialiserad funktion. På platser där enbart 
säl påträffas kan detta dock även ha tafonomiska el
ler undersökningsmetodiska orsaker.

Av det anförda torde tydligt framgå att den 
grund som underbygger berättelsen om trattbägar- 
bönderna i Östra Sverige är vag (jfr. Persson 1999; 
Johansson 2003). Ett århundrade av forskning har 
resulterat i få daterade kontexter med husdjur och 
sädeskorn. Om man sedan beaktar de problem med 
förväxling av arter och sentida inblandningar som 
föreligger kan man vara säker på att trovärdiga iakt
tagelser är ännu färre. De problem som lyfts fram 
här behäftar odlingsindikationer såväl som domes
ticerade djur. När det gäller avtryck i lera av sädes
korn bör beaktas att flera vilt växande arter av t.ex. 
korn finns och att dessa kan ha nyttjats av män
niskor utan att de för detta kan karaktäriseras som 
bönder. När det gäller avtrycken bör också beaktas 
att oidentifierbara brända lerklumpar kan höra till 
både brons- och järnålder. Med tanke på alla dessa 
källkritiska förbehåll och den ringa mängd iakt
tagelser som faktiskt finns är det inte rimligt att 
föra samman den materiella kulturen från Polen till 
Uppland till en enhetlig trattbägarkultur. Uppland 
är ett landskap som helt skiljer sig från stora delar 
av nämnda område (fig. 1). Det är ett landskap där
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Antal av boplats

60

Fisk Fisk och Säl Säl och fisk Säl och Säl, fisk och Säl, fisk, Terrestra
terrestra djur terrestra djur terrestra djur terrestra och djur

domesticerade
djur

Figur 8. När ben som hör till brons- eller järnålder rensats bort blir undersökningens resultat entydigt, mycket få 
platser har inslag av domesticerade djur. Man kan konstatera att betydelsen av domesticerade djur verkar ha varit 
liten under stenåldern. Beväpnade med denna kunskap kan det vara intressant att jämföra med hur osteologiska 
resultat och artfördelningar presenteras och hur detta påverkar vår uppfattning om stenåldern (fig. 3). Måhända är 
hanteringen av tamdjur ett utslag av en önskan/förväntan om att sådant material skall finnas på neolitiska platser. 
Då det inte finns någon orsak till att ko eller får/get skulle bevaras sämre än älg eller säl är det rimligt att anta att 
mängdförhållandena i detta diagram speglar arternas relativa betydelse under stenåldern tämligen väl.

Figur e 8. When sorting out bones belonging to the Bronze Age or Iron Age, it becomes apparent that few sites 
include domesticated animals. It is therefore possible to assert that the significance of these animals has been very small 
during the Stone Age. With this in mind, it is interesting to compare the presentation of osteological analyses and 
distribution of species and the way these affect our understanding ifthe Stone Age (figure 3). Perhaps the treatment 
ofdomesticated animals mirrors an expectation of finding these animals on Neolithic sites. As there is no 1 eason 
to assume that cattle or sheep/goat would be less preserved than moose or seal, it is reasonable to believe that the 
distribution of quantity in this diagram reflects the relative significance of the various species more or less accurately.

de flesta torde kunna enas om att den materiella 
kulturen från tidigneolitikum till senmellanneoli- 
tikum domineras av spår från människor som levde 
av marin jakt. Det inslag av tamdjur och sädesodling 
som kunnat påvisas förklaras enklast inom ramen 
för de neolitiska bygder och boplatser vi finner.

Min intention är inte att förneka förekomst av 
domesticerade djur på neolitiska lokaler. Istället är 
min förhoppning att bearbetningen som gjorts här 
skall hjälpa oss att finna en balans i beskrivningen 
av neolitikum. Att daterade tamdjursben (häst, ko 
och får) i enstaka fall förekommer är intressant

i sig (Welinder m.fl. i9p8:86ff; Hallgren 2004b; 
Rundqvist 2004:24). Det visar att den neolitiska 
människan haft förmåga, kunskap och resurser, att 
välja tamdjurshållning. Det som är mer intressant 
är dock att man trots detta, oftast valt bort tam
djur och jordbruk. Det är detta val och orsakerna 
bakom som är centralt för förståelsen av den neo
litiska människan och det neolitiska samhället i 
östra Sverige (jfr. Hjärthner-Holdar 2006).
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Stenålderns samhällen 
i östra Sverige
För att realisera visionen med att diskutera uti
från flera nivåer där mönster som kan relateras till 
samhällsorganisation kan iakttas krävs en empiri 
där sådana detaljer framträder. För det mesolitiska 
materialet är källäget ännu alltför begränsat för att 
detta skall låta sig göras. Ett växande antal lokaler 
från perioden gör dock att vissa tendenser trots 
allt kan skönjas och olika modeller har föreslagits 
(Åkerlund 1996; Knutsson m.fl. 1999; Gill 2003; 
Sundström 2003; Lindgren 2004). Dessa kommer 
att brukas och beaktas här i diskussionen kring 
äldre stenåldern.

Under 1990-talets andra hälft har storskaliga 
inventeringar efter neolitiska lokaler gjorts och 
över 250 nya neolitiska boplatser påvisats inom 
bara Norduppland och Gästrikland (Björck 1999a, 
1999b, 2000b). Bilden har nu ytterligare komplet
terats med de arbeten som utförts inom ramen för 
E4-projektet (Björck & Guinard 2003). För neoli- 
tikum finns således ett användbart underlag i re
gionen och en diskussion kring samhället i linje 
med visionen är möjlig.

Mesolitikum och neolitikum 
- platsernas struktur
Under 1990-talet har utförts ett stort antal under
sökningar av såväl mesolitiska som neolitiska lo
kaler strax norr om nya E4. Neolitiska boplatser, i 
detta område definieras bäst som platser där man 
börjat använda lerkärl. Näringsekonomin är under 
hela perioden starkt inriktad på insamling av ve- 
getabilier, säljakt och fiske. Resultaten från dessa 
arbeten har publicerats i en rad rapporter (Björck 
1998, 2000a; Björck & Björck 1999; Björck m.fl. 
2000, 2001). Utöver dessa storskaliga undersök
ningar har provgropsgrävningar i avgränsande 
syfte utförts på hundratals platser (Björck 1999b; 
2000b). En viktig iakttagelse som gjorts är att det 
finns generella skillnader mellan hur landskapet 
brukas på mesolitiska och neolitiska lokaler. Skill
naderna tolkas här ha samband med hur lokalerna 
brukats och organiserats (fig. 10, 12).

Den storskaliga utbredningen av mesolitiska 
lämningar i landskapet kan tolkas som att ett 
lämpligt läge i skärgården har utnyttjats och att 
människorna flyttat säsongvis mellan olika eko- 
toper. När människor kommit, gått och åter
kommit under en lång tid, blir de arkeologiska 
spåren spridda och förekommer mer eller min
dre sporadiskt över ett stort område. Genom att 
platsen utnyttjats vid skilda tidpunkter ansluter 
lämningarna beroende på strandförskjutningens 
förlopp och den lokala topografin till olika höjd 
över havet, d.v.s. olika forntida strandlinjer. Men 
även skillnader i behov, årstid, vindförhållanden 
eller växtlighet kan ha påverkat var man vid olika 
tillfällen valde att bosätta sig inom ett område. 
Man kan beskriva mönstret som lämningar efter 
många små boplatser, vilka verkar ha utnyttjats 
under skilda faser och över lång tid. Lämningarna 
ligger om varandra över ett stort område och bil
dar tillsammans ett boplatsområde (jfr. Björck m.fl. 
i999:47ff.). Denna term syftar till att lyfta fram 
ovan nämnda förhållanden som skiljer ett område 
av detta slag från en boplats. Det är talande att de 
mesolitiska platser som undersökts inom ramen 
för E4-projekter utgör, när läget är attraktivt, ett 
boplatsområde (Guinard & Vogel 2006b). I de 
fall läget är sämre avspeglas aktiviteterna som ett 
enstaka skeende av den typ som det på boplats
områdena vanligtvis finns många (Darmark & 
Sundström 2006; Guinard & Vogel 2006a). Till 
skillnad från boplatsområdet har spåren till stor 
del avsatts under ett synkront brukningsskede och 
det finns en organisationsstruktur som beaktats 
under större delen av brukningstiden.

Termen boplats överensstämmer väl med vad 
vi ofta finner på de neolitiska kustboplatserna. De 
neolitiska lokalerna är vanligen mindre till ytan än 
de mesolitiska och oftast lättare att avgränsa. Inom 
boplatsytan är fyndfrekvensen stor, kulturlagret 
relativt homogent och fynd finns i nästan varje 
kvadratmeter. Olika skeenden inom boplatsen ger 
intryck av kontinuerligt bruk, d.v.s. samexisterar 
oftast utan att skära över varandra. Detta kan tol
kas som att man bott på de neolitiska lokalerna året 
runt och kontinuerligt under brukningstiden. Att 
man ofta levt på dessa platser året runt bekräftas av 
matresterna. När hela kulturlagret grävs visar det
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sig vanligtvis att benen hör till djur som jagats under 
alla årstider (Storå 2001; Olsson m.fl. 1994; Björck 
1998; Sundström m.fl. 2006; Björck & Hjärthner- 
Holdar 2007). Att man väljer att använda sig av 
bräckliga och tunga keramikkärl är i sig en indika
tion på ett mer permanent boende, keramik brukar 
höra samman med åretruntboende (Halén 1994).

I stort har dessa iakttagelser bekräftats av resul
taten från E4 undersökningarna. På det mesoli- 
tiska boplatsområdet Stormossen från cirka 5000 
f.Kr. var fynden spridda över en kilometer långt 
område, längs vägsträckningen (Björck & Gui- 
nard 2003; Guinard & Ericsson 2006; Guinard & 
Vogel 2006b). Det finns dessutom fler lämningar 
kvar utanför E4 sträckningen i öster och väster. 
Inom detta vidsträckta område finns dock stora 
ytor utan lämningar, ett mönster som förefaller 
vara typiskt för den äldre stenåldern (jfr. Björck 
m.fl. 200o:47ff, 2001).

Mesolitikum och neolitikum 
- boplatserna i landskapet
I östra Sverige präglas både meso- och neolitikum av 
att boplatserna främst ligger kustnära. Antaganden 
om att inlandsboplatser skall finnas har flera gång
er gjorts men ännu inte kunnat underbyggas med 
övertygande bevisning. När inlandslokaler diskute
ras är det istället lösa antaganden på basis av lösfynd 
som anförs. Med större säkerhet vet vi att hundra
tals kustboplatser från neolitikum finns längs kus
ten och på öar i området. Det är riktigt att det finns 
lösfynd i landskapet, mindre säkert är det däremot 
att dessa hör till boplatser. Undersökta boplatser 
ligger undantagslöst i strandnära lägen och då allt 
land i Uppland vid en eller annan del av stenåldern 
varit strand är det vågat att på basis av en slipsten 
eller yxa bestämma åldern på en lokal. Detta visar 
att förutom kustmiljöerna så har stränder vid sjöar 
och älvar varit attraktiva miljöer. Ett användbart 
samlingsnamn, som understryker sådana lokalers 
närhet till sjöar och älvar, är limniska etableringar. 
När lokaler värderas är det viktigt att väga in även 
eventuella fornsjöar eller t.ex. älvars tidigare fåror. 
När det gäller mesolitikum är lokalerna mycket 
spridda i landskapet och några mer detaljerade bo
sättningsmönster har inte kunnat beläggas.

Mesolitikum präglas av att människor lever av 
marinjakt och fiske, ett inslag av annat vilt finns 
också kontinuerligt under hela perioden. Man 
bosätter sig under perioden främst vid havssträn
der. Det finns emellertid hela tiden grupper som 
istället lever i inlandsmiljöer men då nästan alltid

Mesolitiska boplatser Neolitiska boplatser

Stort område i m2 Litet område i m2

Många små boplatser En stor boplats

Heterogent kulturlager Homogent kulturlager

Skeenden omedvetna om 
varandras existens

Skeenden medvetna om 
varandras existens

Intermittent fyndförekomst
61 ovwvnz

Genomgående hög fynd
frekvens

Figur 9./tabellen redovisas generella drag på 
mesolitiska respektive neolitiska boplatser i norra 
Uppland och södra Norrland genom att dessa 
kontrasteras mot varandra (Björck m.fl. 2000:48).
Figure 9. Table presenting general traits at Mesolithic 
and Neolithic sites in northern Uppland and southern 
Norrland by contrasting them with each other (Björck et. 
al. 2000:48).

vid sjöar och vattendrag (Larsson 1994; Lundberg 
1997; Carlsson 2005). Detta betyder inte att andra 
delar av landskapet legat öde men bruket av dessa 
miljöer kanske inte primärt handlat om boende. 
Att döma av de lämningar vi finner är det emeller
tid helt säkert att majoriteten av människorna vid 
denna tid levde nära en strand och till stor del av 
marina resurser. Detta är ett förhållande som med 
all önskvärd tydlighet framgår i en överväldigande 
majoritet av mesolitiska material (t.ex. B urenhult 
1999; Knutsson m.fl. 1999:105; Björck m.fl. 2000, 
2001; Nordqvist 2000; Åkerlund lppö^off; Lars
son m.fl. 1997; Carlsson 2005).

Lokaliseringen av lokalerna till främst stränder 
är en bild som äger giltighet även under neoliti
kum. Det finns dock strukturer som verkar för
ändras, t.ex. bosättningsmönstren. Det har visat 
sig att i de områden som inventerats grundligt 
finns längs den dåtida stranden, grupper av bo
platser med ett inbördes avstånd av 10-20 kilome
ter. Detta mönster har av allt att döma en generell 
giltighet och motsvarande kan anas på Åland och
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iakttas såväl på Gotland som på t.ex. Södertörn. 
Vanligtvis innehåller varje grupp boplatser förde
lade på hela den neolitiska sekvensen, utom hori
sont 5 och senneolitisk tid (Björck 2002, 2003a, 
2003b, 2003c, 2004). Från Gästrikland och Upp
land är idag 13 sådana bebyggelseområden kända. 
Ett likartat mönster med bygder fortsätter både 
norr och söder om dessa landskap (hg. 3 och 10).

Boplatsgrupperna är avskilda från andra bosätt
ningsområden av ett avsnitt skärgård utan tecken 
på bosättning. De få lokaler som påträffats i in- 
landsmiljöer är samtliga belägna vid stränderna 
till sjöar och älvar. Detta betyder dock inte nöd
vändigtvis att inlandet inte har utnyttjats, bara att 
man normalt inte förlagt sitt boende dit. Vid en tid 
då jordbruket haft en relativt marginell ekonomisk 
betydelse och hav, sjöar och vattendrag haft rika 
resurser att erbjuda fanns mycket att vinna på en 
kustnära lokalisering. Områdena mellan grupperna 
har inventerats med ungefär lika stor intensitet och 
den bild som framträder är av allt att döma innebo
ende i materialet och beror inte på uppodlingsgrad 
eller andra för stenålderns bosättningsmönster ir
relevanta variabler, såsom t.ex. kan vara fallet när 
lösfynd är bas för tolkningarna (jfr. Apel m.fl. 1995, 
1997). De neolitiska bygder som berörts av inven
teringar är Dalälvs-, Mårtsbo-, Gavleå-, Testebo- 
och Hamrångebygden. De bygder som berörts av 
E4-projektet är från norr mot söder Dalälv-, Mån- 
karbo/Tierp-, Vendel- och Björklinge/Bälinge mos
sar bygden. I de bäst inventerade bygderna finns 
mellan 40-100 boplatser i varje grupp.

Inventering har även utförts i det neolitiska in
landet, d.v.s. på högre nivåer i landskapet. I dessa 
miljöer har hittills främst påträffats lokaler av me- 
solitisk karaktär. Det finns emellertid lokaler som 
ligger i inlandet relativt till den med boplatsen 
samtida kusten. I alla kända fall finns dock dessa 
boplatser nära stränderna till sjöar och vattendrag, 
t.ex. vid Dalälven (Hedesunda, Österfärnebo) och 
vid Storsjön. Denna typ av lokaler har funnits re
dan under mesolitikum och jaktviltet, såväl under 
mesolitikum som under neolitikum, domineras av 
arter som lever i eller i närheten av dessa miljöer, 
t.ex. grävling, älg, hjort, bäver, svin, hare, utter, 
skogsmård, fågel och fisk (Björck 1999a, 2000b; 
Björck m.fl. 2001:88; Carlsson 2005:46^ Åberg J.

2005:7664 Eriksson 1980; Lannerbro 1984; Lars
son 1994:248). Under senneolitikum verkar en 
förändring ske, parallellt med att indikationer på 
jordbruk blir mer spridda växer ett mer frekvent 
utnyttjande av inlandsmiljöer fram. En förändring 
som också antyds i t.ex. spridningar av lösfynd (se 
t.ex. Björck & Guinard 2003; Lekberg 2003).

Det mesolitiska samhället
Under mesolitikum bosätter man sig således 
främst vid havsstränder och i viss mån vid innan- 
vatten, vilket inte är förvånande då dessa miljöer 
är rika på resurser och ligger längs allfartsvägarna 
med dåtidens teknologi.

Den äldre stenålderns boplatslämningar konsta
terades ovan vara spridda över stora ytor (fig. 2). 
Detta tolkas som att det, till skillnad från många 
av de neolitiska lokalerna, rör sig om platser som 
brukats under en viss del av året för specialiserad 
säljakt o dyl. Undersökningsresultat från mesoli
tiska lokaler äldre än ca 4500 f.Kr. har påvisat att 
dessa många gånger kan tolkas som brukade inom 
ramen för ett system med säsongsförflyttningar. 
Inga säkra gravar har påträffats på denna typ av 
lokaler i regionen (t.ex. Björck m.fl. 2000, 2001; 
Guinard & Vogel 2007).

När det gäller lokaler från senmesolitikum är 
tolkningsunderlaget skralt och åsikterna går isär 
när det gäller hur människor levde. Det finns två 
huvudlinjer, den ena vill se en förändring under sen
mesolitikum som leder fram till det neolitiska. Den 
andra förfäktar att ett tvärt brott och en stor föränd
ring sker vid begynnelsen av tidigneolitikum (jfr. 
Knutsson m.fl. 1999; Lindgren 2004; Sundström 
& Darmark 2006). Då det utifrån de material som 
hittills framtagits är uppenbart att såväl levnadssät
tet som näringsekonomin inte förändras vid över
gången mot TN ter sig den första hållningen vara 
riktig. Bosättningarna vid sjöar och vattensystem 
i inlandet är inte att betrakta som inlandsbosätt- 
ningar i egentlig mening utan benämns lämpligen 
limniska etableringar. Platser i dessa miljöer liknar 
till sin karaktär kustboplatserna med tyngdpunk
ten på jakt och fiske (Björck m.fl. 2001:88; Larsson 
1994:248). Säsongsvandringar som under ett äldre 
skede förefaller att ha varit en del i levnadssättet får
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Månkarbo

Figur io. Neolitiska bygder, grupper av boplatser finns längs kusterna men i viss mån även vid innan vatten 
(befintliga och forntida). Ifiguren redovisas 14 neolitiska bygder från Vendel i söder till Söderala i norr. De mindre 
grupper som verkar finnas i limniska lägen vid Hedesunda och Österfärnebo är också markerade. En detaljerad bild 
av ett territorium av de tre som finns i Dalälvsbygden under horisont 3 visas med en bättre upplösning nedan (fig. 14).

Figure 10. Neolithic districts, groups of settlements occur along the coasts but also to some extent by inland 
waterways (present and ancient) The figure presents 14 Neolithic districts, from Vendel to the South to Söderala 
to the North. Lesser groups in limnic locations at Hedesunda and Österfärnebo are also marked. A more detailed 
representation of on of the three territories of the Dalälven district under horizon 3 is shown at a higher resolution 
below (figure 14).
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Fragments per squaremeter

Dispersion of Porphyry 
Fragments per squaremeter

Nyängsberget
(Mountain)

ASOQto X
x A104 

A78# A10».

Anläggningar
I förvaringsgrop 
1 förvaringsgrop? 

Hf härd 
SŚ kokgrop 
H nedgravning 

pinnhål 
pinnhål?

' i stenskou pinnhål 
stenskott stolphål 
stolphål

Figur i i . Några exempel på 
mesolitiska aktiviteter dokumenterade 
på boplatser. Till vänster en hydda 
med nedsänkt golv från Vittersjö 
i Gästrikland och ovan en härd 
med tillhörande slagplatser från 
Gårdjösundet i Hälsingland (Björck 
m.fl. 2000, 20 oi). I båda fallen små 
avgränsade aktiviteter synbarligen 
avgränsade funktionella enheter utan 
direkt samband med övriga spår på de 
mycket omfattande boplatsområden i 
vilka de ingick.

Figure ii. Some examples of 
Mesolithic documented activities on 
settlements. To the left a hut with sunken 
floor from Vitterjö, Gästrikland, and 
above a hearth with adherent knapping 
areas from Gårdsjösundet, Hälsingland 
(Björck et. al. 2000, 2001). In both cases 
small delimited activities in functionally 
separate units without any direct 
connection to other traces on the large 
settlements to which they belonged.
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antas överges redan under senmesolitikum. Det är 
när det gäller resonemang kring säsongsvandringar 
av stort intresse att skelett från människor som levt 
i limniska miljöer ofta har mer terrestra isotopvär
den än de som påträffas i kustmiljöer. Ett förhållan
de som rimligen inte kan tolkas på annat sätt än att 
människor under loppet av senmesolitikum upp
hör med säsongsvandringar mellan olika ekotoper 
och redan vid denna tid lever antingen i inlandet 
eller vid kusten (Fridén 2005:34). En indikation på 
att en förändring sker under senmesolitikum är att 
flera moderna undersökningar visat att man redan 
vid denna tid har permanenta boplatser i kustnära 
såväl som limniska miljöer (Carlsson 2005:53; Kar
sten & Knarrström 1999:205; Karsten 200i:84ff.). 
Om människor i dessa miljöer haft säsongsbosätt
ningar förefaller det som om man i många fall rört 
sig inom respektive miljö, mer sällan mellan dessa 
(Lundberg 1997; Nordqvist 2000). Här finns emel
lertid stora möjligheter för enskilda grupper att 
forma system som är anpassade till den miljö de vis
tades i. Att olika grupper i skilda regioner valt olika 
strategier torde gälla under stenåldern såväl som 
under senare perioder. Sådana val kan ha sin orsak 
i lokala historiska och kulturella sammanhang.

När platser undersöks visar det sig ofta att dessa 
representerar ett diskontinuerligt bruk av ett bra 
skärgårdsläge. De enskilda faserna förefaller oftast 
var relativt småskaliga skeenden. Vid Gårdsjösun- 
det i Hälsingland kunde en 400 årig sekvens av 
utnyttjande påvisas på en plats av detta slag. De 
enskilda skeendena är på platser som denna små
skaliga, t.ex. en härd med två slagplatser, en hydda 
med en kokgrop eller kanske två parställda hydd- 
grunder (Björck m.fl. 2000, 2001; jfr. Darmark & 
Sundström 2006; Guinard & Vogel 2006)

Mesolitiska bostäder

Det verkar finnas en variation mellan mer stabila 
och lättare bostäder under perioden som skulle 
kunna betraktas som spår efter ett landskapsut- 
nyttjande med permanenta boplatser kombine
rat med mer tillfälliga komplementärplatser. Bo
städerna har sannolikt på många av dessa platser 
varit enkla, vilket också förklarar varför dessa 
många gånger inte lämnat några synliga spår. I de

fall där bostäder kunnat iakttas ligger dessa ofta 
ensamma, vilket kan indikera att en liten grupp, 
kanske två familjer utnyttjat boplatserna (Björck 
m.fl. 2000; Björck 2007b). Man har kanske under 
en stor del av året levt utspridda i landskapet och 
under vissa perioder har flera sådana grupper sam
lats på en plats. De bostäder som dokumenterats 
är ofta rektangulära hus och hyddor (Björck m.fl.
2000; Carlsson 2005; Lundberg 1997). z

/

Det neolitiska samhället
Ovan presenterades de ansenliga bygder som un
der neolitikum växer fram längs kusten (fig. 10). I 
det följande skall ett försök göras att rekonstruera 
samhället genom att nämnda storskaliga bosätt
ningsmönster relateras till bostäder och boplat
sernas organisation.

Neolitiska bostäder
Bostäder är ett viktigt steg mot bilden av det neo
litiska samhället i östra Sverige. Allt eftersom fler 
konstruktioner dokumenterats har det blivit up
penbart att bostädernas utseende under stenål
dern har varierat både över tid, inom olika perio
der och mellan regioner. Alla konstruktioner kan 
inte passas in i en mall. En bostad är inte portabel 
såsom artefakter, utan en komplex och stationär 
konstruktion. Man får föreställa sig att bostäder
na oftast skapats efter en idé om hur en lämplig 
bostad bör vara beskaffad. När en enskild bostad 
konstrueras efter en sådan idé bör denna ofta ha 
anpassats efter t.ex. platsens karaktär, konstruk
törernas behov i det enskilda fallet, tillgång på 
material, tänkt brukningstid eller tänkt funktion. 
Dessa och sannolikt många andra variabler bör ha 
påverkat den slutgiltiga konstruktionens karaktär. 
Vi bör således räkna med ett brus, undantag och 
tillfälliga lösningar. Generellt bör dock de efter
strävade egenskaperna kunna avläsas och vår upp
gift blir därmed att i mångfalden försöka finna de 
generella drag som avspeglar idén. Det är dessa 
idéer som möjligen kan berätta om samhällsut
vecklingen över tid.

Genom att de konstruktioner som framkommit 
längs E4 och vid andra undersökningar i Uppland
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Figur 12.1 figuren redovisas planerna för femtio neolitiska hyddgrunder från östra Sverige. Detta urval kan 
sägas vara typiska exempel på dels den variation men också de generellt enhetliga drag som finns bland de neolitiska 
bostäderna. För mer detaljer och beskrivningar av de enskilda lämningarna hänvisas till Björck 2007b.

Figure 12. Plans of50 Neolithic hut remains from eastern Sweden. This selection shows typical examples ofboth the 
variation and the general traits of Neolithic dwellings. For further details ofthe separate huts, see Björck 2007b.

och angränsande län har utvecklingen översiktligt 
kunnat skisseras (Björck 2007b). Bostäderna på 
kustboplatserna är tämligen små och rundat rek
tangulära eller ovala. Hur dessa konstruerats varie
rar, men genomgående är att taket burits upp av 
väggarna och inte mittstolpar. Det har inte heller 
funnits någon härd inne i hyddorna. Klimatet var 
emellertid mildare och människorna säkerligen 
mer härdade. Uppvärmning har av allt att döma 
skett genom att upphettad sten tagits in vid behov 
och lagts i en grop som finns centralt i många av 
bostäderna. Storleken på de neolitiska bostäderna 
varierar men att dessa är tämligen små är en gene
rell tendens i östra Sverige. Vilket utrymme man 
väljer att värma upp och bo i är dock något som i 
hög grad är kulturellt variabelt, de bostäder vi fin
ner måste vara grund för tolkningen av samhället. 
Detta även om vi finner dem vara alltför små för 
våra egna behov. De osteologiska indikationerna, 
såväl som platsernas organisation och keramikbru
ket visar att neolitiska kustboplatser brukats året 
om. Detta tillsammans med avsaknad av andra ty
per av lokaler kan i dagsläget inte tolkas som an
nat än att kustboplatserna varit den permanenta

boplatsen för dessa människor. Med detta sagt 
kan man konstatera att dagliga aktiviteter bör ha 
skett på ett större område omkring och inte enbart 
i hyddorna. Av denna anledning kan bostadsrum
met sägas vara större än enbart hyddan som snarast 
fungerat som sovrum (jfr. Malmer 2002:100).

Kustbyar
Orsaken till att utbredningen och karaktären på 
boplatserna som hör till yngre stenåldern oftast är 
annorlunda i jämförelse med de mesolitiska har vid 
undersökningar visat sig bero på att det ofta finns 
flera hyddor på varje lokal vid denna tid (fig. 12, 
13). Boplatserna har varit kustbyar snarare än sä
songsboplatser för en liten grupp människor, de 
stora mängderna lerkärl indikerar också att man i 
stor omfattning lagrat matvaror. Lokalerna har en 
tydlig organisation, bostäderna är placerade runt en 
öppen gemensam yta eller på en rad längs stranden 
(fig. 13). I dessa ”kustbyar” har man levt året om 
och begravt sina nära och kära nära sig på boplat
serna eller, åtminstone under mellanneolitikum, på 
nekropoler (Björck M. m.fl. 2004; Björck 2007a).
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Ofta finns en hydda på varje plats där fyndmate
rialet indikerar en mer rituell funktion. I sådana 
hyddor kan gravar, minikärl eller t.ex. lerfigurer på
träffas (Björck 1998; Artursson 1996b, 2006). Flera 
neolitiska platser som undersökts inom ramen för 
E4 projektet är synbarligen organiserade efter sam
ma grundmönster, t.ex. boplatsen Högmossen vid 
Mehedeby, Bålmyren och Snåret i Vendel. Det åter
kommande mönstret med flera bostäder kan möjli
gen tolkas som att tre till åtta familjer levt på denna 
typ av platser. Det verkar vara framförallt två olika 
organisationer man åsyftat då boplatserna anlagts, 
dels en linjär och dels en cirkulär struktur. Orsa
kerna till att platser under neolitikum har organi
serats företrädesvis linjärt eller cirkulärt kan vara 
många, men det är kunskapen om sådana möns
ter som primärt ter sig viktigt. Idag kan vi se att 
sådana mönster i platsernas organisation blir allt 
bättre belagda. Den linjära typen har dokumente
rats vid Högmossen, Häggsta III, och kanske också 
på Södra Mårtsbo samt i Fagervik. Cirkulärt orga
niserade platser kan exemplifieras med Fräkenrön- 
ningen, Bollbacken, Fågelbacken och kanske Bål
myren samt Vendel 1:1 (Artursson 1996a; Björck 
1998; Darmark & Sundström 2005; Olsson 1997; 
Björck M. m.fl. 2004; Björck & Hjärthner-Holdar 
2007). Materialet indikerar att cirkulärt respektive 
linjärt organiserade platser existerar parallellt un
der större delen av neolitikum.

Boplatsernas sammanhang 
inom bygderna
En kustby av detta slag rymmer i sig självt en större 
grupp samverkande människor än vad som verkar 
ha varit fallet under mesolitikum. Det är emeller
tid sannolikt att dessa också ingått i än större en
heter, sannolikt en segmentär stam. Inom vilken 
man har utnyttjat landskapet på ett varierat sätt.

Ser man till övriga samtida boplatser i det direkta 
närområdet, ca 6 kilometer runtomkring en lokal, 
finns i välinventerade områden ungefär 5 andra 
samtida boplatser. Till dessa familjeboplatser kom
mer större lokaler som kanske skall förstås som sam
lingsplatser, där man samlats från många kustbyar 
för att knyta allianser, idka byteshandel, giftermål 
och gemensamma ceremonier. De mindre platserna
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kan vara jaktstationer eller platser för särskilda akti
viteter, t.ex. olika slag av råvaruutvinning (fig. 14).

Knyter man samman data från bostäder, boplats
organisation, bosättningsmönster och bygder finns 
i dessa en rad strukturer som kan berätta om det 
neolitiska samhället i östra Sverige. De enskilda bo
städerna kan tolkas som bostad för en kärnfamilj. 
På enskilda kustbyar finner vi spår av 3-8 familjebo
städer. Detta är storleken på den sammanlevande 
gruppen i kustbyarna. I varje bygd längs kusten 
finns 2-3 territorier med omkring 6 samtida loka
ler. Om man räknar med ca 25 personer per lokal 
ger detta en numerär om ca 150 individer i ett ter- 
ritorie. Då det finns 2-3 territorier i vardera bygd 
antyder detta en befolkning på 200-400 indivi
der. Med utgångspunkt i det anförda förefaller det 
plausibelt att tolka territorierna som någon typ av 
delgrupper inom bygden. Det är sannolikt att ter
ritorierna varit mer eller mindre integrerade sam
hällen. Människorna inom de två till tre territorier 
som utgör en synkron bygd har sannolikt träffats 
relativt frekvent och samarbetat t.ex. vid vissa ty
per av jakt eller om gruppen var hotad. En tolkning 
som ligger nära till hands är att kustbyarna repre
senterar basenheter i ett segmentärt stamsamhälle. 
De regelbundna avstånden mellan bygderna längs 
kusten motsvarar ca 3-6 timmars kanotresa, d.v.s. 
motsvarar gränsen för dagliga kontakter. Har dessa 
likformiga avstånd som uppträder i princip i hela 
östra Sverige sin orsak i behov av territorium eller 
möjlighet till frekvent kontakt?

Det skall påpekas att de riktvärden som anges 
och tolkas här är generaliseringar utifrån iaktta
gen empiri. Detta betyder att variationen i grupp
storlek, resursutnyttjande etc. kan variera mellan 
enskilda territorier och bygder. Rent generellt är 
det ändå rimligt att det är samhällen av den skis
serade typen som skapat de spår vi finner.

Människornas världsåskådning
När det gäller människornas världsåskådning torde 
vi ha bäst förutsättningar att nå denna genom att 
utnyttja gravmaterial och figurativa avbilningar av 
olika slag. I södra Sverige kan den specifika grav
keramik som man finner, sannolikt kvarlämnad i 
samband med offer, vid t.ex. megalitgravarna bru-
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Figur 13. Kustbyar, den organisation som dokumenterats på storskaligt undersökta neolitiska boplatser i 
östra Sverige indikerar att det varit 3-8 hyddgrunder i simultant bruk på varje plats. Det verkar också som att 
en av dessa även haft en mer rituell funktion. Att en av flera står ut i detta avseende indikerar starkt att en viss 
rituellspecialisering funnits inom det samhälle som avspeglas i kustboplatserna.

Figure 13. Coastal villages. The organisation documented on larger excavated Neolithic sites in Eastern Sweden 
indicates that 3-8 huts have been in use simultaneously. Also indicated is that one ofthese might have been used for 
ritual purposes, signifying a certain ritual specialisation in the community represented by the coastal settlements.

kas (se t.ex. Sjögren 2003: 44H; Burenhult 1999: 
297!?.). I östra Sverige finns få motsvarigheter där 
keramik brukats för offer (se dock Hallgren m.fl. 
1997). Skogsmossen, den plats där keramiken off
rats avviker dock ur flera aspekter, t.ex. mängden 
boskap, från det som är vanligt i östra Sverige och 
verkar vara lämningar från en grupp som hämtat 
mycket ideér från Sydsverige.

I östra Sverige där det finns få offer och megalit
gravar bör en annan grund sökas. Det ter sig rimligt 
att istället utnyttja rödockrabegravningar och de 
offer som följt med i dessa gravar. Gravarna utgör 
bara en väg att nå människans världsåskådning. På 
många av boplatserna finns också små brända lerfi
gurer föreställande människor, sälar, älgar och gri
sar. Från E4-projektet finns sådana bevarade bl.a. 
från Brännpussen, Snåret, Postboda och Högmos
sen. I östsvenska material framträder stenålderns 
symbolvärld som förefaller vara besläktad med de 
bilder som ristats vid t.ex. Nämforsen och gestal
tats i lerfigurer i hela området kring norra Öst

ersjön. Bilderna utgör en variant på en bildvärld 
som förekommer och är likartad över hela Eura
sien (Ozols 1974; Carpelan 1975; 1977; Lindqvist 
1994; Wyszomirska 1984; Werbart 1999). Denna 
bildvärld skiljer sig radikalt från vad vi känner från 
megalitiska delar av södra Skandinavien och visar 
att Uppland inte självklart kan behandlas som en 
kulturell enhet med Skåne/Danmark (Björck & 
Larsson 2007b; Björck 2007a & 2007b).

Det ter sig således som att stenålderns upplän
ningar var en del av en samhällsform som trade
rade aspekter på en uråldrig bildvärld (jfr. Björck 
2007a). Motsvarande avbildningar finns också i 
regionen i form av klubbhuvuden av sten, förestäl
lande älgar och björnar. Föremål av skiffer som ofta 
formats till smäckra spjutspetsar eller dolkar med 
djurhuvudformiga avslut, utgör ytterligare en led
tråd. En sådan artefakt har påträffats i ett kultur
lager från mellanneolitisk tid vid Skuggan i Gäst
rikland (Hallgren i960). Andra spektakulära fynd 
från svensk stenålder är den s.k. gullrumskammen
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från Gotland, benfiguren från Korsnäs, Alunda äl
gen eller t.ex. Björnhuvudklubban från Stora Vika 
(Olsson m.fl. 1994; Burenhult 1999:348; Werbart 
i999:330ff; Björck 2003a, 2003b, 2003c). Gull- 
rumskammen som avbildar ett människohuvud 
och ett djurhuvud, troligen en älg har tolkats som 
en avbildning av ett totemistiskt förhållande mel
lan människa och djur (Gill 1998).

I bjärt kontrast till denna bildvärld står matres
ter och slaktavfall från undersökningar av neoli- 
tiska boplatser. Där utgör ben från älg och björn 
en försvinnande liten del, om de förekommer alls 
(jfr. ovan). De älgben som påträffas på kustbo
platserna är dessutom ofta bara från älgens huvud. 
Detta kan tyda på att älg och björn betraktats som 
speciella djur, kanske som totemdjur. Reminiscen
ser av sådana föreställningar finns även från sen 
tid ibland nordliga befolkningar i Sverige, Norge, 
Finland och Ryssland (t.ex. Edbom 2000).

I mångt och mycket verkar en röd tråd löpa från 
den äldre till den yngre stenåldern i östra Sverige.

\ Levnadssätt, gravskick och bildvärld indikerar alla 
j en kontinuerlig utveckling utan omvälvande brott. 
De människor som levde i Uppland under stenål
dern hade en världsåskådning, eller kosmologi, kan
ske grundad på shamanism och totemism. Denna 
åskådning hade man gemensamt med flertalet av de 
människor som levde på de neolitiska kustboplat
serna i östra Sverige. Området verkar ha ingått i ett 
större komplex av samhällen och gemensamma drag 
finns med människor i Norrland men också med 
grupper i öster. Förutom de uppenbara kopplingar
na i ikonografin fanns gemensamma drag i samhäl
lenas ekonomi som överallt främst var baserad på 
insamling av ätliga växter, jakt och fiske (jfr. ovan).

Nämnda kan ställas mot de megalitiska områ
dena i Sydskandinavien och t.ex. norra Tyskland 
där mer tydliga inslag av jordbrukande ekonomi 
finns men också en helt annan typ av kosmologi 
avspeglad i bl.a. gravskick och offerritualer. Kon
trasten mellan områdena kan inte nog poängteras 
och att skillnaden skulle bero enbart på högre be
folkningstryck i sydvästra Skandinavien kan nog 
uteslutas (jfr. Burenhult 1999:287). Att det inre av 
Östergötland skulle ha haft ett större befolknings
underlag än t.ex. Dalälvens mynningsområde ter 
sig minst sagt orimligt. Det är min övertygelse att
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förklaringen till skillnaderna är en fråga om tro 
och ideologi (Björck 2007a). I Sydskandinavien 
fanns monumentala kollektiva storstensgravar som 
dösar och gånggrifter, en gravform som uppfördes 
av stenåldersbönder i hela Västeuropa, liksom stor
slagna rituella offeranläggningar. Den ensartade 
bild som beskrivits ovan behöver dock nyanseras. 
Uppland utgjorde i det övergripande perspektivet 
ett randområde mellan östligt och sydligt. Det fö
rekommer indikationer på att vissa grupper kan 
ha haft tätare kontakter söderut och i begränsad 
mån anammat jordbruk under delar av neolitikum. 
I dessa områden, södra Öland, delar av Gotland, 
Närke- och Östgötaslätten kan vissa grupper ha 
upptagit mer av de idéer och förhållningssätt som 
kännetecknar de sydskandinaviska områdena. Om 
enstaka spår av jordbruk och tamdjur förekom 
i Uppland före övergången till senneolitikum, så 
förändrar det inte den allt överskuggande bilden av 
att den vanlige upplänningen var en säljägande och 
älgdyrkande kustbo under stenåldern.

Avslutande diskussion
Det är talande att inga indikationer på boskap 
eller jordbruk äldre än 2300 f.Kr. påträffats vid 
E4 undersökningarna. Resultaten har gjort att 
den stora berättelsen om jordbrukets expansion i 
början av fjärde årtusendet f.Kr. bör ifrågasättas 
i östra Sverige i allmänhet och Uppland i synner
het. Tidigare har man generaliserat bilden av sten
åldern med utgångspunkt från södra Sverige. Det 
antogs ha funnits en enhetlig svensk kultur från 
Skåne till norra Uppland. Detta enhetstänkande 
är inte längre hållbart. Ingen neolitisk boplats som 
undersökts inom ramen för E4-projektet tyder på 
att odling eller hållandet av tamboskap varit av 
betydelse före senneolitikum. Det har inte heller 
påträffats några husgrunder efter långhus, eller 
några gravar, som tyder på att trattbägarkultur av 
det slag som kännetecknar Danmark eller Skåne 
funnits i Uppland. Däremot har vi rikliga spår ef
ter människor som levt i området, det är bara det 
att platserna på olika sätt, redskap, bostäder, bo
platslokalisering, näringsekonomi, gravskick etc, 
har likheter även med den materiella kultur som 
präglar boplatser kring norra Östersjön på t.ex.
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Figur 14. Avgränsade kulturlager i ett antal 
neolitiska bygder sorterade efter storlek och form. 
Till vänster visas några av dessa kulturlager i en 
rekonstruktion av en samtida skärgård. Bilden 
visar situationen kring boplatsen Högmossen, ca 
3400 f.Kr, i ett territorium av tre i Dalävsbygden. 
Högmossen är markerad men i norr kan även 
t.ex. den stora lokalen Alvkarlen 1 igenkännas 
genom sin form i uppställningen ovan.
Figure 14. Demarcated cultural layers in a 
number of Neolithic districts, arranged by size 
and shape. To the left some of these layers in a 
reconstruction of a contemporary archipelago.
The picture represents the situation around the 
settlement at Högmossen about 1 400 BC in 
one of three territories in the Dalälven district. 
Högmossen is indicated, but the large site of 
Alvkarlen 1 can also be recognised to the North 
through the array above.
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Figur 15. Ett urval av de motiv som verkar ha varit av stor betydelse för människorna i östra Sverige under 
stenåldern. Likartade motiv är också kända från öster och norr i t. ex. lerfigurer, ristningar eller snidade i trä eller ben 
(teckning: Ylva Roslund Forenius).
Figure 15. A selection of the motives of significance to the population Eastern Sweden during the Stone Age. 
Similar motives are also known from the East and the North, infor example clay figurines, engravings and carvings 
in wood or bone (drawing: Ylva Roslund Forenius).
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Åland eller i Finland. Att påstå att befolkningen 
i östra Sverige är helt lika Trattbägarkulturen i 
Skåne och något helt annat än de människor som 
vid samma tid finns på Åland en dagstur bort är 
en förenkling som illa speglar det vi finner lokalt. 
En modern arkeologi måste lyfta fram mångfald 
och förklara även det som skiljer mellan Skåne och 
Mälardalen. Inför denna utmaning har de arkeo
logiska kulturerna i sin nuvarande form en häm
mande inverkan på diskussionen.

Arkeologin är nu mogen att frångå subjektiva 
typologiska bedömningar som grund för vår bild 
av forntiden. Förenklade resonemang där samhäl
let skisseras utifrån ornering på en skärva eller for
men på en yxa skall ersättas med samhällsmodeller 
som byggs från spadała mönster som iakttas lokalt 
på skilda nivåer. En diskussion måste inledas där 
argument framförs om varför iakttagelser kring 
en eller annan företeelse kan avspegla aspekter 
på samhällets organisation. I denna analys brukas 
följande källmaterial; bostäder, boplatsorganisa
tion och bosättningsmönster i syfte att förstå det 
neolitiska samhället. Det som söks är upprepade 
generella mönster i dessa företeelser som kan vara 
utgångspunkt när socialorganisation diskuteras. 
Det finns anledning att misstänka att nämnda 
företeelser på olika sätt kan spegla samhället. Bo
städerna kan antas avspegla den grupp som lever 
under samma tak. På ett likartat sätt kan boplats
organisationen avspegla den grupp som levde till
sammans på kustboplatserna. Boplatsernas place
ring i landskapet berättar om vilka resurser man 
velat bo nära och sannolikt frekvent utnyttjat? Om 
bosättningsmönstret sammankopplas med teore
tiska modeller kring förhistorisk kommunikation/ 
teknologi kan dessa också ge en möjlighet till att 
diskutera samhällsorganisation på en högre nivå. 
För andra frågeställningar krävs andra källmate
rial. Om det är aspekter på tro och världsbild un
der neolitikum som diskuteras kan t.ex. gravar, of
fer, depåer och plastiska figurativa framställningar 
vara en lämplig utgångspunkt. Den empiriska 
grunden för uttalandet måste dock vara lokal, det 
duger inte att genom orneringen attribuera till en 
kultur och med stöd i denna projicera idéer kring 
nämnda och andra aspekter.

Det är för resonemangen viktigt att påpeka att

mänskliga aktörer är innovativa och kan göra an
norlunda saker, t.ex. kan någon till och med ha 
valt att experimentera med jordbruk även på dessa 
breddgrader. Det är således viktigt att förankra 
tolkningarna på alla dessa nivåer i en grundlig em
piri. Detta för att det skall vara möjligt att se vad 
som är generellt och vad som är speciellt. Mönster 
av detta slag är den grund i vilken en modern sam- 
hällsinriktad arkeologi bör förankra sina modeller 
om en mer nyanserad bild av forntiden skall kunna 
byggas. Typologin bör återgå till att vara det kro
nologiska redskap den en gång var och fortfarande 
är för t.ex. senneolitikum, brons- och järnålder.

Idag förs resonemang ofta bakvänt, man utgår 
från en skärva eller artefakt och ur denna deduceras 
sedan levnadssätt, bostädernas utformning etc. De 
skärvor eller redskap som antas berätta så mycket 
om den kulturella tillhörigheten och därmed om 
hur människor levde är ofta minst sagt mångtydi
ga. Kärlen kan emellertid berätta och lipidanalyser 
kan t.ex. ge svar på vad som tillagades. Detta eller 
bestämningar av ben är, till skillnad från typolo
giska attribueringar, en reell grund för att diskutera 
vad människorna levde av. En källkritisk hållning 
som lyfter fram att de tvetydiga fragment som tol
kas som kragflaskor lika gärna kan höra till mindre 
kärl utövas inte. När det gäller malstenar kopplas 
dessa ofta lättsinnigt till malning av jordbrukspro
dukter, men föremålet är ett praktiskt redskap för 
alla typer av vegetabilier och säger således föga om 
odling i sig självt. Det är talande att före senneoli
tikum är det mestadels hasselskal som erinrar om 
vegetabilierna och efter denna period nästan alltid 
brända sädeskorn. Att förklara detta tafonomiskt 
torde svårligen låta sig göras. Antaganden kring 
vad som malts bör verifieras i det enskilda fallet 
med t.ex. slitspårs- eller fytolitanalyser. Jag skulle 
kunna fortsätta och kritisera likartade länkningar 
som görs mellan, t.ex. flintspån, tunnackiga yxor, 
mångkantsyxor etc. och en tillvaro som jordbru
kare. Faktum är emellertid att dessa artefakter inte 
säger någonting om vilket näringsfång brukaren 
ägnade sig åt. Att sådana i Skåne påträffas tillsam
mans med sädeskorn, koben eller någonting annat 
berättar intet om den uppländska brukningskon- 
texten. Om denna kan bara sammanhanget på lo
kalerna i detta landskap berätta.
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Lösfynd på högre lägen i terrängen har i de 
fall undersökningar utförts kunnat knytas till 
mesolitiska bosättningar. Detta betyder inte att 
man inte ibland kan ha utnyttjat sådana miljöer 
under yngre stenåldern. Däremot bör man vara 
försiktig med att kalla ansamlingar av fynd och/ 
eller skärvsten för neolitiska gårdar. Mycket åter
står att bevisa angående sådana antaganden. Om 
man tar exemplet äldsta tidigneolitikum känner 
vi idag, från Björklinge i söder till Gävle i norr, 
till följande boplatser Anneberg, Glädjen, Nion- 
bergssjön, S:a Kvarnön, Skiljaren, Lilla Käringön, 
Hjällsjön, Strängnäs Udde, Överhärde, Österbo, 
Västeräng, Tavlan, Sofiedal 13, Mackmyra, Hälle- 
strömmen, Glättärnan, Glamsenängen, Dammen, 
Bondglamsen, Rovan, Möllersvreten, Kallmossen 
och Kristinelund. Alla dessa är kustboplatser eller 
limniska etableringar. På åtminstone ett tiotal har 
osteologin, precis som lokalernas läge antyder, vi
sat säljakt och fiske. Kallmossen uppges dock vara 
en trattbägar lokal som ligger i ett inlandsläge. 
Med hänsyn till att inga ben från domesticerade 
djurarter har daterats och närheten till en mosse 
bör möjligheten att det kan röra sig om ännu en 
insjölokal hållas öppen. En sådan tolkning av lo
kalen skulle också förklara att den brukats under 
flera perioder och att stora däggdjur dominerar. 
Detta slag av jaktvilt är vanligt på limniska etable
ringar (t.ex. Eriksson 1980).

Om materialens vittnessbörd tas på allvar verkar 
neolitiseringen, i betydelsen förändring mot agrar 
produktion, vara svårt överdriven i gängse östsven
ska historieskrivning. Om tanken på en närings- 
ekonomisk kontinuitet under stenåldern med ma
rin jakt som det centrala temat accepteras får detta 
också konsekvenser för den världsunika återgång 
till marin jakt som antagits ha skett under mellan- 
neolitikum (Sundström 2003; Diamond 1999). Om 
det inte skett en egentlig övergång till agrar pro
duktion i östra Sverige under tidigneolitikum be
tyder detta att den förändring som sker längs södra 
Sveriges kuster under mellanneolitikum snarare är 
en påverkan från, eller till och med en expansion 
av de samhällen i norr som alltid haft marina stra
tegier. Det är dessa grupper/detta levnadssätt som 
under mellanneolitikum verkar expandera söderut 
i form av den samling artefakter och det levnads-
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sätt som ibland benämns GRK (Browall 1991). 
En ny stor berättelse måste skapas och denna bör 
förankras i de lämningar som faktiskt karaktärise
rar området. Potentiellt kan naturligtvis lämning
arna tolkas på flera sätt. En annorlunda tolkning 
än den som framförts här kräver dock att vi finner 
mängder med lokaler, med andra typer av bostä
der som finns kontinuerligt under tidig- och mel
lanneolitikum. Om man betraktar de neolitiska 
kustboplatserna som jordbrukares tomtningsloka- 
ler i skärgården borde rimligen finnas jordbruks
produkter även på dessa. Som framgått är sådana 
spår minst sagt sporadiska och i förekommande 
fall visar de sig ofta vara sentida inblandningar. Jag 
har lokaliserat och avgränsat hundratals neolitiska 
lokaler, alla försök att finna gäckande inlandsloka
ler har dock misslyckats. Därför finner jag idag en 
utveckling där stora mängder inlandslokaler skulle 
framkomma högst osannolikt. De neolitiska läm
ningarna, i östra Sverige i allmänhet och dess norra 
del i synnerhet, tolkade i enlighet med ”Ochams 
rakkniv” resulterar i bilden av ett framgångsrikt 
samhälle framvuxet direkt ur mesolitiska grupper 
och kontinuerligt med sin näringsekonomiska bas 
i marina resurser.

Att på basis av enstaka artefakter knyta helhe
ten till en eller annan region är dock inte längre 
fruktbart. För att komma närmare dessa samhällen 
måste vi nyttja de nya, empiriskt välförankrade ma
terial som erhållits genom specialinventeringar och 
storskaliga utgrävningar. Om vi brukar dessa källor 
och lyckas länka samman iakttagelser och mönster 
som görs i materialen har vi möjlighet att börja 
bygga en långt mer nyanserad stenåldershistoria.

Om en alternativ bild där näringsekonomisk 
kontinuitet istället präglar stenåldern ger detta 
på flera plan betydligt enklare förklaringar till 
den empiri som iakttas i regionen. Detta får också 
konsekvenser för den världsunika återgång till 
marin jakt som antagits ha skett under mellan
neolitikum (t.ex. Sundström 2003). Om det inte 
skett en egentlig övergång till agrar produktion i 
östra Sverige under tidigneolitikum betyder detta 
att den förändring som sker längs södra Sveriges 
kuster under mellanneolitikum snarare är en på
verkan från, eller till och med en expansion av, de 
samhällen i norr som alltid haft marina strategier.
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Det är dessa grupper/detta levnadssätt som under 
mellanneolitikum verkar expandera söderut i form 
av den samling artefakter och det levnadssätt som 
ibland benämns GRK (Browall 1991; Diamond 
1999). Detta löser också ett traditionellt problem, 
nämligen de stora likheter som finns mellan me- 
solitisk och gropkeramisk kultur, trots att flera 
århundraden av bönder, i den traditionella tolk
ningen, antagits skilja dessa jägare åt. Lösningen 
är helt enkelt att det inte finns några århundra
den av bönder mellan nämnda jägare i regionen. 
Istället är det lokalt en utveckling som går från 
mesolitiska kustboplatser, över tidigneolitiska 
kustboplatser till mellanneolitska kustboplatser. 
Att en sådan kontinuitet finns är tydligt genom att 
boplatser hela tiden ligger i samma bygder, den 
förändring som sker är att boplatserna flyttar efter 
stranden i takt med strandförskjutningen (Ols
son 1996; Segerberg 1999; Björck 2003a, 2003b, 
2003c, manus). Det är också synligt i att t.ex. 
trindyxor finns på kustboplatserna från mesoliti- 
kum och fram i mellanneolitikum.

I östra Sverige finns således kontinuerligt dessa 
marina samhällen och över tid blir dessa allt mer 
dominerande. Det är mycket möjligt att vissa drag 
i formgivningen av keramiken i dessa miljöer lå
nats in från jordbrukare i söder, men kärlen har 
i så fall brukats i en från källan till stor del av
vikande miljö. Det bör också påpekas att andra 
drag, t.ex. gropar eller kamornering visar på öst
liga influenser. Det finns också goda argument att 
länka detta samhälle ideologiskt och religiöst till 
ett större Eurasiatiskt område där variationer av 
likartade symbolvärldar med rötter i mesolitikum 
förvaltas av en lång rad grupper (Björck & Lars
son 2007a; Björck 2007a).

I den breda genomgång av benmaterial från sten- 
åldersboplatser som gjorts här har det visat sig att 
det begränsade inslaget av domesticerade djur från 
E4 undersökningarna inte är unikt. När det gäller 
den animaliska födan visar genomgången att säl, 
fisk och landdjur är det vi finner spår av på över 
98% av lokalerna. Av de lokaler där ett inslag av do
mesticerade djur diskuterats utgör dessa dessutom 
ofta enstaka fragment i större material med säl och 
fisk. Även om alla iakttagelser av domesticerade djur 
okritiskt accepteras utgör spåren knappast en giltig

grund för att tala om yngre stenåldern i östra Sve
rige som präglat av jordbruk. Kring dessa fragment 
måste dock källkritiskt framhållas svårigheterna att 
urskilja senare inblandningar, d.v.s. risken för se
nare material tolkas som en del av det neolitiska 
materialet. Till detta kan läggas faran att förväxla 
små brända fragment av hjort/älg och nöt eller t.ex. 
får/get och rådjur, d.v.s. osteologiskt osäkra be
dömningar som sedan i statistiken behandlas som 
säkra belägg. Det senare är en felkälla av betydelse 
också för material som har daterats. Det är tänkvärt 
att spår av yngre lämningar från brons- och järnål
der inte är särskilt vanligt på stenålderslokaler, ett 
sådant inslag bedöms finnas på en ungefär tredjedel 
av platserna. När det gäller de platser där domes
ticerade arter påträffats finns emellertid ett sådant 
inslag belagt på 75% av dessa.^

Det är inte min intention att säga att spår av 
jordbruk och domesticerade djur inte kan finnas. 
Det ligger i det teoretiska samhällsperspektiv som 
framlagts här att enskilda aktörer, grupper eller 
lokalsamhällen kan ha integrerat mer eller min
dre av sådana inslag. Att sådant förekommer ryms 
i modellen men för att göra en arkeologisk his
torieskrivning för stenålderns människor i östra 
Sverige är det tveklöst så att den stora massan av 
material måste prägla vår bild. Som torde ha fram
gått är det inte rimligt att hävda en övergång till 
en tillvaro med jordbruk och domesticerade djur 
före senneolitikum. Det som är förvånande är inte 
om enstaka fragment av ko eller get dyker upp på 
någon lokal i södra delarna av östra Sveriges skär
gårdar. Snarare är det de östsvenska gruppernas 
uthålliga fasthållande vid kustboplatser och ma
rina näringar som behöver förklaras. Bilden som 
skisserats här gör det absurda i gängse stora be
rättelse synligt. Mängden arkeologiska material är 
idag tillräckligt många för att upplösningen, inom 
relativt små områden, möjliggör att regionala 
variationer blir synliga. Dessa variationer bör vi 
utnyttja för att skriva en samhällsinriktad arkeo
logisk historia där nyanserna utnyttjas. Historien 
i en region kan rimligen inte skrivas från det av
vikande utan bör utgå från det generella.

I undersökningen av benmaterialen kan man se 
vissa skillnader över tid i vad man har jagat. Under 
mesolitikum verkar man ha haft en mer varierad
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jakt, för att under neolitikum inrikta sig i allt högre 
grad på en storskalig säljakt. Det finns emellertid 
aktörer och grupper som väljer egna, ofta lokalt 
anpassade, lösningar. Det kan röra sig om jakt på 
en större andel terrestra djur, större inslag av fiske 
eller mer domesticerade djur. Dessa sporadiskt fö
rekommande variationer förändrar dock inte att 
storskalig säljakt verkar vara den mest allmänt fö
rekommande och därmed den viktigaste källan till 
kött under stenåldern. Den förändring från mer va
rierad jakt mot en alltmer dominerande säljakt som 
verkar ske vid övergången mellan meso- och neoli
tikum bör förklaras. Viktigt för denna förändring 
var antagligen utvecklingen av en förrådsekonomi 
som gjorde att man kunde jämna ut tillgången mel
lan perioder med bättre och sämre tillgång på mat. 
Integrationen av keramik i den materiella kulturen 
betraktas här som ett arkeologiskt iakttagbart sym
tom på introduktionen av lagringsekonomi.

Dialogen kring samhället måste hållas på en nivå 
som är rimlig med hänsyn till neolitisk kommuni
kationsteknologi. Avstånd som, med för neolitiska 
människor tillgänglig teknologi, kunnat överbryg
gas på en dag bedöms utgöra en lämplig rumslig 
ram för lokalsamhällets avgränsning. Sannolikt 
finns emellertid de människor med vilka man haft 
frekventa kontakter närmare. En tolkning som ter 
sig rimlig är att de bygder som kan iakttas i mate
rialet kan ha utgjort ram för lokalsamhällen. Inom 
bygderna ligger samtida boplatser i olika territorier 
på maximalt några timmars avstånd, vilket betyder 
att restiden mellan dessa, tur och retur, är maximalt 
uppgår till 6 timmar. Inom territorierna ligger lo
kalerna i normalfallet endast på omkring en timmes 
inbördes avstånd. Däremot kan större områden på 
basis av giftermål, byteshandel o.dyl. ha varit mer 
eller mindre affinerade och därigenom löst integre
rat betydligt större områden. Dessa företeelser har 
dock inget att göra med vilka människor man dag
ligen träffat. Man har inte kunnat förlita sig på att 
erhålla värme, mat och andra livsnödvändigheter 
från avlägsna människor. All sådan produktion har 
rimligen producerats inom ramen för den självför
sörjande enhet som här benämns lokalsamhället.

Genom att analysera lämningar av bostäder på 
kustboplatserna har påvisats att dessa vanligtvis är 
tämligen små och rundat rektangulära eller ovala

(Björck 2007b). Hur dessa konstruerats varierar, 
men genomgående är att taket burits upp av väg
garna och inte mittstolpar. Det har inte heller fun
nits någon härd inne i hyddorna. Bostäderna har 
sannolikt brukats som sovrum och förvaringsplats 
för personliga ägodelar. De dagliga aktiviteterna 
har skett på ett större område omkring och inte 
enbart i hyddorna. Av denna anledning kan bo
stadsrummet sägas vara större än enbart hyddan 
som funktionellt snarast motsvarar sovrummet. 
Boplatserna har varit organiserade och skiljer sig 
därigenom helt från de mesolitiska lokalerna. För 
de som intar en kritisk hållning till dokumente
rade konstruktioner kan framhållas att grunddra
gen i organisationen är synlig även i spridning av 
fynd, avfallshögarna utanför bostäderna (Larsson 
2007), t.o.m på platser där fördjupad förståelse 
för mönstren inte uppnåtts (t.ex. Olsson 1997; 
Darmark & Sundström 2005). Organisationen 
av boplatserna är vanligtvis linjär eller cirkulär. 
Med det menas att bostäderna legat på rad eller 
i en cirkel. Båda dessa organisationsprinciper är 
väl kända från etnografiskt material (Lindholm & 
Vogel 1996a, 1996b). Till varje hydda hör aktivi- 
tetsytor, signalerade i fyndspridning eller anlägg
ningar, t.ex. en härd, kokgrop och en avfallshög. 
I avfallshögarna som är knutna till bostäderna 
finns kokkärl, förvaringskärl, husgeråd. Andelen 
matavfall är högre i dessa högar än på övriga delar 
av boplatserna. Delar av en enhetlig uppsättning 
av redskap verkar också finnas vid varje hydda. 
Denna nya neolitiska organisation förefaller fin
nas redan från början när boplatser med keramik 
uppträder. Detta indikerar att förändringen mot 
bofasthet har skett under den sista delen av meso- 
litikum, en bild som också har stöd i flera moder
na undersökningar (jfr. Klassen 2000; Karsten & 
Knarrström 1999:205; Karsten 200i:84ff; Malmer 
2002:i5ff; Carlsson 2005:53). Att de stabila ma
rina resurserna är viktiga för denna förändring ter 
sig uppenbart när tillgängliga material utvärderas 
(jfr. Burenhult 1999:284!^; Wyszomirska 1988).

Om man gör antagandet att bostäderna brukats 
av familjer, kan boplatserna i normalfallet vara bo
ställe för en grupp av familjer, kanske en lineage. 
De av flera boplatser bestående territorierna skulle 
kunna tolkas som klanområden. I detta perspek
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tiv ter det sig rimligt att boplatsgrupperna utgör 
en materiell avspegling av en segmentär stam. Det 
tvärkulturelit mest utbredda systemet är att söner
na bor kvar på föräldrarnas boplats och att deras 
gemåler flyttar dit (virilokalt). För en sådan tolk
ning kan man utöver bostädernas utformning även 
argumentera utifrån näringsekonomin. Detta efter
som inlärning av marina jaktstrategier, metoder, 
platser, tidpunkter och säsonger säkerligen krävt 
en lång lärotid då de unga följde med på jakten. Det 
var viktigt för jägarna att väl känna sina jaktmar
ker. För att detta skall tala för virilokalitet krävs 
att jakten bedrivits i gendergrupper och då alltså 
främst av män. Vidare att specialiserad kunskap om 
tillvägagångssätt och platser förmedlas genom del
tagande i verksamheten från unga år. Bådadera är 
antaganden som författaren finner vara sannolika. 
Till detta kommer att en sådan organisation, som 
det tycks finnas argument för i materialet, rent et
nografiskt tillhör den absolut vanligaste formen av 
organisation hos jägare och samlare.

En ny stor berättelse måste skapas och denna 
bör förankras i de lämningar som faktiskt ka
raktäriserar området. Den kontinuitet med kust
boplatser som präglar neolitikum och att dessa i 
regionen verkar vara sprungna lokala mesolitiska 
grupper bör framgå. Om sådant beaktas växer 
bilden av ett annorlunda Östsvenskt neolitiskt 
samhälle fram. Det är konservativt och anammar 
i påtagligt liten grad de nymodigheter och inno
vationer som hör samman med det vid denna tid 
framväxande jordbruket i söder. Det som är viktigt 
för samhällets utveckling, tillväxt och rikedom, är 
de marina resurserna men också utvecklandet av 
lagringsekonomi. Gränsen mot keramikboplatser 
i öster blir i detta perspektiv godtyckligt dragen 
eftersom det egentligen är en glidande övergång 
där skiffer, gravskick, boende, näringsekonomi 
etc. snarare förenar östra Sveriges stenåldersbe- 
folkning med Finland och Åland snarare än med 
tyska, danska eller skånska bönder. Om man över
huvudtaget har någon anledning att föra ihop vid
sträckta landområden på detta sätt borde det göras 
genom jämförelser med helheten, inte subjektiva 
bedömningar av enstaka variabler. I samtliga fall 
skulle områdena sannolikt rymma många olika 
kulturer och ännu fler olika samhällen. När det

gäller tolkningar av små keramikfragment som 
varandes kragflaskor, keramik som varandes slam
mad på trattbägarmaner finns alltför stora felkäl
lor. Bedömningarna blir osäkra, jag har ännu inte 
sett ett enda kärlfragment som övertygar mig om 
att man brukat kragflaskor i östra Sverige under 
tidigneolitikum. Man borde någon gång påträffa 
en krage som sitter samman med någon annan del 
av flaskan. I avsaknad av boskap, odlingsindika- 
tioner och tydliga skärvor blir tolkningen av ett 
fragment, till en för kulturattribueringen väsent
lig typ, lätt den redan övertygades halmstrå. Ta 
t.ex. Bålmyren som är präglad av kamstämpel or- 
nerad keramik. När keramik introduceras ca 4000 
f.Kr. så är det sedan en intern östsvensk utveck
ling och det är samhällena bakom denna som är 
intressant. Att klumpa ihop dessa med grupper i 
Polen eller Ryssland förklarar ingenting. Vad vill 
man uppnå med en sådan sammanslagning? Det 
går inte att avleda jordbruk, långhus eller megalit
gravskick från artefakter. Alla dessa företeelser på
visas bäst genom att övertygande bevis i regionen 
lyfts fram, detta har hittills inte gjorts. Om vi skall 
förstå samhället bör vi nog anstränga oss lite mer 
än att med ledning av en ornering, kärlform eller 
artefakt projicera en modell. Informationen finns i 
landskapet och med moderna metoder kan denna 
insamlas och brukas. För den som tror på mäng
der med osynliga inlandslokaler är det bara att ta 
fram dessa. Att hänvisa till lösfynd eller skärvsten 
längs åsar är dock inte ett fullgott underlag. Alltför 
många mesolitiska kustboplatser finns som kan ha 
givit upphov till sådant på dessa nivåer. När det 
gäller neolitiska lösfynd på dessa nivåer har de vid 
ett flertal tillfällen kunnat knytas till limniska eta
bleringar. Antingen var de utnyttjade med kust
boplatser som bas eller av grupper som valt att 
bosätta sig i dessa miljöer.

Därmed inte sagt att det inte fanns grupper med 
människor i östra Sverige som valde helt andra 
strategier. Det finns både dateringar och lämning
ar som indikerar att sådana kan ha funnits under 
stora delar av neolitikum. Det finns emellertid 
ingen anledning att tro att dessa grupper skulle ha 
utgjort en majoritet av befolkningen ens under ti
digneolitikum. ■
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Summary
Stone Age in Uppland - aspects on culture, subsistence and society

D
uring the 20th century, a type of archae
ology emerges where find materials are 
linked and said to represent a specific 
culture. This culture is then filled with contents 

through finds reflecting economy, dwellings etc 
and the observations are incorporated into the cul
tures. Scholars engaged in this form of archaeology 
will then be able to project observed behaviours 
wherever they find a shard they think fits into a 
certain culture. The fundamental idea is that if 
similar artefacts have been used, then the culture 
and way of life must also be the same.

However, we are now in possession of materials 
which make it possible to build a new and locally 
anchored Stone Age archaeology. Since our inves
tigations often focus on economy, dwellings and 
settlement organisation, the shortcomings of the 
culture projection often become obvious. We also 
have access to technically advanced tools, making 
large scale collection and analysis of data possible. 
This should logically lead to a replacement of an
tiquated typological cultural analogies by the new 
methods. Thus, conclusions about ways of life, 
settlement patterns and societies can be based on 
larger contexts than a decorated piece of pottery. 
This leads to a more solid and trustworthy archae
ology. A quern, an axe or a piece of pottery can be 
utilised in many ways and only by understanding 
the whole context can we determine how it has 
been used in a particular case. New knowledge can 
not be gained if we settle for a few test pits and ty
pological analogies (cf Björck 1997). The material

must be tested against the hypothetical models 
scholars try to project onto it. In regard to typol
ogy, this can be used mainly for chronological pur
poses, an area in which it has proven its worth.

It is significant that no indications of cattle or 
agriculture older than 2 300 BC have been found 
during the E4 excavations. The results mean that 
the great story of the expansion of agriculture at 
the start of the fourth millennium BC must be but 
in question as far as eastern Sweden is concerned. 
Seen together, the results from of E4 project, and 
the representation of settlements that has emerged 
in recent years, gives a different interpretation of 
the late Stone Age in Uppland. It has previously 
been assumed that interpretations of archaeologi
cal cultures in southern Sweden are valid for other 
regions as well. It has been believed that the ho
mogenous agricultural Funnel Beaker Culture en
compassed an area from Skåne to northern Upp
land, at least from the Neolithic. This is no longer 
a valid assumption since none of the investigated 
Neolithic sites within the E4 project indicate culti
vation or animal husbandry. Nor has any remains 
of long houses or graves been found that would 
indicate a Funnel Beaker Culture of the type as
sociated with Denmark or Skåne. The picture is 
clear, the sites represent coastal settlements where 
mainly marine resources have been utilised, for ex
ample fish and seal. In addition, vegetables have 
also played a large part. Lipid analyses on pottery 
have revealed that the vegetable elements of the 
diet have been at least as important as meat. The
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collected vegetables included marine plants, pos
sibly reed or willow.

As these visions and materials are applied, a 
picture emerges which is to some extent in con
flict with the larger story. It would seem that the 
Neolithic population of eastern Sweden was not 
especially embedded in the Funnel Beaker ideol
ogy. They were hardly even agriculturalists. They 
did however make an active choice in maintaining 
the economic strategies, ways of life and apparent
ly also belief systems of their ancestors. They thus 
chose to live by the coasts, subsist on marine re
sources, bury their ancestors in inhumation graves 
with red ochre, use pottery decorated with pits, 
use tools of slate, bone and quartz and employ an 
animistic/shamanistic iconography (such as ani
mal figurines) etc.

Several of these attributes differ from what we 
see during the Early and early Middle Neolithic 
in Denmark and Skåne. It seems reasonable that 
this should also be reflected in interpretations. 
This is however seldom the case, as the materi
als are linked to Denmark and Skåne by cultural 
attribution. Vessels with curved rims, clay discs, 
funnel-rimmed beakers and vessels with ears or 
handles are all used to attribute material to the so 
called Funnel Beaker Culture. The last three are 
all alien to the material from eastern Sweden. To 
my knowledge, no substantial part of a funnel- 
rimmed beaker has ever been published. To inter
pret the very small shards existing as belonging to 
funnel-rimmed beakers is irresponsible, not least 
because of the cultural consequences. The frag
ments discussed in this context might just as well 
belong to the bottom or the neck of smaller ves
sels. This interpretation is far less alien to the re
gion, since several vessels of this shape have been 
more or less reconstructed. The curved rim is very 
common and is thus not a convincing cultural in
dicator. The description is true of almost all east 
Swedish pottery from the Neolithic. A notewor
thy exception is the phenomenon called the Bat
tle Axe Culture. A trait that more than anything 
defines these materials is vessels with a curved

short or long rim together with decoration in the 
form of pits. Pit-comb decoration is integrated 
into the design in eastern Sweden early on. The 
ware during the Early and Middle Neolithic was 
solid and later became porous (see Ytterberg vol. 
i). The change of character in the ceramic ware 
occurred simultaniously both east and west of the 
Baltic Sea. There are also variations of the Battle 
Axe Culture on both sides of the Baltic Sea. These 
circumstances make the boundaries between cul
tures arbitrary, as one variable is highlighted while 
others are ignored.

People’s choices have never, not even during the 
Stone Age, been alike and there are indications 
that some groups integrated more of the south
ern habits than others. Taken as a whole, there 
are however no uncertainties about the every
day life of the majority of Uppland’s population. 
The same can probably be said for large parts of 
eastern Sweden during the Stone Age. This way 
of life, consisting of fishing, seal hunting, coastal 
living, was not unique to Uppland but was similar 

throughout the adjacent areas, for example Åland 
and Finland. In these areas people had also chosen 
to live by the coasts, subside on marine resources, 
bury their dead in inhumation graves with red 
ochre, using pottery with pit decoration, using 
tools of slate, bone and quartz and employing an 
animistic/shamanistic iconography (such as ani
mal figurines) etc. I do not, however, mean to sup
plement one pointless pan-Scandinavian cultural 
construction with another. I wish to do away with 
them and to pave the way for a societal archaeol
ogy. This archaeology will not be designed to erect 
walls between the peoples at Dalälven and Åland 
respectively at the same time as it creates superfi
cial ties to groups in Poland. At the boundaries of 
one archaeological culture’s supposed distribution 
it becomes clear that the affinity with a distant 
area of origin is not always more obvious than the 
kinship with adjacent areas forced into another 
cultural category. The only way to avoid this is by 
creating a new societal archaeology. ■
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Kustjägare och bönder
Etnisk och kulturell dualism eller ekonomisk 
mångsidighet i östra Mellansverige under MNB?

Magnus Arturs son, Riksantikvarieämbetet UV Syd

A
rtikelns huvudsyfte är att utifrån både 
gammalt och nytt material tränga djupare 
in i problematiken kring samhällsstruktu
rens utseende och omvandling i östra Mellansve

rige under MN B, ca 2800-2300 f.Kr. Dessutom 
görs ett försök att skapa en översiktlig kulturhisto
risk tolkningsmodell för området, som tar hänsyn 
till den stora komplexitet som nu finns i materialet. 
Viktiga nya material har tagits fram i samband med 
E4-projektet i Uppland. I kombination med tidiga
re undersökta material från Närke, Västmanland, 
Uppland, Södermanland, Östergötland, Gästrik
land och Hälsingland kan en intressant diskussion 
kring olika kulturhistoriska tolkningsmodeller och 
problem föras. Diskussionen av de två arkeologiska 
kulturgrupper som man traditionellt har ansett sig 
kunna identifiera i Skandinavien under MN B, den 
gropkeramiska kulturen och stridsyxekulturen, har 
ofta fått styra de kulturhistoriska tolkningar som 
man har gjort av perioden i området (se bl.a. Eden- 
mo m.fl. I997:i68ff, i98ff; Strinnholm aoomiff.). 
Materialet är emellertid så komplext och samman
satt att många olika tolkningar är möjliga, beroende 
på vilken teoretisk utgångspunkt som den enskilde 
forskaren har (Larsson 2003a:i34). En diskussion 
som koncentrerar sig på en jämförelse mellan olika 
typer av boplatser och gravplatser som karakteri
serats som tillhöriga den gropkeramiska kulturen 
respektive stridsyxekulturen skulle emellertid kun
na ge oss nya möjligheter att konstruera olika al
ternativa kulturhistoriska tolkningar för perioden.
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Relationen mellan etnisk 
och kulturell identitet och 
materiell kultur
Diskussionen kring möjligheterna att förknippa 
materiell kultur med etnisk och kulturell identi
tet är något som är allmänt förekommande inom 
alla grenar av arkeologin, och som har pågått un
der lång tid (se bl.a. Shennan 1989; Thomas 1996; 
Vandkilde 2000; Roslund 200i:5Öff.). Studier med 
ett kulturhistoriskt perspektiv, där mer övergri
pande frågor kring människans handlingsmönster 
och sätt att strukturera sin tillvaro behandlas, har 
traditionellt spelat en viktig roll inom arkeologin. 
Detta gäller även utvecklingen under neolitikum i 
östra Mellansverige (se bl.a. Hallgren 1996,1998, 
200oa-b; Larsson 2003a, 2003b; Graner & Lars
son 2004). Min uppfattning är att det är viktigt 
att ha ett kulturhistoriskt perspektiv och ett holis- 
tiskt synsätt, där även mer övergripande begrepp 
som kulturell och etnisk identitet används för 
att skildra händelseutvecklingen. Att studera hur 
människan som kulturellt präglad varelse med
vetet och aktivt har format sitt liv och sin mate
riella omgivning ger oss en bredare grund att stå 
på, när komplexa frågor kring etnisk och kultu
rell identitet skall diskuteras. Detta är viktigt ur 
många aspekter, inte minst för att kunna få en så 
fullständig bild som möjligt av hennes handlande 
och de materiella spår vi studerar, men också för 
att kunna se om man kan urskilja några mer ge
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nerella, allmänmänskliga handlingsmönster och 
beteenden som har präglat hennes tillvaro. Den 
sistnämnda aspekten är något som har diskuterats 
intensivt inom den s.k. darwinistiska arkeologin 
under de senaste 10-15 åren. Där har man bl.a. ta
git upp frågor kring evolutionens roll i den biolo
giska och kulturella process som successivt skapat 
den moderna människan och hennes olika beteen
den (se bl.a. Maschner & Mithen 1996).

Naturligtvis finns det stora problem med att 
försöka identifiera kulturell och etnisk identitet i 
arkeologiska material som efterlämnats av män
niskor för tusentals år sedan, men detta får inte 
hindra oss att i varje fall diskutera sådana frågor. 
Historiska och etnografiska studier har tydligt visat 
att frågor kring olika former av identitet har spelat 
en viktig roll. Hur denna har markerats med hjälp 
av materiell kultur har varit viktigt för människor 
över stora delar av världen under lång tid (se bl.a. 
Shennan 1989:14). Att studera dessa frågor utifrån 
arkeologiska material är naturligtvis mycket svå
rare, speciellt om man som Stephen Shennan väl
jer att definiera etnisk och kulturell identitet som 
”...self-conscious identification with a particular 
social group at least partly based on a specific lo
cality or origin—” (a.a:i4). Det är självklart så 
att det är mycket svårt att komma åt hur de förhis
toriska människorna själva såg på frågor kring sin 
etnicitet och kulturella identitet. Att inte studera 
den här typen av problem inom arkeologin vore 
emellertid att frånhända sig möjligheten att dis
kutera en viktig del av den mänskliga naturen och 
identiteten som kulturell varelse (a.a:2iff.). Fram
förallt är det viktigt att studera hur materiell kul
tur kan ha använts aktivt för att definiera etnisk 
och kulturell identitet och hur dessa definitioner 
ständigt har omvandlats och omförhandlats över 
tiden. Den etniska eller kulturella identiteten har 
alltså inte varit en historisk konstant, utan varit en 
del i ett dynamiskt system av uttryck av olika slag 
som använts för att förhålla sig till frågor kring ett 
föränderligt ”vi och dom”.

En viktig fråga i det här sammanhanget är om 
likheter i materiell kultur över stora områden verk
ligen innebär, att man också har haft en gemensam 
etnisk och kulturell identitet och en liknande syn 
på t.ex. ideologiska och religiösa frågor (för diskus

sion se bl.a. Thomas 1999:222)? Varför anser man 
egentligen att existensen av i stort sett identiska 
uppsättningar av materiell kultur på vitt skilda 
platser också representerar en liknande uppfatt
ning om etnisk och kulturell identitet? Skulle det 
inte kunna vara så att man i en del områden endast 
tagit till sig vissa delar av den materiella kulturen, 
men inte accepterat alla förändringar i livsstil och 
ideologi? Detta skulle kunna förklara varför det 
finns skillnader i livsstil mellan olika grupper med 
en liknande materiell kultur i skilda geografiska 
områden i Skandinavien under neolitikum.

Om vi nu skall försöka att närma oss dessa be
svärliga frågor ytterligare, så är rumslig variation, 
stil och identitet viktiga begrepp för att på något 
sätt kunna få ett bättre grepp om det arkeologiska 
materialet (se bl.a. Shennan 1989:17#; Roslund 
200i:70ff.). Det problematiska begreppet ”arkeo
logisk kultur”, som ju är direkt knutet till de mate
riella lämningarna och som definieras genom jäm
förande studier av en rumslig variation i materialets 
utseende och sammansättning, har traditionellt 
varit ett av de mest grundläggande inslagen inom 
mycket av den arkeologiska forskningen. Alltför 
ofta har man emellertid på ett alldeles för lättvin
digt sätt velat förknippa denna rumsliga variation i 
materiell kultur med olikheter i kulturell och etnisk 
identitet eller med begrepp som ”folk” och ”folk
grupp”. Genom att inte problematisera sambandet 
mellan materiell kultur och begrepp som dessa har 
man fått en förenklad och mer eller mindre felaktig 
bild av hur processer av den här typen fungerar.

Det material, som lämpar sig bäst för att disku
tera etnisk och kulturell struktur i Skandinavien 
under MN B, är naturligtvis keramiken. Den har 
inte för inte traditionellt utgjort huvuddelen av 
det material som använts för att definiera arkeo
logiska kulturgrupper i området. Här finns det 
goda förutsättningar både i materialets utseende 
och karaktär, samt att även ur teoretisk synpunkt 
diskutera förekomsten av etniskt och kulturellt 
särskiljande drag samt stilvariationer. Begreppet 
”stil” i den betydelse som det används i det här 
sammanhanget har en viss potential att kunna ge 
oss de redskap vi behöver för att kunna tränga dju
pare in i problematiken, dock utan att på något sätt 
ge oss en slutlig lösning. Efter en utdragen debatt

266 ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 4



om hur stilistisk variation och funktion påverkar 
utformningen av föremål och hur de meningsbä- 
rande dragen i en identitetsskapande process pro
duceras och förs vidare, har man kommit fram till 
att en tydligare distinktion mellan avsiktligt och 
oavsiktligt användande av olika former eller de
korer var önskvärd (för diskussion se bl.a. Sackett 
1982,1985; Wiessner 1983,1984,1985,1989). Det 
svåra är dock att göra denna distinktion, och om 
man endast har en lämplig materialgrupp att an
vända sig av försvårar detta situationen ytterligare. 
Om man emellertid kombinerar stilstudier av ke
ramiken med jämförande analyser av t.ex. stenma
terial, bebyggelsestruktur, boplatsstruktur, ekono
miska aktiviteter och rituella konstruktioner samt 
gravar borde man kunna få en bättre bild av hur 
samhällsstrukturen i östra Mellansverige har sett 
ut under MN B (jfr. Edenmo m.fl. 1997:1926). 
Genom att kombinera alla dessa parametrar kan 
man med hjälp av ett holistiskt synsätt försöka 
skapa sig en bild av den kulturhistoriska utveck
lingen i området under tidsperioden.

Den gropkeramiska 
kulturen i Skandinavien
Om man utgår från ett makroperspektiv på de två 
arkeologiska kulturer som vi diskuterar här, den 
gropkeramiska kulturen och stridsyxekulturen, så 
finns det en del uppenbara definitions- och tolk
ningsproblem (se bl.a. Edenmo m.fl. 1997:1356; 
Segerberg 1999:20163 Strinnholm 200i:iiff.), 
som inte minst anknyter till den inledande diskus
sionen. Framförallt handlar problematiken om att 
de båda arkeologiska kulturerna fanns över stora 
delar av södra och mellersta Skandinavien, och att 
de traditionellt har definierats något olika i skilda 
områden. Dessutom är det ofta svårt att få en rik
tigt tydlig bild av vad enskilda forskare egentligen 
anser att de arkeologiska kulturerna har repre
senterat i det dåtida samhället. Många tolknings
modeller presenterar otydliga och alltför allmänt 
hållna beskrivningar av hur samhället har sett ut, 
vilket minskar möjligheterna att göra jämförande 
studier och att producera konkreta kulturhisto
riska modeller.
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Enligt många forskare är den gropkeramiska kul
turen av många skäl svår att beskriva och definiera 
(för diskussion se bl.a. Löfstrand 1974:236; Wyszo- 
mirska 1984:3363 Edenmo m.fl. 1997:1356*, 1686; 
Strinnholm 2001:1136; Sundström 2003:2096.). 
Om man utgår från den traditionella definitionen 
som tyvärr är mycket vid, men som huvudsakligen 
bygger på speciella drag eller inslag i keramik- och 
stenmaterialet, så har den arkeologiska kulturen 
funnits spridd över stora delar av Skandinavien. 
På grund av den mycket vida kulturdefinitionen 
och den stora geografiska spridningen, har man 
emellertid haft stora problem att konkret beskriva 
vad dessa lämningar rent kulturhistoriskt kan tän
kas representera. Ett av de största problemen är att 
den gropkeramiska kulturen kopplas samman med 
olika ledartefakter i skilda geografiska områden, 
vilket naturligtvis gör det svårt att ge en samlad 
beskrivning av den (för diskussion se bl.a. Malmer 
2002:976.).

Om man emellertid försöker sammanfatta de 
generella, översiktliga beskrivningarna av den 
gropkeramiska kulturen, kan den karakteriseras 
som en mer eller mindre väl sammanhållen grupp 
av jägare-samlaresamhällen som varit kustbundna 
eller knutna till stora sjöar och vattendrag i inlan
det. De har specialiserat sig på framförallt havs- 
jakt på säl samt annan jakt, fiske och insamling i 
olika biotoper (se bl.a. Edenmo m.fl. 1997:180). 
Det finns emellertid vissa inslag i materialen som 
antyder att man i en del områden också har haft 
en mindre mängd domesticerade grisar och även 
får/get samt nötboskap, som t.ex. vid Sotmyra och 
Vadbron II i Uppland (Segerberg 1999:1796), Al
vastra i Östergötland (Malmer 2002:1036.) och på 
Gotland (se bl.a. Österholm 199926). Man tycks 
dessutom i vissa fall ha haft tillgång till odlad säd 
(Edenmo m.fl. 1997:180; Segerberg 1999:202). 
I många fall kan det förmodligen handla om att 
man bytt till sig köttprodukter och odlade växter 
från andra, mer tydligt neolitiserade grupper som 
levt i samma områden, men det kan inte uteslutas 
att man också har haft ett eget, mer begränsat neo- 
litiskt inslag i ekonomin.

Den gropkeramiska kulturen har framförallt 
funnits längs med kusterna på nuvarande svenskt 
område och på Åland. Nya studier har visat att
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dess utbredning sträcker sig ända från Hälsingland 
i norr ner till nordöstra Skåne i söder, ut till Born
holm och vidare ut genom Öresund längs med Kat
tegatts och Skageracks kuster ända upp till södra 
Norge. Också längs med Danmarks östkust och på 
norra Jylland finns det boplatser som skulle kun
na karakteriseras som gropkeramiska, men här är 
materialet blandat i större utsträckning och bilden 
därför mer osäker (se bl.a. Wincentz Rasmussen 
lppirgoff, 6aff; Jensen 2001:4701?.). Flera forskare 
har utifrån den geografiska spridningen och skill
nader i den materiella kulturen velat urskilja ett 
antal regionala undergrupper inom den gropkera
miska kulturen. Så har t.ex. Bożena Wyszomirska 
(ip84:4off.) lagt fram en hypotes om att den stora 
geografiska utbredningen och skillnader i natur
miljön har lett till lokala och regionala variationer. 
Hon anser emellertid att endast de norrländska 
och östsvenska grupperna kan räknas till den grop
keramiska kulturen, medan de västsvenska, danska 
och norska grupperna representerar fångstinrik- 
tade grupper inom trattbägarkulturen. Inom det 
norrländska och östsvenska området anser hon sig 
kunna urskilja fyra regionala grupper; den sydöst
svenska, gotländska, östmellansvenska och nord
svenska. Andra forskare vill istället se samtliga 
grupper i Skandinavien, som haft ett större eller 
mindre inslag av material som kan karakteriseras 
som gropkeramiskt, som regionala variationer 
inom en och samma övergripande kultur (se bl.a. 
Nielsen tpyp). Om man höjer blicken ytterligare, så 
kan man säga att den gropkeramiska kulturen ingår 
som en grupp bland ett antal andra, övergripande 
grupper av liknande jägare-samlaresamhällen, där 
bl.a. den kamkeramiska kulturen ingår. De har levt 
på samma sätt i ett område som omfattar stora de
lar av norra Europa, huvudsakligen i nuvarande 
Finland och i vissa delar av Östeuropa samt norra 
Ryssland (Wyszomirska 1984:33!? Edenmo m.fl. 
1997:198!? Burenhult 1999:348f; Werbart 1999; 
Björck 1996,1999a, 2003; Malmer 2002:77!?.).

Vad det gäller dateringen av den gropkeramiska 
kulturen så kan den sägas ha existerat under en 
tidsperiod som åtminstone sträcker sig från ca 
3600 f.Kr. till 2300 f.Kr, i varje fall om man ut
går från materialet från östra Mellansverige och 
södra Norrland (för diskussion se bl.a. Artursson

i99Öa:373ff; Artursson m.fl. 2003:13703 Edenmo 
m.fl. 1997:18203 Segerberg 1999:127!? Björck 
1999a, 20032:24!?; Malmer 2002:97ff.). Vissa 
tidiga dateringar från boplatser längs med norr
landskusten placerar faktiskt introduktionen av 
den gropkeramiska kulturen till tidsintervallet 
ca 3900-3800 f.Kr, vilket skulle innebära att den 
har existerat parallellt med trattbägarkulturen i 
östra Mellansverige under nästan hela TN I. Det 
är emellertid ännu osäkert om dessa mycket tidiga 
dateringar är helt korrekta, varför man måste vara 
försiktig med att dra alltför långtgående slutsatser 
utifrån dem. I övriga delar av Skandinavien tycks 
dateringarna av kulturen ligga något senare, hu
vudsakligen i tidsintervallet ca 3300-2300 f.Kr, 
även om det finns ett fåtal tidigare dateringar från 
bl.a. Halland (se bl.a. Strinnholm 20oi:io8ffi). 
Dateringarna från Skåne och Danmark tycks dock 
generellt sett ligga något senare, i tidsperioden ca 
3000-2300 f.Kr. (se bl.a. Jensen 2001:470!?; Mal
mer 2002:ii7ff; Hübner 2005:677!?.).

Diskussionen kring hur dessa grupper av jägare- 
samlaresamhällen egentligen skall betraktas och 
tolkas utifrån deras levnadssätt och kulturella samt 
etniska identitet har pågått under lång tid. Speciellt 
har deras förhållande till mer tydligt neolitiserade 
kulturgrupper i samma områden behandlats utför
ligt (för moderna översikter se bl.a. Edenmo m.fl. 
1997; Burenhult 1999; Jensen 2001; Strinnholm 
2001; Malmer 2002; Artursson m.fl. 2003:137!?). I 
synnerhet har diskussionen i Skandinavien kretsat 
kring dels förhållandet mellan den gropkeramiska 
kulturen och trattbägarkulturen under tidsperioden 
TN II-MNA, ca 3500-2800 f.Kr, dels förhållandet 
mellan den gropkeramiska kulturen och strids- 
yxekulturen under MN B, ca 2800-2300 f.Kr. Vi 
skall inte gå in närmare på den omfattande diskus
sionen här, men så mycket kan sägas att det finns 
mycket delade meningar om vad dessa olika arkeo
logiska kulturer egentligen representerar, både i et
niskt, kulturellt och ekonomiskt hänseende.

Traditionellt har många forskare velat se den 
gropkeramiska kulturen som en direkt utveckling 
från trattbägarkulturen (för en översikt se bl.a. Se
gerberg 1999:201!? Larsson 2003a:i33ff.). Teorin 
har nyligen även diskuterats av bl.a. Lars Sund
ström (2003:209!?), och han anser att den gropke-
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ramiska kulturen i östra Mellansverige kan ses som 
en motreaktion mot den neolitiska livsstilen, och 
att man har gjort ett medvetet val att återgå till ett 
idealiserat förflutet liv som mobila jägare-samlare 
under slutet av TN II och inledningen av MN A. 
Detta är emellertid en utvecklingsriktning som är 
mycket sällsynt om man ser till det historiska och 
antropologiska materialet. Antalet kända exempel 
på att en jordbrukande befolkning har återgått till 
en renodlad jägare-samlaretillvaro är mycket få, 
och det tycks endast ske i extrema stressituationer 
(se bl.a. Clastres 1974; Diamond 1999:103).

Andra forskare har utifrån ett resonemang kring 
en försämring av klimatet i Skandinavien under in
ledningen av MN A, ca 3300 f.Kr, ansett sig kunna 
identifiera en så kraftig förändring av förutsätt
ningarna för jordbruket att det helt har upphört i 
östra Mellansverige. Samtidigt kan man se tecken 
på att havsnivån har stigit i området. Detta har 
med stor sannolikhet lett till att salthalten har ökat 
i Östersjön, vilket har förbättrat miljöförhållan
dena för havsdäggdjur och vissa fiskarter. På grund 
av detta har man valt att återgå till en jägare-sam- 
larekonomi med starka inslag av havsjakt och fiske, 
eventuellt med vissa mindre inslag av husdjurshåll
ning (se bl.a. Gräslund 1979:89$, 1981; Segerberg 
i999:20iff för översikt). Även resonemang kring 
en utarmning av jorden på grund av ett alltför in
tensivt svedjebruk har förts fram av Stig Welinder 
som en förklaring till varför jordbruket försvinner 
i området (Welinder 1974; Hulthén & Welinder 
1981). Denna förändring av de naturliga förutsätt
ningarna skulle ha tvingat fram en ny livsstil och 
successivt också en ny materiell kultur, den gropke- 
ramiska. Dessa teorier har diskuterats av bl.a. Hans 
Göransson (i988:4$ff, 1996) och Kristian Kristi
ansen (1993). Göransson har gjort en omtolkning 
av pollendiagram från bl.a. Alvastra, och anser att 
det trots allt finns tecken på fortsatt odling i områ
det, något som Kristiansen utifrån det arkeologiska 
källmaterialet dock starkt ifrågasätter. Även andra 
forskare har fört fram teorier om en fortsatt men 
begränsad odling i östra Mellansverige under MN 
A, men bevisen för detta är fortfarande svaga (se 
bl.a. Edenmo m.fl. 1997:19^.).

Om vi ser på de mycket tidiga 14C-dateringar 
av gropkeramiska boplatser längs med norrlands
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kusten och i östra Mellansverige som framkommit 
under de senaste åren, så är det emellertid svårt 
att se att den gropkeramiska kulturen skulle kunna 
vara en direkt utveckling från trattbägarkulturen 
i området (se bl.a. Björck 2003a). I så fall skulle 
man vara tvungen att förutsätta en successiv över
gång mellan de två kulturerna, där olika lokala 
grupper inom trattbägarkulturen omvandlats till 
gropkeramiska med en förskjutning över tiden. 
Enligt Niclas Björck är det istället troligare att den 
gropkeramiska kulturen utgör ett helt nytt inslag 
i östra Mellansverige, med sitt ursprung i norra 
Skandinavien. Under senare tid har han presente
rat ett intressant nytt material från norra Sverige 
som alltså kan ge oss en delvis ny syn på problema
tiken. Enligt Björck (1997, 1999, 2003a) kan man 
se att de allra tidigaste gropkeramiska boplatserna 
har legat längs med norrlandskusten, och att flera 
av dessa förmodligen kan dateras till inledningen 
av tidigneolitikum, ca 3900-3800 f.Kr. Enligt hans 
hypotes har den gropkeramiska kulturen uppstått 
genom att bl.a. den kamkeramiska kulturen på nu
varande finskt område har påverkat ett antal sen- 
mesolitiska grupper, som levt i norra Skandina
vien och längs med den svenska norrlandskusten 
(jfr. Welinder i97i:88ff; Hallgren 2004a, i24ff, 
i39ff.). Detta har successivt lett till en omvand
ling av deras materiella kultur, som slutligen har 
resulterat i de lämningar som vi idag kallar grop- 
keramisk kultur. Detta skulle enligt min mening 
kunna betyda att det skett en successiv spridning 
av den gropkeramiska kulturen från Norrland och 
söderut längs med kusten. De tidigaste dateringar
na från östra Mellansverige är emellertid förmod
ligen inte mycket yngre än de norrländska, majo
riteten av dem ligger någonstans kring 3600-3400 
f.Kr, varför expansionen söderut har gått relativt 
snabbt (Edenmo m.fl. lppynSaff.). Spridningen 
har sedan fortsatt söderut längs med kusten och 
förmodligen också åt sydväst, in i den dåvarande 
stora Mälar- och Hjälmareviken och vidare in i 
Vättern- och Vänernområdet samt ända ut till 
västkusten och upp mot södra Norge.

Utifrån denna hypotes kan man således anta att 
den gropkeramiska kulturens ursprung finns att 
söka i en nordlig, förmodligen arktisk eller subark
tisk miljö. Successivt har man expanderat söderut
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och etablerat sig i områden som har haft en liknan
de fauna och flora, där man har kunnat fortsätta 
leva på sitt ursprungliga sätt. I den mellersta och 
södra delen av Östersjön och i Kattegatt- samt Ska- 
geracksområdet har man fortsatt att försörja sig på 
havsjakt och jakt i andra biotoper samt fiske och 
insamling. I mer inlandspräglade områden, vid de 
stora sjöarna och vattendragen har man emellertid 
anpassat sin ekonomi och inriktat jakten på andra 
bytesdjur, samt specialiserat fiske och insamling på 
de villkor som de nya förhållandena har ställt. Un
der sin expansion söderut har man dessutom för
ändrat och anpassat sin materiella kultur och tagit 
till sig nya föremålskategorier och material. På så 
sätt har man fått lokala varianter av den gropke- 
ramiska kulturen och därmed också en varierande 
uppsättning av ledartefakter. Utifrån denna hypo
tes skulle man kunna se den gropkeramiska kul
turen som bestående av ett antal mycket rörliga 
grupper av skärgårds- och havsanpassade jägare
samlare, som utifrån sina förutsättningar har kun
nat anpassa sitt levnadssätt till nya förhållanden på 
ett opportunistiskt och pragmatiskt sätt.

Denna teori får ytterligare stöd av osteologiska 
studier av gropkeramiskt skelettmaterial från Got
land som utförts av Torbjörn Ahlström (1997a, 
1997b). Han anser att det finns vissa drag i skelett
materialet som visar att det har rört sig om en tyd
ligt köldanpassad grupp som etablerat sig på Got
land. Denna anpassning kan inte ha skett här utan 
måste ha ägt rum under arktiska eller subarktiska 
klimatförhållanden någonstans i norra Skandina
vien, förslagsvis någonstans längs med kusten vid 
Norra Ishavet, eftersom det handlar om en evo
lutionär process som tar tusentals år. Detta visar 
enligt Ahlström att den gropkeramiska kulturen 
verkligen har haft ett annat etniskt och geografiskt 
ursprung än trattbägarkulturen och stridsyxekul- 
turen. Att sedan de olika grupperna har påverkat 
varandra kulturellt när de levt tillsammans i sam
ma områden under lång tid måste betraktas som 
självklart. Utbyte av materiell kultur och sociala 
kontakter som t.ex. giftermål över de etniska och 
kulturella gränserna har med tiden förändrat de 
olika materiella uttrycken och i vissa fall lett till en 
sammansmältning, en s.k. ackulturationsprocess 
(se bl.a. Welinder 1978 för diskussion).

Stridsyxekulturen och 
enkelgravskulturen i 
Skandinavien
Vad det gäller den skandinaviska stridsyxekul
turen, kan den ses som en del av det övergri
pande, snörkeramiska komplexet med sina rötter 
i det kontinentaleuropeiska området (Malmer 
1962, 2002:i3iff; Olausson 2000:37^ Nordquist 
200i:i7if; Lekberg 2002:277ff.). Också den sam
tida s.k. enkelgravskulturen i Danmark har tydliga 
likheter med snörkeramiska grupper på kontinen
ten, varför de av många anses vara något olika 
materiella uttryck för ungefär samma ideologiska 
och religiösa fenomen (Jensen 2001:45sff; Hübner 
2005:39ff.). Vad dessa skilda arkeologiska kultur
grupper egentligen representerar och hur deras 
uppträdande i Skandinavien skall tolkas är osäkert, 
men diskussionens vågor har gått höga under åren. 
Traditionellt har många forskare ansett att strids
yxekulturen och enkelgravskulturen representerar 
en omfattande invandring till området. Det finns 
teorier om att det rör sig om invandrande grupper 
från söder eller öster (se bl.a. Malmer ipÓ2:6yyff 
för en översikt).

Den tidiga forskningen kring stridsyxekulturen 
och enkelgravskulturen i Skandinavien såg således 
anknytningen till den övergripande, kontinentala 
snörkeramiska kulturgruppen som något själv
klart. I flera fall ansåg man att förändringen av 
den materiella kulturen helt eller delvis berodde 
på en invandring av en ny etnisk grupp i områ
det (för diskussion se bl.a. Forssander 1933; Glob 
1944; Kristiansen 1991; Edenmo m.fl. I997:i37ff; 
Artursson m.fl. 2003:i4iff.). Senare forskning 
har istället till stor del förklarat fenomenet som 
en intern förändring av ideologi och religion som 
skett under ett mer eller mindre omfattande in
flytande av grupper tillhöriga det snörkeramiska 
kulturkomplexet på kontinenten (se bl.a. Mal
mer i9Ó2:8o5ff, 2002:i68ff; Larsson 1989a, 1992, 
1993; Damm 1993; Hübner 2005:72^.). Sam
mantaget kan man säga att det är svårt att göra en 
generell kulturhistorisk tolkning av lämningarna 
från stridsyxekulturen och enkelgravskulturen i 
Skandinavien, eftersom de liksom den gropkera-
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miska kulturen har speciella drag i olika områden. 
På flera sätt är de dock betydligt mer homogena 
till sin karaktär och sammansättning.

Om man ser på hur man traditionellt har de
finierat stridsyxekulturen i Skandinavien, så finns 
det vissa drag i den materiella kulturen, som är 
viktigare än andra. Naturligtvis har förekomsten 
av stridsyxor av olika typ varit betydelsefull för de
finitionen, men också det speciella keramikmate
rialet har satt sin tydliga prägel på beskrivningen. 
Traditionellt har man också beskrivit dem som 
jordbrukare och boskapsskötare (se bl.a. Welin- 
der rppSnooff.), i vissa fall också som en mer eller 
mindre rörlig herdebefolkning med en stor andel 
får eller getter, vars ekonomiska struktur närmast 
skulle kunna liknas vid någon form av pastoralism 
(se bl.a. Larsson 19893:73).

I stark kontrast till teorierna om invandring står 
de forskare som talar om en intern förändring av 
trattbägarkulturen på grund av ekonomiska och 
sociala faktorer, möjligen under en mer eller min
dre omfattande påverkan utifrån (se bl.a. Malmer 
1962, 1975, 2002; Tilley 1984; Larsson 1989a, 
1992; Madsen 1990). Så t.ex. tillbakavisar Mats 
P. Malmer med eftertryck alla hypoteser om att 
förändringen av den materiella kulturen har be
rott på en invandring av en främmande befolkning 
(Malmer lpdaiSogff, I975:ii8ff.). Han vill istället 
se det som en intern förändring av trattbägarkul
turen i södra Skandinavien, där en ny ideologi och 
en religionsväxling spelat en avgörande roll (Mal
mer i9Ó2:8ioff.). Dessutom anser han sig kunna 
identifiera en tydlig samhällsförändring, där me
tallen, i första hand koppar, sannolikt har spelat 
en avgörande roll för en förändring av ekonomiska 
och sociala förhållanden. Eftersom metallen kan 
antas ha haft ett stort inneboende egenvärde på 
grund av sin exklusivitet, anser Malmer att den har 
kunnat utgöra basen i ett nytt ekonomiskt system, 
där ackumulation av personlig rikedom har blivit 
möjlig på ett helt annat sätt än tidigare. Den nya 
ideologin gav individer och enstaka familjer helt 
andra möjligheter att slita sig loss ur ett restriktivt 
och kontrollerande kollektiv. Malmer (1975:120) 
anser att stridsyxekulturen från början av MN B 
utgjorde en exklusiv och närmast aristokratisk 
grupp av människor som var omgiven av en ut-
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anförstående underklass. Efterhand har emeller
tid denna aristokratiska ställning försvagats och 
en större andel av befolkningen har upptagits i 
stridsyxekulturens gemenskap. En liknande sam
hällsstruktur och utvecklingshistoria har också 
diskuterats för den danska enkelgravskulturen av 
bl.a. Eva Hübner (aoogiygaff.).

Torsten Madsen (1990) och Christopher Tilley 
(1984) ser i kontrast till Malmer stridsyxekulturen 
och enkelgravskulturen som ett försök att skapa 
en mer egalitär samhällsstruktur. De anser att för
ändringen har skett på grund av att det rått en tyd
lig krissituation inom trattbägarkulturen i södra 
Skandinavien under slutfasen av MN A, som bl.a. 
har berott på en överbetoning av rituella aspekter 
och en successivt stegrad konflikt mellan olika so
ciala grupper inom samhällsstrukturen, som slut
ligen ledde fram till ett sammanbrott. Trattbägar- 
kulturens omvandling till stridsyxekulturen skulle 
alltså enligt dessa hypoteser kunna ses som en följd 
av en legitimitetsskris, där de ständigt ökande in
vesteringarna i rituella anläggningar och offer för 
att stärka det symboliska kapitalet hos de privi- 
ligerade grupperna i samhället, har inneburit en 
alltför stor belastning på den ekonomiska basen. 
Den hierarkiska samhällsstrukturen har därför 
brutit samman och ersatts med en mer egalitärt 
präglad ideologi.

Pär Nordquist (200i:i47ff.) har presenterat 
en något annorlunda, mer strukturmarxistiskt 
präglad syn på stridsyxekulturens uppkomst och 
samhällsstrukturens utseende i Skåne under över
gången mellan MN A och B. Han betraktar strids
yxekulturen som en reaktion på ett sammanbrott 
av trattbägarkulturens samhällsstruktur i områ
det som orsakats av en uttalad social konflikt, där 
starka motsättningar har rått mellan en social elit 
och andra, lägre rankade grupper. Den sociala eli
ten har enligt Nordquist försökt att få en starkare 
kontroll över ett rumsligt mycket utspritt samhälle 
genom att bygga komplexa monument och inves
tera i olika typer av offernedläggningar. Genom 
dessa ansträngningar har man försökt att få kon
troll över den ekonomiska basen i samhället och 
på så sätt stärka sin sociala och politiska ställning 
(a.a:i53ff.). När dessa försök har misslyckats har 
en reaktion kommit, vilket har lett fram till det vi
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idag kallar stridsyxekultur. Han ser alltså, liksom 
Madsen och Tilley, förändringen som ett försök 
att skapa en mer egalitär samhällsstruktur.

Variationen i tolkningsforslag är således mycket 
stor, men som vi har sett så kan ett antal huvudal
ternativ urskiljas vad det gäller stridsyxekulturens 
ursprung; invandring eller intern förändring av 
trattbägarkulturen alternativt den gropkeramiska 
kulturen. Om man ser på dateringen av strids- 
yxekulturen och enkelgravskulturen, så tycks 
de dyka upp i södra och mellersta Skandinavien 
under ett tidsspann som sträcker sig mellan ca 
2850-2700 f.Kr (se bl.a. Malmer 2002:i43ff; 
Hübner 2oos:66off.). I de södra delarna av Skan
dinavien finns det enligt vissa forskare eventuellt 
en kortare överlappning mellan den sena trattbä
garkulturen och stridsyxekulturen (Edenmo m.fl. 
1997:138). Vad detta innebär för den kulturhis
toriska tolkningen är emellertid osäkert. På bl.a. 
Bornholm och i sydöstra Skåne kan man faktiskt 
se att det finns en speciell övergångsfas mellan 
den sena trattbägarkulturen och stridsyxekul
turen, som bl.a. kan spåras i keramikmaterialet 
från MN A V och inledningen av MN B, den s.k. 
Grødbygårdsfasen (se bl.a. Nielsen 1989; Svens
son 2002; Artursson m.fl. 2003:i43ff.). Hur detta 
skall tolkas är emellertid inte något som man har 
gått närmare in på.

Under senare tid har emellertid en mer komplex 
bild av den tidiga stridsyxekulturen i södra Skan
dinavien vuxit fram. Inte minst har fenomen som 
t.ex. de omfattande palissadanläggningarna i syd
västra Skåne och på Bornholm förändrat synen på 
samhällsstrukturens förändring i övergångsskedet 
mellan MN A och MN B i området (Strinnholm 
2001; Svensson 2002; Artursson m.fl. 2003:143^ 
Brink 2003; Brink & Hydén 2006). Bristen på väl- 
undersökta boplatser är dock fortfarande ett stort 
problem. Gravarna och mer exklusiva konstruk
tioner som offerplatser och palissadanläggningar 
ger oss bara en liten del av den totala bilden av den 
sydskandinaviska stridsyxekulturen. Eftersom var
dagen i form av boplatser ännu är så dåligt känd 
innebär detta problem när gruppens övergripande 
identitet och ekonomiska bas skall diskuteras (se 
bl.a. Nordquist aoomyaff.).

Vad det gäller utseendet och karaktären på de

olika typer av offerlämningar, som kan knytas till 
stridsyxekulturen, kan man i vissa fall se en tyd
lig kontinuitet bakåt i tiden, men det finns också 
en del förändringar som kan förknippas med den 
nya kulturen (se bl.a. Karsten i994:i8off; Malmer 
2002:n$3ff.). Enligt Per Karsten kan man i södra 
Skandinavien se vissa likheter i offerskicket vad 
det exempelvis gäller att deponera flintyxor i an
slutning till megalitgravar, medan ett nytt inslag 
är återupptagandet av ett äldre offerskick att de
ponera enkel- eller samlingsoffer av i första hand 
arbetsyxor och stridsyxor i våtmarker och på fast 
mark. Äldre offermiljöer i våtmarker från tidspe
rioden TN II-MN All börjar åter att användas, 
och enligt Karsten kan detta ses ett exempel på ett 
återblickande, en ”neolitisk renässans”. I övrigt 
kan man se att man i mycket begränsad omfattning 
har fortsatt att offra på boplatser. Huvudsakligen 
handlar det då om olika typer av brännoffer. Ett 
intressant exempel på ett brännoffer i anslutning 
till ett antal gropar med fynd av bl.a. brända flint
yxor, keramik, människoben och sädeskorn har 
gjorts vid Södra Kverrestad i Skåne (se bl.a. Lars
son 2000; Malmer 2002:167). Också i anslutning 
till de stora palissadanläggningarna finns det of- 
fernedläggelser av framförallt flintyxor, flintavslag 
och keramikkärl (Svensson 2002; Brink 2003; 
Brink & Hydén 2006). Offerskicket i östra Mel
lansverige är sämre känt, men tycks till stor del 
utgöras av nedläggelser av arbetsyxor i flinta samt 
stridsyxor. Inslaget av offer eller rituellt tolkade 
anläggningar på boplatserna i området är mycket 
litet, men eftersom antalet totalundersökta strids- 
yxeboplatser i området är lika med noll finns det 
stora källkritiska problem i det här resonemanget.

Om man ser på samhällsutvecklingen i östra 
Mellansverige under övergången mellan MN A 
och MN B så är bilden något tydligare än i södra 
Skandinavien. Den gropkeramiska kulturen, som 
funnits i området sedan ca 3600-3400 f.Kr. och 
som där ersatte trattbägarkulturen, har en mycket 
tydlig karaktär av jägare-samlaregrupp. Visserligen 
finns det tydliga neolitiska inslag i den materiella 
kulturen och även i vissa mindre delar i ekonomin, 
men som helhet sett kan den, som vi har sett ti
digare, karakteriseras som en kust- och skärgårds- 
bunden jägare-samlaregrupp. Under inledningen
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av MN B dyker så plötsligt en helt ny typ av läm
ningar upp i området; stridsyxekulturens boplatser 
och gravplatser. Om man ser på var i landskapet 
den äldre stridsyxekulturens kända boplatser och 
gravplatser ligger och hur lösfyndsmaterialet från 
tiden ca 2800-2600 f.Kr. grupperar sig, ser man 
tydligt att lämningarna oftast ligger i inlandslä
gen. I många fall kan man se att de grupperar sig 
kring rullstensåsarna och de kringliggande sand
områdena, vilket enligt flera forskare skulle kunna 
innebära att man har utnyttjat de lättare brunjor
darna i lövskogsområdena för ett enklare svedje- 
jordbruk och även för bete (se bl.a. Hallgren 1996, 
1997, 2000a). Man skulle alltså kunna säga att den 
gropkeramiska kulturen och stridsyxekulturen ex- 
kluderar varandra rent rumsligt, förutom i vissa 
kustanknutna områden där lämningar från båda 
kulturerna faktiskt flnns parallellt. Enligt de flesta 
forskarna kan man därför tolka samhällsstrukturen 
som dualistisk, med två etniskt och kulturellt åt
skilda grupper som samtidigt levt i området. Teo
rier om att den gropkeramiska kulturen och strids
yxekulturen endast skulle vara skilda materiella 
uttryck för olika ekonomiska och rituella aktivite
ter inom samma etniska och kulturella grupp före
kommer visserligen också i diskussionen (se bl.a. 
Malmros 1980; Carlsson 1998; Gill 2003), men är 
enligt min mening mycket svårare att förena med 
materialets utseende och rumsliga fördelning.

Östra Mellansverige - etnisk 
och kulturell dualism eller 
ekonomisk mångsidighet?
En stor del av diskussionen kring samhällets struk
tur i östra Mellansverige under MN B har således 
varit koncentrerad till frågan om den etniska och 
kulturella strukturen i området, vilket också har 
varit fallet i övriga Skandinavien. Den traditio
nella uppdelningen av det arkeologiska materialet 
i den gropkeramiska kulturen och stridsyxekultu
ren har länge fått prägla debatten utan att något 
egentligt nytt har tillförts. Ofta gör man bara vissa 
omdefinitioner av kulturbärande begrepp eller 
företeelser, utan att egentligen förnya tolkningen

på ett betydelsefullt sett. Problemet är att många 
tolkningsmodeller är alldeles för endimensionella 
och lider av alltför förenklade eller abstrakta reso
nemang. I många fall vill man bara se en möjlig 
förklaring till olikheter i det arkeologiska materia
let, vilket leder till en tydlig polarisering; antingen 
handlar det endast om interna förändringar med en 
bakgrund i ideologiska, religiösa eller ekonomiska 
förändringar, eller så beror förändringarna på mer 
eller mindre omfattande invandring där antingen 
hela populationen i ett område har ersatts med en 
helt ny grupp med en annan geografisk och etnisk 
bakgrund, eller där mindre grupper av invandran
de människor på ett avgörande sätt har påverkat 
utvecklingen. Dessa förenklade tolkningsmodeller 
har lett till låsningar i diskussionen, där man inte 
längre lyssnar på varandras försök till förklaringar. 
Framförallt saknar hypoteserna ofta en förankring 
i antropologisk forskning och dess begreppsvärld, 
vilket i många fall leder till att tolkningsmodel- 
lerna lider av en alltför hög abstraktionsnivå och 
dessutom en alltför långt gången teoretisering, där 
olika ideologiska aspekter på förändring överbeto
nas på ett olyckligt sätt.

Lösningen på detta problem måste vara att man 
verkligen tar hänsyn till hela den komplexitet som 
nu finns i materialet. Istället för att generalisera 
och försöka tvinga in nya företeelser i de redan eta
blerade arkeologiska kulturkomplexen, måste man 
försöka att konstruera mer dynamiska och flexi
bla tolkningsmodeller, där man både tar hänsyn 
till den interna situationen i östra Mellansverige, 
men också till externa faktorer. Vissa inslag i den 
materiella kulturen i Skandinavien och norra Eu
ropa visar tydligt att det verkligen har funnits vid
sträckta nätverk i området, inom vilka olika typer 
av långväga kontakter har påverkat utvecklingen i 
respektive region (se bl.a. Lindström 2003). Utby
te av materiell kultur och ingående av olika sociala 
pakter eller band, som t.ex. giftermål i exogama 
nätverk, har tydligen spelat en viktig roll (se bl.a. 
Hallgren 1996, 1997, 2000b; Lindström 2003; 
Larsson 2003a). Dessutom får man inte glömma 
att alla tecken tyder på att man under lång tid har 
kunnat röra sig relativt snabbt till sjöss över myck
et stora geografiska avstånd, vilket har inneburit 
att långväga kontakter och större eller mindre
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migrationer över långa sträckor inte kan uteslutas, 
eller att det faktiskt är mycket sannolikt att de ägt 
rum (se bl.a. Kristiansen 1991).

Som vi har sett så följer debatten om förhållan
dena i östra Mellansverige i stort sett två huvudlin
jer; dels att olikheterna i materiell kultur på sam
tida boplatser och gravplatser representerar olika 
etniska och kulturella grupper med skilda försörj
nings- och levnadssätt (se bl.a. Apel m.fl. 1995; Ar- 
tursson ipp6a:^66ff; Hallgren 1996; 1997; Lars
son 2003a), dels att de egentligen representerar 
samma etniska och kulturella grupp, men att de 
skilda materiella uttrycken är utslag av att man har 
sysslat med varierande ekonomiska, sociala och ri
tuella aktiviteter i olika lägen i landskapet (se bl.a. 
Carlsson 1998; Gill 2003; Lindström 2003). Om 
vi nu begränsar vår analys till östra Mellansverige 
och tittar närmare på hur boplatser samt gravplat
ser har placerats i landskapet, så framträder en del 
intressanta strukturer och mönster.

Placeringen av boplatser 
och gravplatser i landskapet
Om man behåller de traditionella definitionerna 
av den gropkeramiska kulturen och stridsyxekul- 
turen utifrån den materiella kulturens utseende, 
så kan man genast se att det finns vissa rumsliga 
skillnader i respektive materials spridning i östra 
Mellansverige. Boplatserna och gravplatserna från 
de båda arkeologiska kulturerna har generellt sett 
placerats i olika zoner av det dåvarande skärgårds- 
och havspräglade landskapet. Den gropkeramiska 
kulturens förmodade basboplatser med integre
rade gravplatser, samt specialiserade, mindre jalct- 
och fiskeboplatser som kan knytas till gruppen, 
har i stort sett alltid placerats i strandnära lägen 
längs med kusten och i skärgården (se bl.a. Eden- 
mo m.fl. I997:i72ff, s. i93ff.). Stridsyxekulturens 
förmodade basboplatser samt specialiserade grav
platser har däremot oftast varit belägna i mer in- 
landspräglade lägen längs med rullstensåsar och 
anslutande sandområden (se bl.a. Hallgren 1996, 
1997, 2000a; Edenmo m.fl. I997:i86ff.), även om 
det finns en del undantag som t.ex. dödshuset vid 
Gläntan i Turinge sn, Södermanland, som ligger 
i ett strandnära läge (Lindström 2000, 2006).

Denna rumsliga fördelning av lämningarna ger ett 
intressant mönster att studera och tolka vidare.

Om man studerar spridningen av de lösfunna 
stridsyxorna i östra Mellansverige kan man se en 
intressant skillnad mellan de äldre och yngre ty
perna (se bl.a. Edenmo m.fl. 1997:190^ Hallgren 
1996, 2000a; Lindström 1996, 2002, 2003). De 
äldre typerna har huvudsakligen hittats i inlandet, 
koncentrerade till centrala områden huvudsakli
gen i anslutning till rullstensåsar och anslutande 
sandiga områden, medan de yngre typerna har 
en mycket större spridning i landskapet och även 
finns i kustanknutna lägen (fig. 1). Ett annat in
tressant drag är att förarbeten till stridsyxor en
dast hittas i områden med stridsyxor av äldre typ, 
vilket kan visa på dessa områdens betydelse som 
innovationscentra. Detta skulle kunna tolkas som 
en följd av att den första etableringen av strids
yxekulturens basboplatser i östra Mellansverige

Figur 1. Spridningen av äldre respektive yngre 
stridsyxor i östra Mellansverige (efter Edenmo m.fl. 
1997:191, fig. 5:39).
Figure 1. The spread of early and late battle axes in 
Eastern Middle Sweden (after Edenmo et. al. 1997, p.
m, fig- 5:39)-
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har skett i områden som passat bra för odling och 
husdjursskötsel. Successivt har man sedan utvid
gat sina territorier och etablerat allt fler boplatser 
i mer kustnära och kustanknutna lägen.

En intressant tendens vad det gäller den grop- 
keramiska kulturen är att boplatserna i östra Mel
lansverige (Artursson lppóa^aóff; Edenmo m.fl. 
1997:175; Segerberg i999:27ff.), på Gotland (Öst- 
erholm 1989) och även i södra Norrland (Björck 
1996, 1997, 1999b, 2003a:24ff.) har placerats i 
mindre, lokala grupper längs med den dåvarande 
kusten och i den utanförliggande skärgården. Om 
man studerar samtliga kända gropkeramiska bo
platser i dessa områden ligger de samlade i kon
centrationer med ca 10-25 kilometers avstånd 
från varandra. Dessa lokala grupper tycks ha varit 
konstanta över lång tid, eftersom det inom varje 
grupp finns boplatser som ligger på olika nivåer 
över havet. Om man utgår från att samtliga bo
platser har varit placerade i strandnära lägen när de 
var i bruk, vilket också har kunnat konstateras vid 
de undersökningar som har gjorts, innebär detta 
att man kan datera dem utifrån kända strandlinje
förändringar över tiden. Det innebär att det finns 
ett stort tidsdjup i dessa lokala koncentrationer 
av boplatser, och att man kontinuerligt har an
vänt sig av ett och samma område inom respek
tive grupp. Denna hypotes understöds dessutom 
av fynd av oliktida keramik- och 14C-dateringar 
från undersökta boplatser som legat på olika ni
våer över havet. Slutsatsen måste därför bli att ett 
antal av basboplatserna inom varje lokal grupp har 
varit i bruk samtidigt, och att det även har funnits 
mindre, kompletterande specialboplatser som har 
haft andra funktioner. När landet successivt har 
höjt sig ur havet har man flyttat boplatserna, så att 
de hela tiden har legat i ett strandnära läge. På så 
sätt har man fått en naturlig rumslig spridning av 
boplatserna inom varje lokal grupp, som idag möj
liggör en uppdelning av dem i olika tidsfaser.

De lokala grupperna längs med den dåvaran
de kusten tycks alltså ha etablerat sig i områden 
som har legat på ett visst avstånd från varandra, 
motsvarande ungefär en dagsfärd till havs fram 
och tillbaka. Förmodligen har flera sådana grup
per ingått i ett regionalt nätverk som fungerat 
som en gemensam social och kulturell enhet. De
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lokala grupperna har träffats regelbundet på spe
ciella samlingsplatser för att utföra olika sociala 
och rituella aktiviteter och svetsa samman dem. 
De regionala nätverken har i sin tur ingått i vid
sträckta, långväga kontaktnät, inom vilka bl.a. den 
materiella kulturen har tillförts nya föremålstyper 
och material. Även sociala kontakter och pakter 
som t.ex. giftermål har ingåtts över långa avstånd, 
vilket successivt har påverkat de lokala grupperna 
och efter hand förändrat den materiella kulturen 
och ideologin.

När man utgår från dessa tolkningsmodeller 
måste man naturligtvis ta hänsyn till att det fun
nits olika typer av boplatser med skilda funktioner 
inom varje lokal grupp. De olika funktionerna har 
påverkat boplatsernas placering i landskapet och 
deras organisation samt karaktär. Basboplatserna, 
där man har tillbringat den största delen av året, 
har varit större och haft en mer komplex struk
tur och har förmodligen placerats mer indraget i 
inner- eller mellanskärgården, medan specialbo
platserna, där man har utnyttjat tillfälliga toppar i 
jakt- fiske- och insamlingsresurser, har varit min
dre och placerats antingen i mellan- eller ytter- 
skärgården eller i inlandet. Dessutom har det med 
största sannolikhet också funnits speciella sam- 
lingsboplatser, där den lokala gruppen har träf
fats med jämna mellanrum för olika sociala och 
rituella aktiviteter. Den sistnämnda boplatstypen 
borde vara relativt lätta att urskilja i materialet om 
de endast har använts för detta syfte, men kanske 
har man kombinerat de regelbundna mötena på de 
här platserna med jakt, fiske och insamling i vissa 
attraktiva områden, som dessutom haft ett gynn
samt läge ur kommunikationshänsyn.

Ett intressant drag i östra Mellansverige är att de 
kända gropkeramiska gravarna och gravplatserna 
uteslutande ligger på boplatserna (Edenmo m.fl. 
i997:i8off; Malmer aooarpiff; Artursson 2006). 
Det finns emellertid källkritiska problem med 
resonemanget, eftersom inga riktade försök har 
gjorts för att hitta mer specialiserade gravplatser 
på andra platser i landskapet, men tendensen är än 
så länge tydlig. På Gotland finns det däremot spe
cialiserade gravfält, som emellertid i de allra flesta 
fall har legat i nära anslutning till de samtida bo
platserna. Det är dessutom relativt vanligt att de
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Figur ia och zb. Ett exempel på ett försök att rekonstruera stridsyxekulturens bebyggelsestruktur längs med 
Badelundaåsen och Enköpingsåsen i Västmanland och Uppland utifrån lösfyndsmaterialets spridning i landskapet 
och den förmodade basboplatsen vid Fågelbacken. Havsnivån ligger ca 30 meter över nuvarande havsnivå. Ifigur 
2a kan vi se hur lösfynden fördelar sig i landskapet och i figur 2b har ett försök gjorts att tolka fyndkoncentrationerna 
längs med Badelundaåsen som indikationer på 7 sociala territorier för familj eb aserade svedjebruksgårdar. Två 
fyndkoncentrationer i det kustnära inlandet belägna vid vattendrag men utan direkt kontakt med sandmarker 
har tolkats som mindre, säsongsmässigt utnyttjade fångstboplatser för lekvandrande fisk. I skärgården utanför 
Badelundaåsen har det funnits ett flertal gropkeramiska boplatser, varav i varje fall Bollbacken kan förmodas ha varit 
samtida med Fågelbackenboplatsen (efter Hallgren lęęótęóffi fig. 4 &6).

har anlagts på äldre boplatser, men det finns också 
exempel på att man har placerat boplatser på äldre 
gravfält. Detta visar enligt min mening på en prag
matisk inställning till de döda anförvanterna och 
döden som företeelse i sig (Burenhult 2002).

Om man jämför den gropkeramiska kulturens 
sätt att organisera sin närvaro i östra Mellansverige

med den bebyggelsestruktur som stridsyxekulturen 
kan antas ha haft i området, så finns det ett antal vik
tiga skillnader. Försök att tolka stridsyxekulturens 
bebyggelsestruktur i östra Mellansverige har gjorts 
av bl.a. Fredrik Hallgren (Apel m.fl. 1995, Hallgren 
1996, 1997, 2000a). Utifrån de senaste resultaten 
från större exploateringsprojekt i området och stu-
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Figure 2A and zb.A reconstruction ofthe settlement structure ofthe Battle Axe Culture along the Badelunda and 
Enköping esker in the county ofVästmanland and Uppland based on the spread of loosefinds and the presumed main 
settlement at Fågelbacken. The sea level has been reconstructed to 30 m above the present. In figure 2a the spread ofthe 
stray finds is presented, and in figure 2b the concentrations offinds along the Badelunda esker is interpreted as indications 
ofthe social territories of seven svidden farms. Two concentrations of finds in the inland but close to the coast and with 
no contact with sandy areas have been interpreted as small, seasonly used settlement for catching migratingfish. In the 
archipelago outside the Badelunda esker there have been several Pitted Ware settlements, of which at least Bollbacken can 
be presumed to have existed at the same time as the one at Fågelbacken (after Hallgren 1996, p. 9óf fig. 4 & 6).

dier av lösfyndens spridning, har han konstruerat 
en tolkningsmodeli av hur man har organiserat 
sin närvaro i landskapet. Utgångspunkten är att 
stridsyxekulturen i området har varit organiserad i 
regionala grupper. Basboplatserna har utgjorts av 
mindre enfamiljsgårdar som legat i inlandet längs 
med rullstenåsarna och i de sandiga områdena som
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ansluter till dessa. Varje åssträckning har utgjort en 
lokal grupp, där 7-10 basboplatser har ingått. Detta 
har lett till att man till stor del fått en linjär struk
tur på bebyggelsen (hg. 2a-b). Dessa lokala grup
per har bildat större, regionala grupper som träf
fats regelbundet på speciella samlingsplatser, vilka 
möjligen har legat vid kusten. Tolkningsmodellen
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överensstämmer alltså till stora delar med den som 
Fredrik Hallgren har konstruerat för den tidigneo- 
litiska trattbägarkulturen i samma område (Apel 
m.fl. tppgiSyff.). Stridsyxekulturens ekonomi har 
huvudsakligen varit baserad på jordbruk och hus
djurshållning, men har också kompletterats med 
jakt, fiske och insamling.

Det är intressant att se att det även finns kon
centrationer av lösfynd längs med kusten och i 
skärgården, som kan knytas till stridsyxekulturen. 
Detta skulle möjligen kunna representera speciella 
samlingsboplatser som använts för att knyta sam
man de lokala grupperna i övergripande regionala 
nätverk. Som vi har sett så finns det således up
penbara skillnader i hur de två arkeologiska kul
turgrupperna har valt att organisera och struktu
rera sin närvaro i landskapet. Men hur ser då deras 
respektive boplatser ut? Finns det tydliga skillna
der också i detta material?

Den rumsliga strukturen 
på boplatserna
Om man studerar olika aspekter på den rumsliga 
organisationen och karaktären på de undersökta 
boplatserna inom de två arkeologiska kulturgrup
perna i östra Mellansverige, framträder en del in
tressanta olikheter. Det finns flera iögonfallande 
skillnader i hur man har valt att organisera och 
strukturera sina boplatser.

Det som kännetecknar de gropkeramiska boplat
serna i området är ofta deras stora fyndrikedom 
och deras komplexitet (Edenmo m.fl. lppyziyaff; 
Malmer 2002:9261). Om vi tittar på det fåtal mer 
eller mindre totalundersökta boplatser som un
dersökts med moderna metoder under senare 
år, framträder intressant nog ett tydligt mönster 
(Artursson tppöa^zyff, 2006; Artursson m.fl. 
2003:13963 Björck 2003a:3off.). Utifrån place
ringen av bl.a. boningshyddor, härdar, kokgropar 
och avfallshögar samt större avfallslager kan man 
rekonstruera två övergripande, planmässiga orga
nisationsprinciper; en cirkulär eller halvcirkelfor
mad planlösning, samt en linjär planlösning som 
undantagslöst har varit orienterad efter strandens 
sträckning (Björck 2003:306^). Utgångspunkten 
i dessa tolkningar har varit de boningshyddor av

olika typ som framkommit på flera boplatser i öst
ra Mellansverige och södra Norrland. Boningshyd- 
dorna har tolkats som enfamiljsbostäder, omgivna 
av härdar och kokgropar för matlagning, olika ty
per av aktivitetsområden för bearbetning av sten, 
hudar etc. samt avfallshögar. Mönstret visar enligt 
flera forskare att varje hydda har fungerat som en 
separat, funktionell enhet, troligen för en familj, 
vilken kan ses som den minsta byggstenen i den 
sociala strukturen. Förutom aktivitetsytorna och 
avfallshögarna i anslutning till hyddorna har det 
funnits gemensamma områden på boplatserna, där 
man dels utfört vissa sysslor tillsammans och dels 
har deponerat avfall sekundärt. Större avfallslager 
har ofta placerats i en krans runt själva boplatsen, 
och här har man förmodligen sekundärt placerat 
avfall från de mer centrala delarna av boplatsen (se 
bl.a. Artursson ip90a:339ff.).

Som exempel på välundersökta gropkeramiska 
boplatser där man kan identifiera strukturer som 
dessa kan nämnas Bollbacken i Västmanland (Ar
tursson 1996a, 2006), Fräkenrönningen i Gäst
rikland (Björck 1998), Vedmora i Hälsingland 
(Björck & Björck 1999), samt Högmossen (Björck 
m.fl. 2005:iyff.) och Brännpussen i Uppland (Nils
son 2006). Det ständigt växande antalet totalun
dersökta boplatser har givit oss en god insikt i hur 
de har varit uppbyggda och organiserade. Något, 
som har gjort de här boplatserna ännu mer intres
santa, är det faktum att man har kunnat se att det 
har funnits en tydlig närhet mellan profana och 
rituella strukturer och konstruktioner samt gravar 
(Artursson 1996a; Björck 2003a:3off.). Dessutom 
har man i vissa fall kunnat identifiera speciella, 
rituellt använda byggnader, som kan ha fungerat 
som kult-, dekarnations- eller dödshus (fig. 3). 
Byggnader av det här slaget har undersökts vid bl.a. 
Häggsta i Södermanland (Olsson 1999), Bollback
en i Västmanland (Artursson i996a:355ff; 2006), 
Brännpussen i Uppland (Nilsson 2006:8461) och 
Fräkenrönningen i Gästrikland (Björck 1998a, 
2003:3061). Vid Gläntan i Södermanland har 
dessutom en byggnad som till viss del liknar den 
vid Bollbacken, men som istället kan kopplas till 
stridsyxekulturen, undersökts (Lindström 2000,
2006). Som vi skall se senare möjliggör detta en 
intressant jämförande analys av hur de uppförts
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Fräkenrönningen skede 1 Fagervik Lavamäki Åloppe-Norrskog Vendel 1.1

House 

Ritual house

O : Concentration of fire-cracked stone 

Central area with hearth

Figur 3. En tolkning uv den rumsligu ovgunisutionen pu ett untul tidig- och tnellunne olitisku hoplutser (efter Björck 
2003a:Si, fig. s).
Figure 3. An interpretation of the spatial organisation of a number of Early and Late Middle Neolithic settlements 
(after Björck 2003a,p. 31, fig. 5).

och använts (Artursson 2006; Lindström 2006).
På en stor del av de gropkeramiska boplatserna 

har man dessutom funnit relativt stora mängder 
brända människoben spridda i kulturlagren. Detta 
har tolkats dels som ett tecken på att gravar som 
funnits på platsen har förstörts, dels att man har 
använt förfädernas ben för olika rituella syften 
(Edenmo m.fl. tppynSoff.). Det finns tydliga tecken 
på att man i vissa fall har haft en mycket komplex 
gravsed, där en hel serie av ritualer och begravning
ar av vissa av benen från de döda anförvanterna har 
spritts ut både rumsligt över boplatsen och över ti
den (Artursson rppha^aff, 2006).

Om vi ser närmare på några av de boplatser som 
undersökt under de senaste 10-15 åren i östra Mel
lansverige, inser man vilken informationspotential 
det finns i materialen. Boplatsen vid Bollbacken i 
Västmanland kan ses som ett typiskt exempel på 
hur en gropkeramisk basboplats i östra Mellansve
rige eller längs med södra norrlandskusten har varit 
organiserad under MN B (Artursson lppda^igff,
2006). Jämförelser med två andra välundersökta 
gropkeramiska boplatser från södra Norrland, Frä

kenrönningen (Björck 1998) och Vedmora (Björck 
& Björck 1999), visar att det finns stora likheter i 
hur man rumsligt har organiserat kustbundna bo
platser över stora områden under tidsperioden (fig. 
3). Trots att det finns ett visst avstånd både i tid och 
rum mellan Bollbacken och de två boplatserna vid 
den södra norrlandskusten, har vi kunnat se att det 
finns uppenbara likheter vad det gäller boningsy- 
tans organisation, avfallshantering och inslaget av 
rituella strukturer. Bollbacken har med hjälp av en 
s.k. kombinerad analys av 14C-dateringarna place
rats i tidsintervallet 2580-2450 f.Kr. (cal. 2 sigma), 
medan Fräkenrönningen har 14C-daterats till tids
intervallet 2900-2700 f.Kr. (Björck tppSróiff.) och 
Vedmora till 2900-2400 f.Kr. (Björck & Björck 
i999:4iff.). Detta innebär att i varje fall Fräken
rönningen med stor sannolikhet är något tidigare 
än Bollbacken, medan Vedmora mycket väl skulle 
kunna vara samtida.

Undersökningen vid Bollbacken visade att man 
kan urskilja en relativt tydlig boplatsstruktur på 
platsen, både vad det gäller anläggningarnas och 
konstruktionernas placering och fyndens fördel-

ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 4 279



ning över ytan. Det var möjligt att identifiera en 
yta där mer traditionella boplatsfunktioner har fö
rekommit och en yta som huvudsakligen använts 
för rituella ändamål, som t.ex. offer och begrav
ningar (Artursson 1996a, 2006; Björck 20033:31, 
hg. 5). Ytorna låg emellertid mycket nära varan
dra, och de måste av flera anledningar ses som 
en samtida, funktionell enhet som använts under 
boplatsens hela existens. Boplatsen har varit upp
byggd kring ett gemensamt öppet område som 
legat i östsluttningen ned mot havsstranden, och 
som tycks ha hållits relativt rent från avfall. Vid 
den västra delen av denna öppna yta har det legat 
tre boningshyddor placerade i en halvcirkel, vilka 
samtliga har haft anslutande härdar, kokgropar och 
avfallshögar samt aktivitetsområden för bl.a. sten- 
bearbetning. I de yttre delarna av boplatsytan har 
det funnits en krans av större avfallslager, där so
por deponerats sekundärt. Precis sydväst om själva 
boplatsytan har det rituella området legat. Här har 
man uppfört ett dekarnationsVdödshus omgivet 
av kokgropar, härdar, större ensamliggande stolp- 
hål och en brandgrav, som innehöll lämningarna 
efter tre eller fyra brända, vuxna människor och en 
hund. Området har avskiljts från boplatsytan med 
en halvcirkel av stolpar eller pålar.

Om man ser på fyndmaterialets utseende och 
sammansättning, så utgörs keramiken till övervä
gande del av porös gropkeramik av Fagervik III— 
IV-typ, samt en mindre mängd stridsyxekeramik 
av H, J och M-typ och s.k. ”tredjegruppen”-kera- 
mik (Artursson m.fl. 1996; Larsson 2003a; Gra
ner & Larsson 2004). Avslagsmaterialet består till 
största delen av bearbetad kvarts samt en mindre 
mängd flinta, som i stort sett uteslutande har sla
gits från sekundäranvända, slipade flintyxor. Dess
utom fanns det ett fåtal formella föremål i form av 
spånskrapor i flinta, skifferpilspetsar samt ett egg- 
fragment av en stridsyxa och en tjocknackig yxa 
tillverkade i grönsten (Ahlbeck 1996). Stridsyxan 
kan med största sannolikhet karakteriseras som en 
D-typ enligt Malmers indelning (i902:6i3ff.). En
ligt hans typologi kan typen dateras till period 1-4, 
vilket innebär en relativt bred datering till MNB:s 
äldre och mellersta del (Malmer 1975:97). Ben
materialet var, förutom i brandgraven A1106 som 
hittades i anslutning till dekarnations-/dödshuset,

ytterst fragmenterat och bestod endast av brända 
fragment av bl.a. människa, hund, säl, gris, älg/ 
nötkreatur samt ett antal fiskarter som t.ex. abbor
re, gädda, strömming och mört (Formisto 1996). 
Sammantaget kan man säga att fyndmaterialet 
motsvarar vad man kan förvänta sig på en gropke- 
ramisk boplats med denna datering och läge. Uti
från en helhetsanalys av lämningarna på platsen 
kan man med en relativt stor sannolikhet beskriva 
Bollbacken som en basboplats, belägen på en min
dre ö mitt i ett sund på gränsen mellan den dåva
rande inner- och mellanskärgården. Strandlinjen 
har legat ca 30 meter över nuvarande havsyta då 
boplatsen var i bruk. Denna nivå överensstämmer 
dateringsmässigt relativt väl med det tidsintervall, 
som vi fick fram med hjälp av 14C-analysen.

Ytterligare en gropkeramisk boplats som kan 
dateras till MN B har undersökts vid Brännpus
sen, Tensta sn i Uppland (Nilsson 2006). Den har 
karakteriserats som en specialboplats belägen i 
den dåvarande innerskärgården, och har 14C-da- 
teras till tidsintervallet 2860-2620 f.Kr. (kombi
nerad analys 1 sigma) respektive 2870-2580 f.Kr. 
(kombinerad analys 2 sigma), vilket placerar den i 
första hälften av MN B. Denna datering överens
stämmer väl med keramik- och stenmaterialets 
utseende. Boplatsen ingår i den s.k. Bälinge-Tibb- 
legruppen, och har tolkats som en specialiserad 
jakt- och fiskeboplats som använts tillfälligt under 
både sommar och vinter (3.3:56). Fyndmaterialet 
är relativt litet och homogent, vilket stödjer hy
potesen om att det rör sig om en specialboplats 
av något slag (a.a:94ff.). Keramikmaterialet består 
nästan uteslutande av porös gropkeramik av Fa
gervik Ill-typ, och det är intressant att se att det 
inte finns något inslag av vare sig stridsyxekera
mik eller keramik av ”tredje gruppen”-tvp, vilket 
annars är relativt vanligt på sena gropkeramiska 
boplatser i området. Mycket talar för att detta blir 
vanligt först under den andra hälften av MN B.

På platsen hittade man lämningarna efter åtmins
tone två boningshyddor, en mindre, rituellt använd 
byggnad samt ett antal härdar och kokgropar som 
förmodligen kan kopplas till aktiviteterna på bo
platsen. Fosfatfördelningen på Brännpussen kan 
tolkas som en indikation på att avfall till viss del 
har deponerats i en krans runt själva boplatsområ-
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det, vilket överensstämmer med de avfallsstrategier 
som man har sett på andra välundersökta gropkera- 
miska boplatser (Nilsson zooóiyaff; jfr. Artursson 
19963:348). Ett intressant drag i materialet från 
boplatsen vid Brännpussen är att vissa benslag från 
säl saknas helt. Avsaknaden av ben från de köttrika 
delarna av säl visar att de har transporterats från 
platsen för beredning och konsumtion på en bas
boplats i närheten (Nilsson 2006:62). Detta skulle 
kunna vara en av de mer tydliga indikationerna på 
att Brännpussen verkligen har varit en tillfälligt an
vänd specialboplats.

Ett annat intressant drag är att det finns olik
heter i hur skallfragment från säl och bäver har 
deponerats på platsen (3.3:64). Fragmenten från 
sälskallarna ligger spridda i kulturlagret, medan 
fragmenten från bäverskallarna har koncentrerats 
till framförallt ett område kring en mindre bygg
nad, den s.k. bäverhyddan. Denna skillnad i depo
neringsstrategi kan vara en indikation på att bä
vern har haft en speciell ställning i människornas 
föreställningsvärld, och att den kanske har fungerat 
som ett totemdjur för den lokala gruppen. Något 
som ytterligare stärker hypotesen om att man har 
haft ett speciellt förhållande till bävern är att den 
tidigare nämnda rituella byggnaden har ett flertal 
drag, som gör att den framstår som annorlunda 
(a.a.:84ff.). Dels är det den enda hyddkonstruk- 
tionen på platsen med en tydlig stenkonstruktion, 
bestående av en nedgravning som överlagras av 
en stenpackning omgiven av stenblock, dels fanns 
det precis sydöst om konstruktionen en större 
grop med ett speciellt fyndmaterial. Vad det gäl
ler fyndmaterialet är som tidigare sagts andelen 
ben från bäver störst just i anslutning till bäver
hyddan (a.a:6i), samtidigt som det finns både 
miniatyrkärl och lerpärlor deponerade i området. 
Dessutom är andelen gropornerad och kamstäm- 
pelornerad keramik tillverkad i fast gods störst 
just här (a.a:4off.). Alla dessa faktorer understry
ker områdets speciella karaktär. Bäverhyddan kan 
därför tolkas som en specialiserad, rituellt använd 
byggnad där man kanske har utfört ritualer i sam
band med jakt på sitt totemdjur.

På stridsyxekulturens boplatser i östra Mellan
sverige framträder intressant nog en helt annan 
bild. Tyvärr är materialet än så länge mycket litet
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och de ytor som har undersökts har inte täckt in 
hela boplatserna, varför det finns stora källkritiska 
problem med materialet, något som för övrigt gäl
ler hela Skandinavien (Edenmo m.fl. rppyoSöff; 
Malmer 2002:i43ff; Artursson m.fl. 2003:14211.). 
Trots detta kan man med relativt stor säkerhet 
säga att de boplatsytor som kan karakteriseras som 
tillhörande stridsyxekulturen, på flera avgörande 
sätt skiljer sig från de gropkeramiska boplatserna 
i området.

Vid Fågelbacken, Hubbo sn i Västmanland, har 
en av de få stridsyxeboplatserna med en byggnad 
undersökts (Hallgren 1996,1997; 2000a). Det rör 
sig om en mindre boplatsyta med ett ca 13x5 m 
stort långhus uppfört i mesulakonstruktion och 
omkringliggande anläggningar samt fynd. Boplat
sen har legat i ett typiskt inlandsläge, på ett san
digt område vid foten av en rullstensås. Långhuset 
har flera likheter med sydskandinaviska mesulahus 
från samma tidsperiod, och kan ses som en tyd
lig indikation på att man använt sig av en bygg
nadstradition med rötter i det området (Hallgren 
zoooa:i6ff.). Tyvärr är boplatsytan kraftigt störd 
av senare aktiviteter, varför det inte är så lätt att 
urskilja någon tydlig struktur. Inom den hand- 
grävda ytan kring långhuset kan man dock urskilja 
ett mönster i fyndspridningen. Det finns en tydlig 
koncentration av fynd i den södra delen av lång
huset, något som tolkats som en indikation på att 
det har funnits en nedsänkt del här, liksom det gör 
i flera liknande byggnader i södra Skandinavien. 
Fyndmaterialet består av artefakter, som utan 
problem kan förknippas med stridsyxekulturen. 
Keramiken består av skärvor från klassiska strids- 
yxekärl, huvudsakligen av D-, G-, H-typ, men 
också en del skärvor från J-kärl finns på platsen.

Sammantaget daterar detta boplatsen till den 
senare delen av MN B. Intressant nog finns det 
vissa skärvor som inte har någon synlig magring, 
utan istället har en fin porighet, något som van
ligen förknippas med sen gropkeramik och som 
finns vid t.ex. Bollbacken, som ligger endast ca 6 
kilometer öster om Fågelbacken. Detta visar att 
man har använt sig av samma magring i kärlen, 
och det skulle kunna tyda på att det skett ett visst 
utbyte av materiell kultur och keramikteknik. De 
två boplatserna skulle mycket väl kunna vara sam
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tida och, intressant nog, finns det faktiskt skärvor 
från stridsyxekärl av H-, J- och M-typ på Bollback
en, varav en viss del var av poröst gods (Arturs- 
son m.fl. 1996:2061!.). Stenmaterialet var litet och 
bestod dels av formella föremål i form av två frag
ment av slipade flintyxor, en kvartsskrapa och en 
glattsten, dels av en mindre mängd avslag i kvarts 
och flinta. Ett fåtal indikationer på vilken typ av 
ekonomiska aktiviteter som har förekommit på 
platsen fanns i form av sädeskornsavtryck i kera
miken, samt fragment av bränt ben från nötkrea
tur, älg/kronhjort samt får/get eller rådjur. Som vi 
kan se är materialet alldeles för litet för att vi skall 
kunna säga något definitivt om försörjningsstrate- 
gin på platsen, ett förhållande som inte är ovanligt 
på stridsyxeboplatser.

En annan intressant aspekt vad det gäller likhe
ter och olikheter mellan boplatserna på Bollbacken 
och Fågelbacken är möjligheterna att jämföra bo- 
ningshyddornas konstruktion och storlek med det 
förmodat samtida långhuset. Det står klart att de 
representerar två helt olika sätt att bygga och att 
organisera sitt boende. Hyddorna på Bollbacken 
har varit relativt små byggnader, där taket burits 
endast av väggarna, medan stridsyxehuset har upp
förts i överensstämmelse med en typisk sydskan
dinavisk byggnadstradition, där taket burits av en 
rad stolpar placerade längs mittlinjen komplettera
de med indragna förstärkningsstolpar (se Hallgren 
20ooa:ióff; Artursson m.fl. 2003:i4iff.). Frågan är 
vad skillnaderna i konstruktion och storlek mellan 
boningshyddorna på Bollbacken och stridsyxehu
set vid Fågelbacken egentligen signalerar? Tillsam
mans med skillnaderna i organisationen av bo
platsytorna vad det gäller antalet anläggningar och 
avfallsmängden i närheten av hydd- och huskon
struktionerna, samt de olika materiella kulturerna 
måste det betyda att det verkligen har rört sig om 
två olika grupper som existerat parallellt. Olikhe
terna mellan de två boplatserna är så stora att det 
måste betraktas som osannolikt att det rör sig om 
en och samma grupp av människor, som sysslat 
med olika aktiviteter på respektive plats (för dis
kussion se bl.a. Larsson 2003a:i42ff.).

Ytterligare en stridsyxeboplats med lämningar 
efter en byggnad har undersökts vid Djurstugan 
i Tierps sn, Uppland (Ytterberg 2006a). Den kan

ses som ett exempel på en kustbunden specialbo
plats tillhörande den sena stridsyxekulturen. Kera
miken är av sen stridsyxetyp. Dessutom finns det 
tydliga inslag av s.k. ”tredje-gruppen”-keramik i 
materialet. Boplatsen har med största sannolikhet 
använts under kortare tidsperioder för fiske och 
eventuellt för jakt på bäver. Den har 14C-daterats 
till den sista delen av MN B och eventuellt också 
inledningen av SN I. Dateringsintervallet ligger 
mellan 2400-2280 f.Kr. (kombinerad datering 
1 sigma) och 2460-2210 f.Kr. (kombinerad da
tering 2 sigma) (a.a:74ff.). Specialboplatsen in
går i den s.k. Torslundagruppen, vilken består av 
ett antal boplatser som kan knytas både till den 
gropkeramiska kulturen och till stridsyxekulturen 
(a.a:84ff.). Kanske kan den tolkas som en jakt- och 
fiskestation tillhörande en sen lokal stridsyxegrupp 
i området. Boplatslämningarna består av en min
dre, ca 8,4x3,5-5 m stor byggnad med anslutande 
anläggningar och aktivitetsområden. Fyndmäng
den är, liksom vid Fågelbacken, relativt liten. Den 
begränsade avfallsmängden på de båda platserna 
visar att man förmodligen har haft samma syn på 
hur man skulle förhålla sig till och handha sina 
sopor. Stenmaterialet består av ett mindre antal 
kärnor, avslag och splitter från kvarts och flinta. 
Dessutom hittade man ett litet antal formella fö
remål i form av en kniv gjord av kvarts och ett slip- 
stensfragment samt två fragment av ett bryne och 
en glattsten tillverkade i olika bergarter. Benmate
rialet består till största delen av brända fragment 
från olika fiskarter samt en liten mängd bäverben. 
Sammansättningen vad det gäller fiskarterna vi
sar att man huvudsakligen har fiskat i en kustnära 
brackvattenmiljö.

Som vi har kunnat se så finns det alltså stora 
skillnader i materialet. Stridsyxekulturens boplat
ser är betydligt fyndfattigare och mer anonyma 
om man jämför med de gropkeramiska. Därmed 
är de också mycket mer svårtolkade, vilket försvå
rar en jämförande analys med de fynd- och anlägg- 
ningsrika gropkeramiska boplatserna. Känslan 
man får när man jämför dem är att de två grup
perna måste ha haft helt olika sätt att strukturera 
sin tillvaro. Framförallt har man haft helt olika 
sätt att ta hand om sitt avfall. Det finns även andra 
iögonfallande skillnader, som t.ex. hur man har
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organiserat och strukturerat sambandet mellan 
boende, rituella aktiviteter och begravningar på 
boplatserna. Man kan i flera fall se att det har fun
nits en nära anknytningen mellan de områden på 
de gropkeramiska boplatserna som har använts för 
boende och de som har använts för rituella syften 
och begravning, något som påminner om hur vissa 
senmesolitiska boplatser i södra Skandinavien har 
organiserats. I tydlig kontrast till detta finns det 
inom stridsyxekulturen en mycket tydlig rumslig 
åtskillnad mellan profan och rituell verksamhet, 
speciellt när det gäller boplatser och gravplatser.

Rituella strukturer, 
gravar och gravplatser
Det finns inte bara tydliga skillnader i var de två 
arkeologiska kulturgrupperna har placerat sina 
gravar och gravplatser, utan också uppenbara skill
nader i hur gravarna har konstruerats och gravplat
serna har organiserats. Som vi har sett tidigare så 
ligger de kända gropkeramiska gravarna och grav
platserna i östra Mellansverige uteslutande på de 
kust- eller skärgårdsbundna boplatserna (Edenmo 
m.fl. ip97:i8off; Malmer zoozrpiff; Artursson 
zoo6), medan stridsyxegravarna i området oftast 
har placerats på speciella gravfält på rullstensåsar 
eller på anslutande sandiga områden i inlandet 
(Edenmo m.fl. rppynSSff; Malmer 2002:137^). I 
vissa fall finns det dock exempel på att man har 
placerat dem i kustnära lägen, speciellt under den 
senare hälften av MN B, då stridsyxekulturen, som 
vi tidigare har sett, tycks ha utvidgat sitt territo
rium. Detta förhållande skulle mycket väl kunna 
spegla en ideologisk skillnad mellan dem, och 
dessutom en olikhet i synen på de döda (se bl.a. 
Artursson 2006; Lindström 2006).

Den nära kopplingen mellan de levande och 
döda på de gropkeramiska boplatserna i östra Mel
lansverige visar, enligt min mening, att man inte 
har varit rädd för de avlidna anförvanterna och de
ras inflytande på de levandes värld. Mycket tyder 
istället på att man har velat ha dem närmare sig, 
många gånger i direkt anslutning till boningshyd- 
dorna. Detta förhållande kan jämföras med He
lena Knutssons teorier om jägare-samlares gene
rella inställning till döden och de döda (Knutsson

ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 4

ip95:66ff.). Med stöd i ett omfattande etnografiskt 
material hävdar hon att grupper med ett s.k. ur
sprungligt eller arkaiskt levnadssätt i stort sett all
tid hyser en stark rädsla för allt som har med döden 
att göra, och att dessa grupper ofta överger boplat
ser eller hyddor på boplatser där någon nyligen har 
dött. Knutson hävdar att man i de flesta fall be
graver de döda hastigt i enkla gravar, för att sedan 
snabbt lämna platsen och inte återvända på lång 
tid. Det finns emellertid inget i det arkeologiska 
materialet från östra Mellansverige som stödjer att 
det skulle ha funnits en sådan inställning inom den 
gropkeramiska kulturen, snarare tvärtom.

Om man översiktligt ser på det material som 
finns från gropkeramiska boplatser och gravplat
ser, så är det intressant att se hur rikhaltigt och 
varierat materialet är. Uppfattningen att de grop
keramiska begravningarna endast skulle bestå av 
relativt okomplicerade skelettgravar utan yttre 
markeringar, s.k. flatmarksgravar, har visat sig 
vara helt felaktig. Istället kan man se en relativt 
stor variation i gravläggningsseden, med allt från 
enkla gropar i marken utan någon synlig yttre 
markering till begravningar i förmodade bonings- 
hyddor eller i speciella dödshus (se bl.a. Bagge 
1938; Artursson i99Óa:35sff, 2006). Dessutom 
har man kunnat visa att man har använt sig av ske
lettgravskick och brandgravskick parallellt, i varje 
fall under den senare delen av mellanneolitikum 
(Artursson i99Öa:352ff, 2006). Skelettgravskicket 
har emellertid dominerat under hela den gropke
ramiska kulturens existens. Oftast handlar det om 
enkel- eller dubbelgravar, men det finns också ex
empel på gravar med upp till tre personer. Dessut
om finns det ett antal s.k. kenotafer, d.v.s. gravlik- 
nande nedgrävningar utan spår efter en kropp. De 
döda har i de allra flesta fall placerats i utsträckt 
ryggläge med händerna längs sidorna, men det 
förekommer också att man har lagt dem i hock- 
erposition. Kring detta grundtema har man sedan 
varierat gravläggningens utformning vad det gäl
ler gravgåvornas antal och kvalitet, behandling av 
kropparna etc. (se bl.a. Burenhult 2002:330!).

Om man jämför gravskicket i östra Mellansveri
ge med det på Gotland finns det en del intressanta 
skillnader. Det gotländska materialet är det största 
i Skandinavien vad det gäller gropkeramiska gravar
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och bevaringsförhållandena är exceptionellt bra på 
grund av den kalkrika berggrunden. De allra flesta 
undersökta gropkeramiska gravarna på Gotland har 
varit placerade på speciella gravplatser, och det har i 
flera fall funnits olika typer av rituella konstruktio
ner i anslutning till dem (Burenhult 2002; Öster- 
holm 1997, 2002). Visserligen ligger gravplatserna 
i många fall mycket nära de samtida boplatserna, 
men man tycks ända ha separerat de döda från de 
levande på ett något tydligare sätt än i östra Mel
lansverige. I flera fall kan man emellertid se att man 
har anlagt gravplatser på äldre boplatser eller vice 
versa. Närheten till förfäderna tycks alltså inte ha 
stört människorna. Kanske har det till och med va
rit eftersträvansvärt att ha dem nära sig? Dessutom 
finns det tydliga tecken på att man har manipulerat 
med de döda, både vid själva begravningen, men 
även efteråt (Burenhult 2002:33). Speciellt kraniet 
tycks ha varit intressant för de efterlevande. I flera 
fall har detta avskiljts från kroppen och förmodli
gen använts för rituella syften.

Ett annat drag, som är mycket tydligt på de 
gropkeramiska boplatserna och gravplatserna, är 
den nära kopplingen mellan djur och människor 
i rituella konstruktioner och i gravar. Man tycks 
ha haft en gravläggningssed, som i mycket har lik
nat den mesolitiska, där bl.a. hunden har haft en 
stark ställning och i vissa fall till och med gravlagts 
i egna gravar med gravgåvor (se bl.a. Wyszomir- 
ska 1984:131^; Nordquist 200i:i05ff; Artursson
2006). Dessutom finns det på flera boplatser och 
gravplatser olika typer av konstruktioner som har 
haft en rituell funktion och som innehåller relativt 
stora mängder ben av enbart en viss djurart, som 
t.ex. de s.k. sälaltarna vid Ajvide på Gotland (Öst- 
erholm 2002) och vid Jettböle på Åland (Stenbäck 
2003:20iff.), samt den tidigare nämnda s.k. bäver
hyddan på Brännpussen, Tensta sn, Uppland (Nils
son 2006). Konstruktionerna har förmodligen haft 
någon form av offerfunktioner med anknytning 
till totemliknande föreställningar. I sammanhang
et kan också de s.k. lerfigurinerna nämnas, vilka 
ofta hittas på boplatserna. De avbildar oftast olika 
djurarter, men det finns också människoliknande 
föremål (Wyszomirska lpSqnpyff.). Lerfiguri
nerna skulle kunna vara en indikation på att man 
har haft en animistisk världsåskådning. Denna har

kanske också innefattat totemliknande föreställ
ningar, där vissa djurarter har haft en speciell po
sition. Dessutom kan man förmoda att man sysslat 
med någon form av jaktmagi, där lerfigurinerna 
kan ha spelat en viktig roll.

Det tycks ha funnits ett antal företeelser på de 
gropkeramiska boplatserna och gravplatserna som 
kan ses som typiska eller som etniska och kultu
rella markörer för gruppen (Artursson i99Öa:355). 
Både på boplatserna och de speciella gravplat
serna har det funnits stolphål, härdar, kokgropar 
och avfallsgropar i nära anslutning till de rituella 
konstruktionerna och gravarna (se bl.a. Janzon 
1974:3164 Burenhult ujH6:6ą{{, 2002; Artursson 
i99Öa:355ff.). Det rumsliga sambandet och fynd
materialets sammansättning i dem visar enligt 
min mening att de här anläggningarna verkligen 
har anlagts i samband med ceremonier och ritua
ler knutna till begravningarna.

Ett annat intressant inslag på de gropkera
miska boplatserna och gravplatserna är de tidi
gare nämnda kult-, dekarnations- och dödshusen 
(Artursson 19963:360^ 2006; Larsson 2003b). 
Förmodligen har många av dem haft flera av 
dessa funktioner samtidigt. Konstruktioner av 
det här slaget har undersökts vid bl.a. Häggs ta i 
Botkyrka sn, Södermanland (Olsson 1999; jfr. 
Gill 2003:136ff.), Fagervik i Östergötland (Bagge 
1938; Gill 2003:i3iff.), Fräkenrönningen i Valbo 
sn, Gästrikland (Björck 1998:32; 2oo3:3off.) och 
Bollbacken i Tortuna sn, Västmanland (Artursson 
i99<5a:35<5ff, 2006). I en del fall har man gravlagt 
döda anförvanter i vanliga boningshyddor, som 
sekundärt förvandlats till dödshus, medan man i 
andra fall har uppfört speciella byggnader med en 
annan konstruktion än boningshyddorna. Ett bra 
exempel på det sistnämnda är det tidigare diskute
rade dekarnations-Zdödshuset på Bollbacken, som 
låg på den sydvästra delen av boplatsen, omgivet 
av ett antal anläggningar med ett utseende och 
ett innehåll som tydligt visade att området hade 
använts för rituella syften av olika slag samt be
gravningar. I byggnadens närhet hittades två stör
re kokgropar, en brandgrav och ett antal stolphål 
samt gropar. En stor del av anläggningarna inne
höll brända människo- och djurben, framförallt 
säl, hund och fisk. Strax sydväst om brandgraven,
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Figur 4. Ett förslag till hur det gick till när dödshuset på Bollbacken uppfördes:
A. Området rensas från sten och markytan jämnas till. Samtidigt har man börjat gräva rännan och stolphälen med 
hjälp av grävpinnar och paddelliknade spadar av trä.
B. Väggplankornan håller på att sättas i rännan, samtidigt som man fyller igen den successivt med jord och sten, samt 
syr ihop plankorna med rep av skinn eller växtfibrerför att öka stabiliteten i konstruktionen.
C. Bilden visar hur man har konstruerat taket med en tvärgående träbalk, på vilken man har satt en takbärande 
s.k. ”dvärg”. Den har burit takraften, vilka har surrats till väggplankorna. På takraften harman börjat surra fast 
takläkten, på vilka vasstaket skall fästas.
D. Hyddan efter att man har lagt vasstaket och påbörjat utsmyckningen av väggarna.
(efter Artursson 2006:;;, fig. 6. Teckningjan Jäger).

Figure 4. A proposed reconstruction of how the death house at Bollbacken was built:
A. The area is prepared, stones are removed and the surface flattened. At the same time the post holes and wall trench 
are dug with digging sticks and padel-like spades made of wood.
B. The planks in the wall are put into the trench at the same time as it is refilled with earth and stones. The planks are 
sewn together with ropes made of skinn or plant fibres to increase the stability in the construction.
C. The roofis constructed with a transverse beam, on which a so called “dwarf” has been placed. It has carried the 
weight ofthe rafter, which has been fastened to the wall planks. On the rafter the roof-lath are beingfastened, and the 
reed roof is fastened to this.
D. The death house is painted with different patterns.
(after Artursson 2006, p. 55, fig. 6. Drawing Jan Jäger).
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placerade mellan två större stenblock, hittades 
dessutom en keramikdeposition bestående av två 
fragmenterade kärl. Kärlen var sönderslagna och 
troligen rör det sig om någon form av rituell ned
sättning som har samband med brandgraven. /

Dekarnations-/dödshuset har intressant nog 
byggts i en helt annan teknik än boningshyddorna 
på Bollbacken. I en trapetsoidformad ränna har 
man placerat en väggkonstruktion bestående av 
stående plankor, vilka förmodligen har satts mot 
innerkanten av rännan (hg. 4). Utanför plankväg
gen har man sedan fyllt rännan med sten och jord. 
Byggnaden har varit 3,8x1,8-2,6 m stor. I vägg
rännan hittades brända människo- och djurben 
från hund, säl samt någon obestämd ńskart. Inne i 
byggnaden har man lagt ut ett golvlager, som täck
tes av ett brukningslager med samma sammansätt
ning som fyllningen i kokgroparna, vilket visar att 
det har funnits ett funktionellt samband mellan 
dödshuset och kokgroparna. Nedgrävda i golvy
tan fanns två grova stolphål, vilka bl.a. innehöll 
brända människo- och djurben. Stolphålens funk
tion är osäker, men med största sannolikhet har 
de inte ingått i den takbärande konstruktionen, 
eftersom en särskild sådan inte har varit nödvän
dig i en så liten byggnad. Det är mer troligt att de 
har något att göra med de rituella aktiviteter som 
pågått i anslutning till dödshuset. Man kan t.ex. 
ha placerat totempålar eller någon form av skulp
terade gudabilder i dem. Denna hypotes stöds av 
det faktum att det direkt sydöst om vart och ett 
av stolphålen hittades en flat sten, vilka kan tolkas 
som någon form av plattformar för offer.

Den bild man får när man översiktligt betraktar 
de rituella lämningarna och gravarna på gropke- 
ramiska boplatser och gravplatser visar tydligt att 
det inte funnits en formaliserad och fast struk
turerad syn på hur de skulle se ut. På många sätt 
liknar de därför lämningarna från mesolitikum i 
södra Skandinavien. Om vi jämför bilden av den 
gropkeramiska kulturens gravskick med stridsyx- 
ekulturens, finns det ett antal intressanta skillna
der. För det första anses stridsyxekulturens grav
skick generellt sett ha en tydligare struktur och 
vara mer formaliserat (se bl.a. Malmer 1962:228ff, 
1975:119,2002:i37ff; Knutsson 1995:197; Edenmo 
m.fl. i997:i88ff; Lindström 2006). Enligt många

forskare verkar det som om det har funnits mycket 
tydligare normer inom stridsyxekulturen för vad 
som ansågs vara en korrekt begravning (se bl.a. 
Malmer 2oo2:i39ff.). I de allra flesta fall handlar 
det om vanliga skelettbegravningar utan bevarade 
yttre konstruktioner, men i vissa fall finns det spår 
efter träkonstruktioner eller pålar. Oftast har de 
döda placerats i hockerposition eller, mer sällsynt, 
i utsträckt ryggläge. Enkelgravar är vanligast, men 
dubbelgravar och massgravar förekommer. Dess
utom finns det ett fåtal brandgravar som med sä
kerhet kan kopplas till stridsyxekulturen (a.3:142). 
Gravgåvorna representerar i allmänhet en relativt 
stereotyp uppsättning föremål, bestående av bl.a. 
stridsyxor, arbetsyxor, pilspetsar, flintspån och ke
ramik. Ibland finns det dessutom bärnstenspärlor 
i mer eller mindre välbevarat skick. I ett fåtal fall 
har man också lagt ned enklare smycken av koppar 
som t.ex. öronringar och spiraler. Det är intressant 
att se att hela djurkroppar eller djurdelar mycket 
sällan har lagts ned i gravarna. I ett fåtal fall har 
man emellertid lagt ned delar av får eller get, som 
med största sannolikhet kan tolkas som en grav
gåva i form av kött. Endast i ett fall, i en dubbel- 
grav från Linköping i Östergötland, har man låtit 
en hund följa sina ägare i graven (a.3:140). Ytterli
gare ett intressant drag är att det tycks ha funnits 
tydliga regler för var i graven olika föremålstyper 
skulle placeras, vilket visar att gravskicket varit 
starkt formaliserat och att man har haft en gemen
sam uppfattning om hur de döda skulle framställas 
vid begravningen.

Det tidigare diskuterade dekarnations-/dödhu- 
set på Bollbacken i Västmanland har intressant 
nog sin motsvarighet inom stridsyxekulturen. En 
liknande konstruktion hittades vid Gläntan, Tur
inge sn i Södermanland (Lindström 2000, 2006). 
Förutom dessa två byggnader finns det faktiskt 
dessutom flera andra typer av samtida byggnader 
och kammargravar i södra och mellersta Skandi
navien, som har haft ett liknande utseende och i 
stort sett samma funktioner (se bl.a. Hvass 1989; 
Hansen & Rostholm 1993; Artursson m.fl. 1996a; 
Hansen 1996). Av 14C-dateringarna att döma kan 
dödshusen vid Bollbacken och Gläntan mycket väl 
ha varit i bruk samtidigt. Boplatsen och gravplat
sen vid Bollbacken har daterats till tidsintervallet
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2580-245° f-Kr. (kombinerad analys, cal. 2 sigma), 
medan dödshuset vid Gläntan kan placeras i tids
intervallet 2570-2330 f.Kr. (kombinerad analys, 
cal. 2 sigma). Detta kan innebära att dödshuset vid 
Gläntan är något senare, men dateringsintervallen 
ger oss ingen säker vägledning här. Keramikma
terialet från båda platserna bekräftar att de med 
stor sannolikhet kan placeras i den andra hälften 
av MN B, vilket alltså överensstämmer väl med 
analyserna av 14C-dateringarna.

Som vi har sett tidigare, har dödshuset på Boll
backen ingått som en väl integrerad del i den grop- 
keramiska boplatsen. Med största sannolikhet har 
det fungerat som en rituell fokuseringspunkt un
der hela dess brukningstid. I kontrast till detta har 
dödshuset vid Gläntan däremot legat helt avskiljt. 
För närvarande finns det ingen säker boplatsin
dikation som kan knytas till stridsyxekulturen i 
området. På grund av dessa skillnader i placering 
kan man ana att det har funnits viktiga olikheter i 
hur man har sett på de döda och deras förhållande 
till de levandes värld. På Bollbacken har närheten 
till de döda anfäderna varit en naturlig del av det 
vardagliga livet, medan man vid Gläntan har velat 
skilja de levandes och dödas världar från varandra.

I den tidigare diskussionen har vi sett att många 
forskare anser att det funnits mycket tydligare nor
mer inom stridsyxekulturen för vad som ansågs 
vara en korrekt begravning. Denna teori stäm
mer väl med den analys som Jonathan Lindström 
(2006) har gjort av lämningarna vid Gläntan. Han 
betonar den tydliga strukturella och rumsliga upp
delning som man kan se i flera av materialen från 
dödshuset. Om man tittar på de två dödshusens ut

seende i plan och deras övergripande konstruktion, 
så tycks det dock finnas vissa principiella likheter 
(fig. 5). Väggarnas konstruktion och utformning 
samt placeringen av två stolpar inne i bägge bygg
naderna överensstämmer väl. Något som fram
står som tydligt är emellertid att konstruktionen 
vid Gläntan har varit betydligt mer regelbundet 
byggd och dessutom tydligare strukturerad. Dess
utom har dödshuset vid Gläntan varit något större 
och haft hörnstolpar, vilket saknas vid Bollbacken. 
Dessa skillnader skulle kunna bero på att man har 
haft olika byggnadsideal inom de båda grupperna, 
eller eventuellt att det finns olikheter i bevarings
grad (Artursson m.fl. 2003:241). Dödshuset vid 
Bollbacken har visserligen förstörts mer grundligt 
och dessutom har det med största sannolikhet ut
satts för ett rituellt rivande och övergivande. Först 
har man förmodligen bränt ned byggnaden och 
därefter placerat tre stora stenar över väggrännan. 
Emellertid tycks också dödshuset vid Gläntan ha 
bränts eller monterats ned, varför skillnaderna 
kanske inte skall betraktas som avgörande för 
tolkningen av deras nuvarande utseende i plan. En 
intressant tanke är att det rituella förstörandet av 
de båda dödshusen har utgjort den allra sista de
len i en lång och utdragen begravningsritual, och 
detta skulle kunna betyda att det har funnits vissa 
likheter i hur man har använt byggnaderna i sam
band med begravningarna.

Skillnaderna i bevaringsförhållanden mellan de 
två byggnaderna visar sig bl.a. i att brandgravarna 
i dödshuset vid Gläntan låg i stort sett helt intakta 
i väggrännan, medan det endast fanns fragment av 
människo- och djurben i dödshuset på Bollbacken.

Figur 5. Dödshusen vid Bollbacken, 
Tortuna sn, Västmanland respektive 
Gläntan, Turinge sn, Södermanland 
(efter Artursson 2006:59, fig. 7).
Figure 5. The death houses at 
Bollbacken, Tortuna sn, Västmanland 
and Gläntan, Turinge sn, 
Södermanland (after Artursson 200 6, 
P- 59, fig- 7)-
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Skillnaden i benmängd i de två byggnaderna och 
brandgravarnas bevarandgrad kan naturligtvis 
bero på att den slutliga deponeringen av de brän
da benen har gjorts på olika platser i respektive 
fall. Vid Bollbacken fanns det inga spår av beva
rade brandgravar i själva byggnaden, utan det som 
hittades här var en brandgrav placerad i en liten 
grop strax utanför dödshuset, som möjligen hade 
markerats med en stolpe eller påle. Vid Gläntan 
hade man istället placerat ett stort antal brandgra
var i gropar som grävts ned i själva väggrännan. 
Brandbegravningarna vid Gläntan visar en intres
sant variation, både vad det gäller antal individer 
och vilka gravgåvor de har innehållit, samt också 
i deras genomförande och utformning (Lindström 
2000, 2006). Dessutom finns det en tydlig rumslig 
uppdelning av de döda och brända individerna i 
dödshuset efter benslag, som skulle kunna liknas 
vid någon form av avindividualisering. I den norra 
delen har nästan bara skallben deponerats i gro
parna, medan man lagt ned övriga benslag i den 
södra delen.

Det finns ett antal andra intressanta skillnader 
i hur begravningsritualen har utformats vid Boll
backen respektive Gläntan. Något som är mycket 
tydligt är att benmaterialets sammansättning och 
utseende skiljer sig betydligt mellan de två plat
serna. Dödshuset och de omkringliggande, rituella 
anläggningarna på Bollbacken innehöll en kombi
nation av brända människoben, hund och mindre 
fragment av säl samt fisk, medan dödshuset vid 
Gläntan enbart innehöll brända människoben och 
delar av får eller get (Artursson 1996, 2006; Lars
son 2003b:ić>o; Lindström 2000, 2006). Detta 
beror med största sannolikhet på att det har fun
nits skillnader i respektive grupps ekonomi och 
därmed också i vilka bytesdjur och husdjur man 
har haft tillgång till. De kustlevande jägare-sam
larna vid Bollbacken har lagt ned sina viktigaste 
bytesdjur och sin närmaste ledsagare bland djuren, 
nämligen hunden, i anläggningarna. Jordbrukarna 
och boskapsskötarna vid Gläntan har istället lagt 
ned sina viktigaste husdjur, nämligen får eller get 
(Larsson 2003^160). Fyndmaterialet i övrigt är 
mycket homogent i direkt anslutning till döds
husen på respektive plats; endast gropkeramik på 
Bollbacken och endast stridsyxekeramik samt en

mindre mängd s.k. ”tredjegruppen”-keramik vid 
Gläntan. Också stenmaterialet kan betraktas som 
typiskt för respektive kultur och plats. Som vi har 
sett innan så finns det emellertid inslag av kera
mik och stenmaterial inom delar av boplatsytan på 
Bollbacken, som tydligt och klart kan knytas till 
stridsyxekul turen.

Kustjägare och bönder 
- invandring eller intern 
förändring?
Om man skall sammanfatta diskussionen kring 
samhällsstrukturen i östra Mellansverige under MN 
B, finns det ett antal övergripande slutsatser, som 
är viktiga att komma ihåg. Framförallt inser man 
snart att det finns flera möjliga tolkningsmodeller 
för hur utvecklingen kan ha sett ut (se bl.a. Lars
son 2003a:i32ff.). Försöker man sig på att konstru
era en mer eller mindre renodlad kulturhistorisk 
tolkningsmodell utifrån det arkeologiska materialet 
stöter man direkt på både teoretiska, men också mer 
praktiska problem. Generellt sett kan man emeller
tid säga att det finns två möjliga, principiellt olika 
tolkningsmodeller till varför det arkeologiska mate
rialet ser ut som det gör i området:

Alternativ 1. Den gropkeramiska kulturen och 
stridsyxekulturen representerar två samtida grup
per som levt åtskilda i området. Uppdelningen har 
baserats antingen på skillnader i etnisk och kultu
rell bakgrund eller i social och ekonomisk status (se 
bl.a. Artursson 1996a; 2006; Hallgren 1996, 1997, 
2000a; Larsson 2003a, 2003b; Lindström 2003, 
2006).

Alternativ 2. Den gropkeramiska kulturen och 
stridsyxekulturen har egentligen utgjort en enhet
lig grupp med samma etniska och kulturella bak
grund. De olika materiella yttringarna på boplat
ser och gravplatser i området är endast ett resultat 
av att människorna inom denna grupp har utfört 
skilda aktiviteter på olika platser i landskapet, och 
då använt sig av olika materiella uttryck (se bl.a. 
Carlsson 1998; Gill 2003).

Alternativ 1 betonar alltså de uppenbara olik
heter, som finns i de arkeologiska materialen, och
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tolkar dessa som tydliga indikationer på att det 
verkligen har existerat två samtida grupper med 
någon form av skilda identiteter i området. Alter
nativ 2 väljer istället att tolka de olika materiella 
lämningarna som skilda facetter av en och samma 
etniska och kulturella grupp, som utfört olika akti
viteter på skilda platser i landskapet. En variant av 
den sistnämnda tolkningsmodellen är de forskare 
som anser att stridsyxekulturens lämningar endast 
är spår efter begravningstraditionen inom den 
gropkeramiska kulturen (se bl.a. Persson 1986; 
Carlsson 1991:122; Strinnholm 2001:20). Detta 
anser jag emellertid vara ett mycket svårsmält 
tolkningsalternativ, eftersom den gropkeramiska 
kulturen finns i Skandinavien långt innan några 
som helst lämningar efter stridsyxekulturen dyker 
upp i samma område. Om man tar östra Mellan
sverige och norrlandskusten som exempel, så har 
den gropkeramiska kulturen funnits i området 
från tidsintervallet ca 3900-3600 f.Kr, vilket inne
bär att när stridsyxekulturen etablerar sig i östra 
Mellansverige ca 2800 f.Kr. är den gropkeramiska 
kulturen redan ett mycket gammalt fenomen i om
rådet. Tolkningsmodellen stämmer därför dåligt 
med hur materialet verkligen ser ut i stora delar av 
södra och mellersta Skandinavien.

Frågan om hur samhällsstrukturen i östra Mel
lansverige har sett ut under MN B är således myck
et komplex och utrymmet här tillåter endast en 
ytlig behandlig. Traditionellt har man emellertid 
ansett att skillnaderna i bl.a. materiell kultur, eko
nomiska och rituella aktiviteter samt i valet av bo
platslägen och variationer i boplats- och gravplats
strukturen, talar för att det verkligen har handlat 
om två skilda grupper med olika kulturellt och 
etniskt ursprung som levt parallellt med varandra 
i samma områden (Artursson tppóa^óóff; Hall
gren 1996, 1997, 2000a; Larsson 2003a, 2003b). 
Om man accepterar denna tolkningsmodell, så 
kan man fråga sig hur denna dualistiska struktur 
har uppstått? Det finns ett stort antal möjliga svar 
på frågan, som är mer eller mindre sannolika. Den 
traditionella förklaringen har, som vi har sett ti
digare, varit att stridsyxekulturen etablerat sig i 
området antingen genom en mer eller mindre om
fattande invandring eller genom en mycket stark 
påverkan på den gropkeramiska kulturen utifrån
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från andra grupper. Eventuellt skulle det kunna 
handla om en kombination av båda faktorerna.

Enligt denna tolkningsmodell anser man oftast 
att stridsyxekulturen har etablerat sig i området ca 
2800 f.Kr, och att etableringen har skett på relativt 
kort tid. Man har först och främst slagit sig ned 
i inlandet, där den gropkeramiska kulturen inte 
hade några mer betydande ekonomiska intressen. 
Längs med rullstenåsar och anslutande sandiga 
områden växte det upp mindre basboplatser, som 
i stort sett bara bestod av ett långhus med omgi
vande aktivitetsområden, samt betes- och odlings
mark. På var och en av dessa tillbringade en utökad 
familj bestående av kanske 6-10 personer större 
delen av året. Basboplatserna kompletterades med 
små specialboplatser för jakt, fiske och insamling 
i inlandet men också vid kusten. Efterhand ex
panderade stridsyxekulturen och etablerade olika 
typer av boplatser och gravplatser närmare kus
terna under andra hälften av MN B. Detta ledde 
till en ökad konkurrenssituation med den gropke
ramiska kulturen, men också till ett utökat utbyte 
i omfattande nätverk, där exogama giftermålssys
tem och byteskontakter spelade en viktig roll. Ef
terhand resulterade detta i en ackulturation eller 
sammansmältning mellan stridsyxekulturen och 
den gropkeramiska kulturen, vilket så småningom 
resulterade i den mer homogena senneolitiska ma
teriella kulturen (se bl.a. Stensköld 2004:42ff. för 
diskussion).

Lämningarna på den gropkeramiska boplatsen 
vid Bollbacken skulle mycket väl kunna ses som tyd
liga tecken på att en ackulturationsprocess mellan 
de två grupperna har inletts i östra Mellansverige 
under perioden ca 2600-2300 f.Kr. (jfr. diskussion 
hos Welinder 1978). Bl.a. visar boningshyddornas 
utformning, gravskicket med dödshus och brand
gravar samt den s.k. ”tredjegruppen”-keramiken 
att den gropkeramiska kulturen har påverkats av 
idéer som kan antas ha funnits inom stridsyxekul
turen i området. Dödshuset med brandgravar vid 
Gläntan (Lindström 2000, 2006), som kan knytas 
till den sena stridsyxekulturen, visar tydliga lik
heter med dödshuset på Bollbacken och de mås
te ses som delar av samma idékomplex (se också 
diskussion hos Larsson 2003b). Förekomsten av 
stridsyxekeramik och ett stridsyxefragment på
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Bollbacken visar dessutom förmodligen på en di
rekt kontakt mellan de båda grupperna.

Kanske visar närvaron av stridsyxekeramik 
och ”tredjegruppen”-keramik att boplatsen vid 
Bollbacken har ingått i ett nätverk av giftermåls- 
allianser eller andra former av sociala nätverk 
som knutit samman de två grupperna i området. 
”Tredjegruppen”-keramiken skulle då kunna ses 
som ett tecken på att en sammansmältning mellan 
dem hade inletts under andra hälften av MN B (se 
bl.a. Artursson m.fl. 1996; Larsson 2003a; Graner 
& Larsson 2004). Den sistnämnda typen av kera
mik kan tolkas som någon form av kombination 
av dekorelement och kärlformer från de två arkeo
logiska kulturerna. Den största delen av gropke
ramiken på Bollbacken var gjord i ett poröst gods, 
något som är typiskt för den senare gropkeramiska 
kulturen, medan större delen av de två andra ke
ramikgrupperna var gjorda i fast gods. Det fanns 
dock en mindre andel poröst gods även inom dessa 
grupper, vilket är intressant för den fortsatta dis
kussionen kring samhällsstrukturen i området.

Om vi tittar på hur keramikmaterialet i anslut
ning till långhuset på den intilliggande stridsyxe- 
boplatsen vid Fågelbacken ser ut, så framkom det 
här endast stridsyxekeramik med en datering till 
den senare delen av MN B. Vissa av skärvorna vi
sar intressant nog stora likheter med stridsyxeke- 
ramiken på Bollbacken, både vad det gäller mag- 
ring, kärlform och dekor, vilket talar för att det 
mycket väl kan ha förekommit kontakter mellan 
de båda platserna (Hallgren 2000a). Det fanns 
ingen annan typ av keramik vid Fågelbacken, vil
ket är intressant om man jämför med Bollbacken, 
där bredden i materialet är mycket större. Intres
sant är att det finns traditionellt utformade och 
dekorerade stridsyxekärl både på den gropkera
miska boplatsen vid Bollbacken och vid stridsyx- 
eboplatsen vid Fågelbacken. Flera av dessa kärl har 
tillverkats i en kalk- eller benmagrad lera som givit 
upphov till det porösa gods som vi kan se idag (Ar
tursson m.fl. i99Ó:2ioff.). Det porösa godset anses 
vanligen som typiskt för keramiken inom den sena 
gropkeramiska kulturen, men här har man alltså 
på båda boplatserna kombinerat drag som vanli
gen inte förekommer tillsammans.

Detta skulle kunna tolkas som en indikation på
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att kontakter förekommit mellan de två närlig
gande boplatserna, kanske i form av ett exogamt, 
patrilokalt giftermålsnätverk, där kvinnor från 
stridsyxekulturen har gifts bort med män från 
den gropkeramiska kulturen. Kvinnorna har tagit 
med sig sin kunskap om keramikhantverket inom 
stridsyxekulturen, och applicerat den på det lokala 
keramikhantverket och råmaterialet på de gropke
ramiska boplatserna. Därigenom har man fått ett 
litet inslag av stridsyxekeramik på Bollbacken, och 
efterhand också en sammansmältning av de två 
hantverkstraditionerna, som har resulterat i ”tred- 
je-gruppen”-keramiken. Något som ytterligare ta
lar för att tolkningen av materialet är sannolik, är 
att man i ett sådant patrilokalt giftermålsnätverk 
skulle ha kunnat behålla den viktiga kunskapen 
om lokala jakt- och fiskeförhållanden inom den 
gropkeramiska kulturen, eftersom männen har 
stannat kvar inom sin lokala grupp.

Som vi har sett innan har flera alternativ till 
tolkningsmodellen presenterats. Om vi begrän
sar oss till utvecklingen i östra Mellansverige, så 
kan stridsyxekulturen enligt flera forskare istället 
tolkas som resultatet av en intern förändring av 
den gropkeramiska kulturen. Vanligen anser man 
dock, att detta har skett under en mer eller mindre 
intensiv påverkan utifrån, varför det finns vissa 
likheter med den föregående tolkningsmodellen 
(se bl.a. Malmer 2002; Lindström 2003, 2006). 
Enligt denna tolkning genomgår vissa regionala 
grupper inom den gropkeramiska kulturen en 
successiv förändringsprocess på grund av en stark 
påverkan från södra Skandinavien eller nuvarande 
Finland genom ett omfattande nätverk av lång
väga kontakter. Denna intensiva påverkan utifrån, 
som enligt vissa forskare också har kompletterats 
av en viss inflyttning av t.ex. olika typer av specia
lister, har förändrat grupperna både ekonomiskt, 
socialt och ideologiskt. Man har lagt om sin när
varo i landskapet och inriktat sig på husdjurshåll
ning och jordbruk i större utsträckning.

Samtidigt har man flyttat sina basboplatser till 
mer inlandspräglade lägen och i samband med 
detta brutit upp den traditionella sociala struktu
ren i mindre familjegrupper, som tillbringat större 
delen av året på mindre, ensamliggande gårdar i 
inlandet. Parallellt har den materiella kulturen
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förändrats, så att man på de nya basboplatserna i 
inlandet har börjat använda en ny typ av keramik 
med bl.a. en annan typ av gods, andra kärlformer, 
dekorelement och dekorkompositioner. Dessutom 
har de nya inlandsboplatserna fått en helt annan 
funktionell struktur och organisation än de tidi
gare basboplatserna vid kusten. Runt den centrala 
delen av boplatsen, där ett långhus med mesula- 
konstruktion har utgjort centrum, har man pla
cerat ett fåtal anläggningar som t.ex. härdar, kok
gropar och gropar (se bl.a. Hallgren 1996, 1997, 
2000a). Mängden avfall på inlandsboplatserna är 
endast en bråkdel av den man hittar på kustbo
platserna, vilket talar för att man har haft en helt 
annan syn på avfall och hur det skulle hanteras. 
Alternativt har man endast bott en kortare tid på 
varje inlandsboplats, för att sedan flytta den vi
dare inom ett visst lokalt resursområde. En sådan 
strategi skulle vara logisk, eftersom man på så sätt 
skulle ha kunnat undvika att jordbruket och hus
djurshållningen helt utarmade gårdens marker.

Ideologiskt kan man se att en större vikt har 
lagts vid någon form av manligt präglad krigari- 
deal, som har fått sin materiella manifestation och 
markering i den allmänt förekommande stridsyx
an. Eventuellt kan man tänka sig att de långväga 
kontakterna har organiserats av det övre skiktet 
inom den gropkeramiska kulturen, förslagsvis s.k. 
”big men”, som under stark påverkan utifrån har 
valt att förändra sitt levnadssätt för att på ett tydli
gare vis särskilja sig från den övriga befolkningen 
och på så sätt nå en mer uttalad maktposition. 
Möjligen skulle de allt vanligare stridsyxorna kun
na kopplas till framväxten av en ny form av kri- 
garidentitet som har varit viktig i hierarkiserings
processen och för att förändra samhällsstrukturen 
i en elitistisk och aristokratisk riktning. Efter en 
etableringsfas i de innovationsområden som har 
identifierats utifrån spridningen av äldre typer av 
stridsyxor i östra Mellansverige, har man succes
sivt expanderat sina territorier ut mot kusterna 
och därmed befunnit sig i mer vardaglig kontakt 
med olika gropkeramiska grupper.

Det finns naturligtvis ytterligare alternativa 
tolkningsmodeller som kan appliceras på det arke
ologiska materialet. Som vi har sett tidigare anser 
flera forskare att de olika typerna av lämningar i
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landskapet representerar en funktionell uppdel
ning inom en och samma etniska och kulturella 
grupp, där t.ex. de olika typerna av boplatser repre
senterar skilda aktiviteter inom samma sociala och 
kulturella system (se bl.a. Malmros 1980; Edenmo 
m.fl. 1997:152^ Carlsson 1998; Gill 2003). Fågel
backen skulle då kunna representera en basboplats 
i inlandet, där man uppehållit sig under den större 
delen av året och bedrivit ett enklare jordbruk samt 
hållit nötboskap, svin, får och getter, medan Boll
backen kan ha utgjort en tillfällig specialboplats för 
jakt- och fiske vid kusten och i skärgården. Special
boplatsen skulle samtidigt ha kunnat fungera som 
en större samlingsplats för en lokal grupp som haft 
sina basboplatser längs med Badelundaåsen. I ett 
sådant system skulle man således ha kombinerat 
utnyttjandet av ekonomiska resurser i kustzonen 
med större möten inom den lokala gruppen, för att 
t.ex. genomföra olika sociala och rituella aktivite
ter samt utföra begravningar.

Vad som talar emot en sådan tolkning är emel
lertid att den gropkeramiska kulturen har fun
nits i östra Mellansverige från åtminstone ca 
3600-3400 f.Kr, medan stridsyxekulturen plöts
ligt dyker upp i området i inledningen av MN B, 
ca 2800 f.Kr. Det finns alltså ett avbrott i tiden på 
åtminstone 600-800 år mellan den gropkeramis
ka kulturens etablerande och stridsyxekulturens 
plötsliga uppdykande i östra Mellansverige. Dess
utom är det svårt att förklara de stora skillnaderna 
i den materiella kulturen och de olika boplatser
nas struktur. Så är t.ex. den tydliga skillnaden i 
sammansättningen av keramikmaterialet på de 
gropkeramiska boplatser och stridsyxeboplatser- 
na svår att förklara. En tydlig tendens är att man 
aldrig hittar gropkeramik på stridsyxeboplatser i 
området, medan det snarare är regel än undantag 
att det finns en mindre mängd stridsyxekeramik 
bland den stora mängden gropkeramik på sena 
gropkeramiska boplatser. Om det skulle ha varit 
så att stridsyxeboplatserna i inlandet och de grop
keramiska boplatserna vid kusten endast repre
senterade olika ekonomiska system inom samma 
etniska och kulturella grupp, så tycker man att det 
borde ha påträffast i varje fall en mindre mängd 
gropkeramik på stridsyxeboplatserna. Naturligt
vis kan det vara så att gropkeramiken på boplat
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serna vid den dåvarande kusten har tillverkats och 
använts endast här, men det vore då rimligt att 
antaga att någon enstaka skärva skulle finnas även 
på stridsyxeboplatserna.

Avslutning
Som tidigare framgått finns det ett antal möjliga 
tolkningsmodeller, som kan appliceras på mate
rialet från östra Mellansverige. Är det då någon av 
dessa som kan anses vara mer sannolik än någon 
av de andra? En fråga som man först måste ställa 
sig, är naturligtvis om man verkligen kan konstru
era sådana tolkningsmodeller utifrån ett begränsat 
arkeologiskt material? Enligt min mening måste 
svaret på den frågan bli ja, eftersom materialet från 
området nu ändå är relativt stort och de mönster 
samt strukturella skillnader som man kan urskilja 
är så pass tydliga. Utifrån den diskussion som förts 
här måste de tolkningsmodeller som för fram en 
dualistisk samhällsstruktur vara mest sannolika, 
eftersom de överensstämmer bäst med materialets 
struktur. Den gropkeramiska kulturen och strids- 
yxekulturen måste därför ses som två skilda grup
per som har levt parallellt i området. Om denna

uppdelning sedan har varit baserad på etniska och 
kulturella skillnader eller sociala och ekonomiska 
faktorer är tyvärr svårare att avgöra. Det är också 
komplicerat att avgöra hur denna samhällsstruk
tur har uppstått. Invandring eller inre förändring 
ställs här mot varandra, och vilket alternativ som 
är mest sannolikt är inte lätt att bedöma. Strids- 
yxekulturens plötsliga uppträdande i östra Mel
lansverige skulle emellertid möjligen kunna tala 
för att en invandring med en efterföljande snabb 
och intensiv etableringsfas är det mer troliga 
tolkningsalternativet. Emellertid skulle också en 
intensiv påverkan utifrån kunna ha fått ungefär 
samma följder för samhällsstrukturen, speciellt om 
det har funnits starka motiv för ett övre samhälls
skikt inom den gropkeramiska kulturen att på ett 
tydligare sätt försöka skilja ut sig från den övriga 
befolkningen. En möjlighet är naturligtvis att det 
handlar om en kombination av båda dessa alter
nativ, så att en invandring av stridsyxegrupper till 
området har satt igång en kraftfull omvandlings
process inom den gropkeramiska kulturen, vilket 
kanske till och med förmått vissa lokala grupper 
att helt eller delvis anamma en ny identitet som 
jordbrukare och boskapsskötare? ■
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Summary
Coastal hunters and farmers - ethnic or cultural dualism or economic versatility in 
the eastern part of Central Sweden during the Middle Neolithic B?

T
he discussion on the two archaeological 
culture groups traditionally identified in 
Sweden during the Middle Neolithic B, 
the Pitted Ware Culture and the Battle Axe Cul

ture, has frequently governed the interpretation of 
cultural history of the period in this area. However, 
the material is complex enough to allow for a vari
ety of interpretations depending on the theoretical 
point of departure of the individual scholar. By a 
concentrated discussion on comparisons between 
different types of settlements and burial grounds 
attributed to either the Pitted Ware Culture or the 
Battle Axe Culture, various alternative interpreta
tions are viable. Through analysis of both old and 
new material, it is possible to delve deeper into the 
problems of the character of social structures and 
their transformation in the eastern part of Central 
Sweden during the Middle Neolithic B, (c. 2 800 - 
2 300 BC), and to generate a comprehensive mod
el of interpretation regarding the cultural history 
of the area, with attention given to the complexity 
of the material. Crucial new evidence has surfaced 
in connection to the Eq-project in Uppland. Com
bined with previously uncovered material from 
Närke, Västmanland, Uppland, Södermanland, 
Östergötland, Gästrikland and Hälsingland, an 
interesting discussion on diverse interpretation 
models and problems can be accomplished.

Based on the results of this discussion, I main
tain that the interpretation models endorsing a

dualistic cultural or social structure are the most 
plausible, since they best correspond with the ap
pearance and structure of the material. The Pitted 
Ware Culture and the Battle Axe Culture should 
therefore be seen as two separate groups living 
side by side in the area. Whether this distinction 
was based on ethnical and cultural differences 
or on social and economic factors is difficult to 
deduce. It is also hard to determine the origin 
of this social structure. Immigration and inter
nal change are two opposing alternatives and it 
is not possible to assert which one is the more 
likely. However, the sudden appearance of the 
Battle Axe Culture in the eastern part of Central 
Sweden could point towards immigration with a 
swift and intensive formation phase as the most 
probable alternative. On the other hand, intense 
influence from the outside would also produce 
the same result for the social structure. This is 
especially true if the upper tiers within the Pit
ted Ware Culture possessed a strong motivation 
to detach themselves from the rest of the pop
ulation. A third possibility, naturally, is that a 
combination of both these interpretations is cor
rect and that immigration of Battle Axe Culture 
groups initiated a vigorous transformation proc
ess within the Pitted Ware Culture. They might 
even have persuaded certain local groups to part
ly or completely adopt a new identity as farmers 
and pastoralists. ■
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Norra Mälardalen
UNDER SENNEOLITIKUM 
OCH BRONSÅLDER
Jan Apel, Kim Darmark, Helena Victor, SocietasArchaeologica Vpsaliensis

I
 denna artikel ges en miljöbeskrivning och en 

sammanställning av arkeologiska lämningar 
från senneolitikum och bronsålder i norra 

Mälardalen. Tonvikt läggs även på en översiktlig 
presentation av den nya empiri som framkommit i 
samband med undersökningarna inför nya väg E4, 
som en tänkt utgångspunkt för framtida forskare 
intresserade av ämnet.

Under den aktuella tidsperioden uppvisar om
rådet en materiell kultur som delvis är gemensam 
för hela mellersta och södra Skandinavien. Detta 
visar sig bland annat i arkitektur, begravningsri
tualer, föremålsformer och ekonomi. Norra Mä
lardalen ingår också i ett utbytessystem av presti
geföremål i flinta och metaller som sträcker sig 
över stora delar av norra och östra Europa. Det är 
därför nödvändigt att det tas hänsyn till ett större 
geografiskt perspektiv vid diskussioner av företeel
ser som samhällstruktur, ekonomi, teknologi och 
föremålsformer. Den följande texten är tänkt att 
främst behandla ekonomiska aspekter på senneo
litikum och bronsålder i norra Mälardalen, med 
fokus på den nya information som framkommit i 
och med undersökningarna inför nya väg E4.

Empiri
E4-undersökningarna, som hör till de mest omfat
tande arkeologiska undersökningarna i landet, har 
genererat mycket nytt data med relevans för perio
den mellan 2400-500 f.Kr, alltså senneolitikum- 
bronsålder. För denna artikel har 162 dateringar

arkeologi E4 Uppland - studier • volym 4

inom intervallet 2400-500 f.Kr. sammanställts, 
härrörande från 21 olika arkeologiska undersök
ningar längs vägens sträckning. Detta torde ut
göra merparten av de dateringar som har gjorts 
i samband med undersökningarna längs väg E4, 
med reservation för att vissa lokaler ännu är opu
blicerade. De lokaler, på vilka senneolitiska och/ 
eller bronsåldersdateringar har framkommit är: 
Bredåker (Frölund & Schütz 2007), Brännpussen 
(Nilsson 2006), Buddbo (Scharp 2004), Bålmyren 
(Sundström & Darmark 2005), Djurstugan (Ytter
berg 2006a), Forsa (Fagerlund & Scheutz 2006), 
Forsa hög (Aspeborg & Appelgren 2005), Glädjen 
(Lindberg 2006), Kumla (Eklund 2004), Kyrsta 
boplats (Onsten Molander & Wikborg 2006b), 
Ryssgärdet (Eriksson & Östling 2004), Sommar- 
änge skog (Forsman & Victor 2007), Stormossen 
(Guinard & Vogel 2007), Svanby (Häringe Fris
berg & Renck 2005), Trekanten (Onsten Mo
lander & Wikborg 2006a), Vallby Norra (Seiler 
2005), Vallby Södra (Häringe Frisberg & Seiler 
2005), Vaxmyra (Eklund 2005), Lokal 3 längs 
väg 700 (Hennius 2004), Älby (Seiler 2004) samt 
Snåret (Björck & Larsson 2007a). Genom att sam
manställa dateringar på detta sätt, får vi en snabb 
inblick i vilka lokaler som tagit fram de största 
mängderna ny information och vilka kronologiska 
perioder respektive lokal kan tänkas belysa

Undersökningarna längs väg E4 har, som fram
går av figur 1, berört lokaler som täcker hela det 
aktuella tidsavsnittet. Den tidigaste fasen, över
gången mellan MNB och SNI, representeras av
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Bredåker
Brännpussen
Buddbo
Bålmyren
Djurstugan
Forsa
Forsa hög
Glädjen
Kumla
Kyrsta
Ryssgärdet
Snåret
Sommaränge Skog
Stormossen
Svanby
Trekanten
Vallby norra
Vallby södra
Vaxmyra
Väg 700
Älby

2000 f.Kr. 1500 f.Kr. 1000 f.Kr. 500 f.Kr.

Figur i. Tabell över undersökta lokaler längs Eą med dateringar till perioderna SNI-Brå Vl/äjå. Ljusbrun 
färg=enstaka dateringar, mörkbrun färg=mellan 3 och ; dateringar, svart—fler än y dateringar.

Figure i. Table ofexcavated sites along the E 4 highway with datings to the periods Late Neolithic I - Bronze Age VI/ 
early Iron Age. Light brown = solitary datings, dark brown = between 3 and 5 datings, black - more than 5 datings.

Djurstugan i Tierps sn. Här daterades bäverben och 
sädeskorn, främst från en och samma avfallsgrop, 
till SNI. Det argumenterades också för förekom
sten av ett långhus på platsen. I övrigt finns ensta
ka senneolitiska dateringar vid flera lokaler, vilket 
antyder ett lågintensivt utnyttjande av området. 
Dateringarna till SNI vid Bålmyren, Glädjen och 
Brännpussen är svåra att förklara med källkritiska 
aspekter, då dateringarna gjorts på organiska be
läggningar av keramik och brända hasselnötsskal. 
Nästa fas, övergången mellan senneolitikum och 
bronsålder, kan i första hand belysas av lokalerna 
vid Sommaränge skog och Ryssgärdet. De date
rade fyndsammanhangen utgörs av anläggningar 
av mer permanent karaktär, dels gravar, dels lång
hus. Under Brå I tillkommer dessutom skärv- 
stensanläggningarna, ytterligare indikerande att 
landskapet permanentats. Sommaränge skog har

dateringar som sträcker sig genom hela perioden 
SNI-yBrå/äJå, men med tonvikt på den tidigaste 
fasen. Även Ryssgärdet har en lång kontinuitet av 
dateringarna att döma, men flest dateringar ham
nar i övergången mellan äldre och yngre bronsål
der. Den yngre bronsåldern fram till övergången 
mellan brons- och järnålder representeras främst 
av Snåret och Trekanten.

Utifrån figur 2 kan vi på en regional nivå kon- 
textualisera de undersökta lokalerna. Vi ser att de 
flesta av de undersökta lokalerna ligger i mellersta 
Uppland, där förekomsten av skärvstenshögar är 
som rikast och där flera undersökningar tidigare 
genomförts. Flera av undersökningarna är dock 
belägna i den nordligare delen av Uppland, ett 
område från vilket det sedan tidigare finns mycket 
lite information.
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Figur 2. Tidigare undersökta senneolitiska och bronsålderslokaler i Uppland och Eklokalernas relation till dessa. 
Med på kartan finns även en konturkarta efterJensen ( 1986) som visar förekomsten av skärvstenshögar. Strandlinjen 
motsvarar 2800 BP. Medgivande SGU 08-418/2002.
Figure 2. Previously investigated late Neolithic and Bronze Age sites in Uppland and their correlation to the E 4- 
sites. Also displayed is a contour map by Jensen (1986) showing occurrences of heaps of fire-cracked stone. The shore 
level corresponds to 2800 BP.
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Kronologi
Till skillnad från de omgivande perioderna mel- 
lanneolitikum och äldre bronsålder (fig. 3) har 
slutna fyndsammanhang saknats från senneoliti- 
kum. De hällkistor som undersökts har använts 
kontinuerligt under längre tider och utgör där
med hopade fyndkontexter som inte lämpat sig för 
fyndkombinationsdateringar och de stratigrafiska 
tolkningarna som gjorts i hällkistor har ifrågasatts 
(Segerberg 1978a). Det har inneburit att det varit 
svårt att indela den 600-700 år långa perioden i 
kronologiska faser på det sätt som man, tack vare 
de många slutna fynden, lyckats göra med mellan- 
neolitikum (Malmer 1962) och bronsålder (Mon- 
telius 1885).

I äldre arkeologisk litteratur definierades över
gången mellan MN B och SN A till den tidpunkt 
då lancettformade flintdolkar ersatte stridsyxorna i 
enkeltgravskulturens övergravar på Jylland (Lom- 
borg i973:256ff.). I södra Skandinavien dateras 
denna övergång till 2350 f.Kr. Dateringen har sitt 
ursprung dels i en serie 14C-dateringar av gravar 
och boplatser inom den senare delen av den s.k. 
enkeltgravskulturen på Jylland (Tauber 1986), dels 
i några få dateringar från jylländska boplatser med 
klockbägarkeramik och ofta även med omfattande 
avfallsmaterial som härstammar från en speciali
serad tillverkning av flathuggna flintföremål, före- 
trädelsevis flintdolkar. En datering som haft stor

Arkeologisk period Årtal f.Kr.

SNI 2400-1950

SNII 1950-1700

Brål 1700-1500

Brå II 1500-1300

Brå III 1300-1100

Brå IV 1100-900

Brå V 900-700

Brå VI 700-500

Figur 3. Den kronologiska indelningen av 
senneolitikum och bronsålder.

Figure 3. The chronological division of the late 
Neolithic and the Bronze Age.

betydelse för vår syn på dateringen av övergången 
mellan MN B och SN I i södra Skandinavien är 
en koldatering från Myrhöj (Jensen 1973). Ebbe 
Lomborg gjorde ett försök att kronologiskt indela 
flintdolksmaterialet i tre senneolitiska faser och en 
tidig bronsåldersfas (Fomborg 1973). Senare tiders 
forskning har dock visat att en strikt kronologisk 
tolkning av flintdolkstyperna inte håller (se Apel 
200i:252ff. och där anförd litteratur). Utifrån en 
robust studie av skandinaviska metalldepåfynd 
har dock Helle Vandkilde (i99Ó:i39ff.) istället 
indelat senneolitikum perioden i två faser: SN I 
(2350-1950 f.Kr.) och SN II (1950-1700 f.Kr.) där 
SN II bland annat karaktäriseras av starten för en 
lokal produktion av bronsyxor i södra Skandina
vien (Vandkilde 1996), förekomsten av en tydlig 
boplatshierarki (Artursson 2005a) och specialise
rad produktion av enkla skafthålsyxor (Lekberg 
2002) och flintföremål (Apel 2001).

I östra Mellansverige finns inga belägg för en 
renodlad klockbägarfas från den första delen av 
SN I. Vad som istället tycks ske är att de sena grop- 
keramiska lämningarna och de sena stridsyxeläm- 
ningarna förändras mot en mer gemensam och 
sammanhållen arkeologisk kulturyttring som så 
småningom leder till den mer enhetliga materiella 
kultur som karaktäriserar den senare delen av SN
l, hela SN II och bronsålderns period I och II. En 
tidig fas präglas av kustnära lokaler med ett osteo- 
logiskt material som präglas av jakt och insamling 
och sen, porös gropkeramik, ibland med influen
ser från stridsyxekeramik (Holm m.fl. 1997)

De arkeologiska material som kännetecknar 
perioden består av rester av produktion och kon
sumtion av karaktäristiska flintföremål som ska
ror, dolkar, flathuggna pilspetsar och skedformiga 
skrapor. Även enkla skafthålsyxor i bergart, skiffer- 
hängen, bennålar och kantyxor i brons är typiska 
för perioden. Vid den senaste sammanställningen 
av 14C-dateringar från östra Mellansverige indela
des de daterade kontexter som föll inom ramen för 
intervallet 2350-1700 f.Kr. i fem grupper (Holm

m. fl. I997:2i9ff.):

• Grupp 1. Absolut daterade anläggningar med 
taggtråds- eller vulstornerad keramik. An
läggningar med taggtrådsmönster faller inom
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intervallet 2460-1990 f.Kr. cal (1 sigma), 
medan vulstkeramiken faller inom intervallet 
2460-1780 f.Kr. cal (1 sigma).

• Grupp 2/3. Absolut daterade hällkistor med 
senneolitiska typfynd och som inte överlagrats 
av bronsåldersanläggningar (endast hällkis- 
tan från Odensala Prästgård i Uppland) och 
lokaler som innehåller klassiska senneolitiska 
ledartefakter och senneolitiska 14C-dateringar 
men som inte innehåller typiska mellanneoli- 
tiska fynd eller typiska bronsåldersfynd. Dessa 
kontexter har ett intervall på 2040-1518 f.Kr. 
cal (1 sigma).

• Grupp 4. Lokaler med senneolitiska fynd och 
14C-dateringar som även har fynd av sen mel- 
lanneolitisk karaktär (grop- eller stridsyxekera- 
mik) i direkt anslutning. Dessa kontexter ligger 
inom intervallet 3090-1890 f.Kr. cal (1 sigma).

• Grupp 5. Daterade hällkistor med senneolitis
ka typfynd som antingen även innehåller fynd 
av bronsålderskaraktär eller har överbyggts 
av bronsåldersanläggningar. Dateringsinter
vallet för dessa hällkistor är 2275-1263 f.Kr. 
cal (1 sigma).

Detta innebär att den fas som kronologiskt sett 
motsvarar klockbägarfasen i sydvästra Skandina
vien, d.v.s. SN I 2350-1900 f.Kr. här framförallt 
definieras av lokaler med taggtrådsornerad kera
mik. Det tycks som om anläggandet av hällkistor 
påbörjas under andra halvan av SN I, det vill säga 
runt 2000 f.Kr. Detta förhållande ligger väl i fas 
med utvecklingen i södra Skandinavien där de ti
digaste hällkistorna dyker upp på Jylland under 
den tidiga delen av SN I. Dessa kistor skiljer sig 
dock från de hällkistor som under andra halvan av 
SN I börjar anläggas i södra och mellersta Skandi
navien. De jylländska kistorna är till att börja med 
tillverkade för en begravning och är enrummiga, 
medan de svenska kistorna ofta är flerrummiga 
och kollektivgravar.

Övergången mellan senneolitikum och äldre 
bronsålder har visat sig vara svår att definiera ar
keologiskt och detta beror främst på att två olika 
typer av källmaterial, som delvis överlappar var
andra kronologiskt, använts för att definiera de 
två perioderna. Medan senneolitikum främst kan
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karaktäriseras av hällkistor och gravgåvor definie
rades bronsålderns period I av bronsfynd, fram
förallt kantyxor, som aldrig deponerades i gravar. 
Med tanke på att hällkistorna användes in i brons
ålderns period III och den inhemska produktio
nen av bronsyxor kom igång redan ca 1900 f.Kr. 
så är gränsen mellan senneolitikum och bronsål
derns period I mycket flytande. Sannolikt betyder 
den gränsen inte så mycket i samhälleliga termer. 
Större vikt bör istället läggas på de förändringar 
som sker i både hus- och gravarkitektur. Traditio
nellt är det under bronsålderns period II/III som 
treskeppiga hus börjar byggas och hällkistornas 
kollektivgravskick överges till förmån för enskilda 
brandgravar, ibland med spektakulära överbygg
nader med flera sekundärgravar. Det är också un
der bronsålderns period II som produktionen av 
bronsföremål styrs från praktiska arbetsföremål, 
som kantyxor, till individuella vapen och smyck
en. Dessa föremål läggs nu, i motsats till kant
yxorna, i individuella gravar (Vandkilde 1996). 
E4-undersökningarna har genererat information 
som kan problematisera dessa kronologiska håll
punkter. Vid Sommaränge skog har ett större och 
två mindre treskeppiga långhus undersökts och 
daterats med totalt 9 dateringar som entydigt 
pekar mot perioden SNII-Brå I. De fyra tvåskep- 
piga hus som har undersökts under projektet (vid 
Forsa, Ryssgärdet och Snåret), har dateringar som 
sträcker sig från SNII till Brå V. Fem dateringar 
av bränt människoben vid Sommaränge skog har 
gett dateringar tidigare än Brå II, till vilket kan 
läggas en datering av kranieben från Ryssgärdet. 
Vid såväl Ryssgärdet som Sommaränge skog har 
flera konstruktioner tolkade som stensatta gravar 
eller flatmarksgravar fått tidiga dateringar, vilket 
tydliggör svårigheten med att upprätthålla synen 
på brandgravskicket som introducerat under Brå 
II/III (Forsman 2007).

Den indelning av bronsåldern i sex perioder som 
Montelius förde fram har dock fortfarande starkt 
stöd i de slutna fyndsammanhangen. Det bekräfta
des även under han egen livstid. Då gravgömman 
i Hågahögen öppnades konstaterade Montelius 
att de som lagt ner kombinationen av gravgåvor 
måste ha läst hans bok. Möjligen skall dock kro
nologiska justeringar göras i periodens början och
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slut. SN II bör räknas till bronsåldern, med tanke 
på att lokal tillverkning av bronsföremål då sker i 
södra Skandinavien. Anser man att introduktion 
av inhemsk produktion av järnföremål skall mar
kera övergången mellan brons- och järnålder så 
bör den övergången sättas till övergången mellan 
period V och VI (Hjärthner-Holdar 1993). Detta 
styrks av både 14C-daterade järnframställnings- 
platser och det faktum att inga av de bronsföremål 
som definierar period VI har skärande eggar, det 
rör sig till största delen om smycken av olika slag. 
Ett problem med relationen mellan Montelius 
bronsålderskronologi, som baserar sig på analyser 
av slutna fynd, och de bronsålderskontexter som 
i dag undersöks inom uppdragsarkeologin, är att 
det är mycket sällan som Montelius ledartefakter 
påträffas i de miljöer som undersöks. Det finns 
dock undantag, t.ex. svärdsknappen från period 
I i Sommaränge Skog (Forsman & Victor 2007). 
Många av de bronsålderslokaler som undersökts 
inom uppdragsarkeologin uppvisar fyndmaterial 
som består av vardagsföremål som kvarts, brända 
ben och keramik vilket inte kan jämföras med 
Montelius grav- och depåfynd.

Miljö
Havets nivå under olika perioder av Upplands för
historia har varit omdebatterad. Genom Sveriges 
Geologiska Undersöknings databas om isobarer, 
landhöjning, vattennivåernas förändringar samt 
digitaliserade höjdkurvor och framför allt Jan Ris
bergs arbete, bl.a. i samband med E4-projektet 
(Risberg & Alm 2003; Risberg m.fl. 2005), kan 
man nu relativt säkert beräkna strandlinjen under 
bronsåldern i norra Uppland. Enligt Hedenström 
och Risbergs beräkningar (2003) låg strandlinjen i 
norra Uppland kring 1600 f.Kr. (fig 4), ca 27 m ö.h, 
vid 1000 f.Kr. på ca 21-22 m, för att kring 500 f.Kr. 
ligga runt 16-17 m ö.h. Dessa nivåer överensstäm
mer väl med fornlämningsbilden i Vikstaområdet 
(Forsman & Victor 2007). Risberg har också gjort 
en studie för södra Uppland (Karlsson & Risberg 
2005) som visar att strandlinjen under samma pe
riod ligger ca 4-5 meter lägre i södra delen av Upp
land med ca 23 m ö.h. vid 1600 f.Kr, 16 m ö.h. vid 
1000 f.Kr. och 14 m ö.h. vid 500 f.Kr. (Karlsson

i&jleac«/1
& Risberg 2005). En sak som komplicerar beräk
ningarna av strandlinjen är isobarema-i Uppland i 
vissa områden går i nord-sydlig riktning men i en 
del områden även i öst-västlig riktning (Risberg 
m.fl. 2005). Dessutom finns flera förkastningar, 
t.ex. Vattholmaförkastningen, som ytterligare för
svårar förståelsen för landhöjningsprocessen.

Beräkningar av strandens läge vid olika tidpunk
ter är komplicerade eftersom det finns många fel
källor i de metoder som används vid analyserna 
(jfr. t.ex. Segerberg 1999). En strandlinjekurva 
publicerad av Risberg, Miller och Brunnberg 1991 
bedömdes i ovan anförda arbete som en av de mer 
tillförlitliga av dem som där jämfördes (Risberg 
m.fl. 1991). Enligt denna bör stranden ha legat 
cirka 10-12 m ö.h. vid 2500 BP. Man måste dock 
räkna med en felmarginal på ± 200-400 år när man 
använder kurvan (Segerberg 1999:143). En beräk
ning av strandlinjer som Risberg tagit fram i sam
band med E4-projektet visar på helt andra nivåer. 
(Risberg & Alm 2003; Risberg m.fl. 2005). Studien 
utfördes i norra och centrala delarna av Uppland, 
och kan därför inte oproblematiskt appliceras på 
den södra delen av Uppland. Undersökningarna 
vid den strandbundna lokalen Kumla utanför Upp
sala visar exempelvis att strandlinjen legat ca 20 
m ö.h. under mellersta bronsåldern (1000 f.Kr.). 
En sammanställning av landhöjningens förlopp i 
Mälardalsområdet har presenterats av Karlenby 
som föreslår att strandlinjen i Uppsalatrakten 
bör ha legat på ungefär 20 m ö.h. under mellersta 
bronsålder, för att sedan efter den mycket kraftiga 
landhöjningen under loppet av yngre bronsåldern 
ha legat på ungefär 16 m ö.h. (Karlenby 1997a). I 
södra Uppland bör strandlinjen ha legat något läg
re. En annan sammanställning baserad på resultat 
från undersökningar i området och strandlinjestu
dier utförda i Stockholms- och Enköpingstrakten 
visar på liknande strandlinjeförhållanden under 
bronsåldern, nämligen ca 16 m ö.h. vid 500 f.Kr. 
och 22 m ö.h. vid 1000 f.Kr. (Price 1995 och där 
anförd litteratur).

Bosättningsmönstret under den aktuella perio
den kan i perspektivet av enskilda boplatser inte 
sägas vara helt strandnära, i jämförelse med bo
platslokaliseringen under tidigare perioder. I ett 
större perspektiv är det dock tydligt att bosätt-
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Figur 4. Strandlinjekurva för norra Uppland under de senaste 6300 åren (kalibrerat) efter Hedenström & Risberg 
(2003:38).

Figure 4. The shoreline curve of North Uppland during the last 6300 years (calibrated) after Hedenström dr 
Risberg (2003:38).

ningen i regionen förhåller sig till kusten och föl
jer den vikande strandlinjen. Detta framgår direkt 
av spridningen av lösfynd, hällkistor och skärv- 
stenshögar som presenteras nedan. En konsekvens 
av landhöjningen var att rika men tunga lerjordar 
blottlädes som utgjorde attraktiva miljöer för jord
bruk och bete.

Pollenanalyser från Tämnaren har utförts av pa- 
leobotanikern Elisabet Almgren, Uppsala univer
sitet. Resultaten av hennes analyser ger en liten 
inblick i hur vegetationen och landskapet sett ut 
under senneolitikum och bronsåldern. Almgren 
ser i sina analyser inga tecken på att lövskogen röjs 
för jordbruk utan skogsvegetationen är relativt 
stabil ända fram till senare delen av bronsålder. 
Lövskogen består främst av ek med inslag av has
sel, alm och ask. På öppnare områden med tun
nare jordlager växte främst tall och björk. Två nya 
trädslag börjar dock uppträda under perioden, bok 
och gran. Framför allt granen får snabbt genom
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slag, särskilt under yngre bronsåldern då granen 
utgör ett tydligt inslag i trädbeståndet. Det finns 
också tecken på fuktängar bevuxna med alsnår och 
öppna gräsbevuxna områden. Nya växtarter är vit 
och gul näckros. Inga tydliga indikationer på od
ling förekommer i diagrammen (Almgren 2005a). 
Dock finns antydningar om att enen periodvis 
ökar något vilket kan antyda ökad mängd öppna 
marker möjligen på grund av ökad betestryck.

Fynd, teknologi och samhälle
I jämförelse med tidigare perioder ger keramiken 
från senneolitikum och bronsålder ett robust och 
praktiskt intryck. I de fall dekor förekommer rör 
det sig ofta om taggtrådsintryck. En vulst under 
mynningen är vanligt förekommande. Under 
bronsålder blir rabbad och slammad keramik van
ligt förekommande. Boplatsfynden är sparsamt 
förekommande men under de senaste åren har
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spektakulära keramikfynd hittats i brunnar på 
olika lokaler i Mellansverige (se exempelvis Kyr- 
sta i Ärentuna sn, Uppland av Onsten Molander 
& Wikborg 2006b). Rabbad keramik dyker upp i 
boplatsmaterialen under äldre bronsålder och blir 
vanligare under yngre bronsålder.

Under senneolitikum (fig. 5)präglas det skan
dinaviska flinthantverket av stora kvalitetsskillna
der. I södra Skandinavien finns nu en specialiserad 
produktion av både prestigeföremål, som flintdol- 
kar, och mer praktiska föremål som flathuggna 
skäror under senneolitikum och äldre bronsålder 
och lövknivar och eldslagningsflintor under den 
senare delen av bronsåldern. Det sker även en lokal 
produktion av flathuggna pilspetsar i Mellansveri
ge under hela perioden som på t.ex. Sommaränge 
skog (Forsman & Victor 2007) och Ryssgärdet 
(Eriksson & Östling 2004). Produktionsavfall och 
trasiga pilspetsar hittas i boplatsmaterialen och 
pilspetsämnen, i form av tunna flintavslag och 
hela spetsar (Apel 200i:2iyff.).

Per Lekberg har presenterat en modell för hur 
de enkla skafthålsyxorna produceras och konsu
meras (Lekberg 2002). Dels sker en centraliserad 
produktion av yxor på ett fåtal platser. Denna pro
duktion bygger på kunskaper i direkt slagteknik 
och tillgång till bra råmaterial i brott. Dessa yxor är 
ofta större och tenderar att deponeras i kontexter 
som har stort symbolvärde. Parallellt med denna 
produktion finns även en hushållsproduktion av 
enkla skafthålsyxor. Den är kopplad till de enskilda 
boplatserna och framställningsprocessen skiljer sig 
på två viktiga sätt från den specialiserade produk
tionen: Man använder sig av rullstenar, snarare än 
brutna bergartsstycken, som råmaterial och den 
teknologiska processen innebär att kunskaper i 
direkt slagteknik inte behövs. Istället spelar prick
huggning en större roll i formandet av yxan.

Jan Apel har argumenterat för att flintdolks- 
teknologin utgjorde en social institution i södra 
Skandinavien under senneolitikum och tidig 
bronsålder. Grunden för detta påstående härleds 
ur en teknologisk analys av den skandinaviska 
flintdolksteknologin. En förutsättning för tolk
ningen är att hantverket reproducerades vertikalt 
eller snett genom generationerna. Flera etnogra
fiska studier av överföringar av kulturella egen-

Artefaktkategori Uppland Västmän- Summa
land

Bronsskäror 5 5 10

Enkla skafthålsyxor Ca 2000 388 2388

Flintdolkar SN 1 37 22 59

Flintdolkar SN 2 23 13 36

Flintdolkar äldre Brå 14 8 22

Flintdolkar okänd typ 24 8 32

Flintskäror 16 8 24

Kantyxor i brons 32 13 45

Summa 2151 465 2616

Figur 5. Ledartefakter från senneolitikum och 
tidig bronsålder i Uppland och Västmanland (källor: 
Hyenstrand ięÓ2; Oldeberg 1974/1976; Segerberg 1978; 
Welinder 1998; Apel 2001).

Figure 5. Typical artefacts from the late Neolithic and 
Bronze Age in Uppland and Västmanland (Hyenstrand 
1962; Oldeberg 1974/76; Segerberg 1978; Welinder 
1998; Apel 2001).

skaper genom generationerna i traditionella sam
hällen visar att detta tycks vara närapå en generell 
regel. Speciellt viktig blir en vertikal, släktbaserad 
reproduktion i de fall då den egenskap som repro
duceras kan användas som en form av kapital i so
ciala relationer. Dessa argument underbygger en 
tolkning där det senneolitiska, specialiserade flint
hantverket reproducerades i ett lärlingssystem där 
rekryteringen av lärlingar var släktskapsbaserad. 
Den långa lärlingsperioden innebar helt enkelt att 
nära släktskap, från förälder till barn, utgjorde ett 
mycket praktiskt system för överförande. Om man 
dessutom tänker sig att denna typ av kunskap ut
gjorde ett värdefullt kapital som kunde användas i 
sociala strategier följer att det framstår som ännu 
mer logiskt att tillgången till lärlingssystemet var 
begränsat till nära familjemedlemmar. Slutsatsen 
av den teknologiska studien, i kombination med 
etno-arkeologiska studier, är att det bör ha funnits 

fasta sociala institutioner i de senneolitiska sam
hällena i södra Skandinavien.

Såväl Lekbergs som Apels analyser av senneo- 
litiskt fyndmaterial indikerar ett bakomliggande 
samhälle där komplexiteten (i form av arbetsdel
ning) ökat väsentligt i förhållande till tidigare
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Figur 6. Spridningen av skafthålsyxor efter Jensen (1986) och dolkar av typ 1-5, Uppland och Västmanland. 
Strandlinjen motsvarar 3600 BP. Mörkare gråton markerar områden medförhöjda mängder med yxor och dolkar. 
Medgivande SGU 08-418/2002.
Figure 6. Shaft-hole stone axes and daggers. The distribution of axes according to Jensen (1986) and daggers of type 
1-5, Uppland and Västmanland. The shore level corresponds to 4600 BP.

perioder och där makten har börjat centraliseras.
Ett framträdande drag under bronsåldern ver

kar vara förhållandet mellan stora boplatser kon
tra mindre satellitstationer. Som exempel på de 
förstnämnda kan nämnas Apalle, Övergrans sn, 
Vrå, Knivsta sn, Ryssgärdet, Tensta sn, Kyrsta 
Ärentuna sn och Trekanten, Gamla Uppsala sn 
som alla har många hus, tjocka kulturlager och 
hög anläggnings- och fyndtäthet. Den andra typen 
kännetecknas av härdar och kokgropar, mindre 
skärvstensflak eller skärvstenshögar men saknar i 
stort sett tecken på sedentär bebyggelse. Till den
na grupp kan räknas t.ex. Sneden, Litslena sn och 
Dragonbacken, Övergrans sn. Nämnas kan också 
lokal 6, Kumla, Danmarks sn som undersöktes 
hösten 2000 (Persson m.fl. 2002). Under brons-
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åldern låg lokalen på en ö i ett skärgårdslandskap. 
Genom sållning av anläggningsfyIlningar och 
lager tillvaratogs här bland annat ett stort antal 
fiskfjäll och fiskben. Möjligen kan platsen tolkas 
som en fiskestation som i sin tur var knuten till en 
annan, större boplats och därmed visar på den po
tential dessa mindre lokaler kan hysa när det gäller 
att belysa den dåtida ekonomin. Detta förhållande 
mellan fasta boplatser med ett stort aktivitetsom
råde med skilda stationer av jakt-, fångststations- 
och fäbodkaraktär bör uppmärksammas och kan 
sägas ha fångats in i samband med E4-undersök- 
ningarna, där såväl stora boplatser som mer flykti
ga nedslag i perioden har dokumenterats. Storlek 
och översiktlig struktur på boplatser är en fråga 
som ofta endast diskuteras hypotetiskt då ingen
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boplats är undersökt i sin helhet i Sverige. En an
nan fråga som inte varit möjlig att klargöra på ett 
tillfredställande sätt är relationen mellan utmark 
och boplats i bronsåldersmiljö. En viss typ av hie
rarkisering med centralt belägna ”rikare” bostads
hus har kunnat påvisas på bronsåldersboplatser 
(Artursson 2005a), t.ex. Pryssgården i Östergöt
land (Borna-Ahlkvist m.fl. 1998; Borna-Ahlkvist 
2002). Hus från äldre bronsålder är ovanliga i Sve
rige, även om fina exemplar återfinns på Sommar- 
änge skog (Forsman & Victor 2007), Forsa (Fa
gerlund & Scheutz 2006), Ryssgärdet (Eriksson & 
Östling 2004), Apalle (Ullén 1994, 1995, 2003), 
Vrå (Göthberg m.fl. 2002; Karlenby 1997b), Kyr- 
sta (Onsten Molander & Wikborg 2006b) och 
Trekanten (Onsten Molander & Wikborg 2006a). 
Förutom dessa lokaler har den stora avsaknaden 
av husmaterial från äldre bronsålder i Mellansve
rige gjort det svårt att diskutera förhållanden som 
rumsindelning, familjestorlek och hustypologier, 
samt förändringar under loppet av bronsåldern.

Skärvstenshögar
Genom Mälarlandskapen sträcker sig ett bälte 
med skärvstenshögar från Malma sn i Västman
land i sydväst till Viksta sn i Uppland i nordöst. Av 
landets ca 6550 återfinns ca 5300 (80%) i Mälar- 
dalslandskapen. Av dessa finns de en tydlig förtät
ning i området norr om Uppsala i Broby sn (ca 343 
st), Vaksala sn (ca 215) och i Ärentuna sn (ca 215). 
Det betyder att över 10% av landets skärvstens
högar ligger inom tre angränsande socknar. Det 
beror inte enbart på källkristiska problem med 
inventeringen. Många av skärvstenshögarna lig
ger i anslutning till den dåtida strandlingen som 
t.ex. skärvstenshögarna på Sommaränge skog och 
Ryssgärdet som ligger i anslutning till en dåtida 
stor havsvik (Victor 2007).

De flesta av skärvstenshögarna i Mälardalen kan 
hänföras till bronsåldern. Skärvstenshögar kan 
också ha använts under en mycket lång tidsperiod. 
Den stora skärvstensgraven på Sommaränge skog 
anlades och byggdes på i 1500-år, från bronsål
derns början till dess slut. Jensen visar att åtmins
tone 60% har anlagts under äldre bronsålder och 
12% under yngre, vilket är lika många som under

äldre delen av järnåldern (Jensen 1986:20!"; Victor
2007). Även andra studier uppvisar en likartad 
kronologisk spridningsbild i Uppsala, Söderman
land och Västmanlands län med dateringar till 
främst äldre och mellersta bronsålder (Karlenby 
1999; Wigren 1987). Dateringarna av skärvstens- 
anläggningar (högar, flak, lager och vallar) längs 
E4 stöder delvis denna iakttagelse, även om ett 
inte obetydligt antal dateringar hamnar i yngre 
bronsåldern (fig. 8). Det finns dock källkritiska 
problem med dateringar av anläggningar som kan 
ha använts under mycket långa tidsperioder vilket 
måste tas i beaktande vid provtagningen.

Skärvstenshögen är en svårförklarad komplex 
fornlämningskategori med stora variationer i mor
fologi, datering, innehåll, topografisk placering, 
fornlämningsmiljö, tillblivelseprocess, ursprunglig 
funktion och till innehåll. Traditionellt har skärv
stenshögar och skärvsten till största delen uppfat
tats som boplatsindikerande genom deras tilltänkta 
funktion som avfallshögar med boplatsavfall efter 
matlagningsaktiviteter eller metallhantverk (jfr. 
t.ex. Hyenstrand 1968; Anderson Ambrosiani 
2001:115). Det har dock visat sig att flera av de 
undersökta skärvstenshögarna innehåller begrav
ningar (Runds 1999:13; Rundkvist 1994; Thedéen 
2004; Victor 2007). Till sin uppbyggnad och kon
struktion är skärvstenshögarna förvillande lika gra
var och de uppträder dessutom ofta i samma miljö
er som exempelvis i Håga, Broby och Sommaränge 
Skog (Victor 2002, 2007; Forsman & Victor 2007). 
I Håga har det påträffats minst tio gravar som tidi
gare varit helt okända. Dessa gravar bestod främst 
av små benansamlingar deponerade i klippskrevor 
eller mindre urnor och övertäckta av skärvsten i 
olika typer av skärvstenshögar. Dessa har legat i 
vad som vid inventeringen uppfattats som ”tradi
tionella” skärvstenshögar (Victor 2002, 2007).

Det övergripande utseendet och lokalisering
en behöver inte skilja dessa skärvstengravar från 
andra typer av skärvstenshögar. Man kan dock ib
land urskilja vissa skillader i konstruktion mellan 
skärvstenshögar innehållande begravningar och 
andra skärvstenshögar, som att skärvstensgravar 
oftare har konstruktionselement som kantkedjor 
och inre stenkretsar. Ytterligare skillnader är att de 
är något mindre, oftare rundare till formen, att de
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Figur 7. Spridningen av skärvstenshögar efter Jensen (ię86) och flintdolkar av typ 6, Uppland och Västmanland. 
Strandlinjen motsvarar 2800 BP. Mörkare gråton markerar områden med förhöjda mängder med skärvstenshögar. 
Medgivande SGU 08-418/2002.
Figure 7. Distribution of heaps of fire-cracked stone according to Jensen (ip86) and flint daggers oftype 6, Uppland 
and Västmanland. The shore level corresponds to 2800 BP.
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innehåller djurtänder och keramikskärvor samt att 
de kan ligga på hälleberget (Rundkvist ipp4:85f.). 
Andra tendenser är att det boplatsrelaterade fyn
den är färre och att högen har en försänkning i 
mitten (Victor 2007). I högarna är fynd av hela ar
tefakter mycket ovanliga, utom i de fall när de på
träffas som gravgåvor i distinkta bengömmor där 
föremålen snarare bör kopplas till den gravlagde 
och inte som deponerade i sig. Dessutom kan fyn
dinnehållet ha förändrats över tid i samband med 
skärvstenshögens ackumulation där bengömmor 
påträffats ytligt i högar med inledningsvis tradi
tionellt avfall. Skärvstenhögar som ligger på grav
fält kan innehålla avfall eller föremål som traditio
nellt förknippas med boplatsaktiviteter samtidigt 
som de kan innehålla människoben som t.ex. på 
Apalle och i Håga.

Begravningarna i skärvstenshögarna varierar 
stort. Ibland rör det sig om tydliga bengömmor 
från yngre bronsålder med gravgåvor som t.ex. i 
skärvstensgraven i Sommaränge skog eller i Broby. 
Ibland består begravningarna av lager med ben el
ler med enbart spridda brända ben. Det finns ock
så exempel på skärvstenshögar på stora boplatser 
där människoben, både brända och obrända ben 
deponerats i skärvstenshögar. På t.ex. Ryssgärdet 
påträffades ett obränt ben ytligt i en skärvstens- 
hög (Eriksson & Östling 2004:25). Även på Apalle 
i Övergrans sn har obrända människoben påträf
fats i skärvstenshögar (Ullén 2003).

Skärvsten förekommer också i andra typer av 
anläggningar. Det finns exempel på hur de täcker 
över kremeringsplatser som exempelvis i Som
maränge Skog, Viksta sn, Uppland (Forsman & 
Victor 2007), Håga, Bondkyrko sn, Uppland (Vic
tor 2002), i Sunneränga, Småland (Ericsson & 
Nilsson 2003) samt i Ringeby, Östergötland, (Ka- 
liff 19952:58). Skärvsten används ibland som fyll
ning i stensättningar och rosen och för att täcka 
över äldre hällkistor. Det finns också exempel på 
hur skärvsten täcker över hällristningar som i Leo
nardsberg i Östergötland (Hauptman Wahlgren 
2002:144) och används som fyllning i väggarna på 
kulthus (Victor 2002). I dessa fallen har skärvste
nen används för att ”försegla” anläggningen som 
inte längre används efter detta. Ett extremt exem
pel är Hallundaboplatsen som är täckt av ett tjock

lager skärvsten (Jaanusson m.fl. 1978, 1981). Där 
har hela boplatsen förseglats (jfr. Victor 2007).

Det är uppenbart att skärvstenens uppkomst 
och deponerande har olika förklaringar vilket ock
så speglas i variationsrikedomen i de olika tolk
ningsforslagen. Förslagen rör sig från rent funk
tionella förslag där skärvstenshögarna har tolkats 
som avfallshögar, till mer symboliska tolkningar 
rörande kosmologiska betydelser där tonvikten 
lagts vid hur högarna kan ha brukats i rituella 
sammanhang, t.ex. som gravar för döda föremål 
eller transformationsplatser i samband med be
gravningsritualer.

Frågan man ändå måste ställa sig är; varför finns 
det så mycket skärvsten och skärvstenshögar i just 
Uppland? Anledningen är förmodligen ett resultat 
av en medveten strategi. Geologiska förhållande
na i området ledde till att skärvsten producerades 
i samband med vissa typer av aktiviteter involve
rande uppvärmning som kan ha förknippats med 
lokala traditioner. Därför fick snabbt skärvstenen 
en betydelsebärande funktion (Victor 2007). Lo
kala traditioner kan kremeringsseden ha varit, 
eller speciella tekniker att tillverka keramik eller 
vid metallhantering. Den kraftiga strandförskjut
ningen under bronsåldern gav upphov till ny mark 
som lämpade sig för bete. Skärvsten kan ha upp
kommit i samband med rökning och matlagning 
av kött eller beredning av hudar och skinn. Den 
omfattande boskapsnäringen kan också ha haft 
betydelse där skärvstenshögarna kan ha utgjort 
lämningar efter kultiska riter som förekom i sam
band med slakt (Elfstrand 1995). Kanske har den 
stora betydelse av boskap i området fått ligga till 
grund för den omfattande symboliska betydelsen 
av skärvstenen i Uppland och därmed blivit ett 
uttryck för regionalitet (Victor 2007)? Exempel
vis menar Kristiansen att just nötboskap är ett av 
de viktigaste statusdjuren och användes i sociala 
och ekonomiska transaktioner under bronsåldern 
(Kristiansen 1998:109).

Gravskick
Innan slutet av 1950-talet kände man inte till 
några gravar från senneolitikum i norra Mälar
dalen. Sedan dess har sex hällkistor undersökts i
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Mälardalen. Av dessa ligger tre i Uppland: Dragby 
i BälingeU sn (Jaanusson & Siiven 1962), Anne- 
lund i Enköpings stad (Andersson & Hjärthner- 
Holdar 1989) och Odensala Prästgård i Odensala 
sn (Olausson 1995), två i Södermanland: Söderby 
i Salems sn (Thålin 1970) och Alby i Botkyrka sn 
(Andersson 2001), samt en i Västmanland: Bjur- 
hovda i Badelunda sn (Jaanusson 1969). Av dessa 
sex hällkistor var fem täckta av arkeologiska an- 
läggninar från senare tider. Detta är en proble
matik som lyftes upp tidigare beträffande de sen- 
neolitiska boplatserna och den är typisk för rika 
bronsåldersbygder. De flesta hällkistorna inne
håller obrända människoben, i vissa fall, som 
t.ex. i Dragby och Annelund, från ett stort antal 
individer. Brandgravskicket har hittills ansetts 
börja praktiseras under bronsålderns period II, 
för att princip vara allenarådande i vid övergång
en mellan period III och IV (Artelius 1996:104; 
Gräslund 1989:69). Detta kan dock utifrån E4- 
undersökningarna ifrågasättas. På Ryssgärdet och 
Sommaränge skog påträffades en mängd begrav
ningar främst i diffusa stenkonstruktioner och i 
flatmarksgravar, vilka kunnat dateras från senneo- 
litikum till yngre bronsålder, med klar tonvikt i 
den äldre delen av perioden (Forsman & Victor 
2007; Eriksson & Östling 2004). Sannolikt kan 
en stor del av de begravda under perioden åter
finnas i de begravningar som hittills schablonmäs
sigt daterats till yngre bronsålder - äldre järnålder. 
Nyare studier har visat att brandgravskicket även 
förekommer mer intensivt under senneolitikum 
än vad som tidigare uppmärksammats i Sverige. 
Brända människoben förekommer i samband med 
såväl skelettbegravningar som i anslutning till s.k. 
dödshus (Stensköld 2004; Forsman 2007). Inom 
Sommaränge Skog påträffades brända männis
koben tillsammans med en skelettbegravning i 
en oval stensättning från senneolitikum. Brända 
människoben framkom även i ett vidsträckt lager 
som även innehöll olika typer av bearbetat sten
material (Forsman & Victor 2007). Lagret har en 
motsvarighet i RAÄ 105, Åkers sn, Småland, där 
ett liknande lager framkom i anslutning till ett 
dödshus (Stensköld 2oo4:i47ff.). I RAÄ 138, Skif- 
imge-sn, Uppland, påträffades en stolpkonstruk- 
tion som tolkats som ett dödshus. I (itolphål och

i nedgrävningar inom konstruktionen framkom 
brända människoben vilka delvis daterats till sen
neolitikum (Stensköld 2004:i44ffi). Det bör dock 
påpekas att de senneolitiska brandgravar, förutom 
de som påträffats i hällkistor, som hittills påträf
fats inte tycks innehålla de klassiska senneolitiska 
gravgåvorna, d.v.s. flintdolkar, enkla skafthålsyxor 
och skifferhängen, mm.

Med tanke på de stora mängder lösfynd från 
senneolitikum som finns i norra Mälardalen är det 
uppenbart, även om man tar källkritiska aspekter 
i beräkningen, att inte alla människor begravts i 
hällkistor. I norra Mälardalen har man t.ex. åter
funnit ca 150 flintdolkar och över 2000 enkla 
skafthålsyxor. Det är mycket sannolikt att en stor 
mängd, framför allt av flintdolkarna, härstammar 
från bortodlade gravar av något slag. Visserligen 
kan man tänka sig att hällkistor som låg på pro
duktiva jordar har tagits bort i senare tider men 
det är kanske ännu mer sannolikt att många av 
föremålen härstammar från enklare typer av flat
marksgravar av den typ som är kända från Skå
ne och Danmark. Med tanke på att obrända ben 
bevaras dåligt i Mellansverige så kan det, precis 
vad gäller stridsyxegravar, vara svårt att upptäcka 
flatmarksgravar och ännu finns inget känt, överty
gande exempel på en sådan från Mälardalen.

Med reservation för de nya rönen, så etableras 
slutligen under period II kremeringsgravskicket, 
vilket från period III och framåt används alltmer 
och i period IV fullständigt dominerar (Sørensen 
1989; Kaliff 1997). Det finns generella drag i grav
skicket under yngre bronsålder förutom själva kre- 
meringsförfarandet, som deponerandet av benen i 
bengömmor ibland i urnor eller andra behållare, 
förhållandevis få eller ”fattiga” gravgåvor särskilt 
under period V och VI, samt liten variation i gravar
nas placering och konstruktion (Sørensen 1989). 
En generell bild av kremeringsplatser är dock svår 
att skapa eftersom endast ett fåtal påträffats från 
bronsåldern. Med analogier från kända kremeran- 
de samhällen kan vi ändå anta att kroppen bränts, 
benen samlats ihop, rengjorts, några valts ut och 

s ^deponerats i det vi kallar gravar (exempelvis Kaliff 
1997). Gravläggandet under bronsåldern har va
rit en komplex ceremoni med många olika delar.

Som flera forskare påpekat (Sørensen 2989;
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Kaliff 1997; Widholm 1998) är övergången till 
brandgravskicket under loppet av äldre bronsålder 
inte ett egentligt religionsskifte, utan ska snarare 
betraktas som en övergång beträffande det ritu
ella fokuset från avskelettering till bränning som 
ett led i frigörandet av den dödes själ, vilket leder 
till förändringar i de rituella aktiviteterna (Søren
sen 1989).

Bronsålderns brandgravar innehåller alltså oftast 
endast mindre gravgåvor. De äldre skelettbegrav
ningarna i exempelvis större gravar, som rösen, 
kan dock innehålla en stor variation av gravgåvor. 
Man kan också förvänta sig stora mängder djur
ben, både brända och obrända, i anslutning till 
dessa konstruktioner. Benmaterialet, både män- 
nisko- och djurben, på ett gravfält/rituellt område 
speglar rituella aktiviteter och föreställningar för
bundna med döden.

Mellan gravar och andra tydligare konstruk
tioner på grav- och kultplatserna finns mer ”ano
nyma” ytor, ibland stenröjda, ibland terrasserade. 
Det är rimligt att anta att dessa också innehåller 
anläggningar och lämningar efter aktiviteter som 
försiggått i samband med begravningar och dylikt. 
Sådana ytor har påvisats i exempelvis Sommar - 
änge skog, Hallunda (Jaanusson m.fl. 1978), Håga 
(Victor 2002), Broby (Schönbäck 1952, 1959), 
Odensala (Olausson 1995) och Dragby (Jaanusson 
& Siiven 1962) i Uppland samt på Lovö i Söder
manland (Petré 1982) och Ringeby i Östergötland 
(Kaliff 1997).

Fyndmaterialet i dessa typer av anläggningar 
domineras av keramik samt stenverktyg som 
knack- och malstenar, slagen kvarts och Hinta. Det 
är inte heller ovanligt att lämningar efter metall
hantering påträffas och då förmodligen i form av 
slagg, degel- och gjutformsfragment, slipstenar 
och dylikt. Sådana lämningar har påträffats i ex
empelvis Håga (Victor 2002), Broby (Schönbäck 
1952, 1959) och Dragby (Jaanusson & Siiven 
1962). Något som kan anas på sådana lokaler är 
också att stenblock har hanterats på medvetet sätt 
som en del i ritualen, där exempelvis större stenar 
slipats, slagits i bitar eller bränts (jfr. Victor 2007). 
Kunskapen om gravskicket och aktiviteter utförda 
i samband med begravningar och gravar under 
bronsåldern i Mälardalen är ännu knapphändig

och undersökandet av skärvstenshögar, rösen och 
stensättningar bör inriktas på frågor kring vad de 
kan tänkas representera.

Bronser
På såväl Sommaränge skog och Ryssgärdet har flera 
bronsfynd framkommit i samband med E4-under- 
sökningarna. Bronser påträffas främst i gravar och 
depåer där de medvetet deponerats under rituella 
förtecken under bronsåldern, men de förekommer 
också på boplatser. Deponerandet av bronsföre
mål påbörjas i liten skala redan under period I i 
Mälarområdet med svärd och yxor, men utförs i 
större utsträckning först under yngre bronsåldern, 
för att kulminera under senare delen av perioden 
med deponerandet av främst kvinnosmycken (Ol- 
deberg 1974; Larsson 1986). I gravar är bronserna 
fåtaliga och består ofta av en dubbelknapp, en nål, 
en rakkniv och pincett, eller mindre kniv under 
yngre bronsålder (Larsson 1986; Baudou i960). 
Bronsföremålen under äldre bronsåldern uppvisar 
i stort samma spridning som de samtida flintdol- 
karna och påträffas främst i Upplands centralom
råden (fig. 9). Särskilt utmärkande är ett röse i 
Torslunda i Tierp sn där en skelettgrav påträffades 
som innehöll ett miniatyrsvärd/dolk, en halskrage, 
en bälteplatta och 6 hängsmycken av kontinental 
typ från period II (Oldeberg 1974:368). Utifrån 
fyndsammansättningen rör det sig förmodligen 
om en kvinnograv och fyndmässigt avviker graven 
från andra mellansvenska gravar och kan eventu
ellt tyda på att kvinnan flyttat från södra Skandi
navien, eller kanske från norra Tyskland (Berger- 
brant 2007:121).

Samhällsstruktur
Tolkningar av den äldre bronsålderns samhälle i 
Skandinavien har kretsat kring frågor om social 
status, hierarki, samhällskomplexitet och rang 
och har framför allt baserats på studier av gravar 
och bronsdepåer (Vandkilde 1996:259^ Kristian
sen 1998; Johansen m.fl. 2004; Victor 2002; Apel 
2005). Under de senaste 30 åren har även de stän
digt växande boplatsmaterialen tagits med i beräk
ningen (se t.ex: Boas 1980,1983,1986,1991,1993;
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Figur 9. Spridningen av bronsfynd (Jensen ię86) och dolkar av typ 6, Uppland och Västmanland. Strandlinjen 
motsvarar 2800 BP. Medgivande SGU 08-418/2002.

Figure 9. Distribution of bronze finds (Jensen ię8ó) and daggers oftype 6, Uppland and Västmanland. The shore 
level corresponds to 2800 BP.

Ethelberg 2000; Nielsen & Nielsen 1985; Nielsen 
1999; Björhem & Säfvestad 1989; Victor 2002; Ar- 
tursson 2005a). Det har också framförts tolkningar 
om samhällskomplexitet som bottnar i ingående 
studier av olika typer av artefakter som flintdolkar 
i södra Skandinavien 2350-1500 f.Kr. (Apel 2001) 
och enkla skafthålsyxor (Lekberg 2002).

I Skandinavien tycks senneolitikum och äldre 
bronsålder präglas av en befolkningstillväxt som 
tar sin början i övergången mellan MN A och MN 
B och som bland annat kan ses i skillnaden mellan 
utbredningen av de tidiga och sena stridsyxorna 
på Jylland. Medan de tidiga yxorna koncentreras 
till de södra och centrala delarna av Jylland, åter
finns de sena typerna även på norra Jylland och 
på de danska öarna (Apel 2004). I övriga Skandi
navien märks befolkningstillväxten i det faktum
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att stora områden i södra och mellersta Skandi
navien, som tidigare inte uppvisat spår av en neo- 
litisk befolkning, nu börjar uppvisa tecken på en 
jordbrukande befolkning. Detta har tolkats som 
arkeologiska indicier på att ett landnam faktiskt 
skett (Apel 2004) även om det inte kan uteslutas 
att det kan röra sig om en s.k. ackulturation av 
människor som tidigare levt som jägar-samlare 
(Heiman 2000). Processen tar sig sitt tydligaste 
uttryck i områden som Värmland, norra Dalsland 
och de inre delarna av Småland där hällkistor nu 
börjar anlägga och neolitiska teknologier, inklu
sive jordbruk, nu introduceras (Johansson 1961; 
Heiman 2000; Lagerås 2000). I samband med 
övergången mellan MN B och SN I sker det även 
en förändring i valet av boplatslägen i hela södra 
och mellersta Skandinavien. Detta betyder att det
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senneolitiska boplatsmönstret mer liknar senare 
tiders boplatsmönster än tidigare perioder. I Mä
lardalen innebär detta att boplatser med långhus 
tenderar att anläggas på de tyngre lerjordarna och 
inte, som under tidigare perioder, på väldränera- 
de sand- och moränmarker. De senneolitiska bo
platserna riskerar därför att ligga i anslutning till 
boplatser från senare tider. Detta har också visat 
sig vara fallet på t.ex. Kyrsta (Onsten Molander 
& Wikborg 2006b). Otaliga är de boplatser från 
bronsålder och äldre järnålder som även uppvisar 
14C-dateringar eller föremål från senneolitikum.
I vissa fall har även senneolitiska huslämningar 
konstaterats på sådana platser.

Under de senaste 20 åren har de storskaliga ar
keologiska undersökningar av boplatser producerat 
mönster som påvisar en boplatshierarki under SN
II och äldre bronsålder. Den tar sig i uttryck i bo
platser med samtida hus i olika storlekar men även 
i ensamgårdar kontra flera gårdar i byliknande kon
struktioner. Studier av olika typer av lösfynd har 
belyst ett politiskt landskap där prestigevaror byts 
i redistributiva system i vitt skilda delar av Skandi
navien och där prestigeföremål produceras i vissa 
områden och konsumeras i andra (Solberg 1994; 
Apel 2001; Lekberg 2002; Artursson 2005c; Var- 
berg 2005) Ett sådant riktat utbyte skiljer sig från 
den typ av ”down-the-line” utbyte som är typiskt 
för samhällen utan centraliserad makt (Hodder 
& Orton 1976; Sundström 1992 & 2003). Istället 
tycks det alltså som om regionala centra idkar ett 
mer eller mindre direkt utbyte med producenter av 
specialiserade varor. Detta gäller såväl utbytet av 
fiintdolkar som utbytet av bronsföremål under SN 
och äldre bronsålder. Det finns alltså indikationer 
på en tydlig komplexitet och specialisering under 
senneolitikum och tidig bronsålder. Hur detta 
skall tolkas i samhälleliga termer råder det delade 
meningar om. Utifrån en traditionell synvinkel 
skulle dessa tecken kunna ses som indikationer 
på ett stratifierat samhälle. Å andra sidan har det 
påpekats att komplexitet och specialisering i sig 
inte nödvändigtvis behöver innebära att samhäl
let i fråga har en hög grad av hierarkisering. Dessa 
egenskaper ryms även inom småskaliga peer-polity 
samhällen som på olika sätt interagerar och kom
pletterar varandra (Johansen m.fl. 2004).

Under de senaste tio åren har ett stort antal 
lokaler som kan dateras till perioden 2350-1500 
f.Kr. undersökts i norra Mälardalen, inom upp- 
dragsarkeologin såväl som vid forskningsunder- 
sökningar. Det uppdragsarkeologiska materialet 
sammanställdes senast i boken ”Regionalt och 
Interregionalt” (Holm m.fl. 1997). Som ett bety
delsefullt komplement till sammanställningar av 
undersökta kontexter från perioden har även sen
neolitiska lösfynd sammanställts och analyserats i 
olika sammanhang och dessa studier har visat att 
lösfynden är en underskattad arkeologisk läm
ning, åtminstone om diskussioner av storskaliga 
mönster eftersträvas (se exempelvis Apel 2001; 
Lekberg 2002) och bronsföremål, framför allt 
kantyxor, från perioden (se Oldeberg 1974). Dessa 
studier påvisar bl.a. att det senneolitiska, politiska 
landskapet uppvisar maktcentra som uppenbar
ligen idkat utbyte av prestigeföremål i flinta och 
metall över stora områden och vars ekonomi även 
innefattat en viss form av redistribution. Detta be
kräftar den bild av samhället som boplatsorganisa
tionen pekat på.

Ekonomi
Det råder i dag konsensus i bland arkeologer att 
man under senneolitikum och tidig bronsålder 
praktiserade en ekonomi som innefattar både od
ling av sädesslag, framför allt korn och emmer- 
vete, och djurhållning (Headeger & Kristiansen 
1988; Welinder 1998; Ethelberg 2000). Sanno
likt rörde det sig om ett årderjordbruk. Årderspår 
har dokumenterats i anslutning till senneolitiska 
boplatser vid t.ex. Annelund utanför Enköping 
(Andersson & Hjärthner-Holdar 1989) och vid 
Lugnet i Österunda sn, Uppland (Lekberg & Apel 
manus). Stig Welinder har föreslagit att de flat- 
huggna flintskärornas utbredning avspeglar det 
område i Sverige där odling praktiserades under 
senneolitikum (Welinder i998:26ff.). Detta stärks 
för södra och mellersta Skandinaviens del av ut
bredningen av fyndplatser från senneolitikum och 
bronsålder med ben av nöt/får/get eller svin och 
sädeskorn (Welinder I998:i03ff.). Det finns endast 
ett fåtal sådana boplatsfynd norr om Mälardalen. 
Flintskärornas utbredning, som i stort samman-
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faller med flintdolkarnas generella utbredning (se 
Apel 2001), visar att det finns få skåror norr om 
Mälardalen. Av de 53 flintskäror som Welinder re
gistrerat från landskapen Uppland, Västmanland, 
Närke, Värmland, Dalarna och Gästrikland har 
endast fem exemplar hittas norr om Gästriklands 
sydvästra hörn (vilket i stor sammanfaller med 
Dalälvens sträckning). Norr om Dalarna/Gäst
rikland har endast en handfull skäror hittats. Om 
dessa utbredningsmönster representerar jordbruk 
så går det alltså en tydlig gräns för jordbruket vid 
Limes Norrlandicus även om det finns spridda 
indikationer på jordbruk längs den svenska norr
landskusten.

Detta gäller även stora områden i södra och 
mellersta Skandinavien som under tidigare perio
der inte uppvisat några indikationer på jordbruk, 
som exempelvis det norska Västlandet (Prescott 
1995:175), de i dag skogsklädda områdena i Små
lands inland (Lagerås 2000) och Värmland (Hei
man 2000) samt längs Sveriges nordöstra kust 
(Königsson 1989; Welinder 1998; Holm 2006).
I det svenska inlandet, norr om Mälardalen levde 
dock jägar-samlargrupper som valde att inte prak
tisera jordbruk. I detta sammanhang bör det påpe
kas att jakt och insamling fortfarande spelade en 
stor roll för bondebefolkningen i norra Mälarda
len långt in i historisk tid. Under senneolitikum 
och bronsålder märks detta inslag i ekonomin bl.a. 
på de kustnära fiskestationer som hittats, t.ex. 
Kumla utanför Uppsala, där stora mängder fisk
ben och fjäll tillvaratagits (Persson m.fl. 2002). 
Det är också sannolikt att den relativt omfattande 
produktionen av flathuggna pilspetsar i flinta som 
sker i norra Mälardalen under denna tid kan sättas 
i samband med jakt, även om det finns indikatio
ner på att dessa spetsar även användes i krig. En 
stor del av de flathuggna pilspetsar i flinta som hit
tas på boplatser från senneolitikum och bronsål
der uppvisar skador som antyder att de skjutits in i 
bytesdjur som sedan tagits till boplatserna. Denna 
tanke underbyggs även av att spetsar med bruks- 
skador inte sällan är eldpåverkade (Apel 2001; 
Lekberg & Apel manus). De har helt enkelt blivit 
eldskadade vid matlagning.

Maria Petersson har i sin avhandling (2006) stu
derat den yngre bronsålderns ekonomi i Östergöt-
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land. Hon vill se uppträdandet av ensamliggande — 
härdar, ofta i anslutning till vatten, som tecken 
på betesdrift. I och med att dessa arkeologiska 
lämningar blir vanliga från och med övergången 
mellan äldre och yngre bronsålder (ca 1100-900 
f.Kr), föreslår Petersson att en intensifiering av 
djurhushållningen sker under denna period. Detta J 
styrks av pollendiagrammen, där tydliga tecken 
på ett öppnare landskap går att utläsa. Denna typ 
av utnyttjande av urmarkerna pågår enligt Peters
son till början av vår tideräkning, då betesdriften 
i högre grad föreslås knytas till boplatserna, alter
nativt att andra produkter än kött kommer att bli 
dominerande i födointaget.

Även längs E4:an har det framkommit härdar 
och kokgropar i kontexter som inte kan sättas i 
samband med regelrätta boplatsaktiviteter. På fle
ra av de stenåldersboplatser som undersökts i vad 
som idag ofta är skogsmark, har anläggningar date
rats till perioder som inte kunnat sättas i samband 
med fyndmaterialet. Ann Segerberg noterar detta 
i sin avhandling om de tidig- och mellanneolitiska 
boplatserna vid Bälinge mossar, där det på flera 
lokaler framkom härdar som daterades till yngre 
faser (Segerberg 1999:107). En sammanställning 
av dateringar av härdar utan uppenbar boplatsan
knytning presenteras här, för att undersöka hur 
dateringarna av dessa förhåller sig till de mönster 
som beskrivs av Petersson. Undersökningen om- . 
fattar totalt 15 lokaler där s.k. ensamliggande här- I 
dar har daterats i Uppland. Dessa är: RAA 523 i 
Vallentuna (Grusmark & Sillén 2006), Vadbron II 
(Segerberg 1999), Stormossen 1 (Guinard & Vogel
2007), RAÄ 455, Skogberga (Nielsen 2005), RAÄ 
330 och 329 i Tillinge socken (Lindkvist 2005), 
Postboda 1 (Sundström m.fl. 2006), Piparberget 
(Beronius Jörpeland m.fl. 2000), Lindskrog (Gus
tafsson m.fl. 2000), Lilla Gävsjö (Graner 2003), 
Kumla (Persson m.fl. 2002), Glädjen (Lindberg 
2006), Bålmyren (Sundström & Darmark 2005), 
Brännpussen (Nilsson 2006) samt Björnkällan 
(Kihlstedt 1998). Av dessa utgör 11 lokaler som 
utifrån fyndmaterialet ses som stenålderskontex- 
ter. Totalt har 41 dateringar sammanställts utifrån 
dessa lokaler, härrörande från 3 6 olika kontexter/ 
anläggningar.

Dessa dateringar kompletteras här även med
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dateringarna av s.k skärvstensflak. Vid under
sökningarna inför väg E4 framkom sådana dels 
vid Buddbo (Scharp 2004) och Vaxmyra (Eklund
2005). Dessa lämningar utgjordes av fyndfattiga 
skärvstenspackningar, ej synliga ovan mark, utan 
snarast nedgrävda. Gemensamt för dem var att de 
var belägna i skogsmark, saknade direkt anknyt
ning till en boplats, samt innehöll omfångsrika 
sotlager med stora mängder skärvsten (jfr. Victor
2007). På båda lokaler framkom fynd av tandfrag
ment från nöt, vilket gör att de löst kan relateras 
till djurhushållning. I samband med de större fla
ken förekom även såväl underliggande som omgi
vande härdar. Även dessa bör betraktas som någon 
form av verksamhet som är perifer i förhållande 
till boplatserna. Vid undersökningen av anlägg
ningarna vid Buddbo diskuterades en tolkning 
av dessa som uppkomna genom torkning eller 
rökning av kött (Scharp 2004). något som också

(diskuterades beträffande en likartad anläggning i 
Igelsta, Södermanland (Werthwein 2001). Utöver 
detta, sammanställdes dateringar från kontexter 
som utgörs av liknande relativt isolerade skärv- 
stensanläggningar i Uppland. Totalt omfattar un
dersökningen 8 lokaler. Dessa lokaler är: Vaxmyra 
(Eklund 2005), RÅÄT328 och 104 i Tillinge sn och 
Enköping stad (Lindkvist 2004), Kumla (Persson 
m.fl. 2002), RAÄ 192 i Jakobsberg (Andersson 
2001), Dragonbacken och Brunnsta utmark (Ul
len 1996), samt Buddbo (Scharp 2004). Totalt 26 
dateringar insamlades från dessa lokaler.

Resultatet av dateringssammanställningen pre
senteras i figur 10. Beträffande de ensamliggande 
härdarna, ser man att majoriteten av dem ham
nar mellan ca 900 f.Kr. - 400 e.Kr. En mindre 
grupp dateringar är sentida och ligger mellan ca 
1100-1700 e.Kr. Mellan dessa två faser saknas da
teringar. Dateringarna av skärvstensflaken stäm
mer relativt väl överens med de ensamliggande 
härdarnas första fas, även om skärvstensflakens 
dateringar är förskjutna något tidigare, de tidigas
te dateringarna ligger runt 1200-1300 f.Kr. och de 
senaste ligger kring 200-300 e.Kr.

På en generell nivå tycks dock dateringarna 
av såväl ensamliggande härdar och skärvstens
flak utpeka yngre bronsåldern och äldre järn
åldern som den huvudsakliga period inom vil

ken dessa företeelser anläggs (jfr. Victor 2007).
Den naturliga slutsatsen av detta blir att anta, 

att såväl anläggandet av ensamliggande härdar i 
skogsmark som anläggandet av de större skärv
stensflaken är relaterade till samma bakomlig
gande samhälleliga förändring. Enligt Peterssons 
resonemang skulle denna förändring vara en in
tensifierad exploatering av urmarkerna, relaterad 
till djurhållningen, med start från och med över
gången mellan äldre och yngre bronsålder. Frågan 
är, huruvida de två anläggningstyperna represen
terar två olika handlingsscheman, med andra ord 
om de uppfyller olika funktioner. Är skillnaderna 
mellan de ensamliggande härdarna och skärvstens
flaken en fråga om kvalitet eller kvantitet? Frågan 
är rimlig att ställa sig, då det på flera ställen visat 
sig att de s.k. skärvstensflaken ofta överlagrar här
dar och kokgropar och omges av de samma. Man 
kan alltså fråga sig om det är möjligt, att skärv
stensflaken är resultatet av en lång kontinuitet, 
där man återvänt till samma rastplats om och om 
igen, ledande till en ackumulation av såväl härd- 
och kokgropsanläggningar som den eldpåverkade 
sten som associeras med denna typ av verksamhet. 
Det är också möjligt att förekomster av ensamlig
gande skärvstensflak under främst yngre bronsål
dern avspeglar ett förändrat förhållningssätt till 
skärvsten (Victor 2007).

Ett sätt att försöka adressera dessa frågor är att 
studera om anläggningarna påträffas i olika delar 
av det forna landskapet. Bronsålderns bosättning 
i Mälarregionen tycks vara strandrelaterad, vilket 
t.ex. framgår av Jensens kvantifiering av skärv- 
stenshögar i figur 7 (jfr. Victor 2007). Utifrån det
ta kan man alltså mycket grovt dela in landskapet 
i en bosättningszpn, som ligger i anknytning till 
kustlinjen, samt en utmarkszon som ligger högre 
i landskapet. Hyenstrand menar att äldre järnål
dern präglas av bosättningskontinuitet i förhållan
de till yngre bronsåldern (Hyenstrand i984:85ff.), 
medan Göthberg talar om en expanderande bo
sättning från och med slutet på bronsålder, där 
framför allt de tack vare strandförskjutningen 
framväxande näringsrika sedimentmarkerna tas i 
anspråk (Göthberg 2000:237; Hyenstrand 1984: 
212). De stensträngssystem som satts i samband 
med ett permanentande av landskapet under lop-
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Ensamliggande
Piparberget
Lilla Gävsjö
RAÄ330
Lindskrog
Björnkällan
Brännpussen
RAÄ329
Lindskrog
Brännpussen
Stormossen 1
Piparberget
Björnkällan
Vadbron II
Stormossen 1
Piparberget
Stormossen 1
Vadbron II
Lilla Gävsjö
Björnkällan
Bålmyren
Lindskrog
Brännpussen
Glädjen
Vadbron II
Postboda 1
Vadbron II
Skogberga RAÄ 455 
Vadbron II
Skogberga RAÄ 455 
Vadbron II
Skogberga RAÄ 455 
Skogberga RAÄ 455 
Kumla 
Kumla
Vallentuna RAÄ 523 
Skogberga RAÄ 455 
Brännpussen 
Brännpussen 
Postboda 1 
Bålmyren 
Stormossen 1 
Brännpussen

härdar
Härd 13935 
Skärvstenskonc. 
Ruta 201 
Härd 10645 
Grop 3117 
Kokgrop 854 
Ruta 276 
Härd 9180 
Kokgrop 1444 
Härd 15221 
Härd 8420 
Grop 3117 
Härd 1
Kokgrop 100782 
Härd 1937 
Kokgrop 100782 
Härd 2
Stolphål 6739 
Härd 3260 
Härd
Härd 10361 
Kokgrop 778 
Härd 6281 
Härd 2 
Härd 10626 
Härd 2 
Härd 11461 
Härd 1 
Härd 10783 
Härd 1 
Härd 5596 
Härd 10688 
Härd 7 
Härd 6 
Härd 502 
Härd 10640 
Kokgrop 6373 
Kokgrop 1892 
Härd 10883

A 299
Kokgrop 4787

Skärvstensflak
RAÄ 328 

RAÄ 104 

RAÄ 328 

Kumla 

RAÄ 328 

Dragonbacken 

Buddbo 

Vaxmyra 

RAÄ 104 

Dragonbacken A1 

Kumla 

Kumla

Dragonbacken 

Brunnsta Utmark 

Buddbo

Jakobsber g RAÄ 192 

Dragonbacken 

Dragonbacken 

Vaxmyra

Jakobsber g RAÄ 192

Buddbo

Buddbo

Buddbo

Vaxmyra

Vaxmyra

Vaxmyra

1000 fKr 1000 eKr 2000 eKr

Figur i o. Dateringar av ensamliggande härdar och skärvstensflak. Kursiverad text anger lokaler som i första hand 
tolkats som stenålderskontexter.
Figure i o. Datings ofsolitary hearths and layers of fire-cracked stone. Italicised text indicates sites primarily 
interpreted as Stone Age contexts.
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pet av äldre järnålder (Göthberg 20oo:i45ff.), 
pekar i första hand ut området runt Mälaren 
(Hermodsson tppórSgff.) och tycks således kunna 
relatera till ett kustlandskap under äldre järnålder, 
även om man bör ha i åtanke att stensträngar inte 
kan betraktas som ledartefakter för äldre järnål
dern (Fallgren 2006:41).

Om man undersöker höjden över havet för de 
i sammanställningen medtagna lokalerna (fig. 11) 
ser man att härdarna förekommer på nivåer mel- 

I lan 15 och 60 m ö.h, medan flaken finns mellan 20 
och 35 m ö.h. Tabellen ger med andra ord intryck 
av att såväl härdar som flak förekommer i anknyt
ning till bosättnings- och utmarkszonerna om vi 
räknar med att den kustrelaterade bosättnings-

M ö.h. Lokal Typ
15 Skogberga RAÄ 455 Härdar

20 RAÄ 104 Flak

20 RAÄ 328 Flak

20 Kumla A5 Flak

21 Kumla Härdar

24 Jakobsberg RAÄ 192 Flak

27 Brunnsta Utmark A 24 Flak

30 Piparberget Härdar

32 Lindskrog Härdar

35 Vallentuna RAÄ 523 Härdar

35 RAÄ 330 Härdar

35 RAÄ 329 Härdar

35 Dragonbacken A1 Flak

35 Buddbo Flak

35 Vaxmyra Flak

36 Brännpussen Härdar

40 Vadbron II Härdar

40 Lilla Gävsjö Härdar

40 Björnkällan Härdar

43 Postboda 1 Härdar

44 Bålmyren Härdar

45 Glädjen Härdar

60 Stormossen 1 Härdar

F i c; u R 11. Höjden över havet för undersökningens 
lokaler.

Figure 11. Elevation above sea level of the 
investigated sites.

zonen ligger på en nivå under 25 m ö.h. Över 35 
m ö.h. förekommer dock inte flaken längre, utan 
det är i högre grad ensamma härdar som daterats 
i samband med stenåldersundersökningar, något 
som naturligtvis är ett källkritiskt problem. Det är 
dock intressant att notera, att lokal RAÄ 455, som 
hör till härdgruppen som ligger på den lägsta ni
vån över havet, består av ett mer omfattande kom
plex av härdar, totalt 19 st. Inte heller härdarna vid 
Kumla är isolerade företeelser, även om härdarna i 
sig har senare dateringar än den skärvstensanlägg- 
ning, A5, som undersöktes (Persson m.fl. 2002). 
Möjligtvis skulle man alltså kunna styrka bilden 
av ensamma härdar i högre belägna miljöer i kon
trast mot mer komplexa områden intill den forna 
kusten. Detta kräver dock vidare studier.

Det tycks alltså att döma av denna samman
ställning som att Uppland kan genomgå samma 
förändring som Petersson beskriver och att denna 
grovt sett kan placeras i det kronologiska inter
vallet yngre bronsålder-äldre järnålder. Lokalen 
vid Glädjen (Lindberg 2006) innehöll förutom 
tidigneolitiska fynd, en härd från äldre järnålder 
och även bronsålderskeramik. Beläggningar på 
denna daterades till mellan 3000-2900 BP. Lo
kalens utnyttjande under bronsåldern tolkas som 
att den varit en betesrelaterad satellitstation till 
bronsåldersboplatsen vid Snåret, vilket skulle vara 
en ovanligt tidig introduktion av denna form av 
betesdrift. I övrigt så tycks det som att de ensam
liggande härdarna i Uppland tycks kunna ha en 
något mer framträdande roll under romersk järn
ålder (0-400 e.Kr.) än vad fallet är i Östergötland. 
Denna kronologiska fördelning återspeglas även i 
dateringen av skärvstensflaken. Om man vänder 
blicken mot en miljöhistorisk studie som gjorts i 
samband med E4-projektet, så finns inga påtagliga 
tecken på antropomorf inverkan på miljön under 
senneolitikum och äldre bronsålder i Nordupp
land. Det som karakteriserar perioden är istäl
let den invandrande granen och boken. Från och 
med ca 1000-900 f.Kr. (2700 BP) ändrar skogen 
sammansättning, från lövskog till barrskog. Med 
början från ca 400 f.Kr. (2200 BP), så indikerar 
förekomsten av pollen från e"n ett öppnare betes
landskap (Almgren 2005). Djurhushållningen un
der yngre bronsåldern domineras av nötkreatur i
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Östra Mellansverige, i kontrast mot södra Sverige, 
där svin har en mer framträdande roll. Under pe
rioden dyker även hästen upp i det osteologiska 
materialet, även denna utnyttjad som födokälla 
(Welinder m.fl. tppSnoóff.). Tiden efter 1000 
f.Kr. tycks även kunna vara startpunkten för en 
dramatisk befolkningstillväxt, vilket rimligtvis 
skulle få betydande konsekvenser för samhällets 
organisation (Welinder m.fl. 1998:217) särskilt i 
samband med de omfattande strandförskjutning
arna under perioden. Möjligen är det i ljuset av 
detta som vi skall betrakta de förändringar som 
beskrivits ovan.

S ammanfattning
E4-undersökningarna har berört sammanlagt 21 
lokaler som uppvisar dateringar från och med sen- 
neolitikum fram till järnålderns början. Hela detta 
kronologiska spann finns representerat samt funk
tionellt olikartade kontexter. De stora och konti
nuerligt brukade lokalerna vid Sommaränge skog 
och Ryssgärdet är överskuggande, men vi har i 
artikeln även försökt lyfta fram de mindre iögon
fallande lokalerna från perioden. För en närmare 
karakterisering av bronsåldern och den sena sten
åldern i Norra Mälardalen har undersökningarna 
varit viktiga. Dessutom har nya rön tillåtit ett ifrå
gasättande av tidigare föreslagna kronologier, t.ex. 
vad gäller husbyggnation och gravskick, där det 
tycks som att treskeppiga långhuskonstruktioner 
och kremeringstraditioner finns långt tidigare än 
vad som förr föreslagits. Även strandförskjutning
en under perioden har visat sig betydelsefull. ■

/
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Summary
The north Mälaren Basin during the Late Neolithic and Bronze Age

T
he investigations for the E4 highway have 
affected a total of 21 sites with datings 
from the late Neolithic to the beginning 
of the Iron Age. This entire chronological span 

is represented, as well as functionally different 
contexts. The large settlements at Sommaränge 
skog and Ryssgärdet were used over a long time 
and have therefore come to dominate the article, 
although we have attempted to highlight the less

conspicuous sites as well. The investigations have 
been important for a closer characterisation of the 
Bronze Age and the late Stone Age in the Mälaren 
basin. New findings have allowed us to question 
formerly suggested chronologies, in terms of for 
example building and grave traditions. It now 
seems as if the three-ailed house and the crema
tion traditions existed much earlier than previ
ously believed. ■
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Vaksala och Danmark
Bygder i skuggan av Gamla Uppsala

Hans Göthberg, Kerstin Åberg, Upplandsmuseet

D
e mest välkända fornlämningarna i Upp
salatrakten ligger i Gamla Uppsala. Det 
avspeglas både i vetenskapliga och popu
lära sammanhang. De angränsande socknarna Vak

sala och Danmark är väsentligt sämre kända trots 
att de innehåller talrika fornlämningar, varav flera 
har berörts av arkeologiska undersökningar. Sock
narna uppvisar både likheter och skillnader, såväl 
sinsemellan som gentemot Gamla Uppsala. Under 
delar av förhistorien kan de ses som omland till 
Gamla Uppsala. Tidvis kan de också betraktas som 
mer fristående bygder, medan de under historisk tid 
hade nära koppling till Uppsala.

En av de frågor som ska belysas är områdets 
bebyggelseutveckling, i betydelsen områdets ian- 
språktagande, bebyggelsens spridning, täthet, 
struktur och näringar samt förändringar av dessa. 
Bebyggelseutvecklingen kan också ses i ljuset av 
den kontinuerliga tillväxten av mark i och med 
strandförskjutningen. Denna utveckling kommer 
att ses i ett långtidsperspektiv från bronsålder 
till medeltid. Tyngdpunkten kommer emellertid 
att ligga på järnålder, eftersom flertalet fornläm
ningar och arkeologiska undersökningar avspeg
lar denna tid. Underlaget utgörs huvudsakligen av 
fornlämningar, uppgifter om fynd, arkeologiska 
undersökningar i samband med utbyggnaden av 
E4 och andra objekt, bearbetningar av kameralt 
material från medeltid och 1500-tal (DMS) samt 
äldre lantmäterikartor.

Vidare kommer indikationer på social och eko
nomisk stratifiering under främst järnålder att dis

kuteras. De ska försöka belysas av rika gravfynd, 
monumentala gravar och speciella inslag på bo
platser, samt uppgifter om högmedeltida huvud
gårdar och sätesgårdar. Den rumsliga fördelningen 
av dessa indikationer kommer att ligga till grund 
för en diskussion om centralplatser och central- 
platskomplex under järnålder och in i medeltid, 
där även förhållandet till Gamla Uppsala kommer 
att behandlas.

Rumsliga avgränsningar 
och andra förutsättningar
Vaksala, Danmarks och Gamla Uppsala socknar 
ingick från och med medeltid i Vaksala hundare 
och härad. De ligger i den sydöstra delen av Upp
salaslätten, där den ansluter till Långhundradalen. 
Topografiskt domineras området av sprickdalar 
som till mycket stor del är fyllda med sedimentav- 
lagringar, främst lera. Mellan sprickdalarna finns 
lågt uppskjutande höj dryggar där berggrunden 
ibland går i dagen. I de flacka sprickdalarna åter
finns några vattendrag. I nordost löper Lillån från 
Jälla mot Funbo socken. Mer centralt i området 
avrinner Samnans båda grenar, varav den nordliga 
sträcker sig från Vittulsberg till Råby för att se
dan böja av och förena sig med Fyrisån vid Gamla 
Uppsala. Samnans södra gren löper från Vaksala 
för att sedan förena sig med Funboån och via Säv
jaån mynna ut i Fyrisån vid Övre Föret (fig. 1).

Stora delar av området ligger relativt lågt.
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Höjdstråket mellan Gamla Uppsala och Danmark 
når som högst upp till 30 m ö.h. vid bland annat 
Gränby och Krisslinge. I Sävjaåns och Funboåns 
bäcken ligger nivåerna som lägst strax under 5 
m ö.h, däribland vid Övre Föret. I södra Samnans 
bäcken ligger nivåerna mellan 5 och omkring 20 
m ö.h. Samnans norra gren är belägen något hö
gre från 20 till omkring 30 m ö.h. Slutligen ligger 
Lillans bäcken på nivåer mellan 15 och 25 m ö.h.

De låga nivåerna innebär att området hade 
strandanknytning långt fram i tiden. Dateringar

av strandförskjutningen utgår från sjöars isole
ring från havet. I norra och centrala Uppland har 
hittills gjorda analyser av strandlinjerna främst 
berört nivåer som avspeglar utvecklingen under 
stenålder (Risberg m.fl. 2007). Dateringar för 
bronsålder och järnålder har däremot fått extrapo- 
leras. En strandförskjutningskurva för norra och 
centrala Uppland anger dateringar för nivåerna 
20 respektive 15 m ö.h. till omkring 800 respek
tive 200 f.Kr. (se Karlsson & Risberg 2006:110). I 
en studie för Norrortsleden i Täby i sydöstra Upp-

FIGUR 1. Undersökningsområdets omfattning och topografiska företeelser. 
Figure 1. The investigation area and topographic features.
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Plats Nivå m ö.h. Datering Källa

Kumla 38 20 1260-830 f.Kr, 1080-780 f.Kr. Persson m.fl. 2002:26ff.

Kumla 38 19 1 270-820, 930-540, 900-410, 810-400 f.Kr. Persson m.fl. 2002:26ff.

Stångby 301 17 830-410 f.Kr, 800-200 f.Kr, 810-410 f.Kr. Aspeborg m.fl. 1997:37ff, Seller 2003a: 15ff.

Kumla 164 16,5 790-410 f.Kr, 780-400 f.Kr. Aspeborg m.fl. 1997:25ff.

Figur i. Tabell över urval av '4C-dateringar med 2 sigma från Danmarks och Vaksala socknar på nivåer som är 
relevanta för strandförskjutningen.
Figure 2. '4C-datings from Danmark and Vaksala parishes at elevations relevant to shore displacement.

land har det dock varit möjligt att datera nivåer 
som motsvarar bronsålder och järnålder. I denna 
strandförskjutningskurva har nivåerna 20 och 15 
m ö.h. placerats vid omkring 1300 f.Kr. respektive 
700 f.Kr. (se Karlsson & Risberg 2006:110). Till 
detta skall dock läggas isostatiska faktorer, efter
som förändringarna har varit kraftigare i norr med 
konsekvensen att dateringar för motsvarande ni
våer där bör vara något yngre.

Ytterligare en möjlighet är att utgå från date
ringar av gravar eller bosättningar. En stor osäker
het är dock i vilken mån dessa har varit strand
bundna, varför dateringarna måste anses vara den 
senaste möjliga tiden. Ett förslag till en strandför- 
skjutningskurva har gjorts på grundlag av sådana 
dateringar. Den antyder att nivån 20 m ö.h. i Upp
salas omgivningar kan dateras till tidigare än 1000 
f.Kr. (se Karlenby 19973:49).

Inom undersökningsområdet finns några da
teringar som är bundna till nivåer som kan jäm
föras med dessa studier (fig. 2). I en jämförelse 
med kurvan från norra Uppland skulle platserna 
ha legat under vatten vid den tidpunkt som anges. 
Dateringarna överensstämmer bättre med kurvan 
från Täby, samt förslaget till kurva baserat på da
teringar. Med detta underlag är arbetshypotesen i 
denna artikel att dateringen av nivåerna för 20 och 
15 m ö.h. ligger inom intervallen 1400-1000 f.Kr. 
respektive 800-500 f.Kr.

De delvis relativt låga nivåerna i området inne
bär att det har varit en kontinuerlig tillväxt av 
mark genom strandförskjutningen. Terrängprofi
len har haft följden att dess effekter varit olika. I 
de norra delarna har omvandlingen varit begrän
sad efter bronsålder. Däremot har den södra delen 
genomgått stora förändringar från ett inledande
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skärgårdslandskap till ett stadium med djupt in
skurna fjärdar och vikar. Dessa upphörde slutligen 
vid övergången mellan vikingatid och tidig med
eltid då Sävjaån bildades, varefter endast en krym
pande sjö återstod mellan Falebro och Övre Föret 
(Löfstrand I973:i4iff.).

Av fornlämningarna utgörs den övervägande de
len av gravar. Boplatserna har blivit kända genom 
olika riktade antikvariska insatser såsom utred
ningar, förundersökningar och slutundersökning
ar. Boplatser i åkermark har i de flesta fall kommit 
i dagen tack vare olika större infrastruktursats
ningar, i huvudsak i form av vägbyggen, men även 
utbyggnad av bostads- och industriområden.

Liksom på många andra platser har fornläm
ningarna inom det aktuella undersökningsom
rådet troligen reducerats kraftigt under århund
raden, till stor del genom odling. Särskilt gäller 
detta boplatser, men även gravar och gravfält. Nå
got som också har bidragit till fornlämningsmil- 
jöns förändring är den urbana exploateringen, vil
ket inte alltid har skett under antikvarisk tillsyn. 
Sammantaget reducerar naturligtvis dessa olika 
förändringar vår möjlighet att belysa den förhis
toriska miljön.

Bebyggelseutveckling 
- materialpresentation
Sedan 1970-talet har både små och mer omfat
tande arkeologiska undersökningar av både gravar 
och bosättningar utförts, särskilt från 1980-talet, 
vilket har kommit att förändra bilden av hur det 
förhistoriska landskapet tagits i anspråk. I synner
het är detta giltigt för äldre järnålder i Uppland, då
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undersökningarna pekar på att det har funnits en 
väsentligt mer omfattande bebyggelse än vad som 
tidigare antogs (se Göthberg 2000).

Gravar, gravfält och bosättningar har påträffats 
vid undersökningar på relativt många platser. De 
har både varit belägna på impediment och i od
lingsmark och har undersökts inför utbyggnad av 
vägar, bostads- och industriområden. En följd av 
detta är att flertalet undersökta lämningar ligger 
i nära anslutning till Uppsalas ytterbebyggelse, 
särskilt dess sydöstra delar. Ytterligare en viktig 
faktor är att gravfält och bosättningar sällan har 
kunnat avgränsas, eftersom utbyggnadsplanerna 
har styrt undersökningarnas avgränsning.

Bronsålder
Några av de fornlämningstyper som tillkommit 
under bronsålder eller äldsta järnålder är skärv- 
stenshögar och hällristningar. Huvuddelen av 
de drygt 100 skärvstenshögarna finns i Vaksala 
socken, i Danmark däremot endast sex skärvstens- 
högar (fig. 3). Merparten ligger ensamma eller i 
små grupper. På några få platser finns större an
samlingar av 5-12 skärvstenshögar. Den största 
ansamlingen består av 28 skärvstenshögar.

I stort går det att urskilja fem grupperingar av 
skärvstenshögar; Oxkällan, Eke, Råby och Trälösa, 
samt vid Vaksala kyrka, där den största enskilda 
ansamlingen av skärvstenshögar finns. Därutöver 
finns enstaka skärvstenshögar, däribland de i Dan
marks socken. I huvudsak är koncentrationerna 
av skärvstenshögar belägna på 30 meters nivå el
ler däröver. Flera ensamliggande skärvstenshögar 
ligger däremot på lägre nivåer, mellan 30 och 20 
m ö.h.

Gravar som möjligen kan tillhöra bronsålder 
är ovanliga. En av dessa är ett röse vid Torkarby i 
Vaksala socken (fig. 3).

Inom undersökningsområdet i Vaksala socken 
finns sex hällristningar som utgörs av skålgropar/ 
älvkvarnar. De förekommer många gånger på låga 
nivåer och kan således ha anlagts ända in i yngre 
järnålder. Vidare har de även använts under his
torisk tid. Ofta förekommer de tillsammans med 
andra hällristningar. Topografiskt kan de vara be
lägna på varierande nivåer, från 10 till 45 meter

över havet (Johansen 1993). Denna typ av lämning 
är svårtolkad. De har kopplats samman med infö
rande av jordbruket och har då tolkats höra sam
man med en fruktbarhetskult.

Huruvida skålgroparna i Vaksala kan kopplas 
till bronsålder eller inte är osäkert. De är vid ett 
par platser belägna i anslutning till skärvstenshö
gar. På andra platser finns en tydlig anknytning 
till gravar från äldre järnålder. De kända lokalerna 
ligger förhållandevis högt. Tillsammans med den 
rumsliga fördelningen skulle detta helt eller delvis 
kunna tyda på en äldre datering av skålgroparna.

Med tanke på närvaron av bronsålderslämning- 
ar, framförallt i Vaksala socken, har det vid förvå
nansvärt få arkeologiska undersökningar påträf
fats lämningar från denna tidsålder. Sommaren 
200Ó genomfördes en undersökning intill raä 113, 
Vaksala, som förutom ett gravfält även omfattar 
28 skärvstenshögar (fig. 3). Där framkom boplats
lämningar med rester efter bl.a. hus, härdar och 
kulturlager från bronsålderns period II-IV (fig. 8). 
Även ett tvåskeppigt hus framkom, vilka vanligtvis 
brukar dateras till senneolitikum och äldre brons
ålder. Vidare påträffades treskeppiga huskonstruk
tioner från bronsålder, liksom keramik av bronsål- 
derstyp. Boplatsen bör under den tid den använts 
ha legat i ett sydläge invid en mindre vik (Gustafs
son muntligt).

Den undersökta boplatsen vid Ytterbacken, raä 
220 och 307 i Vaksala, har dateringar från yngsta 
bronsålder till romersk järnålder (fig. 3, 8). Ett hus 
från sen yngre bronsålder var minst 30 m långt 
(Ölund & Hennius 2004). Vid Brillinge raä 269 
har en skelettgrav undersökts (fig. 6). Graven inne
höll en bronsnål, som upptill var upprullad i spiral, 
vilken daterats till sista delen av yngre bronsålder 
(Sundquist & Magnusson 1957). Vid Åby raä 223 
har en kokgrop och del av ett kulturlager under
sökts. Utifrån keramik och fornlämningsmiljö in- 
dikeras en datering till senare delen av bronsålder 
(Fagerlund 2002). Därtill har skärvstenshögar un
dersökts vid Trälösa raä 92-93 och Vaksala raä 131 
samt troligen vid raä 113 (Almgren 1912a; Rentz- 
hog 1967, 1968; Wexell 1994).

Mot bakgrund av fåtalet fornlämningar som 
möjligen kan härröra från bronsålder och de re
lativt låga nivåerna i Danmarks socken är det an-
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Oxkällan

kATrälösa

Lunda

Vaksala

O Bosättning BÅ 
(J Bosättning BÅ/FRJ 
• Verksamhet BÅ 

I 115 mö h
I 120 mö h
/ \ / Undersökningsområde 

Impedimentmark

A Skärvstenshögar 1-9 st 
A Skärvstenshögar 10-19 st 
A Skärvstenshögar 28 st 
£ Röse 
® Älvkvarn

Figur 3. Lämningar med dateringar till bronsålder och lämningstyper som sannolikt kan kopplas till bronsålder.

F i g u R e 3. A rchaeological sites dated to the Bronze Age and prehistoric monuments which probably can be dated to 
the Bronze Age.
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märkningsvärt att några platser med bronsålders- 
dateringar återfinns där. Vid Kumla påträffades 
gravar, härdar, olika gropar och stensträngar på 
tre olika impediment. Fyndmaterialet i gravarna 
bestod av en bronspincett, bronsnålar, en grön 
glaspärla och keramik. Utifrån fynden och 14C- 
analyser daterades tre stensättningar till yngre 
bronsålder (fig. 6, 8). En grop med bland annat 
fiskfjäll och obrända fiskben har också en likartad 
datering (Persson m.fl. 2002:24). Fiskbenen anty
der att näringens tyngdpunkt har legat på marina 
resurser (Persson m.fl. 2002:29). Dateringarna i 
kombination med nivåerna ansågs tala för att både 
gropen med fisk och gravar hade varit belägna i en 
skärgårdsmiljö (Persson m.fl. 2002:28ff.). Resulta
ten av strandförskjutningsstudien för Norrortsle- 
den antyder att de snarare har legat på fastlandet 
med en mindre påtaglig strandanknytning.

Förutom de undersökta lämningarna vid Kum
la kan troligen också en skärvstenshög (raä 145) i 
kopplas till denna tid. Dessutom finns det spår av 
boplatsverksamheter vid Kumla raä 164, Stångby 
raä 301, Bolsta raä 612 och Lunda raä 83 (fig. 3, 8). 
Dateringar ligger i slutet av yngre bronsålder och 
in i förromersk järnålder (Aspeborg m.fl. 1997; 
Åstrand 1998; Frölund 1997; Seiler 2003a).

Sammantaget kan både bevarade och under
sökta lämningar tolkas som att etableringar kan 
ha skett någon gång under äldre bronsålder eller 
möjligen något tidigare. För detta talar bland an
nat att skärvstenshögarna vid Jälla, Eke och Oxkäl
lan i Vaksala som ligger på omkring 30 m ö.h. Det 
understryks också av undersökningen vid raä 113, 
Vaksala socken (fig. 3). Verksamheter och bebyg
gelse har både under äldre och yngre bronsålder 
varit koncentrerade till undersökningsområdets 
norra del. Större delen av Vaksala socken har torr
lagts under bronsålder. Skärgårdslandskapet i sö
der omformades sannolikt senast vid bronsålderns 
mitt till en sammanhängande halvö. I den södra 
delen finns enbart några enstaka skärvstenshögar 
och stensättningar, men i nuläget har inga spår av 
bebyggelse konstaterats från denna tid. I denna 
del kan lämningarna snarare tolkas som vistelser 
av sporadisk natur.

Järnålder - Gravar och gravfält

Fasta fornlämningar från järnåldern domineras till 
stor del av gravfält och mindre grupper av gravar. 
Eftersom undersökningsområdet till stora delar 
utgörs av odlingsmark måste man räkna med att 
många anläggningar har förstörts av odling. Detta 
stöds av att det i odlingsmark finns både ensamlig
gande, borttagna och undersökta gravar.

Med erfarenheterna från undersökta gravfält 
i Mälarlandskapen har vissa gravformer kunnat 
förknippas med olika delar av järnåldern. Till den 
äldre järnåldern hör ofta resta stenar och triangu
lära stensättningar (Ambrosiani 1964:6«^; Hy- 
enstrand 1974:23). Kvadratiska och rektangulära 
stensättningar förekommer under hela perioden, 
men kvadratiska stensättningar kan oftare för
knippas med äldre järnålder (Selinge I994:it5ff.). 
Till de gravtyper som pekar mot yngre järnålder 
hör främst högar och treuddar. Även rektangulära 
stensättningar förekommer under samma period 
(Flyenstrand 1974:23; Bennett 1987:21). Huvud
delen av de gravfält som finns inom området ut
görs av runda stensättningar, vilka förekommer 
mer eller mindre under hela perioden järnålder.

I Vaksala socken finns 35 gravfält och uppemot 20 
grav- och boplatsområden, samt 112 stensättningar, 
två uppgifter om stenkistegravar och elva högar. I 
Danmarks socken rör det sig om 46 gravfält, lika 
många enstaka stensättningar och 14 registrerade 
högar. Närvaron av påtagliga järnålderslämningar 
är således större inom Vaksala socken. Det lägre 
antalet stensättningar och högar utanför gravfält 
i Danmarks socken kan ha kronologiska orsaker, 
men kan också vara en följd av bortodling.

Gravarna uppträder både ensamliggande och på 
gravfält av varierande storlek. De är utspridda över 
i stort sett hela socknarna, möjligen med undantag 
för de östra delarna av området söder om Sävjaån 
i Danmark. FVaksala finns de mest påtagliga äldre 
järnåldersinslagen vid Skölsta, Svia, Skälby, Skäve 
och Rörby och Ytterbacken (fig. 4). Bland dessa kan 
särskilt det sistnämnda nämnas eftersom gravfältet 
raä 220 uppvisar ett mycket varierat innehåll med 
runda, trekantiga, kvadratiska och rektangulära 
stensättningar samt resta stenar och skålgropar. 
Totalt består det av 130 synliga anläggningar.
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■ Rest sten
□ Kvadratisk stensättning 

Gravfält, > 50 gravar 
/ \ / Undersökningsområde 

10m ö h 
Impedimentmark

F ig ur 4. Gravtyper som kan förknippas med äldre järnålder samt undersökta gravar från denna tid. 
Figure 4. Prehistoric graves which probably date from the Early Iron Age.
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■ Rektangulär stensättning 
▼ Treudd
• Gravfält med enbart runda stensättningar 
Q Gravfält > 50 gravar
....j 10 m ö h

5möh
/ x / Undersökningsområde 

Impedimentmark

F ig ur 5. Gravtyper som. kan förknippas med yngre järnålder samt undersökta gravar från denna tid 
FIGURE 5. Prehistoric graves which probably date from the Late Iron Age.
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I Danmarks socken är gravar hänförda till äldre 
järnålder mindre vanliga, men ändå utspridda över 
stora delar av socknen, bland annat vid Lunda och 
Knivsbrunna, Säby och Nåntuna. I ännu högre 
grad än i Vaksala finns också en koncentration till 
gravfälten, varav några är ovanligt stora (fig. 4). 
Till dessa hör gravfälten raä 22 och 10 vid Lunda 
respektive Knivsbrunna, som består av 50 respek
tive 230 synliga anläggningar. Det sistnämnda är 
dessutom det största gravfältet i undersöknings
området. På gravfältet finns en ovanligt stor an
samling av 70-90 resta stenar. Även gravfälten vid 
Säby och Nåntuna är relativt stora med roo res
pektive 90 anläggningar av varierad utformning.

Av gravformer som i stor utsträckning har visat 
sig härröra från yngre järnålder finns högar, både en
staka och på gravfält. Några av de sistnämnda skulle

kunna vara rester av överplöjda gravfält. I runda 
tal finns högar på hälften av gravfälten. Högarna 
är spridda över hela undersökningsområdet, men 
med växlande andel. En påtaglig koncentration är 
belägen invid gränsen mot Gamla Uppsala socken 
och i viss mån på båda sidor av Sävjaån. Däremot är 
de väsentligt färre i den nordöstra delen av Vaksala. 
Det största antalet högar finns på gravfälten raä 1 
och 5 vid Jälla i Vaksala, och raä 57 vid Krisslinge 
samt raä 97 vid Edeby i Danmarks socken, på vilka 
det vardera finns 12-13 högar (fig. 5).

De rektangulära stensättningarna är spridda över 
hela undersökningsområdet, med undantag för att 
relativt få finns i den sydvästra delen av Vaksala 
socken. En påtaglig koncentration är belägen vid 
Krisslinge i Danmarks socken. Det finns treuddar 
på tre platser, samtliga i Vaksala socken, vid Vak-

Plats Raänr Datering Källa

Kumla D38 YDÅ Persson m.fi. 2002

Drillinge V269 YDÅ SHM2539, SHM25519, Sundquist & Magnusson 1957

Kumla D167 (ÄBÅ), FRJÅ Eklund & Däckström 2004

Drillinge V305 FRJÅ Fagerlund 2003

Drillinge V106 ÄRJÅ Arwidsson 1941

Drillinge V112 YRJÅ Ekholm 1957

Grän by U59(V1 29) RJÅ + VIKT Darnell 1972

Drillinge V111 RJÅ Ekholm 1957

Vaksala V284 RJÅ Ekholm 1957

Danmarksby D100 FOLKVT-VENDT Sjöberg 1975, Wexell 1993

Söderby D98 FOLKVT-VIKT Wexell 1997

Dergsbrunna D124 VENDT Hyenstrand 1963 & 1974

Ytterbacken V220 VIKT Ljungkvist 2006, SHM18683

Dolsta U80 VIKT Ais 1974

Sävja D108 VIKT Mets 1960, Hyenstrand 1974

Gnista D127 VIKT Melander & Knutsson 1976

Kumla D126 VIKT UM112/68

Enbacken U89 VENDT-TIDMEDT Sjöling 2007

Eke äng V126 VIKT-TIDMEDT Sundquist 1934, SHM25879

Sävja D111 VIKT-TIDMEDT Gräslund 1991, Göthberg m.fl. manus

Drillinge V180 YJÅ Falk 1970

Drillinge V322 YJÅ Gustafsson muntligt

Salabacke Grav 3 YJÅ SHM15061, Ljungkvist 2006

Figur 6. Tabell med daterade gravar och gravfält i Damnarks (D), Vaksala (V) och Uppsala socknar (U). 

Figure 6. Excavated prehistoric graves in Danmark (D), Vaksala (V) and Uppsala (U) parishes.
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sala Prästgård, Sällinge och Norrby (fig. 5). Därtill 
har treuddar undersökts vid Danmarksby (Sjöberg 
1975:119). Då det gäller topografisk lokalisering lig
ger några gravfält i Danmark påtagligt lågt, bland 
annat raä 99 vid Falebro och raä 97 vid Edeby di
rekt invid Fyrisån, vilket talar för sena dateringar.

I materialet har det gått att utläsa ett samband 
mellan gravarnas datering och gravfältens storlek. 
På gravfält med färre än 50 gravar dominerar for
mer som indikerar yngre gravar. Däremot finns 
gravformer som indikerar äldre gravar på bara på 
ett litet fåtal av dessa gravfält, främst i Vaksala. 
Mot detta kontrasterar att gravformer som indi
kerar äldre respektive yngre järnålder i stort sett 
är lika vanliga på gravfält med fler än 50 gravar 
(fig. 4, 5). De större gravfälten kan därför antas 
motsvara längre användningstid.

De relativt fåtaliga större gravfälten med äldre 
gravformer kan tolkas ha nyttjats av bosättningar 
inom områden som var större än byarna under 
yngre järnålder och historisk tid. De har ibland 
beskrivits som avsides belägna bygdegravfält (se 
Almgren 1912^3416!; Ambrosiani i9Ö4:86ff.). Ett 
av de få gravfält som i viss mån har ett randläge i 
utkanten av bygden är det största gravfältet i om
rådet, vid Lunda-Knivsbrunna, vilket låg mellan 
Samnans södra gren och skogsmark. Utöver detta 
fanns särskilt i Danmarks socken andra gravfält 
med gravformer som tyder på att de använts både 
under äldre och yngre järnålder. De var belägna 
mitt i jordbruksbygden vilket har noterats tidigare 
(se Almgren 1912^339). Dessutom hade gravfäl
ten i Vaksala och Danmark en relativt jämn för
delning och i flera fall en rumslig samstämmighet 
med ortnamn med efterledet -inge. Mindre grav
fält med yngre gravformer är mycket vanliga och 
ansluter relativt ofta till historiska bylägen, varför 
de brukar beskrivas som gårds- eller bygravfält (se 
Almgren 1912^341).

Undersökta gravar från 
brons- och järnålder
Genomgången av undersökta gravar visar sam
mantaget på dateringar från mitten av bronsålder 
till den yngre delen av järnålder, vilka i några få 
fall också övergår i medeltid. Generellt har gravar

med dateringar till bronsålder och äldre järnålder 
framkommit vid undersökningar av enstaka gra
var, med undantag vid Gränby där de utgjorde ett 
äldre skikt gravar på ett gravfält. Gravarna från 
folkvandringstid fram till tidig medeltid har hu
vudsakligen påträffats på gravfält. Undantag är 
gravarna vid Bergsbrunna, Gnista/Norrby, Kumla 
och Eke äng där bara några spridda gravar påträf
fats, men även dessa skulle kunna vara rester av 
förstörda gravfält (fig. 6).

De allra äldsta dateringarna från yngre brons
ålder kommer från Kumla och Brillinge (fig. 6). 
Den sistnämnda var en skelettgrav, vilka är rela
tivt ovanliga i Mälarlandskapen vid denna tid (se 
Wikborg 1998:52). Lite mer komplicerad är en 
datering till äldre bronsålder från Kumla raä 167. 
I vad som tolkades som en och samma bengömma 
påträffades brända ben från två individer, en vux
en och ett barn. Ben från barnet gav en datering 
till äldre bronsålder, medan ben från den vuxne 
daterades till förromersk järnålder (Eklund & 
Bäckström 2004). Mycket talar för att dateringen 
till förromersk järnålder är den korrekta på grund 
av gravskicket. Därtill skulle graven som låg på 22 
m ö.h. ha legat mycket nära stranden under äldre 
bronsålder enligt den senaste landhöjningsdiskus- 
sionen (se avsnittet Rumsliga avgränsningar och 
andra förutsättningar).

Utöver graven från Kumla finns ett fåtal date
ringar till förromersk och romersk järnålder från 
Vaksala, Brillinge och Gränby (fig. 6). Från Bril
linge finns dateringar från slutet av yngre bronsål
der och in i yngre järnålder. Detsamma gäller även 
vid Ytterbacken där dock gravformerna huvudsak
ligen tyder på dateringar till äldre järnålder. Däre
mot har de undersökta gravarna och fynden yngre 
dateringar, främst vikingatid. Detta gäller även 
några gravar som formmässigt antogs tillhöra äld
re järnålder (se Ljungkvist 2006).

Till skillnad från äldre järnålderns gravar så har 
gravar från yngre järnålder undersökts i ungefär 
lika stor omfattning i båda socknarna. Antalet 
gravfält med dateringar till vendeltid är betydligt 
färre än de från vikingatid (fig. 6).

Gravar som daterats till övergången mellan vi
kingatid och tidig medeltid finns vid Eke äng, En
backen och Sävja. Med undantag för vid Eke äng
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fanns både brandgravar och skelettgravar på dessa 
gravfält (fig. 6). Eftersom skelettgravarna uppvisa
de sådana drag som begravning i kistor med orien
terade i öst-väst och med enbart fåtal fynd kan det 
vara en indikation på kristna begravningsseder. I 
Uppsalas omgivningar är ytterligare några gravfält 
med likartade dateringar kända sedan tidigare. Ett 
kännetecknande drag för dessa gravfält är rek
tangulära stensättningar utan fyllning (Gräslund 
i99i:39ff.). Eftersom gravarna har anlagts både 
under sent 1000-tal och in i noo-tal tyder de på 
att begravningar på gårds- eller bygravfält fortsat
te under en övergångstid (Gräslund 2001:51).

Runstenar invid gravar
Gravarna vid Eke äng låg nära runstenen U971, 
som enligt de äldsta beskrivningarna ska ha stått 
invid en stenlagd vägsträcka över en sankmark 
(Wessen & Janson 1953:112). Därtill står den nära 
ägogräns och häradets tingsplats. På ytterligare 
fyra platser är runstenar kända invid gravar el
ler gravfält (fig. 5). Vid Falebro står U948 invid 
gravfältet raä 99, medan den försvunna U972 sö
der om Gnista sannolikt stod invid gravarna raä 
127 (Wessen & Janson I953:ii5ff.). Den likaledes 
försvunna U954 vid Söderby ska ha stått invid 
gravfältet raä 97 (Wessen & Janson i953:73ff.). 
Slutligen stod U969 vid Bolsta invid gravfältet raä 
82, medan U968 stod vid ett gravfält som möjli
gen var raä 72. Invid den förstnämnda, men strax 
utanför gravfältet fanns dessutom U970 (Wessen 
& Janson 1953:105ft".). En gemensam nämnare för 
de fyra förstnämnda runstenarna är att de var be
lägna invid vägar. De närbelägna gravarna eller 
gravfälten har använts under vikingatid att döma 
av dateringar, samt de låga nivåerna vid Falebro. 
Gravfältet vid Bolsta ligger invid byläget och är 
skadat av bebyggelse, men ej undersökt.

Järnålder - Bosättningar
Spår efter bosättningar, d.v.s. bebyggelse och 
verksamhetsytor, har påträffats på relativt många 
platser inom undersökningsområdet. Dessa har 
framkommit vid uppdrag av olika slag såsom för
undersökningar och slutundersökningar. Lämn

ingar från mindre undersökningar och förunder
sökningar har generellt betecknats som verksam
hetsytor såvida inte spår av bebyggelse har kunnat 
lokaliseras.

Sammanlagt har bebyggelse från järnålder på
träffats på tolv platser och andra verksamheter på 
ytterligare nio (fig. 7, 8). Därtill har lämningar av 
ett hus som är äldre än yngre järnålder påträffats 
under gravfältet raä 180 vid Brillinge (Falk 1970). 
I övrigt har samtliga daterats till äldre järnålder. 
De övergavs under en period från slutet av yngre 
romartid fram till tidig vendeltid. Dateringar till 
yngre järnålder och tidig medeltid finns endast 
från Slavsta och vår då knuten till verksamheter 
på boplatsen. Några av bosättningarna har legat 
i nära anslutning till bylägen som är belagda på 
kartor från 1600- och 1700-tal. Till dessa hörde 
Slavsta och Norrby, vilket kan antyda en konti
nuitet för bebyggelsen (Frölund 1995; Fagerlund 
& Olsson manus).

Bebyggelse från förromersk järnålder har lokali
serats till tre platser. Dateringarna från Ytterbacken 
och Lunda låg på övergången mellan yngre brons
ålder och förromersk järnålder (Åstrand 1998; 
Ölund & Hennius 2004). Ett hus vid Stångby kan 
troligen dateras till övergången mellan förromersk 
och romersk järnålder på grund av den rumsliga 
närheten till en daterad härd. Därtill har husets 
trapetsoida form inte enbart paralleller i bronsål
der (jfr. Seiler 2003a) utan även i förromersk och 
romersk järnålder (se Berggren & Hennius 2004; 
Göthberg 2007). Vid samtliga dessa platser har 
bebyggelsen endast bestått av ett hus. Undersök- 
ningsytorna vid både Ytterbacken och Lunda ut
gjordes emellertid av tämligen smala stråk, varför 
förekomsten av anslutande byggnader utanför de 
undersökta ytorna inte kan uteslutas.

Vid två bosättningar från äldre romersk järnål
der har enbart ett hus vardera konstaterats, Eke 
och Kumla raä 170. Förekomst av ytterligare be
byggelse på dessa platser är oklar på grund av att 
undersökningsområdet var smalt respektive att 
lämningen påträffades vid en förundersökning 
(Åberg 2004a; Ölund & Hennius 2004). Flertalet 
bosättningar har dateringar från romersk järnål
der och folkvandrings tid. Bebyggelse som bestod 
av upp till fyra hus har påträffats vid Ytterbacken,
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Figur 7. Undersökta bosättningar och verksamhetsytor från järnålder. 

Figur e 7. Excavated settlements and activity areas from the Iron Age.
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Lunda, Brillinge raä 305 och Danmarksby raä 161. 
Ett av husen från yngre romersk järnålder vid Bril
linge hade den ovanliga längden 43 m. Därtill hade 
ett av husen vid Lunda en ovanligt stor bredd, vil
ket kan tala för att även det haft ansenlig längd. 
Vid Ytterbacken har lämningar av boplats påträf
fats under det anslutande gravfältet (Åstrand 1998; 
Göthberg, Qviström m.flL 2002; Fagerlund 2003; 
Ölund & Hennius 2004). På de två förstnämnda

kan fåtalet hus förklaras med att undersöknings- 
ytorna bestod av smala stråk. Vid alla utom det 
förstnämnda har bebyggelsen konstaterats fort
sätta utanför undersökningsområdet.

Mer omfattande bebyggelse som bestått av 5-15 
byggnader har däremot konstaterats vid Myrby, 
Danmarksby raä 153, Kumla raä 169, Slavsta och 
Brillinge raä 291. Även om bosättningarna inte 
helt har kunnat avgränsas möjliggör de ett bra

Plats Fnr Datering Typ Källa

Trälösa V92-93 1700-1100 f.Kr. Sk Rentzhog 1967 & 1968

Prästgården V113 BÅII-IV Be Gustafsson, muntligt

Åby V223 YBÅ Ak Fagerlund 2002

Bolsta V612 YBÅ Ak Frölund 1997

Kumla D38 1270-400 f.Kr, 50-340 e.Kr. Ak Persson m.fl. 2002

Ytterbacken V220 800 f.Kr.-610 e.Kr. Be Ölund & Hennius 2004

Stångby V301 830 f.Kr.-240 e.Kr. Be Seiler 2003, Aspeborg m.fl. 1997

Lunda V83 800-200 f.Kr, 10-240, 440-660 e.Kr. Be Åstrand 1998

Kumla D164 790-400 f.Kr. Ak Aspeborg m.fl. 1997

Eke V307 410 f.Kr.-220 e.Kr. Be Ölund & Hennius 2004

Brillinge V305 410-90 f.Kr, 120-430 e.Kr. Be Fagerlund 2003

Söderhällby V297 200 f.Kr,-60 e.Kr. Ak Frölund 1995

Bärby D157 200 f.Kr.-450 e.Kr. Ak Häringe Frisberg m.fl. 1998

Kumla D170 40 f.Kr.-220 e.Kr. Be Åberg 2004

Kumla D163 50 f.Kr.-320 e.Kr. Ak Aspeborg m.fl. 1997

Danmarksby D161 90 f.Kr.-630e.Kr. Be Göthberg, Qviström m.fl. 2002

Danmarksby D153 60 f.Kr.-630e.Kr. Be Göthberg, Oviström m.fl. 2002

Myrby D156 30 f.Kr.-690 e.Kr. Be Häringe Frisberg m.fl. 1998

Kumla D169 50-540 e.Kr. Be Göthberg 2007

Danmarksby D162 20-610 e.Kr. Ak Aspeborg m.fl. 1997

Eke V321 130-390 e.Kr. Ak Hennius 2006

Skäve V320 260-540 e.Kr. Ak Hennius 2006

Slavsta U615 RJ-FVT, VikT Be Fagerlund & Olsson, manus

Brillinge V291 (RJ-RVT) Be Ölund, muntligt

Norrby V299 430-640 e.Kr. Ak Frölund 1995

Ångelsta V611 FVT Ak Frölund 1 997

Brillinge V180 (Äldre än YJÅ) Be Falk 1970

Figur 8. Tabell med daterade boplatser i Danmarks (D), Vaksala (V), samt Uppsala socknar (U), med 
typ av fornlämning (Be=bebyggelse, Ak=boplatsaktivitet, Sk=skärvstenshög). Dateringar angivna med två 
standardavvikelser.
Figure 8. Excavated settlements in Danmark (D), Vaksala (V) and Uppsala (U) parishes. Type of monument 
(Be=houses, Ak=settlement activity, Sk=heap of fire-cracked stones. Datings given with two standard deviations.

329ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 4



I By/gård 
Bygräns 

■_/ Sockengräns 
- / Undersökningsområde 

Impedimentmark

0 1 2 km

Figur 9. Byar och gårdar i Danmarks och Vaksala socknar belagda under medeltid och 1500-tal enligt DMS 1:2. 
Gränser enligt lantmäterikartor från främst 1700-talet.

Figure 9. Villages in Danmark and Vaksala parishes known from historical sources from Medieval times and the 
i6,h century.
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underlag för tolkning av bebyggelsestruktur. Ka
raktäristiskt för dessa har varit en blandning av 
treskeppiga hus av olika längd samt mindre bygg
nader, s.k. fyrstolps- eller hörnstolpshus (Häringe 
Frisberg m.fl. 1998; Göthberg, Qviström m.fl. 
2002; Göthberg 2007; Fagerlund & Olsson ma
nus; Ölund muntligt). Antalet av den sistnämnda 
kategorin var större vid Kumla än vid Danmarksby 
och Myrby, medan antalet korta treskeppiga hus 
hade ett omvänt förhållande. Vid Danmarksby och 
Myrby har bebyggelsen existerat i flera skeden och 
några hus avlöst varandra på samma plats. Även 
vid Kumla har bebyggelsen existerat i flera skeden, 
men där har husen haft en mer utspridd placering 
och inte återutnyttjat samma husläge (Göthberg 
2007). Bebyggelsen vid Danmarksby och Myrby 
har efter undersökningarna tolkats ha funnits i tre 
skeden om två hus vardera, varav ett längre eller 
halvlångt treskeppigt hus (Häringe Frisberg m.fl. 
1998; Göthberg, Qviström m.fl. 2002). Emeller
tid är det också möjligt att tolka bebyggelsen som 
att ha bestått av tre hus som existerat i två skeden 
vardera (Göthberg 2007). Bebyggelsen i Kumla är 
mer svårtolkad, men kan ha bestått av fyra grup
per av ett längre treskeppigt hus och ett eller ib
land två hörnstolpshus eller kortare treskeppigt 
hus som delvis kan ha existerat samtidigt.

De undersökta bosättningarna med dateringar 
från romersk järnålder och folkvandringstid upp
visar vissa skillnader i topografisk belägenhet trots 
de beskedliga nivåskillnaderna. Några bosätt
ningar hade relativa höjdlägen, som Ytterbacken, 
Myrby, Brillinge 29t och 305, Danmarksby raä 
161 och Kumla raä 169 (fig. 7). Andra var belägna 
i sluttningar eller på flack och mer låglänt mark, 
exempelvis Lunda, Stångby, Eke, Kumla raä 170, 
Danmarksby raä 153 och Slavsta.

På flera platser i Uppsalas omgivningar har 
grupperingar av bosättningar lokaliserats med 
inbördes avstånd som varierade mellan 100 och 
450 m. De enskilda bosättningarna kan vanligen 
tolkas som en gård, men på ett fåtal platser ver
kar två samtidiga tätt placerade gårdar ha funnits, 
exempelvis vid Österby-Stenhagen i Läby socken 
(Scheutz m.fl. 2004). Motsvarigheter har i Dan
mark och Vaksala hittills lokaliserats vid Dan
marksby, Kumla och Brillinge, där bebyggelsen låg
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inom 250-400 m avstånd (se Göthberg, Qviström 
m.fl. 2002; Fagerlund 2003; Åberg 2004; Göth
berg 2007, Ölund muntligt). Detta i kombination 
med bebyggelsens något varierade topografiska lä
gen ger intryck av att inte enbart optimala bebyg
gelselägen utnyttjats. Sammantaget pekar det på 
att området i stor utsträckning tagits i anspråk vid 
slutet av äldre järnålder.

Medeltid och 1500-talet
Bebyggelsestrukturen under medeltid kan i viss 
mån avspeglas avjordeböckerfrån 1500-talets mitt. 
Till bilden hör också att vissa större förändringar 
inträffat under medeltid. Exempelvis minskade 
Sala i storlek från 1300-talet till 1500-talet, vilket 
bör vara följden att marken delvis införlivats med 
Uppsala (fig. 9). Liknande förändringar antyds 
också för Gränby (DMS i:2:2ióff.). Under medel
tid har några byar också bytt namn, med ett tyd
ligt exempel för Vaksala Kyrkby som på 1300-talet 
hade namnet Kingi eller Kyunge (DMS 1:2:222). 
Prästgården i Danmark måste också ha haft ett an
nat namn, vilket är dock okänt. Några byar hade 
lagts öde och enbart utjordar återstod. Det mest 
tydliga exemplet var Arby, vars utjordar införliva
des med Svia under 1500-talet (DMS i:2.-2ioff.). 
Bregsta var en utjord som ingick i Krisslinge, men 
endast någon enstaka brukare finns omtalad un
der 1500-talet (DMS 1:2:142 & 152).

Generellt var de uppländska byarna relativt små 
vid denna tid och bestod vanligen av två-fyra går
dar, medan större byar var fåtaliga (Rahmqvist 
1996:73). Inom undersökningsområdet hade by
arna högst varierande storlek, vare sig man utgår 
från antal gårdar eller öresland/markland enligt 
DMS och äldre lantmäterikartor. En allmän ten
dens är att de största byarna låg invid Sävjaån. De 
allra största var Sätuna och Danmarksby med 16 
respektive 10 gårdar (se Göthberg, Qviström m.fl. 
2002:75ff.). I anslutning till Samnan och Lillån var 
byarna väsentligt mindre (fig. 10). Till de fåtaliga 
större byarna hörde Lunda i Vaksala med sju gårdar. 
Dessutom utgjorde Bolsta ett särfall. Den angavs i 
jordeböckerna bestå av tre gårdar, men därtill skall 
en del av byns mark ha ingått i Vaksala Prästgård.

Jordeböckerna från 1500-talet innehåller upp-
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Fig ur ro. Byarnas storlek mätt i antal gårdar under iyoo-tal enligt DMS 1:2 samt ängsmark och inhägnad 
betesmark enligt lantmäterikartor från främst 1600-talet.

Figure 10. The number of farms in villages during the 16th century according to DMS 1:2. Meadows and enclosed 
pastures according to cadastral maps, primarily from the 17th century.
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Figur ii. Fördelning av gårdar efter jordnatur under 1500-tal enligt DMS 1:2. Både domkyrkans och 
sockenkyrkornas jord räknas under kyrko och både frälse och arv- och eget räknas ihop under frälse.

Figur e 11. Ownership ofagricultural land during the 16 th century according to DMS, divided among freeholders, 
aristocratic and ecclesiastical landholding.
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gifter om gårdarnas jordnatur, vilket också bör 
avspegla situationen under senmedeltid. De visar 
fördelningen av skatte, frälse inklusive arv- och 
eget samt Uppsala domkyrka och andra kyrkliga 
institutioner (se DMS 1:2). De gårdar som till
hörde kyrkliga institutioner hade sannolikt främst 
tillkommit genom donationer från främst kronan, 
kungliga släkter eller det värdsliga frälset. På ett 
översiktligt plan dominerade mark tillhörande det 
värdsliga frälset och kyrkliga institutioner i byarna 
invid Sävjaån och norr om Lillån, samt i viss ut
sträckning vid Vaksala kyrka (hg. 11). Skattegårdar 
dominerade däremot längs södra Samnan ned till 
Vedyxa och Myrby.

Sammantaget hnns därmed ett samband mellan 
gårdar tillhörande det värdsliga och andliga frälset 
och de största byarna vid Sävjaån. Sannolikt är det 
en avspegling av närheten till Uppsala och att de 
stora byarna hade god tillgång på både åker, äng 
och betesmark. Däremot hnns inget motsvarande 
samband mellan bystorlek och stor andel gårdar 
i frälsets ägo norr om Lillån. Anslutningen till 
Lillån bör ha inneburit god tillgång till ängsmark 
samt bete på utmarken Örlösan. Området kring 
södra Samnan med dess dominans av skattegårdar 
kännetecknas däremot av byar av mindre storlek.

Ortnamn
Ytterligare en typ av material som i viss mån som 
möjligen kan återspegla bebyggelseutvecklingen 
är ortnamnen. I Vaksala och Danmarks socknar 
dominerar namn med leden -inge, -sta och -by 
samt enstaka med -tuna, -berga och -lunda. I 
Mälarlandskapen brukar de kopplas till järnålder 
(Brink m.h. ip94:i34ff.). Emellertid skiftar fördel
ningen av dessa namn inom undersökningsområ
det (hg. 9). Söder om Samnan och invid Sävjaån är 
det bara enstaka namn som inte ingår i den ovan 
angivna gruppen. Däremot är andelen väsentligt 
lägre i de delar som låg på den norra sidan av Sam
nan. Dominansen av dessa namn skulle kunna tol
kas som en kraftig expansion av bebyggelse under 
äldre och yngre järnålder.

Några element i ortnamnen kan avspegla den 
omgivande miljön, exempelvis genom syftning på 
vatten eller marktyp. Några byar har vattenan

knutna namn, bland annat byarna Sätuna, Säby 
och Sävja, där förleden i namnen har den troliga 
betydelsen sjö (se Wahlberg 2003:307ff.). De av
speglar med största sannolikhet den fjärd som 
funnits fram till slutet av yngre järnålder från mel
lan nuvarande Övre Föret och Falebro (hg. 9,12). 
Bakom namnet Viggeby hnns troligen en allmän 
syftning på ordet vik, men troligen också en sär
skild hänvisning till ängsmarken Viken invid grän
sen mot Lövsta i Funbo socken (se DMS 1:2:170). 
Därtill hnns Åby och det försvunna Arby som bör 
syfta på Lillån (se DMS 1:2:210 & 245).

Andra namn beskriver marktyp. Namnet Myrby 
anspelar på sankmark och både bebyggelsen och 
omgivande mark ligger något låglänt samt anslu
ter till ängen Viken (hg. 9,12). Därtill hnns nam
net Vallby både i Danmark och i Vaksala. Namn
ledet ”vall-” brukar tolkas ”gräsbevuxen mark” 
(Wahlberg 2003:341). Vallby i Vaksala var enligt 
de äldsta kartorna nästan helt omgiven av betes
mark och ängar, medan den i Danmark anslöt till 
stora ängsmarker invid Sävjaån. Sannolikt kan en 
sådan betydelse också gälla för Ängeby i Danmarks 
socken med tanke på dess låglänta läge invid Sävja
ån. Byn ligger dessutom nästan mitt emot Vallby 
i en trängre del av dalgången (se DMS 1:2:173). 
En syftning på gräsmarker hade också Vittul- 
sänge, som var det äldre namnet på Vittulsberg 
före tillkomsten av säteriet på 1600-talet (se DMS 
1:2:244). Det kan anspela på de vidsträckta ängs
marker som enligt de äldsta kartorna fortsatte mot 
Lälunda och Vedergärde i Gamla Uppsala socken.

Vaksala hade den äldsta belagda formen ”Wax- 
alle” från 1100-talets slut (DMS 1:2:134). Namnet 
har tolkats som ett bygdenamn och förleden anses 
innehålla växtlighet och efterledet sluttning eller 
betesmark. Namnet har ombildats till -sala som 
en påverkan av bynamnet Sala och stadsnamnet 
Uppsala (Wahlberg 2003:340). Namnet har över
tagits av både hundaret/häradet, kyrkan och sock
nen. I ordet Danmark kan förleden tolkas som 
sankmark och efterledet som ”gränsområde”. 
Sockennamnet anses vara övertaget från kyrk
byn (Wahlberg 2003:58). Förleden har emellertid 
giltighet för ett större område än kyrkbyns ägor. 
Dessa ansluter dessutom inte direkt till gränsen 
mot folklandet Attundaland, vilken efterledet an
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ses anspela på (se Wahlberg 2003:58). Med dessa 
förutsättningar är ett alternativ att kyrkbyn möj
ligen skulle ha fått namnet efter socknen som 
övertagit ett äldre bygdenamn.

Bebyggelseutveckling och 
resursutnyttjande - diskussion
Bosättningarna under bronsålder var främst kon
centrerade till de norra delarna av nuvarande Vak- 
sala socken. Särskilt kan området mellan Råby och 
Jälla utpekas, men också trakten kring Vaksala 
kyrka. I dessa delar har också enstaka bebyggelser 
från både äldre och yngre bronsålder konstaterats. 
I Danmark uppträder enbart enstaka skärvstens- 
högar. Några undersökta gravar och mindre verk
samhetsområden har daterats till yngre bronsålder. 
Skillnaden mellan Vaksala och Danmark bör åter
spegla variationer i näringsfång och hur intensivt 
marken utnyttjats. De norra delarna, motsvarande 
Vaksala socken, har i högre grad präglats av be
byggelse, boskapsskötsel och jordbruk, medan en 
mer lågintensiv verksamhet med boskapsskötsel 
och fiske har varit gällande i söder. Skillnaderna 
i förekomst av fornlämningar och troligt närings
fång kan delvis vara en avspegling av de naturliga 
förutsättningarna. De södra delarna omvandlades 
under bronsålder från spridda öar i en fjärd till 
landområden som hängde samman med de norra 
delarna och blev därmed ett potentiellt expan- 
sionsområde.

Mycket tyder på att fördelningen av bebyggelse 
och gravar ändrades dramatiskt under äldre järn
ålder jämfört med bronsålder. Bebyggelserna från 
förromersk järnålder visar tydliga rötter bakåt, 
eftersom sådana främst påträffats i Vaksala. Däre
mot finns enstaka gravar och lämningar av bebyg
gelse från slutet av förromersk järnålder och äldre 
romersk järnålder även i Danmark. Emellertid är 
hittills relativt få lämningar från förromersk järn
ålder kända, vilket inte motsvarar den expansion 
som bör ha skett under denna tid enligt pollenana
lyserna från Sjödyn (Almgren 2005b). Möjligen 
är denna period därför underrepresenterad i de 
arkeologiska undersökningarna. Under romersk 
järnålder och folkvandringstid hade däremot bo
sättningar och gravar bättre representation i både

Vaksala och Danmark. En avspegling av detta kan 
också spåras i pollenanalyserna från Lagga (Karls
son 2005). Lämningar från yngre järnålder utgörs 
enbart av gravar, vilka har en stor spridning.

Bosättningarna från romersk järnålder och folk- 
vandringstid låg relativt tätt och i varierade topo
grafiska lägen. Det tyder på ett storskaligt anspråk- 
stagande av de områden där boskapsskötsel och 
åkerbruk kunde bedrivas. Att döma av de hittills 
kända bosättningarnas dateringar tyder den stora 
skillnaden i antal mellan lämningarna från förro
mersk och romersk järnålder på en snabb expansi
on i Danmark. En reservation är dock en eventuell 
underrepresentation för förromersk järnålder, sär
skilt mot bakgrund av att antalet undersökningar 
fortfarande är begränsat.

Bosättningar från den senare delen av äldre 
järnålder brukar anses ha haft en näringsmässig 
tyngdpunkt på boskapsskötsel. Ytmässigt bör där
för betesmark och äng ha dominerat. Åkermarken 
utgjorde däremot relativt små arealer, som brukats 
i ensäde och bör ha varit belägna i anslutning till 
bebyggelsen (Widgren 1983:7961). Därutöver har 
fiske bedrivits att döma av fynd av fiskben, men 
det gäller bosättningar med såväl nära som mer 
avlägsen anknytning till den dåvarande stranden, 
med exempel från Kumla nr 169 respektive Eke 
(Ölund & Hennius 2004; Göthberg 2007).

Att ansenliga delar av slättmarken har en låglänt 
belägenhet innebar att de i stor utsträckning bör ha 
varit sanka under järnålder. Relikter av dessa visar 
även lantmäterikartor från 1600- och 1700-talet i 
form av breda stråk med äng och hägnad betes
mark längs med vattendragen (fig. 12). Exempel
vis avspeglas Samnan som ett sammanhängande 
stråk av ängsmark från Eke till Vedyxa. På kartor
na är ett vattendrag bara utsatt från Knivsbrunna, 
vilket antyder att markerna uppströms var sanka 
och hade mindre vattenflöden. Utbredningen av 
ängs- och betesmark enligt dessa kartor ska ses i 
ljuset av att åkerarealen generellt bör ha ökat som 
en följd av introduktionen av tvåsädet (Pedersen 
& Widgren 1998:33201). En mer specifik faktor är 
tecken på en kraftig uppodling av Upplands slätt
bygder, särskilt Uppsalaslätten, under 1400- och 
1500-talen för sädesodling (Myrdal & Söderberg 
i99i:i2iff, lyyff.). Denna uppodling har rimligen
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skett på bekostnad av ängs- och betesmark. Därtill 
visar en jämförelse med kartorna att nästan enbart 
äng och hägnad betesmark, men mycket lite åker
mark, fanns under nivån för 10 m ö.h. I kombina
tion med strandförskjutningen är det rimligt att 
anta att nivån för 15 m ö.h. skulle kunna motsvara 
en nedre gräns för utbredningen av åkermark un
der den senare delen av äldre järnålder.

Undersökningar vid Berget, Bredåker och Löv- 
staholm i Gamla Uppsala socken har påvisat be
byggelse från sen förromersk järnålder och äldre 
romersk järnålder i anslutning till flack och låg
länt terräng. Eftersom de låg i anslutning till mark 
som utnyttjats som ängsmark i historisk tid har de 
bedömts ha haft en huvudsaklig inriktning på bo
skapsskötsel och slåtter (Frölund 2005a; Frölund 
& Schütz 2007; Häringe Frisberg m.fl. 2007). Sett 
till dateringar och topografiskt läge uppvisar Eke, 
Stångby och Kumla raä 170 goda överensstäm
melser och skulle kunna utgöra motsvarigheter. 
Därtill har ytterligare några bosättningar legat 
i nära anslutning till sådana marker, däribland 
Funda, Ytterbacken, Brillinge raä 305. Dessutom 
sammanfaller nivån för 15 m ö.h. mer eller mindre 
nära med de undersökta bosättningarna vid Dan- 
marksby raä 153 och Slavsta, samt i viss mån också 
Myrby och Kumla raä 169 (fig. 12).

Benmaterialet från de undersökta bosättning
arna inom undersökningsområdet visar att de 
vanliga tamdjuren nöt, får/getter, svin och häst 
förekom, men att nötboskap dominerat på fler
talet bosättningar (Häringe Frisberg m.fl. 1998; 
Åstrand 1998; Göthberg, Qviström m.fl. 2002; 
Fagerlund 2003; Seiler 2003a; Ölund & Hennius
2004). Undantag fanns vid Kumla raä 169 och Yt
terbacken där får/getter dominerade (Ölund & 
Hennius 2004; Göthberg 2007). Motsvarigheter 
till de sistnämnda finns också vid Fövstaholm och 
Skärna i Gamla Uppsala socken samt Årby i Fena 
socken (Göthberg 1998a; Aspeborg & Östling 
2007; Häringe Frisberg m.fl. 2007). Mängden ben 
på dessa platser var relativt liten, varför det finns 
en osäkerhet i vilken mån fördelningen direkt av
speglar en ursprunglig sammansättning av boska
pen. Samtidigt hade bosättningen vid Kumia en 
avvikande bebyggelsestruktur eftersom husen var 
relativt glest placerade. Dessutom var antalet tre-

skeppiga mindre hus med trolig ekonomifunktion 
få i förhållande till hus med trolig bostad, samti
digt som det fanns ovanligt många hörnstolpshus. 
Denna sammansättning skulle kunna vara tecken 
på att behoven för förrådsutrymmen, särskilt för 
djurfoder, var mindre inne på gårdstunet än vad 
som annars har varit vanligt vid denna tid. De ovan 
nämnda platserna är dessutom belägna i anslut
ning till topografiskt någorlunda varierad terräng 
med både förekomst av låglänt och mer höglänt 
mark. Tillsammans skulle dessa faktorer kunna 
antyda möjligheten av att boskapsstocken kan ha 
haft en varierad sammansättning i Uppland redan 
under den senare delen av äldre järnålder. Det kan 
delvis ha varit fråga om en anpassning till natur
geografiska förutsättningar för att utnyttja olika 
landskapsresurser (Göthberg 2007).

I likhet med situationen i Uppland och Mälar
landskapen i allmänhet är kontrasten mycket stor 
mellan det stora antalet lokaliserade bebyggelser 
från slutet av äldre järnålder och fåtalet motsvarig
heter från yngre järnålder. Detta förstärks av att de 
äldre lämningarna representerar ett spritt bebyg
gelsemönster, vilket i stor utsträckning därefter 
upphörde. Bosättningar vid Kumla och Danmarks- 
by raä 153 låg också i anslutning till gränser för 
de historiskt kända byarna (Göthberg, Qviström 
m.fl. 2002; Göthberg 2007). Vid Brillinge låg bo
sättningarna inom byns inägor enligt de historiska 
kartorna (Fagerlund 2003; Ölund muntligt). Dessa 
företeelser kan vara en signal på en grundläggande 
omstrukturering av bebyggelsen från slutet av äldre 
järnålder och in i yngre järnålder. Samtidigt fanns 
antydningar om platskontinuitet för bebyggelse i 
och med att några bosättningar anslöt till historiskt 
kända bylägen, däribland Norrby och Slavsta.

Gravfält, nivå och topografiskt läge kan antyda 
vissa yngre förändringar av bebyggelsen. Flera byar 
var lågt belägna, däribland Gnista, Söderhällby, 
Edeby, Vallby och Myrby (fig. 10). Vid Edeby och 
Myrby finns dessutom relativt lågt belägna grav
fält. Till dessa kan dessutom möjligen också Sa
tuna föras, även om den låg något högre. Där finns 
emellertid inga spår av gravar, men sådana kan ha 
förstörts av odling och/eller när industriområdet 
etablerades. Dessa byar har sannolikt tillkommit 
under yngre järnålder och/eller tidig medeltid (se
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F i <; ur i2. Lokaliserade bosättningar från äldre järnålder jämfört med ängsmark och inhägnad betesmark enligt 
lantmäterikartor från främst 16 o o-talet.
Figure 12. Settlements from the Early Iron Age, compared to the distribution ofmeadows and enclosed pasture 
according to cadastral maps, primarily from the 17th century.
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Hyens trand 1974:42). Dessutom kan möjligen en 
begränsad expansion ha skett invid Lillån. Vid 
Törnby och Norrhällby är de enda kända förhis
toriska fornlämningarna två stensättningar. Efter
som dessa byar ligger i gränszonen mellan Lillån 
och skogen Örlösan har odlingsmarken varit re
lativt begränsad. Sannolikheten för bortodling 
borde rimligen därför vara mindre än i andra de
lar av undersökningsområdet. Detta talar för att 
etableringen av dessa byar kan ha skett under sen 
vikingatid eller tidig medeltid.

Platskontinuiteten för bebyggelsen har sanno
likt varit relativt stor från yngre järnålder genom 
medeltid och fram till 1600-talet. Däremot har på
tagliga skillnader vuxit fram i bebyggelsestruktu
ren. Under äldre järnålder bestod de hittills kända 
största grupperna av bosättningar inom området 
enbart av två gårdar. Det är dock en avspegling 
av de arkeologiska insatsernas begränsade omfatt
ning. Däremot bör väsentligt fler gårdar ha kun
nat rymmas inom de större byarnas högre belägna 
inägomarker, exempelvis Danmarksby och Säby. 
Generellt var de största byarna under medeltid 
belägna invid Sävjaån (fig. 10). Där dominerade 
också det andliga och värdsliga frälset som markä
gare vid medeltidens slut (fig. 11). Båda dessa före
teelser har sannolikt samband med att dessa delar 
haft en kontinuerlig kraftig marktillväxt fram till 
slutet av järnålder med därav följande tillgång till 
vidsträckta ängs- och betesmarker.

Social .stratińering
Med utgångspunkt i materiella kategorier såsom 
bosättningar och gravar samt fynd från dessa kan 
tecken på en social stratińering i samhället under 
järnålder diskuteras. Dessa aspekter har nyligen 
behandlats i en studie av bland annat Uppsalatrak- 
ten under yngre järnålder (Ljungkvist 2oo6:3iff.). 
Såväl definitioner, diskussioner som resultat däri
från har i stor utsträckning kunnat inarbetas även 
i denna studie. Däremot har en komplettering be
hövts för äldre järnålder.

De kriterier för föremål och andra företeelser 
som används måste anpassas efter föremålsbestånd 
och föremålens status under de olika delarna av 
järnåldern (Ljungkvist 2006:34). Därtill kommer

möjligheten att det funnits regionala och lokala 
variationer för olika grupper och individer.

I Mälarlandskapen finns tecken som anses tyda 
på en social stratińering, i betydelsen att en grupp 
människor skiljer sig från resten av befolkningen, 
i gravar med påkostat innehåll från och med slutet 
av förromersk järnålder. De kan innehålla vapen, 
guld eller andra ädelmetaller, främmande presti
gevaror, fibulor, arm- och halsringar. De tillhör 
främst tiden från slutet av förromersk järnålder 
till sen äldre romersk järnålder. Inledningsvis fö
rekom de påkostade föremålen enbart i brandgra
var, men fanns från äldre romersk järnålder både 
i brand- och skelettgravar (Andersson rppSa^sff; 
Wikborg 1998:47).

Under yngre järnålder utgörs motsvarande ty
per av fynd av fullständiga vapenuppsättningar, 
hästutrustning, smycken av ädelmetall, exklu
siva föremål med ursprung på kontinenten eller 
andra områden, exempelvis glaskärl samt stora 
uppsättningar djur på brandbålet (se Ljungkvist 
2oo6:38ff.).

Lör gravar är ett vanligt kriterium som indike- 
rar hög status en yttre monumental utformning, 
särskilt då storhögar med en diameter på 20 m 
eller större. Ljungkvist visar dock att gruppen av 
begravningar med rik utrustning som kan kopplas 
till samhällets övre skikt även i stor utsträckning 
finns i högar med en diameter över 15 m. Sådana 
begravningar förekommer även i högar i interval
let 10-14 rn, men i väsentligt mindre utsträckning 
(Ljungkvist 20o6:i6off.). Monumentala högar fö
rekom från slutet av yngre romersk järnålder, men 
främst under yngre järnålder (Wikborg 1998:51; 
Ljungkvist 2006:160). Därtill kommer båtgravar 
och kammargravar, vilka dock inte vanligtvis har 
ett monumentalt yttre. Fyndrika begravningar 
utan monumental form förekommer från slutet 
av förromersk järnålder och genom hela järnål
dern. Särskilt under romersk järnålder var dess
utom fyndrika gravar ofta skelettbegravningar, 
medan sådana under yngre järnålder både kunde 
ha brand- och skelettgravskick. Sammantaget har 
begravningar kopplade till samhällets övre skikt 
uppvisat stor variation både då det gäller form 
och inre gravskick. Detta innebär ett källkritiskt 
problem när en studie ska bygga på både gravar
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med monumental utformning och sådana med 
rikt fyndmaterial som nästan enbart kan påvisas 
genom undersökningar (Ljungkvist aooóngSff.).

Till kriterier på hög staus för bosättningar hör 
hallbyggnader, platåhus och stora hus och går
dar i allmänhet (Herschend 1993; Hedman 1991; 
Olausson 1998a; Göthberg 200o:i28ff.). Andra 
kriterier utgår från om bebyggelsen bestått av fler 
än två hus eller husens sammanlagda yta (Carlie 
& Artursson 2005:23803 Tallgren 20o6:28ff.). Yt
terligare förslag är hus med ovanligt stor fähusdel 
och spår av hantverk av ibland specialiserat slag 
(Widgren 1998; Olausson 1998b; Hjärthner-Hol- 
dar m.fl. 2000).

En modell som i viss mån även kan tillämpas 
bygger på fyndmaterial från yngre järnålder på 
danska boplatser (Fabech & Ringtved i995:i4ff.). 
Eftersom den bygger på sydskandinaviskt material 
kan emellertid regionala skillnader inte uteslutas 
(se Ljungkvist 2006:31). Mer aktuell, både krono
logiskt och geografiskt, är en modell som bygger 
på stensträngsbygder och bosättningar från ro
mersk järnålder och folkvandringstid i Östergöt
land och på Öland. Där definierades en hierarki 
med fyra nivåer av gårdar, från ofria hushåll med 
boskapsskötare, mellanstora gårdar, till två skilda 
nivåer av storgårdar (Widgren 1998:29061).

Platser med indikationer 
på social stratifiering
Inom undersökningsområdet har några gravar 
och fyndplatser ett innehåll som kan indikera en 
social stratifiering. Vid Brillinge har en skelett- 
grav för ett barn undersökts vid raä 106 (fig. 13). 
Bland fynden fanns bland annat bronsbeslag, som 
varit fästa på skor eller sandaler att döma av lik
nande fynd på Öland. Därtill fanns ett keramik
kärl av gotländsk typ. Föremålen kan dateras till 
äldre romersk järnålder (Arwidsson 1941). Ytter
ligare ett fynd vid Brillinge är från raä 111, där 
en armring av brons av Kolbenliknande typ med 
förtjockade ändar framkom. Troligen härrörde 
den från en brandgrav. Ringen har genom sydbal- 
tiska paralleller daterats till romersk järnålder. På 
grund av ringens ringa diameter tolkades anlägg
ningen som en kvinnograv (Ekholm i95y:83ff.).

Möjligheten att det skulle kunna vara en barngrav 
är stor. Vid Brillinge raä 305 har dessutom ett 
minst 43 m långt hus med datering till romersk 
järnålder lokaliserats. Husets ovanliga storlek har 
setts som en indikation på ett samband med den 
stormansmiljö, som antyds i gravarna (Fagerlund
2003). Ett stort hus vid Lunda kan möjligen da
teras till samma tid som huset vid Brillinge (se 
Åstrand 1998) och skulle eventuellt kunna tolkas 
på ett motsvarande sätt.

Från Vaksala-trakten kommer också ett nu
mera förkommet fynd av ett romerskt bronskärl 
av ansenliga dimensioner. Kärlet var en situla 
från Capua, förmodligen från tidig äldre romersk 
järnålder (fig. 14). Fyndet påträffades 1689 i en 
gammal ättebacke i anslutning till två stenar, 
d.v.s. sannolikt två resta stenar. Fyndplatsen 
beskrevs ligga längs vägen mellan Uppsala och 
Vaksala kyrka mot Gränby (Almgren rpoSnoaff; 
Andersson 20oi:22off.). Sannolikt har den därför 
varit belägen på höjdryggen mellan Gränby och 
Sala. Fyndet har kopplats till Sala, men Gränby 
omnämns uttryckligen, även om fyndplatsen inte 
detaljerat framgår (se Duczko rppóa^yff; Frö
lund i99y:38ff.).

Vid Danmarksby har både brandgravar och 
kammargravar påträffats inom gravfältet raä 100. 
Trots att flera av de senare var plundrade påträf
fades bland annat agraffknappar med förgyllda sil
verbleck och i en grav även ett spjut. Dateringarna 
har en tyngdpunkt i folkvandringstid (Sjöberg 
ipy5; Wexell 1993).

Från Söderby i Danmark finns ett av de största 
brakteatfynden i Mälarlandskapen. Utöver tio 
brakteater innehöll det en svärdspärla av guld, 
små guldtenar och textilier. Sammantaget har de 
flesta av föremålen utgjort en exklusiv smyckeupp
sättning, som har daterats till folkvandringstid. 
Föremålen har nedlagts i en avsides liggande våt
mark eller liten sjö, vilket talar för en rituell de
ponering i utmark eller gränstrakter (Lamm m.fl. 
1999; Ljungkvist 20o6:ry3). Från Söderby finns 
också rika fynd från gravfältet raä 98 (fig. 13). Fyra 
brandgravar innehöll vapen, svärd och pilspetsar. 
De kan dateras till sen vendeltid och vikingatid 
fram till 900-talet (Sjöberg 1975; Wexell 1993, 
199y; Ljungkvist 2006). Vid Ytterbacken innehöll
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Figur 14. Avbildning av bronskärl från Gränby i OlofRudbecksAtlantica (efter Almgren 1908). 

Figure 14. Depiction of a bronze vessel from Gränby in OlofRudbecksAtlantica (after Almgren 1908).

en brandgrav inom gravfältet raä 220 bland annat 
fragment av ett selbågskrön och spelbrickor. En 
datering är satt till övergången mellan vendeltid 
och vikingatid (Ljungkvist 2006:160). I närheten 
av Gnista, tidigare på Norrbys ägor, har gravar 
från vikingatid undersökts, raä 127. En av dessa 
var en rikt utrustad vapengrav med svärd, spjut, 
pilspetsar och sköld (Melander & Knutsson 1976). 
På Sävjas ägor, men nära gränsen mot Bergsbrun
na (f.d. Ekeby) har en skatt av 156 silvermynt upp
hittats. Mynten var arabiska med senvikingatida 
datering (Zachrisson lppSragyff.).

En mer generellt statusindikerande kategori ut
görs av stora högar, för vilka den minsta diametern 
i detta sammanhang har satts vid 15 m (se Ljung
kvist 2oo6:i6off.). Inom området har högar som 
motsvarar dessa kriterier funnits på 16 platser (fig. 
13). Den största högen med 29 m diameter ligger 
på gravfältet raä 97 och invid Sävjaån vid Edeby. 
Högarna vid Sala, Enbacken, Danmarksby och Yt- 
terbacken har undersökts. Den förstnämnda var 
en fyndtom kammargrav som kan ha en datering 
mellan folkvandringstid och vikingatid. Högen 
vid Enbacken var en tidigkristen skelettgrav med 
en sannolik datering till 1000-tal eller 1100-tal.
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Graven vid Danmarksby var plundrad, medan 
den vid Ytterbacken troligen kan dateras till över
gången mellan vendel- och vikingatid (se Wexell 
1975:119; Ljungkvist 2006:160; Sjöling 2007).

På en av de nio runstenarna vid Vaksala kyr
ka, finns det ovanliga personnamnet Näskonung 
(U963). Namnet förekommer inte på några andra 
runstenar i Uppland, däremot i medeltida brev 
från bland annat Uppland. En uppgift finns från 
1224 om en lagman i Västergötland med detta 
namn och det förekommer också bland högfrälset 
under 1200-talet (se Wessen & Janson 1953:98). 
Namnet anses från början vara ett appellativ med 
betydelsen småkonung.

En annan runsten som kan avspegla en person 
med makt eller hög status upphittades på 1800-ta- 
let vid Sala backe, men det är oklart om den påträf
fades på Salas eller Gränbys ägor. I inskriften finns 
uttrycket ”rikR” som kan översättas den mäktige 
(Wessen & Janson i953:ii7ff.).

För det medeltida skedet finns uppgifter om 
högmedeltida sätesgårdar och huvudgårdar (fig. 
13). Söderby var sätesgård för Hagbard som 1296 
ingick i den nämnd som redigerade Upplandsla
gen (DMS 1:2:164). Därtill kommer några huvud-
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gårdar som donerades till domkyrkan under sent 
1200-tal och tidigt 1300-tal från personer som 
kan betecknas som högfrälse. Till dessa hör Vallby 
i Danmarks socken och Nåntuna som donerades 
1275 av Gregers Birgersson (Folkungaättens oäkta 
gren) respektive 1301 av sonen Karl Gregersson 
(DMS 1:2:158 & i64ff.). I Vaksala socken kan möj
ligen Gränby höra till denna kategori, då jord där 
donerades av kung Valdemar Birgersson till Upp
sala domkyrka efter 1267 (DMS i:2:2i6ff.).

Ytterligare några byar kan direkt eller indirekt 
troligen ha haft kopplingar till kronan, kungasläk- 
ter eller magnater under tidigmedeltid, eftersom 
de vid 1300-talets början helt eller till stora delar 
hade övergått i domkyrkans ägo. Det är dock inte 
möjligt att avgöra om de varit huvudgårdar eller 
landbogårdar. Till dessa hör Åby, som omnämns 
i domkyrkans ägo senast 1197. Hela byn ägdes 
1316 av domkyrkan (DMS i:2:245ff.). I Sala ägde 
S:ta Maria kyrka i Östra Aros jord 1221 och se
nast 1344 ägde domkyrkan troligen all mark i byn 
(DMS 1:2:288). Även i de små byarna Vaskesta och 
Vallby ägde domkyrkan alla gårdar utom en 1316 
och 1344 (DMS i:2:243ff.). Den mycket stora byn 
Sätuna var vid samma tid delad mellan domkyr
kan och Uppsalas helgeandshus (DMS i:2:233ff.).

Ytterligare en huvudgård kan möjligen ha fun
nits i Danmarksby, eftersom ett kanonikat vid 
Uppsala domkyrka senast 1344 ägde en egendom 
i byn (fig. 13). Den kan identifieras med två ovan
ligt stora gårdar i den nordvästra änden av byn 
(Göthberg, Qviström m.fl. 2002:78). En försvun
nen storgård kan möjligen ha funnits vid Kumla 
att döma av förekomsten av gravar och ägofördel
ningen enligt de äldre lantmäterikartorna. Enligt 
kartorna utgjorde ägorna för de mindre byarna 
Överkumla, Nederkumla, Söderhällby och en en
klav av Norrby tillsammans ett block mellan de 
stora byarna Säby och Gnista. De förra byarna 
hade en hög grad av ägoblandning. På Norrbys 
ägor inom detta ägoblock ligger platsen för den 
vikingatida vapengraven raä 127 och den monu
mentala högen raä 62, samt den troliga platsen 
för den försvunna runstenen U972. De medeltida 
skriftliga uppgifterna innehåller dock inga tecken 
på någon stor- eller huvudgård. Dessa uppgifter 
kan tyda på att den eventuella storgården upplösts

vid slutet av vikingatid eller under tidig medeltid 
(Göthberg 2007).

Slutligen har både kyrkorna i Vaksala och Dan
mark tydliga drag som karaktäriserar dem som 
stormanskyrkor. Vaksala kyrka har sannolikt upp
förts under 1100-talet eller 1200-talets första hälft. 
I västtornet som tillhör detta skede finns öppning
ar som sannolikt har lett till en läktare i långhuset 
(Bonnier 1987:221). Ytterligare en indikation är 
att ärkebiskopen Magnus Bosson (Bengt Bossons 
ätt) i sitt testamente 1288 ansåg sig ha särskilda 
skyldigheter till Vaksala kyrka. Det har föreslagits 
tyda på att hans släkt kan ha haft patronatsrätt till 
kyrkan grundat på jordinnehav i socknen (Bon
nier 1987:251). Danmarks kyrka är byggd av tegel 
och anses vara uppförd i början av 1300-talet. För 
denna tid kan tegel generellt ses som ett exklusivt 
drag, men mer specifikt finns en spiraltrappa till 
en trolig läktare, vilket också kan tyda på ett stor- 
mannainflytande (Bonnier lpSynyöff.).

Diskussion
Föremål i gravar som har bedömts tyda på stra- 
tifiering i Mälarlandskapen finns från och med 
slutet av förromersk järnålder. Frekvensen av så
dana fynd varierar över tid, vilket har tolkats som 
utslag av variation i den sociala stabiliteten i sam
hället och etableringen av nya grupper i samhällets 
övre skikt under romersk järnålder (Andersson 
i998:85ff; Wikborg 1998:51).

Skillnader i gravskick och typer av gravgåvor har 
setts som tecken på två nivåer i de övre samhälls
skikten. Den ena gruppen kännetecknas av brand
gravar med relativt fåtaliga gravgåvor, bland vilket 
det finns kärl som kan kännetecknas som romersk 
import. Den andra gruppen karaktäriseras av ske
lettgravar, däribland kvinnogravar med rik utrust
ning och vapengravar. Eftersom kärl med ursprung 
i romarriket är relativt fåtaliga i Mälarlandskapen 
har gravar med sådant innehåll bedömts utgöra en 
relativt exklusiv grupp. De har föreslagits represen
tera ett äldre skikt som kan ha utgjort ledare på re
gional nivå. Den andra gruppen gravar framträdde 
under sen äldre romersk järnålder och kunde repre
sentera ett nytt ledarskikt på det lokala planet, möj
ligen som ledare på bynivå (Andersson 2001:227).
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En hypotetisk tillämpning av detta resonemang 
på de fåtaliga nämnda gravarna med föremål 
utöver det vanliga från romersk järnålder skulle 
innebära att den romerska situlan från Gränby 
torde representera ett skikt av ledare på möjligen 
regional nivå. Föremålen i både graven med barn
skelett och den Kolbenliknande bronsringen vid 
Brillinge visar kontakter i Östersjö-området och 
det sy dbaltiska området. De skulle därför kunna 
representera en lägre nivå. Det är lockande att 
se dem som ledare på bynivå. En invändning är 
emellertid att gravar med sådana fynd borde vara 
mer vanliga än vad de förefaller vara i ljuset av den 
relativt höga bebyggelsetätheten. Under romersk 
järnålder har flera grupper av närbelägna gårdar 
påvisats i dalgången för den norra delen av Sara
nan från Brillinge till Bredåker. I flera av dessa 
gårdsgrupper har minst ett ovanligt stort hus på
visats, däribland vid Brillinge (Fagerlund 2003). 
Dessa gårdsgrupper har sannolikt haft en agrar 
samverkan och kan därför motsvara en beskriv
ning som by. De stora husen markerar sannolikt 
närvaron av en ledare på bynivå (se Andersson 
2001:227; Ethelberg 2003:274) för de närmast be
lägna gårdsgrupperna (se Göthberg & Ljungkvist 
2007; Fagerlund 2007). Samtidigt finns möjlighe
ten att någon av platserna skulle kunna ha haft en 
mer övergripande roll.

En ytterligare invändning är att större gravfält 
från denna tid förefaller ha varit färre än motsva
righeterna från yngre järnålder. Därför skulle de 
kunna avspegla sammanslutningar av bosättning
ar som var större än byarna från yngre järnålder 
och historisk tid (se Widgren 1998:292). Med 
utgångspunkt i detta begränsade material skulle 
de två föreslagna hierarkiska nivåerna motsvaras 
av fynden från Gränby respektive Brillinge. Där
under skulle ytterligare två nivåer representeras av 
de stora husen för ”byledarna” respektive ”norma
la” eller mellanstora gårdar. Enligt Widgrens mo
dell skulle en nivå med bebyggelse för ofria följa 
underst (Widgren lppS^poff.).

Då det gäller yngre järnålder i Uppsalas omnejd 
har Ljungkvist påpekat att gravskicket för de högre 
samhällsskikten har varit mycket varierat med så
väl skelettgravar i form av båtgravar, kammargra
var, som brandgravar i hög. En kategori gravar med
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gravgåvor som troligen närmast markerar kunglig 
status, kan enbart urskiljas vid Gamla Uppsala och 
Valsgärde under tidig vendeltid respektive mitten 
av vendeltid (Ljungkvist 20o6:i44ff.). Det stora 
flertalet gravar hade inslag av en något lägre sta
tus. Den stora variationen i gravskick skulle kun
na tyda på att det funnits flera grupper med olika 
begravningstraditioner, vilka existerat samtidigt 
inom begränsade områden (Ljungkvist 2006:155). 
Exempelvis bedömdes gravskicket med vapen un
der vikingatid ha varit så vanligt att det knappast 
enbart var förbehållet ett övre socialt skikt. Det 
liknades istället med begreppen medel- och över
klass (Ljungkvist 2006:140). Kontinuiteten för 
sådana gravar kunde också variera betydligt från 
enbart några få generationer vid Söderby till mot
satsen vid Valsgärde (Ljungkvist 2006:154). Enligt 
ett sådant resonemang skulle de folkvandringstida 
kammargravarna vid Danmarksby och de vikinga
tida brandgravarna med rik vapenutrustning vid 
Söderby och Gnista/Norrby representera grupper 
med olika traditioner, men med i huvudsak rela
tivt likartad status.

Centralplatser och 
centralplatskomplex
Platser där det finns indikationer på en närvaro 
av medlemmar ur samhällets övre ledande skikt 
i form av bosättningar med ovanliga inslag, rika 
gravfynd eller ortnamn kan betecknas som cen
tralplatser, men med varierad funktion och bety
delse. Ansamlingar av centralplatser av olika stor
lek samt andra funktioner knutna till dessa som 
kultplatser, tingsplatser, kultplatser, handelsplat
ser och hamnar kan betecknas som centralplats
komplex (Fabech & Ringtved 1995; Brink 1996, 
1999:434; Söderberg 2005:29^.).

Uppsalaslättens kan beskrivas som ett sådant 
under yngre järnålder på grund av det stora an
talet monumentala gravar på många olika platser. 
Den sammanhängande odlingsbygden tillsam
mans med den stora sannolikheten för bortodlade 
gravar medför emellertid svårigheter att särskilja 
centralplatser från varandra. De enskilda indika
tionerna har istället föreslagits kunna vara spår av
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gods, i betydelsen social och ekonomisk samman
slutning av gårdar och hushåll kring en familj ur 
samhällets övre skikt. Dessa kunde vara av olika 
storlek och inkluderat storgårdar eller huvudgår
dar (se Ljungkvist 200<5:i83ff.).

Även ortnamn kan indikera platser eller områ
den med central betydelse. En grupp namn som 
kan kopplas till sådana återfinns i många av järn
ålderns centralplatskomplex i östra Mellansverige. 
Namnen kan antingen vara förknippade med de 
övre samhällsskikten eller sakrala förhållanden (se 
Brink 1996:241 ff.). Till de namn som kan indikera 
övre samhällsskikt hör Satuna och Sala i Vaksala 
och Nåntuna i Danmark. Därutöver finns sakrala 
namn som Skäve med den äldsta kända formen 
”Skædwi” (DMS 1:2:229) och ledet -vi. Det kan 
ha en betydelse som förkristen kultplats (Vik
strand 2001:349 & 361). Därtill har namnet Tor- 
slunda nära Torkarby också förekommit i denna 
diskussion. Detta namn kan bara förknippas med 
sentida torpbebyggelse, varför det är högst tvek
samt om namnet har äldre anor (se Vikstrand 
2ooi:i49ff.). Därtill har Lunda i Vaksala och Dan
mark förts fram i detta sammanhang (Ljungkvist 
20o6:i68ff.).

På ett rumsligt och kronologiskt plan finns bara 
enstaka exempel som kan indikera centralplatser 
från äldre järnålder. Till dessa hör fynden från 
Gränby och Brillinge från äldre romersk järnål
der. Dessutom kan man inte utesluta att det inom 
detta område har funnits platser med olika status. 
Därtill kommer ortnamnet Sala om man förutsät
ter att det bör vara äldre än det sammansatta nam
net Uppsala (se Duczko tppóa^yff.).

För perioden folkvandringstid till och med vi
kingatid kan rumsliga grupperingar urskiljas av 
gravhögar med en diameter på 15 m och däröver. 
Dessa kan kompletteras med resultat från under
sökningar. Fyra grupperingar av högar kan anas, 
varav tré ansluter till Samnans bäcken mellan Vit- 
tulsberg och Skölsta. Dessa ligger vid Ytterback- 
en-Vittulsberg, Svia-Skölsta-Enbacken och Sala- 
Gränby-Vaksala. Högarna i den tredje gruppen är 
delvis exponerade mot Fyrisån. Huruvida det har 
funnits en kontinuitet vid Gränby och Sala från 
romersk järnålder fram till slutet av yngre järn
ålder är oklart. Den fjärde gruppen ligger på den

norra sidan av Sävjaån, från Säby till Edeby och 
påfallande ofta med relativt låglänta lägen. Till 
den sistnämnda gruppen kan fogas de folkvand- 
ringstida kammargravarna vid Danmarksby och 
de vikingatida vapengravarna vid Gnista/Norrby 
och Söderby, även om de sistnämnda låg på den 
södra sidan om Sävjaån. Därtill kan fogas det folk- 
vandringstida offerfyndet vid Söderby och den vi
kingatida myntskatten vid Sävja (fig. 13).

Kyrkorna i Vaksala och Danmark kan beskrivas 
som medeltida knutpunkter i främst religiös be
märkelse. Även profana drag gör sig gällande ge
nom konstruktionsdetaljer som pekar på anknyt
ning till samhällets övre skikt. Vaksala har med sitt 
centrala läge varit hundarets huvudkyrka. I kom
bination med kyrkornas datering är Danmarks 
socken troligen sekundär till Vaksala (Rahmqvist 
i99Ö:6iff.). Nära Vaksala kyrka har också hära
dets rätta tingsplats legat, belagd åtminstone vid 
1400-talets början. Sannolikt låg den vid Tings- 
berget på Prästgårdens ägor mellan kyrkan och 
Brillinge (DMS 1:2:25).

Vid och i närheten av Vaksala kyrka finns nio hela 
eller fragmentariska runstenar (U959-967), vilket 
är den största ansamlingen inom de två socknarna 
(Wessen & Janson i953:87ff.). Samtliga har påträf
fats i kyrkan eller i kyrkogårdsmuren. Inskrifterna 
innehåller inga identifierbara ortnamn och det 
finns därför inga antydningar om ursprungliga pla
ceringar. En möjlig förklaring till koncentrationen 
av runstenar är att de använts som byggnadsmate
rial i kyrkan. En alternativ förklaring skulle kunna 
vara att de avspeglar en samlingsplats som är äldre 
än kyrkan. Ett samband med en föregångare till 
den medeltida tingsplatsen skulle då kunna vara 
en möjlighet. Liknande ansamlingar av runstenar 
har noterats på flera kyrkplatser där socken och 
härad har samma namn. Det har setts som en följd 
av att behov för den framväxande centralmakten 
och kyrkan sammanfallit med lokalisering av en 
äldre samlingsplats (se Wilson i994:i26ff.).

En medeltida företeelse med äldre rötter är Öst
ra Aros. På den östra sidan av Fyrisån har en stor 
gravhög funnits och boplatslämningar, fynd från 
vikingatid och runstensfragment påträffats. De 
kan vara spår av en hamn eller marknadsplats vid 
Kvarnfallet (Beronius Jörpeland m.fl. 2000:33).
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Figur 15. Vaksala kyrka omges av Uppsalas nutida bostadsområden. Iskogspartiet bortom kyrkan låg Tingsberget 
och Brillinge. Bland bebyggelsen i den vänstra delen av bilden låg Sala och Gränby (foto: ©2006 Hawkeye flygfoto).

Figure 15. The church of Vaksala is surrounded by present-day Uppsala. Tingsberget and the village of Brillinge 
were situated in the woods behind the church. The historical villages of Sala and Gränby were situated among the 
modern houses seen in the left part ofthe picture (photo: ©2006 Hawkeye flygfoto).

Sannolikt har den uppstått på Gränbys och Salas 
utmarker (Dahlbäck 1978:67).

En jämförelse med medeltida förhållanden visar 
att grupperingen av monumentala gravar vid Sala- 
Gränby-Vaksala sammanfaller med högmedeltida 
kungligt ägande eller kronojord vid Gränby och ti
diga donationer till kyrkan av Sala, Satuna, Vaske
sta och Vallby. Därtill uppvisar Vaksala Prästgård 
och Kyrkby en komplicerad ägoblandning med 
Vaskesta och i viss mån även Vallby, vilket möjli
gen skulle kunna tyda på ett starkt samband. Vida
re finns runinskrifter vid Vaksala och Sala-Gränby 
med namn eller epitet som tyder på en stormans- 
närvaro. Därtill finns byggnadsdetaljer i Vaksala 
kyrka som tyder på stormansinflytande samt möj
lig patronatsrätt. I närheten fanns häradets med
eltida tingsplats (fig. 15). Ytterligare en faktor var

kommunikationer, för vid den sistnämnda sam
manstrålade vägar från Uppsala, Gamla Uppsala, 
Slavsta och Rasbo via Jälla enligt lantmäterikartor 
från 1600-talet.

Gruppen av monumentala eller rika gravar i 
Sävjaåns dalgång sammanfaller med förekomsten 
av huvudgårdarna Nåntuna, Vallby och möjligen 
Danmarksby, samt sätesgården i Söderby (fig. 13). 
Mer allmänt dominerades byarna av gårdar tillhö
rande frälset och kyrkan. Enbart vid Danmarksby 
och Söderby sammanfaller gravar och huvud- el
ler sätesgårdar. Några tecken på en kontinuerlig 
närvaro för medlemmar ur de övre samhällskikten 
från yngre järnålder till medeltid är annars svåra 
att spåra, vilket särskilt belyses av att vapengra
varna på gravfältet vid Söderby bara represente
rar en mindre del av gravfältets användningstid.
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Situationen kan sammanfattas som att det finns 
åtminstone någon indikation på en närvaro av 
samhällets övre skikt i nästan alla byar, medan da
teringarna skiljer sig åt kraftigt. Det skulle kun
na antyda att strukturerna varit mindre stabila i 
Sävjaåns dalgång, vilket möjligen kan ha varit ett 
tecken på en generellt lägre status. Det kan också 
ha påverkats av att platserna var belägna i en mer 
nyetablerad bygd än Vaksala, d.v.s. att det inte 
fanns lika väletablerade traditioner. I detta sam
manhang är det också ett sammanträffande att en 
av de äldsta fyndplatserna med exklusiv karaktär 
var belägen i närområdet till den medeltida kyr
kan och en av de största byarna.

Grupperingarna vid Sala-Gränby-Vaksala och i 
Sävjaåns dalgång kan troligen ses som ansamlingar 
av gods och/eller huvudgårdar. Ägarna kan ha varit 
uppdelade på olika sociala nivåer, alltifrån kung/ 
krona till magnater eller ledare på olika nivåer.

Regional utblick
Under äldre romersk järnålder har regionala och 
lokala centrum som Gränby/Sala och Brillinge 
haft motsvarigheter i omgivningen. En sådan kan 
ha funnits i Gamla Uppsala eftersom ett romerskt 
silvermynt från denna tid har hittats där (Lind
qvist 1936:75). En diskussion om dessa platsers re
lativa status är problematisk på grund av det spar
samma underlaget, yngre lämningar, skador och 
sentida bebyggelse på platserna. Därutöver finns 
i diskussionen om Gamla Uppsala en underton 
av att platsen hade en stor betydelse och domine
rade omgivningen under stora delar av järnålder 
(Ljungkvist 2006:184).

En diskussion om möjliga föregångare till 
Gamla Uppsala finns också. En plats som tidigare 
nämnts var Svia, eftersom namnet enligt äldre 
ortnamnsforskning ansågs vara kopplat till svear 
(se Arwidsson ip4i:i6ff.). Även Sala har nämnts 
i detta sammanhang på grund av namnlikheten 
med Gamla Uppsala. Avsaknaden av förled i nam
net skulle tyda på att Sala var äldre (se Gräslund 
1993:182; Duczko i996a:37ff.). Under förutsätt
ning att kärl av romerskt ursprung kan avspegla 
ett skikt av regionala ledare från romersk järnålder 
skulle deras spridning i landskapet kunna ge vissa

antydningar om deras inflytande. I Uppsalas om
givningar har sådana fynd, utöver de vid Gränby, 
också påträffats vid Gödåker, Tuna i Alsike och 
Husby-Långhundra (Andersson 20oi:22off.). 
Myntet från Gamla Uppsala skulle i brist på andra 
fynd av motsvarande karaktär från romersk järn
ålder kunna tolkas som en indikation på ett lokalt 
centrum. Avståndet mellan fyndplatserna i den 
förra gruppen är 15-25 km, vilket skulle kunna 
antyda intresseområdenas storlek under förutsätt
ning att de var samtidiga.

Den monumentala gravmiljön i Gamla Upp
sala framträdde allra senast vid början av ven
deltid. Däromkring kan ett centralplatskomplex 
från denna tid urskiljas på Uppsalaslätten med 
fyndrika eller monumentala gravar och ortnamn 
som kan knytas till de övre skikten i samhället 
(se Ljungkvist 20o6:i83ff.). Inom området ver
kar ortnamnsindikationer på centralplatser i lik
het med i Vaksala och Danmark vara relativt få. 
Det kontrasterar mot att gravfynden är desto mer 
talrika, särskilt vapengravar. Centralplatskom- 
plexets avgränsning framgår genom att angräns
ande dalgångsbygder som Börje, Läby, Vänge och 
Uppsala-Näs, har väsentligt färre monumentala 
gravar och ortnamn med centralplatsindikerande 
karaktär (Fagerlund m.fl. i999:204ff; Ljungkvist 
2oo6:22off.). Kontrasten framstår även tydligt ge
nom att mer avlägsna områden som det väsentligt 
större Trögd, endast innehåller ett halvdussin gra
var av motsvarande monumental karaktär (Göth- 
berg i998b:ii5).

Flera av dessa företeelser från yngre järnålder 
och tidig medeltid kan även ses i ett hierarkiskt 
perspektiv inom ett centralplatskomplex. På dess 
topp återfinns Gamla Uppsala med bland annat 
residens/kungsgård, gravar och ett sannolikt över- 
regionalt ting. Under tidig medeltid representeras 
det av ärkebiskopssätet och domkyrkan. På di
striktsplanet bör en trolig föregångare till hunda
rets/häradets tingsplats finnas vid Vaksala. Under 
tidig medeltid har den kompletterats av Vaksala 
kyrka som hundareskyrka. Därtill fanns en hamn 
vid Östra Aros från och med yngre järnålder, san
nolikt på Gränbys och Salas utmark, men funktio
nellt också knuten till Gamla Uppsala. Platser med 
rika eller monumentala gravar från yngre järnålder
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kan vara ursprunget till medeltida gods eller hu
vudgårdar. En paradox är emellertid att den domi
nerande platsen inte har givit namn till hundaret. 
Flera förklaringar till detta är tänkbara, antingen 
att det är en avspegling av en tid när Gamla Upp
sala inte dominerade omgivningen, alternativt att 
det inte fanns någon över- eller underordning dem 
emellan, eller slutligen att det antyder stora om
struktureringar vid någon tidpunkt. ■



Summary
Vaksala and Danmark -In the shadow of Gamla Uppsala

T
he parishes of Vaksala and Danmark have 
been parts of the same jurisdictional di
strict since the Middle Ages. Topograp
hically the area is characterised by its position on 

the Uppsala plain, an area with substantial cultiva
tion, traversed by waterways. Danmark parish in 
particular has a relatively low elevation, which has 
resulted in continuous land growth until the end 
of the Iron Age.

Ancient monuments dating from the Bronze 
Age are found mainly in the more elevated parts 
of the Vaksala area. These are mainly heaps of fire 
cracked stone, solitary graves, and settlements 
found during excavations. The settlements prove 
that the area was permanently settled, probably 
during the early as well as the late Bronze Age. In 
the Danmark area, there are solitary graves and 
settlements which show that the available parts 
were taken into use, probably for low intense ani
mal husbandry and fishing.

Judging from graves and excavated settlements, 
a major expansion occurred in the Danmark area 
in the early Iron Age. The majority of monuments 
date from the Roman Iron Age and points towards 
permanent settlement on various elevations. Finds, 
animal bones and settlement structure indicate that 
the make up of the livestock varied between differ
ent locations. On most settlements cattle dominat
ed, but on others sheep or goats were more com
mon. Settlements were spread out, with a distance 
of 200 to 400 meters between the farms.

The latter part of the Iron Age was character

ised by continued settlement expansion, but on a 
considerably smaller scale. Compared to the earlier 
period, there was some restructuring, probably in 
terms of a concentration of the settlements. Anoth
er form of restructuring had to do with property, 
which was either divided or given new boundaries.

Here are indications of social stratification from 
at least the Roman Iron Age. These indications in
clude grave goods imported from the Roman Em
pire, precious metals, weapons, and houses of unu
sual size. At least three, possibly four hierarchical 
levels existed. Spatially, however, these indications 
do not represent a definite picture of the area, since 
they have surfaced at archaeological investigations 
necessitated by the expansion of the modern town 
of Uppsala. The indications of social stratification 
are from the Gränby/Sala and Brillinge areas. The 
first of these could imply the presence of a regional 
leader with influence over the whole or part of the 
Uppsala plain.

Indications of social stratification from the Mi
gration Period up until the Viking Age are char
acterised by richly furnished graves, monumental 
in shape. These are found in both Vaksala and 
Danmark. They were often parts of a widespread 
complex which included possible manors and 
main farms, with adjacent meeting places for the 
thing (governing assembly), natural harbour and 
possibly places of ritual significance as well. These 
places have surrounded the central place at Old 
Uppsala. During the Middle Ages, a reorientation 
towards Östra Aros/Modern Uppsala occurred. ■
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Bronsålder i 
Samnans dalgång
Berit Schütz, Per Frölund, Upplandsmuseet

Bronsåldersmiljöerna i ån Samnans dalgång 
har tidigare endast flyktigt uppmärksam
mats. Tidvis har det rått tveksamheter 

om de överhuvudtaget existerat. I början av förra 
seklet noterade Gunnar Ekholm den ”nästan full
ständiga frånvaron av fynd i sådana trakter som 
Uppsalaslätten”. Frånvaron kunde enligt Ekholm 
endast förklaras med att området vid denna pe
riod stått under vatten (Ekholm lpii^pf.). Detta 
antagande gjordes trots närvaron av närmare 200 
skärvstenshögar i området. Upptäckten av brons- 
åldersboplatsen och bronsgjuteriet i Bredåker/ 
Gamla Uppsala i samband med undersökningarna 
för ny E4 har emellertid gett området ny aktuali
tet. Denna och andra bosättningar utgör en bak
grund till den omfattande bebyggelse som under 
äldre järnålder finns i samma område.

Denna artikel är tänkt att bli en sammanställ
ning och en presentation av de lämningar från 
bronsålder som kan knytas till Samnans dalgång. 
Det är rimligt att anta att det någonstans i dal
gången har funnits en eller flera bronsåldersbo- 
plats/er av större omfattning och att denna/dessa 
spelat en viss roll i områdets fortsatta utveckling.

Syfte/Frågeställningar
Syftet med förevarande artikel är att sätta in nämn
da bronsgjuteri och den härtill hörande boplatsen 
i ett kultur- och miljömässigt sammanhang mot 
bakgrund av fornlämningar, fynd, landhöjning, 
topografi samt vegetationshistoria. Sammanhang

et är dock inte helt tydligt. ,4C-dateringar av bo
platslämningar visar att slättområdet tagits i an
språk för bosättning redan under äldre bronsålder 
och att söka finna områdets tidigaste bosättningar 
är därför viktigt. En jämförelse med bronsgjuteriet 
vid Skälby i Vårfrukyrka socken, Enköping (Olde- 
berg i960) kommer att göras.

Metod
Till de uppgifter om lämningar från bronsålder 
som finns i fornlämningsregistret och övriga arkiv 
kan nu också läggas de resultat som framkommit 
vid de senaste årens arkeologiska undersökningar 
i området. Lösfynd har inventerats i Historiska 
museets samlingar (SHM) samt i Uppsala univer
sitets arkeologiska samlingar (UMF).

Området
Det område som omfattas av genomgången utgörs 
av delar av Samnans dalgång. I geografisk bemär
kelse berör dalgången marker som ligger inom 
Gamla Uppsala och Vaksala socknar, norra delen 
av Danmarks socken samt västra delen av Funbo 
socken (fig. 1).

Området har studerats utifrån förekomsten av 
eventuella bronsålderslämningar, vilka översikt
ligt kommer att diskuteras närmare under kapitlet 
fornlämningsbild. I den sammanfattande diskus
sionen kommer endast en del av Samnans dalgång, 
främst området motsvarande Gamla Uppsala och
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Figur i. De delar av Samnans dalgång som omfattas av artikeln. Platser som figurerar i texten har märkts ut. Den 
svarta linjen markerar 20-metersnivån.

Figure 1. The parts ofthe Samnan valley that are discussed in the article. Sites mentioned in the text highlighted. 
The black line indicates 2 0 meters above sea level.

Vaksala, att beröras. För en grundligare genomgång 
av bronsålderslämningar och diskussion kring den 
tidigaste etableringen i Vaksala och framför allt 
Danmarks socken hänvisas till artikeln av Hans 
Göthberg och Kerstin Åberg i denna volym.

Topografi och landskapsutveckling
Samnans dalgång ligger i den östra delen av Upp
salaslätten och präglas av sedan lång tid uppod
lad åkermark på glaciala och postglaciala leror. I 
de östra delarna finns mer moränbunden mark 
med impediment och skog. Området kring Gamla 
Uppsala och Vaksala är idag relativt fattigt på vat
tendrag. I söder rinner Samnan och i väster Fyri
sån. I öster, mot Råby och Vittulsberg, finns större 
inslag av moränbundna impediment och hällmar
ker innan skogsområdet Örlösan tar vid. Här åter
finns ett fåtal skogstjärnar. Under förhistorisk tid

var dock landskapet mer präglat av vattendrag. På 
äldre kartmaterial (till exempel 1806 års enskiftes- 
karta och 1858 års laga skifteskarta) finns äldre, 
numera kulverterade, bäckar och sankområden 
markerade, vars tidigare förekomst också kunde 
konstateras vid undersökningarna 2003.

Genom att studera data från den paleoekolo- 
giska undersökning som gjordes i Sjödyn, belägen 
strax norr om Vittulsberg, kan man belägga de 
första tecknen på mänsklig påverkan i mellanneo- 
litikum (cirka 3300-2350 f.Kr.). Under perioden 
senneolitikum-bronsålder sker en fortsatt strand
förskjutning. Landskapet öppnas ytterligare och 
skogen minskar. En långsam men kontinuerlig ex
pansion av marken i de lägre belägna delarna väs
ter om Sjödyn sker i form av röjningar, bete och 
åkerbruk. Intensifieringen av markanvändningen 
fortsätter sedan under förromersk järnålder och 
framåt (Almgren 2005b).
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Fornlämningsbild

Genom undersökningar, lösfynd och fornlämning- 
ar (blockgravar, rösen, skärvstenshögar och skål- 
gropslokaler) kan man få en bild av bronsålderns 
utbredning (fig. 2). I de sydöstra delarna av områ
det finns relativt få lämningar från bronsåldern och 
de utgörs huvudsakligen av lokaler med blockgra
var och skärvstenshögar, enstaka rösen och en skål- 
gropslokal. Vid Kumla (18-22,5 m ö.h.) har gravar, 
härdar, gropar och stensträngar undersökts på ett 
impediment. I gravarna påträffades en pincett och 
nålar i brons, en glaspärla samt keramik. Utifrån 
fynd och ,4C-dateringar daterades tre av gravarna 
till yngre bronsålder (med reservation för att vissa 
av fyndkategorierna förekommer under flera perio
der). Även en grop med fiskben och en härd date
rades till denna period (Persson m.fl. 2002.-24f.). I 
närområdet har också enstaka härdar från perioden 
framkommit (Aspeborg m.fl.. 1997:25). Från dessa 
delar finns få lösfynd, en bältekupa har påträffats vid 
Marielunds station (Funbo, SFIM 17343:1444k).

De sydvästra delarna av området domineras av 
en stor mängd skärvstenshögar. Från Bredåker i 
väster och till Jälla i öster finns en av Uppsalaom
rådets större koncentrationer av skärvstenshögar, 
cirka 250 stycken, fördelade på över 40 lokaler. 
Den största enskilda ansamlingen finns runt Vak- 
sala kyrka. Här förekommer också ett antal skål- 
gropslokaler.

Förutom de tidigare registrerade lämningarna 
har arkeologiska undersökningar under senare år 
fördjupat bilden. På Samnans norra sida, i de västra 
delarna av Bredåker och vid Stora Lötgården har 
boplatslämningar daterade till äldre bronsålder 
framkommit (Karlenby 1993; Frölund 2005b). I de 
östra delarna av Bredåker har ytterligare bronsål- 
derslämningar påträffats, både hus och kokgropar 
men också spår efter gjuteriverksamhet (brons, de
gel- och gjutformsfragment mm.). De har daterats 
till yngre bronsålder (Häringe Frisberg & Göth- 
berg i998:43ff, 58£f; Scheutz & Schütz 2005:18; 
Schütz 2006:44; Frölund & Schütz 2007). Ett 
stycke söderut, i närheten av gården Eriksberg har

Bredåker

Gamla
Uppsala

□ Blockgrav 
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* Skålgropslokal 
o Skärvstenshög O o 00
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Marielund

Figur 2. Samnans dalgång - ett urval av fornlämningar med datering till bronsålder. 
Figure 2. The Samnan valley - a selection of ancient monuments dated to the Bronze Age.
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boplatslämningar i anslutning till en skärvstens- 
hög 14C-daterats till mellersta bronsålder (Fa
gerlund 2004a:i6ff.). Också inom en husterrass 
påträffades kulturlager som utifrån fornlämnings- 
miljö och lagrets karaktär torde kunna knytas till 
bronsålder (Fagerlund 2004b:iiff.). På södra sidan 
av Samnan, vid Berget och Lövstaholm, har bo
platsanläggningar undersökts med dateringar till 
äldre och yngre bronsålder (Fagerlund & Åberg 
2005:18; Häringe Frisberg m.fl. 2007). Senast har 
undersökningar vid Gamla Uppsala kyrka kunnat 
datera boplatsanläggningar till äldre bronsålder 
(Göthberg manus). Ytterligare boplatsanlägg
ningar daterade från övergången bronsålder-äldre 
järnålder har framkommit vid undersökningar i 
området kring Gamla Uppsala (Hedlund & Ring- 
qvist 1973; Anund m.fl. 1998).

Längre österut vid Brillinge har en brand- och 
en skelettgrav från yngsta bronsålder undersökts 
(Magnusson & Sundquist 1956). Vid Vaksala 
kyrka har skärvstenshögar daterade till meller
sta och yngre bronsålder undersökts (Almgren 
1912c; Wexell 1994) men även mer omfattande 
boplatslämningar i form av hus, härdar och kul
turlager har under 2006 blivit föremål för under
sökning. Bland dem kan nämnas ett tvåskeppigt 
hus och keramik av bronsålderstyp (Gustafsson 
muntligt). Ytterligare ett hus med datering till 
yngre bronsålder har undersökts vid Ytterbacken 
(Ölund & Hennius 2004:45f.). Enstaka boplats
anläggningar och skärvstenshögar har undersökts 
vid Åby och Trälösa (Rentzhog 1967; Rentzhog 
1968; Fagerlund 2002:8).

Lösfynden från området är relativt få. Gemen
samt för samtliga är dock att närmare uppgifter 
kring proveniens oftast saknas. Från Gamla Upp
sala socken (utan närmare proveniens) finns två 
bronsdolkar (UMF 972 och 973), en spjutspets 
(UMF 974) samt två holkyxor (UMF 984 och 987) 
registrerade. På Råbys marker har två bronsarm- 
ringar (av oklar datering) och en holkyxa påträf
fats (UMF 343d respektive UMF 988).

Den samlade bilden av de undersökningar, 
som gett dateringar till bronsåldern visar att akti
viteter av olika slag försiggått i området, men det 
bör också betonas att enstaka dateringar som fal
ler inom perioden övergången bronsålder-äldre

järnålder kan vara något osäkra på grund av de 
dateringsproblem (kalibreringsplatån), som in
faller vid denna period.

Diskussion
De glaciala och postglaciala lerslätterna kring 
Gamla Uppsala ligger på nivåer från 15 till som 
högst 30 m ö.h. Däremellan ligger större morän
bundna impediment och hällmarker insprängda. 
Nivåer under 15 m ö.h. återfinns först cirka 2,5 
kilometer söderut, inne i centrala Uppsala. Jemt 
Anna Eriksson har tidigare beskrivit hur stora de
lar av slättlandskapet legat under vatten för mer 
än 2700 år sedan, det vill säga under yngre brons
ålder (Eriksson 1996:160). Senare har 20-meters- 
kurvan daterats till cirka 3000 BP, okalibrerat 
(Karlenby i99ya:48, fig. 4-5). Mot bakgrund av 
ett antal dateringar till äldre bronsålder från bo
platser i området, har den tidigare uppfattning
en att landskapet kring Gamla Uppsala tidigast 
skulle ha torrlagts omkring yngre bronsålder visat 
sig vara felaktig. Exempel på dateringar till äldre 
bronsålder är en djurbensdeponering vid Stora 
Lötgården (BP334o±4o) på nivån 22,5 m ö.h. 
(Ua-24436; Frölund 2005b), ett sotlager vid kyr
kan i Gamla Uppsala (BP3025±4o) på nivån 29,7 
m ö.h. (Ua-32436; Göthberg manus) samt en grav 
från Bredåker (BP307o±5o) på nivån 25,7 m ö.h. 
(Poz-9105; Frölund & Schütz 2007). Det finns 
ingen anledning att förmoda att dessa anläggning
ar skulle vara av marin karaktär. Ytterligare date
ringar till både äldre och yngre bronsålder stär
ker denna bild. Därför bör de högre partierna på 
2o-metersnivån och däröver har tagits i anspråk 
under äldre bronsålder, det vill säga cirka 1000 
år tidigare än vad som tidigare ansetts. Nivåerna 
omkring 17-19 m ö.h. har kunnat bebyggas un
der yngsta bronsålder-äldsta järnålder, vilket bör 
innebära att områdena då varit torrlagda. I trak
terna kring Täby, norr om Stockholm, daterades 
20-meterskurvan helt nyligen till 1700-1300 f.Kr. 
(Karlsson & Risberg 2006).

Landskapet kring Skälby påminner mycket om 
det vid Bredåker. Liksom vid flera bronsåldersbo- 
platser har lokaliseringen av bebyggelsen här, åt
minstone till en början, styrts av närheten till vatt-
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net. Merparten av lämningarna från bronsålder i 
området återfinns på 2 5-metersnivån eller däröver 
(Karlenby 1998:6). Där de forna havsvikarna en 
gång var breder idag vida slätter ut sig. Norr, öster 
och söder om de undersökta fornlämningarna vid 
Skälby har slättlandet en ansenlig utsträckning. 
Detta kan jämföras med Samnans något smalare 
dalgång vid Bredåker. Även i åkerlandskapet kring 
Skälby finns uppstickande moränholmar bevuxna 
med gran och lövträd. I väster dominerar Enkö- 
pingsåsen, som på vissa partier, till exempel vid 
Äs norr om Skälby, höjer sig 50 m ö.h. Så rent ge
nerellt kan man säga att området kring Skälby, i 
jämförelse med Bredåker, är mera höglänt. De un
dersökta fornlämningarna vid Skälby låg på nivån 
30-31 m ö.h. Detta är att jämföra med lämningar 
vid Bredåker som återfanns runt 2 5-metersnivån.

Om bronsålderns produktion
Vid undersökningarna i Bredåker framkom flera 
lämningar efter bronsgjutning (Scheutz & Schütz 
2005; Schütz 2006; Frölund & Schütz 2007). 
Med utgångspunkt från dessa och i jämförelse 
med andra platser där spår av bronsgjutning på
träffats kan bronshantverkets organisation disku
teras och om platserna där lämningarna återfinns 
kännetecknas på något speciellt vis. Kan till ex
empel fornlämningsmiljön ge någon ledtråd? Här 
kommer diskussionen kring bronsgjutningen vid 
Bredåker att sättas i relation till lämningarna från 
Skälby i Vårfrukyrka socken.

De mest påtagliga spåren efter bronsgjutning 
utgörs av deglar, gjutformar, metallrester, fär- 
diggjutna föremål samt i vissa fall produktions- 
anläggningar. Huvudsakligen härrör fynden från 
boplatser, men de ingår även i depåfynd. Mer 
sällan hittar man gjuterilämningar i gravkontex
ter (Sørensen 1989:462). Ett uppländskt exempel 
där gjuteriavfall påträffats i fyllningen hos gravar 
är Broby i Börje socken, Uppland. Där innehöll 
gravfyllningarna förutom gjuteriavfall också ler- 
klining, keramik och sot (Schönbäck i959:6off.).

När lämningar efter metallhantverk framkom
mer på en boplats väcks ofta frågan om platsen haft 
någon speciell betydelse. Har den varit centrum 
för produktionen i ett större område? Vissa menar

att bronshantverket knappast förekommit på den 
”normala” gården, utan att det varit koncentrerat 
till egendomar tillhörande samhällets övre skikt 
(Carlie 2004). Andra menar att bronsgjutning 
nog förekom på de flesta bronsåldersboplatser och 
förmodligen inte var knuten till en speciell plats 
(Eriksson 2007:170). I sammanhanget bör också 
nämnas diskussionen kring ”vandrande hantver
kare” eller om de permanent var knutna till en 
plats. Oavsett vilket kan man konstatera att yrkes
skickligheten varit stor.

I Uppland finns lämningar från bronsgjutning 
på flera platser (fig. 3). Främst rör det sig om fynd 
av degel- och gjutformsfragment, metallsmältor 
och bronstenar.

Förutom vid Bredåker har bronsgjutning med 
största sannolikhet också förekommit vid till ex
empel Apalle i Övergrans socken (Eriksson 2003), 
Håga i f.d. Bondkyrko socken (Victor 2002), 
Onslunda i Tensta socken (Eriksson & Östling
2005) samt vid Skälby i Vårfrukyrka socken (Ol- 
deberg i960). Tilläggas bör att merparten av de 
här nämnda platserna med hänsyn till storlek och 
övrigt fyndmaterial, nog faller utanför ramarna 
för ”normala” boplatser. Man kan dock fråga sig 
om man på dessa platser gjutit brons för vidare 
distribution eller enbart för eget bruk. Omfatt
ningen av gjuteriverksamheten borde avspegla 
sig i antalet anläggningar som kan knytas till pro
duktionen. Ett större antal anläggningar skulle 
kunna indikera mer omfattande verkstäder på mer 
centrala platser, där man tillverkat mer unika fö- 
remålstyper (se till exempel Sørensen 1989:468). 
Problemet är att anläggningar som gjutgropar och 
smälthärdar, som använts i verksamheten, hittills 
varit sällsynta.

Allt pekar på att kunskapen om bronsgjutning 
varit utbredd och att den troligen också ökade un
der bronsåldern (Sørensen 1989:462). För södra 
Skandinaviens del har boplatser med bronsgjut
ning varit vanligt förekommande, men mängden 
och typen av lämningar har varierat och produk
tionen har varit inriktad enbart för eget behov 
(Wrang 1982:12!?, 34). Detta kan tyda på en lo
kal bronsproduktion av mindre prestigefyllda 
objekt (knivar, rakknivar, nålar, holkyxor mm.) 
över i stort sett hela Skandinavien. Till skillnad
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Figur 3. Platser med lämningar efter bronsproduktion som omnämns i texten. 

Figure 3. Sites with remains of bronze production mentioned in the text.

mot förhållandena under äldre bronsålder förefal
ler tillverkningen av bronsföremål under yngre 
bronsålder att ha varit decentraliserad (Sørensen 
lpSp^óif.). Detta indikeras av att spridnings- 
bilden över gjuteriplatser inte överensstämmer 
med spridningsbilden över de gjutna artefakterna 
(Sørensen 1989:463). Eriksson däremot anser att 
gjutningen kan ha varit centraliserad i den bemär
kelsen att den utförts av enstaka specialister (Er
iksson 2007:170).

En intressant iakttagelse i sammanhanget är att 
det på ett antal platser med fynd knutna till brons- 
gjutning också finns spår efter järnframställning. 
Vid Hällby i Litslena socken påträffades järnslagg, 
bitar av ugnsfodring, järnmejslar och järntenar 
tillsammans med en bronsten och bronsdeglar 
i och under kulturlagret samt i skärvstenshögar. 
Platsen tolkades som en boplats/verkstadsplats 
och järnhanteringen kan med största sannolikhet 
dateras till bronsålder, möjligen början av period 
IV (Hjärthner-Holdar 1993:80,91). Inom ett grav-

och boplatsområde med skärvstenshögar vid Stor- 
vreta, Gamla Uppsala socken, hittades också slagg 
från järnframställning. Järnhanteringen kunde här 
dateras till yngre bronsålder (Hjärthner-Holdar 
1993:86, 91). Den tydligaste kopplingen mellan 
bronstillverkning och järnframställning återfinns i 
depåfyndet från Härnevi prästgård, Härnevi sock
en (se vidare nedan). På ett hängkärl i brons, date
rat till period V, sitter rester efter sex gjutstöd av 
järn. Bronssmeden måste ha besuttit kunskapen 
att järn haft en högre smälttemperatur än brons 
och att man därför valt att använda det till stöden 
(Hjärthner-Holdar I993:i64f.). Dessa fynd talar 
för en centraliserad produktion där bronsgjutarna 
var specialister. Deras stora metallurgiska kun
skap låg förmodligen också till grund för lärandet 
av den nya teknologin rörande framställning av 
järn (Hjärthner-Holdar 1993:188). Dateringarna 
från ovan nämnda platser styrker ett påstående att 
man började framställa järn i Sverige redan under 
yngre bronsålder (Hjärthner-Holdar 1993:94).
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Exemplet Bredåker - Skälby
Som tidigare nämnts är de vanligaste spåren efter 
bronsgjutning på boplatser gjutforms- och degel- 
fragment samt mindre bronsföremål, exempelvis 
tenar. Vid Bredåker framkom dock också anlägg
ningar, som tolkades ha ingått i verksamheten 
(Scheutz & Schütz 2005; Schütz 2006; Frölund 
& Schütz 2007). Det rörde sig om gjutgrop/ar, 
smälthärdar samt avfallsgropar. Anläggningarna 
låg i och strax utanför ett kulturlager och kunde 
delas in i tre grupper. Till grupp 1 kunde en gjut- 
grop och två härdar föras. Gjutgropen var tämli
gen oansenlig, 0,38 x 0,33 meter stor i ytan och 
0,12 meter djup. Fyllningen var gråsvart och gru
sig från skärvsten. I gropen påträffades gjutforms- 
fragment. I nedgravningens mitt fanns ett sandigt, 
ljusgrått parti med inslag av kol. Tolkningen att 
det rörde sig om en gjutgrop gjordes utifrån fynd
materialet samt fyllningens sammansättning. 
Det sandiga partiet var lämpligt att placera en 
gjutform i. En av härdarna hade ett klart sam
band med gjutgropen. Fyllningen innehöll stora 
mängder kol, sot, lera och grus. I profil syntes en 
kilformad lerlins som från ytan intill den östra 
begränsningskanten sträckte sig ned mot botten 
i mitten av härden. Denna markerade troligen lä
get för en blåsbälg som varit anbringad i härden. 
Mängden kol och sot pekade på att härden kunde 
ha använts för smältning av till exempel brons. 
Vid smältning fordrades en hög temperatur, vilket 
bäst uppnåddes genom glödeld. Till detta gick det 
åt stora mängder kol. Det korta avståndet mellan 
gjutgropen och härden visar på ett klart samband 
mellan smältningen av metallen i härden och upp
värmningen av gjutformen i gjutgropen (Frölund 
& Schütz 2007:36, 41, 241).

På cirka 10 meters avstånd från denna grupp låg 
grupp 2, bestående av en härd, ett antal nedgräv- 
ningar samt en ugn. En av de större nedgrävning- 
arna tolkades som en möjlig arbetsgrop, i övriga fall 
rörde det sig med stor sannolikhet om avfallsgropar. 
Gjutningen genererade åtskilligt med avfall (bland 
annat ett antal bronssmältor), som återfanns i kul
turlagret. Avfallet låg som i ett stråk från grupp 1 
mot sydväst (Frölund & Schütz 2007:240h). Totalt 
påträffades 78 fragment av gjutformar. Ungefär

hälften av dem hade någon form av avtryck och/ 
eller finslamning. För de övriga var det godset i sig 
som var avgörande för tolkningen. Formarna kan 
ha använts för tenar, sylar eller tenformade delar 
av föremål, till exempel dräktnålar. Tolv fragment 
hade intryck efter en flat, i vissa fall något konvex 
eller konkav, föremålsdetalj. Då fragmenten var 
små gick det inte att urskilja några specifika före- 
målstyper. Fem fragment torde dock med stor san
nolikhet tillhöra en gjutform till en skivhuvudnål 
(Frölund & Schütz 2007:241). Fyndspridningen är 
ytterligare en indikation på att denna del av un
dersökningsområdet utgjorde själva gjuteriplatsen. 
Inom detta område framkom också merparten av 
bronssmältorna. Möjligen kan också ett grophus 
samt ytterligare några mindre huskonstruktio
ner knytas till verksamheten. För denna tolkning 
talar fynden av gjutforms- och degelfragment i 
anslutning till konstruktionerna. Byggnaderna 
skulle kunna ha använts vid efterbearbetning, till 
exempel framtagning och finputsning, av de gjutna 
bronsföremålen (Frölund & Schütz 2007:243).

Den tredje gruppen med gjuterilämningar på
träffades år 2005, cirka 35 meter från grupp 1. 
Lämningarna bestod av en härd, avfallsgropar, en 
möjlig gjutgrop, gjutforms- och degelfragment, 
bronssmältor samt en bronskniv. Bronssmältorna 
framkom i den eventuella gjutgropen tillsammans 
med gjutforms- och degelfragment. Merparten 
av gjutformsfragmenten gick inte att härleda till 
någon speciell föremålsform. Ett fragment hade 
en större plan yta och detta, liksom en del övriga 
fragment, kan ha använts vid tillverkningen av 
större föremål. På ett fragment hade gjutkavite- 
ten spår antingen av en kant eller en langsgående 
räffla/skåra i ett föremål av okänd karaktär eller 
av större ten, som exempelvis en halsring. Brons
smältor påträffades också i de som avfallsgropar 
tolkade större nedgrävningarna. I en av dessa 
framkom också bronskniven (Schütz 2006). Den 
var eneggad och liknade knivar daterade till yngre 
bronsålder (Baudot! ip6o:28f, Tafel VII). Kniven 
kan ha hamnat i nedgravningen av misstag eller 
var kanske tänkt att omsmältas. Strukturen på an
läggningarna inom grupp 3 överensstämde med 
den för anläggningarna inom grupp 1 och 2 (Frö
lund & Schütz 2007:244).
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Det fanns två tänkbara scenarier för hur gjute- 
riverksamheten vid Bredåker kunde ha varit or
ganiserad. Antingen kan det röra sig om en om
fattande verksamhet med flera samtida verkstäder 
eller en mindre, kringflyttande verksamhet. Uti
från tester av dateringar från de båda områdena 
1-2 och 3 med metoden Combine i kalibrerings
programmet OxCal (ver. 3,10) kunde vissa små 
differenser urskiljas. Resultaten av Combineme- 
toden indikerar huruvida 14C-värden från olika 
objekt kan betraktas som överensstämmande el
ler inte, vilket ges av ett indexvärde uttryckt i %. 
Resultaten från Bredåker visade att gjuterianlägg- 
ningarna från grupp 1 och 2 var samtida, sam
tidigt som de visade att de troligen var äldre än 
lämningarna inom grupp 3. Detta skulle tala för 
tolkningen att det rört sig om en återkommande 
verksamhet (Frölund & Schütz 2007:246).

Av gjutformsfragmenten från Bredåker att 
döma verkar man mest ha gjutit smärre föremål, 
som inte kan sägas tillhöra gruppen prestigevaror. 
Detta överensstämmer med det av Sørensen och 
Wrang beskrivna mönstret (se ovan). Gjuteriläm- 
ningarna vid Bredåker härstammar från bronsål
derns yngre del, då kunskapen om bronsgjutning 
torde ha varit utbredd och verksamheten vanligt 
förekommande på boplatserna. Vid Bredåker har 
man åtminstone gjutit bronsföremål för eget be
hov. Fler undersökningar i angränsande områden, 
med en eventuell ökning av samtida gjuteriläm- 
ningar, skulle med all säkerhet kunna ge svar på 
frågan om det här också skulle kunna röra sig om 
en lokal bronsproduktion av till exempel knivar, 
nålar mm. för spridning inom närområdet.

Vid Skälby såg bilden av gjuterilämningarna 
något annorlunda ut. Fynd av gjutforms- och de- 
gelfragment gjordes i två högar. Mellan högarna 
uppmättes höga fosfathalter, vilket tolkades som 
bevis för boplatslämningar (Oldeberg 1960). 
Hög I innehöll störst antal fragment av gjutfor
mar (cirka 400 stycken) och deglar (cirka 200). 
Ursprungligen hade högen varit cirka 12 meter 
i diameter och dess höjd uppgick till 1,30 meter. 
Under ett lager grästorv framkom ett cirka 0,60 
meter tjockt lager av kolblandad jord med inslag 
av skörbränd sten. I botten av högen framkom 
en samling större stenar, vilka tolkades som res

terna efter en härd. Hög II var något oregelbun
den, diametern varierade, som störst var den 16 
meter. Höjden uppgick till 1,10 meter. I hög II 
framkom endast några små gjutformsfragment 
och degelskärvor. Den övervägande fyndmäng
den bestod av lerklining, keramikskärvor samt 
djurben. Även hög II bestod av ett lager grästorv 
över ett lager med kolblandad mylla med inslag 
av skörbränd sten (Oldeberg ip6o:sff.). I gjut
formarna vid Skälby har man gjutit större före- 
målstyper som till exempel vapen (svärd, dolkar 
och spjutspetsar) samt smycken såsom hängkärl 
och bältekupor. Det finns också gjutformar till 
nålar, spännen, halsringar mm. När det gäller 
tolkningen av lämningarnas betydelse har Olde
berg för Skälbys del antagit att området runt det 
båda högarna varit tätt bebyggt, men att spåren 
efter själva bebyggelsen är bortodlade. De ansen
liga fyndmängderna anser han tyder på att gju- 
teriverksamheten varit av betydande omfattning 
och att högarna kan knytas till verkliga boplat
ser med verkstadskaraktär. Att det i de båda hö
garna påträffades skörbrända stenar samt rikliga 
mängder träkol såg Oldeberg som ett argument 
för att bronsgjutning skett direkt på platsen (Ol
deberg 1960:40, 43). Sett till antalet gjutforms- 
och degelfragment bör produktionen ha varit 
omfattande. Vissa av föremålen som gjutits till
hör mer unika föremålstyper, till exempel svärd, 
dolkar och spjutspetsar, vilka kan föras till grup
pen prestigevaror. Tillverkningen av föremål av 
denna dignitet bör ha varit begränsad till ett fåtal 
verkstadsplatser, då de använts för att legitimera 
makten hos samhällets elit. Detta är ytterligare 
ett argument för att betrakta Skälby som en verk- 
stadsplats med en centraliserad produktion. Om 
det i Skälby skulle ha suttit en elit kan emellertid 
diskuteras. Kristian Kristiansen har i en modell 
påvisat att prestigeföremål i gravar ska ses som 
återspeglingar av att en ny elit etablerar sig. Ofta 
utgörs gravarna av storhögar. Den första fasen i 
denna etablering karaktäriseras av en övervikt av 
vapen i gravarna, därefter när maktförhållandet 
har konsoliderats så ökar kvinnliga föremålska- 
tegorier (Kristiansen 1998:75). På Skälbys och 
Åkerbys ägor har det framkommit bronsföremål i 
ett antal gravar. Fynden kan inte sägas falla inom
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ramarna för vad Kristiansen ser som typiskt för 
gravar tillhörande en ny elit. Det rör sig endast 
om rakknivar, bronsfragment, knivar, dubbel- 
knappar samt fragment av bronsskäror (SHM 
25012, 24577, 26455). Gravarna kan inte heller 
karaktäriseras som storhögar. Detta faktum kan 
man dock fästa mindre vikt vid, då storhögar är 
en gravtyp som kanske främst är typisk för Syd- 
skandinavien. För Skälbys del skulle det kunna 
vara så att vi har att göra med en redan etablerad 
elit, där behovet av manifestation i gravsamman
hang inte längre var nödvändigt.

Att jämföra Bredåker med Skälby är intressant 
så till vida att båda platserna kan dateras till yngre 
bronsålder. Det som gör en jämförelse något pro
blematisk är att de lämningstyper som undersökts 
sinsemellan är så olika, men det är värt ett försök. 
Möjligen kan man tolka Skälby som en större 
verkstad än Bredåker, i alla fall syns produktionen 
ha haft en annan inriktning. Skälby bör också, av 
de gjutna föremålstyperna att döma, ha fungerat 
som en central distributionsplats för prestigeföre
mål till skillnad från Bredåker. I övrigt är de båda 
platserna ganska olika sett till vilka lämningstyper 
som undersöktes. Vid Skälby upptäcktes inga bo
platslämningar. Att boplatsen helt skulle ha för
störts av odling är inte särskilt troligt och rester 
av nedgrävda anläggningar kan ha funnits. Detta 
kan till exempel jämföras med situationen i Bredå
ker, där boplatslämningarna, trots intensivt od
lande, var mycket väl bevarade. För Bredåkers del 
skulle det också ha varit av intresse att undersöka 
några av de skärvstenshögar som finns i området. 
Detta för att utröna om ett material liknande det 
i Skälby deponerats i högarna. En likhet mellan 
Bredåker och Skälby finns dock. Gjutformar för 
skivhuvudnålar liknande de i Bredåker påträffades 
också i Skälby (Eriksson 2007:172 och där anförd 
litteratur). Liksom i Bredåker verkar gjutnings- 
processen ha ägt rum utomhus. Några stolphål i 
anslutning till gjutgropar eller härdar som skulle 
kunna tyda på en överbyggnad av något slag på
träffades inte. I Skälbys saknades också stolphål 
för några större byggnader. Oldeberg bortsåg dock 
inte från möjligheten att smeden suttit under nå
gon form av enklare skydd (Oldeberg 1942:1701!.). 
Detta resonemang har mött kritik, då den stora
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mängden lerklining i högarna mycket väl skulle 
kunna härledas till större och stabilare konstruk
tioner (Wrang 1982:8).

I diskussionen kring Skälbys och Bredåkers res
pektive funktioner i ett bronsproducerande sam
hälle finns ytterligare en intressant dimension, en 
gemensam nämnare, nämligen depåfyndet från 
Härnevi i Härnevi socken. Detta gjordes 1902 och 
bestod av ett hängkärl, en bältekupa, ett glasögon
spänne, elva bronsnålar, tolv dubbelknappar, en 
knapp med ögla på baksidan, två hängprydnader, 
två spirailagda armringar, en ring av spirallagd 
tråd, tre holkyxor, en spjutspets, fragment av en 
svärdsklinga, en kniv eller skära, elva fragmenta
riska ryggtappsskäror, två gjuthuvuden, en rund 
ten samt fragment av två bronskärl. Fyndet anses 
vara ett skrotfynd, en bronssmeds materialförråd. 
Föremålens datering sträcker sig från period IV 
till period VI (Hjärthner-Holdar 1993:164). Vid 
undersökningar 1994, cirka 300 meter från plat
sen för depåfyndet, framkom boplatslämningar 
och bland annat fynd av gjutformar i en skärv- 
stenshög (Karlenby 1998:26!.). Några av bitarna 
bildade tillsammans ett runt eller ovalt fragment 
av en gjutform. Vid en jämförelse med gjutforms- 
materialet från Skälby upptäcktes likheter med 
formar för gjutning av tenformiga föremål, exem
pelvis halsringar. En mer tilltalande tolkning var 
att fragmenten kom från den inre formen till ett 
hängkärl, liknande det i depåfyndet. Ett test gjort 
på ett annat hängkärl har visat att det är en möj
lighet. Sammanfattningsvis är likheterna mellan 
Skälby och Härnevi följande:

• gjutformarna från de båda platserna liknar 
varandra

• fyndomständigheterna var lika; skärvstens- 
hög i anslutning till plats med förhöjda fos
fatvärden,

• dateringarna från de båda platserna är ungefär 
desamma (daterbara föremål tillhör period V).

Bredåkers koppling till Härnevi ges av gjutforms- 
fragmenten till skivan på en skivhuvudnål från pe
riod V (Eriksson 2007:172). I Härnevifyndet finns 
en nål, vars huvud är snarlikt det som kan ha gju
tits i Bredåker. Som nämnts ovan finns här också
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kopplingen till Skälby i och med att man även där 
påträffade gjutformsfragment som använts för 
gjutning av just denna typ av skivhuvudnålar.

Att knyta samman dessa tre platser utifrån 
ovanstående parametrar kan tyckas banalt och nå
got lättsinnigt, då de föremålstyper det gäller inte 
är unika för just dessa trakter utan också förekom
mer i andra områden. Det har inte heller gått att 
koppla de specifika föremålen till de påträffade 
gjutformarna utan man har endast kunnat påvisa 
att samma föremålstyp kan ha gjutits i formarna. 
Givetvis går det inte att dra för stora växlar utifrån 
detta resonemang och det är inte heller helt klart 
hur resultatet ska tolkas, men de kopplingar som 
finns är intressanta. Det antyder att det funnits 
kontakter mellan dessa platser och kanske också 
ett utbyte av kunskaper om bronsgjutning.

När det gäller framväxten av bronsåldersbe- 
byggelsen i Samnans dalgång finns det nu bevis 
för att de första etableringarna skett redan under 
periodens äldre del, vilket de dateringar, som er
hållits vid senare års undersökningar, visar. Detta 
gäller speciellt området runt Gamla Uppsala och 
Vaksala. Vid Gamla Uppsala kommer dateringar
na från anläggningar som kan vara lämningar ef
ter rituella måltider samt gravar. Rimligtvis bor
de det här också finnas bebyggelse i anslutning 
till dessa lämningar. Alternativt har besöken varit 
av mer tillfällig natur. Vid Vaksala påträffades en 
huskonstruktion som möjligen kan föras till äldre

bronsålder. Här finns också dateringar som går 
tillbaka till period II samt keramik av bronsål- 
derstyp. Gemensamt för Gamla Uppsala och Vak
sala är att båda platserna har legat invid vikar och 
laguner som erbjudit bra förutsättningar för jakt, 
fiske samt strandbete för boskap. Man kan, trots 
begränsade undersökningar, anta att bebyggelsen 
utökats under den yngre bronsåldern. Den stora 
mängden skärvstenshögar inom båda områdena 
talar för detta. Vid Bredåker har lämningar efter 
gjuteriverksamhet från yngre bronsålder kunnat 
konstateras. Det är möjligt att detta gjuteri stått 
för en lokal produktion av mindre bronsföremål, 
som sedan distribuerats inom närområdet. Detta 
scenario bygger på mycket svaga argument då 
antalet bronsföremål funna i området inte är så 
högt. Mycket talar för att de gjuterianläggningar 
som undersökts endast utgör en mindre del av 
verksamhetens totala omfattning. Beträffande 
bebyggelsen vid Bredåker kunde det konstateras 
att åtminstone en gård med agrara funktioner 
etablerats runt 700 f.Kr. Det finns skäl att anta 
att ytterligare gårdar funnits på platsen. Detta 
både utifrån den rådande topografin samt hur öv
riga anläggningar och fynd daterade till perioden 
förhöll sig till ännu inte undersökta områden. 
Området runt Samnans dalgång har varit mycket 
gynnsamt för bosättning, vilket bevisas av den 
fortsatta expansionen vid övergången till förro
mersk järnålder, b
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Summary
Bronze Age in the Samnan valley

T
he Bronze Age environments in the Sam
nan valley have previously been only 
briefly touched upon. The discovery of 
the Bronze Age settlement and the bronze cast

ing at Bredåker/Gamla Uppsala during the exca
vations for the new E4-motorway has given new 
prominence to the area. Together with other set
tlements the Bredåker site formed a background 
to the settlement expansion in the same area dur
ing the Early Iron Age. The aim of this article is 
to see in which context the settlement and bronze 
workshop was established by discussing ancient 
monuments, artefacts, land elevation, topography 
and vegetation history.

In addition a comparison between bronze cast
ing at Bredåker and the remains of activities found 
at Skälby in Vårfrukyrka parish, Enköping is per
formed. Both sites had similar topography. Today 
the sites lie in tilled land, but during the Bronze 
Age the landscape was characterised by sea inlets 
and marsh meadows, providing good conditions 
for hunting and fishing, but also pasture.

During the past years, archaeological excavations 
in the Samnan valley have provided a number of 
datings which show that the area was claimed as 
early as during the Early Bronze Age, a fact that 
has previously been dismissed due to dating from 
elevations, and the assumption that the area was 
submerged until the Late Bronze Age. In Uppland 
there are traces of bronze casting on several sites, 
mainly crucible and mould fragments, bronze 
melts and bronze rods. The evidences point to a
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widespread knowledge of bronze casting, that in
creased as the Bronze Age went on. An interest
ing aspect is that some of the bronze production 
sites also have remains of iron production dated to 
the Late Bronze Age. This implies that the bronze 
casters at these sites used their metallurgical abili
ties to assimilate this technology as well.

In Southern Scandinavia settlements with 
bronze production are common, but the amount 
and types of remains vary. It has been assumed 
that the majority of Late Bronze Age settlements 
in Southern Scandinavia cast their own bronze ob
jects. There may have been a local bronze produc
tion of low-prestige objects such as knives and pins 
throughout Scandinavia. This hypothesis fits with 
the findings in Bredåker in Gamla Uppsala par
ish. In addition to mould and crucible fragments, 
features interpreted as part of the casting activities 
were found on this site. Theses features included 
casting pits, hearths and waste pits. There were 
also a few house constructions, which may have 
been used for after-treatment of the bronze. The 
mould fragments found at Bredåker imply that the 
objects manufactured were generally not prestige 
objects, but that the settlement has had its own 
production of bronze.

Skälby in Vårfrukyrka parish may represent a 
larger workshop. Two heaps of fire-cracked stone 
were excavated, in which large amounts of mould 
and crucible fragments were found. The moulds had 
been used to make larger objects, such as swords, 
daggers, spearheads and large pieces of jewellery.
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The weapons can be conceived as prestige goods 
and the production of these types of objects would 
have been limited to a few sites/workshops, since 
they were used to legitimise the power of an elite. 
It is interesting to compare Bredåker and Skälby 
in that both sites display casting remains, albeit 
of different kinds, from the Late Bronze Age. It

would also be interesting to investigate some of 
the settlement remains at Skälby, as well as some 
of the heaps of fire-cracked stone at Bredåker, to 
see whether or not the similarities between the 
two sites increase. For now, however, the remains 
signify that the two sites performed different func
tions within bronze production. ■



Gamla Uppsala under
ÄLDRE JÄRNÅLDER
Per Frölund, Upplandsmuseet

D
en äldre järnåldern (500 f.Kr.- 550 e.Kr.)
i Gamla Uppsala har i ringa utsträck
ning behandlats av forskningen. Oftast 

har perioden bildat en bakre gräns för yngre järn
ålder (Ljungkvist 2006), eller utgjort en del i ett 
vidare kronologiskt spektrum (Anund m.fl. 1998; 
Ljungkvist 2000a). Kronologiskt har fokus legat 
på yngre järnålder och äldre medeltid och rums
ligt på området mellan storhögarna, kyrkan och 
Kungsgårdsterrasserna. Gamla Uppsala som hög
statusmiljö anses allmänt vara formerad vid tiden 
för Öst- och Västhögens anläggande, som senast 
daterats till 500-talets andra hälft och början av 
600-talet e.Kr. (Ljungkvist 2005). Högarna teck
nar tidigare inledda kulturella, ideologiska och 
sociala förändringar och processer, varför den 
närmast föregående tiden kan bidra med kunskap 
om platsens genes. Fynden och de monumentala 
anläggningarna speglar prestationer avkrävda den 
anonyma befolkning som utgjort platsens ekono
miska bas och försörjning.

Syftet med denna artikel är att ge en bild av den 
äldre järnålderns bebyggelse i Gamla Uppsala. 
Särskilt intresse ägnas den agrara miljön och dess 
utnyttjande, eventuella förändringar och möjliga 
orsaker. Centrala i detta sammanhang är de arke
ologiska undersökningar som sedan 1988 ägnats 
boplatser i Gamla Uppsala och i dess närmaste 
omgivningar. De flesta undersökningarna har va
rit relativt små ytmässigt, men från 2002 har flera 
betydligt mer omfattande undersökningar gjorts. 
Viktig är också den paleoekologiska studien och

undersökningen av Sjödyn (Almgren 2005b). Re
sultaten från dessa undersökningar har var och en 
för sig bidragit till att förändra bosättnings- och 
bebyggelsebilden. Detta är ett försök till att ge ett 
mer samlat perspektiv.

Med den äldre järnålderns Gamla Uppsala avses 
området mellan vattendraget Samnans utflöde i 
Fyrisån i norr, Högåsen i söder och i öster av den i 
stort sett fynd- och fornlämningslösa zonen mel
lan Gamla Uppsala och Brillinge. Området moti
veras av var den kända äldre järnåldersbebyggelsen 
uppträder men också av att den historiska gränsen 
mellan Bredåkers och Gamla Uppsala byar skär 
över flera av dessa boplatser (füg. 1).

Den äldre järnålderns 
lämningar i Gamla Uppsala
Bosättningar med konkreta spår av bebyggelse 
från äldre järnålder har påträffats på sex platser. 
På Samnans norra sida mellan Bredåker och St. 
Lötgården har delar av en omfattande bebyggelse 
undersökts vid flera tillfällen (Häringe Frisberg & 
Göthberg 1998; Frölund & Schütz 2007; Göthberg 
& Ljungkvist 2007; Frölund 2005b). På den södra 
sidan har bebyggelse undersökts i närheten av de 
under 1800-talet utflyttade gårdarna Berget och 
Lövstaholm (Frölund 2005a; Fagerlund & Åberg 
2005; Häringe Frisberg m.fl. 2007). Bebyggelsen 
vid Gamla Uppsala skola respektive Gamla Uppsala 
kyrka har också undersökts vid flera tillfällen (Vin
berg 1995; Göthberg 2002, manus; Saers 1970).
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Bebyggelse äldre järnålder
Hagar/impediment
Åker
Ängsmark 
250 500 m

★ / ' *
St Lötgården ★/ ★ Bredåkel

Gamla Uppsala

Kyrka
★

Lövstaholm

“ X V
AUa$ m Be

L

v

Figur i. Karta visande Gamla Uppsalaområdet med utbredning enligt texten ovan. Särskilt markerade utöver 
bebyggelse från äldre järnålder är våtmarker (utbredning enligt äldre kartmaterial), höjdkurvor och den historiska 
gränsen mellan byarna Gamla Uppsala, Bredåker, Husby och Brillinge.

Figure i. Map ofthe Gamla Uppsala area with distribution as in the text above. In addition to settlements from 
the early Iron Age, wetlands (distribution according to cadastral maps), elevation lines and the historical boundary 
between the villages of Gamla Uppsala, Bredåker, Husby and Brillinge.

Berget Bredåker Gla Up k:a Gla Up skola Lövstaholm St. Lötgården
20 000 m2 50 000 m2 900 m2 2 300 m2 30 000 m2 1 900 m2

Figur 2. Tabell visande storleken på undersökta ytor av boplatser med bebyggelse från äldre järnålder.

F i G U R E 2. Table presenting the dimensions ofexcavated areas on settlements with buildings from the early Iron Age.
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På de yngre järnåldersboplatserna vid Mats
gården, Storgården och Östra gärdet har visser
ligen aktiviteter med dateringar till äldre järnål
der framkommit men någon bebyggelse har inte 
konstaterats. Däremot har bebyggelse från och 
med vendeltid och framåt konstaterats (Anund & 
Göthberg 1998; Duczko 1993 &i990b; Fagerlund 
& Frölund 1993a; Lindkvist 2005b; Ljungkvist 
2000b, 2006). Antalet undersökta förhistoriska 
gravar från äldre järnålder är få. Ett tjugotal re
lativt anonyma gravar från förromersk- romersk 
järnålder har undersökts på områdets största grav
fält av äldre järnålderskaraktär, Råby Park (Aspe- 
borg m.fl. 1995:11). Lösfynd som kan knytas till 
perioden är få. En silverdenar (Hadrianus), en 
urna och en stor ring skall ha påträffats i slutet av 
1600-talet när en hög i Gamla Uppsala undersök
tes i närvaro av Karl XI (Wiséhn 1989:88). Äldre 
järnålder förefaller vara den period, som är mest 
otydlig i Gamla Uppsala, åtminstone ovan jord.

Karaktäristik av bebyggelse
Söder om Bredåker har delar av ett större boplats
område undersökts. Det har rumsligt sett varit se
parerat till två ytor på ömse sidor om en tidigare 
bäck. Till äldre järnålder har 69 hus daterats (Frö
lund & Schütz 2007). Bebyggelsen har hela perio
den bestått av (minst) sex gårdar med flera samtida 
hus. Bevarade partier av hägnader inkluderande en 
fägata antyder att gårdarna haft separata inägor, se
nast från och med äldre romersk järnålder. Utöver 
den samlade bebyggelsen har en gård med bl.a. ett 
större terrasshus och tillhörande hägnadssystem in
kluderande en längre fägata funnits (Ljungkvist & 
Göthberg 2007). Denna gård uppvisar avvikande 
drag visavi övrig bebyggelse genom framförallt de 
på terrasser uppförda husen men också genom det 
topografiska läget. Gårdens kronologi tycks vara 
komplicerad men det förefaller någorlunda klart 
att den har etablerats under äldre romersk järnål
der och använts relativt länge in i folkvandrings- 
tid. I rådande kunskapsläge förknippas sådana drag 
med samhällelig hierarkisering och stratifiering 
vilket innebär att gården kan attribueras till ett 
högre socialt skikt än övriga gårdar (Ljungkvist & 
Göthberg 2007). Ett stycke söder om huvuddelen
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av bebyggelsen har en kortlivad satellitgård legat, 
placerad på en mindre platå strax ovan Samnan vid 
dess norra sidvallsäng. Gården har knutits till sär
skilda funktioner inom den agrara produktionen 
(Frölund & Schütz 2007:25ff.).

Endast mindre förskjutningar sker av bebyggel
sen under perioden varför den kan karaktäriseras 
ha en hög grad av stabilitet vilket också visas av 
omfattande överlagringar. Bebyggelseutveckling
en har tolkats som att den sammanlagda husytan 
ökar totalt hos både hus med bostad och ekonomi
byggnader under perioden. För husen med bostad 
ökar ytan kraftigt mellan förromersk och romersk 
järnålder för att minska under folkvandringstid, 
medan ekonomibyggnadernas yta däremot fort
sätter att öka även under folkvandringstid. Under 
folkvandringstid byggs inte längre de tidigare fö
rekommande minsta typen av ekonomibyggnader 
(d.v.s. hörnstolpshus). Under romersk järnålder har 
gårdens storlek ökat både vad gäller antal hus och 
disponibel yta jämfört med tidigare. Utöver detta 
sker samtidigt förändringar av husens konstruktion 
med en övergång från överbalanserade till underba- 
lanserade mittskepp (Frölund & Schütz 2007:238). 
Utvecklingen tyder på en relativt kraftig ökning av 
gårdarnas förråds- och lagringskapacitet.

Vid St. Lötgården har en mindre del av en omfat
tande bebyggelse och verksamhet undersökts (Frö
lund 2005b). Tre hus förlagda till ett utpräglat höjd- 
läge har daterats till folkvandringstid. Ett av husen 
var av relativt kraftiga dimensioner. Äldre och yngre 
dateringar och omfattande överlagringar tyder på 
att bebyggelsen omfattat tiden yngre förromersk 
järnålder-vendeltid. Här fanns också ett ovanligt in
slag av rituella djurbensdeponeringar som daterats 
till äldre bronsålder och äldre järnålder.

Vid Berget har delar av en omfattande bebyggel
se fördelad till två topografiskt olika lägen under
sökts, dels i krönläge på en markerad platå och dels 
i lägre liggande mark vid Samnans sidvallsängar. 14 
hus har daterats mellan yngre förromersk järnålder 
till folkvandringstid och representerar minst fyra 
gårdar. Den låglänta och lägre belägna bebyggel
sen har tolkats som en satellitgård under tiden 200 
f.Kr.- 300 e.Kr. Även här fanns spår av hägnader. 
Bland dem fanns en s.k. fundamentshägnad, en för 
uppländska förhållanden ovanlig typ, som utgjort
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en del av en fägata. Kärnbebyggelsen, med äldre 
och yngre dateringar än satellitgården, har varit 
belägen på krönet. Från yngre romersk järnålder 
fanns två kraftigt byggda hus med en framträdande 
placeringar. Det ena var placerat på den yttre kan
ten av platån ut mot dalgången, i anslutning till en 
30 m lång fägata. Det andra har troligen varit ett 
terrasshus av större dimensioner anlagt på områ
dets högsta punkt (Fagerlund 2004c; Fagerlund & 
Åberg 2005; Frölund 2005a).

Intill Lövstaholm, ett par hundra meter nord
väst om Berget, har delar av en omfattande be
byggelse om ett 20-tal hus från tiden yngre för
romersk järnålder-folkvandringstid undersökts 
(Fagerlund & Åberg 2005; Häringe Frisberg m.fl. 
2007). Spår av hägnader fanns men i mindre om
fattning än vid Berget och Bredåker. Även här var 
bebyggelsen fördelad till två topografiskt olika 
lägen. På den nedre delen och intill samma sid- 
vallsäng som Bergets och Bredåkers satellitgårdar 
har nitton hus påträffats. Ett par av husen (hus, 
3, 6, to, 11 i Häringe Frisberg m. fl. 2007) har av 
undersökarna tolkats på ett sätt som avviker från 
det rådande forskningsläget (se Herschend 1989; 
Björhem & Säfvestad 1993; Tesch 1993; Göthberg 
1995; Borna-Ahlkvist m.fl. 1998; Göthberg 2000; 
Arthursson 2005; Streiffert 2005). Tolkningen ut
går från att husen varit underbalanserade, försedda 
med inre loft. Tre av dem har varit ovanligt långa 
(50, 38 & 38 m). Grundplanerna visar hus med 
komplexa stolpsättningar i mittskeppet av ett stort 
antal tätt ställda stolphål medan väggstolpar i stor 
utsträckning saknas. Hus 3, 6 och 10 har kraftigt 
böjda mittskepp och bockbredder mellan 3,5-4 m. 
14C-dateringarna från respektive hus visar yngre 
bronsålder, yngre förromersk järnålder och äldre 
romersk järnålder (2-3 dateringar/hus) och gör 
husens datering disparat och svårtolkad. Det ges 
tyvärr inte någon förklaring hur de uppemot 150 
m2 stora löften byggnadstekniskt skulle ha varit 
konstruerade, framförallt gäller det utformningen 
av takkonstruktionen i dessa delar. Istället hänvi
sas till två olika hus med andra dateringar där loft 
föreslagits men i anslutning till dem ges inte heller 
någon förklaring hur löften varit konstruerade (se 
Borna-Ahlkvist, m.fl. 1998:172 respektive Seiler 
2005:37). Tolkningen av loft känns därför inte rea

listisk. Grundplanerna tyder snarare på att det är 
fråga om flera överlagrade hus, vilket också bättre 
stämmer överrens med 14C-dateringarna. Bredd
måtten på husens mittskepp tyder på att det rör 
sig om balanserade/överbalanserade hus och inte 
underbalanserade.

Trots dessa invändningar verkar det rimligt att 
bebyggelsen på denna nedre del representerar två 
eller tre gårdar under perioden yngre förromersk 
järnålder-folkvandringstid. Slående är att majori
teten av husen varit orienterade med gavlarna ut 
mot Samnan. Vid undersökningen framkom en 
äldre meander av Samnan. Avståndet mellan den
na och den nordligaste gården uppgår till ca 20 m. 
Förhållandet understryker det som Hellqvist på
pekat, att Lövstaholm verkar ha varit ett område 
präglat av fuktiga förhållanden som kan ha varit 
ett problem för dem som levde här (Häringe Fris
berg m.fl. 2007: bilaga 11). Väster om dessa gårdar 
och belägen högre upp i en sluttning fanns ytter
ligare två gårdar, representerade av två hus från 
yngre förromersk järnålder respektive folkvand- 
ringstid (Fagerlund & Åberg 2005).

Vid Gamla Uppsala skola har bebyggelse från 
äldre järnålder undersökts (Vinberg 1995, Göth
berg 2002). Fyra hus har daterats till äldre romersk 
järnålder-folkvandringstid. Ett par hundra meter 
norrut (direkt norr om Gamla Uppsala IP) har 
två boplatsytor konstaterats med dateringar från 
brons- och äldre järnålder. I området har också ett 
större gravfält funnits, troligen från yngre järnål
der (Anund & Göthberg 1998; Duczko 1993; Fa
gerlund & Frölund 1993; Ljungkvist 2000a).

Sedan länge är boplatslämningar kända under 
och omkring Gamla Uppsala kyrka (se bl.a. Julius 
1919; Saers 1972; Nordahl 1996). Vid en under
sökning 2005 har de visats ha en större utbredning 
än tidigare (Göthberg manus). Det rör sig snarast 
om ett sammanhängande boplatsområde från 
Sockenmuseet i söder till Kungsgårdsplatån i norr, 
Prästgården i väster och Odinsborg i öster. Områ
det kan dock ha bestått av olika delar. I den del av 
boplatsområdet som undersökts väster om kyrko
gårdsmuren framkom ett relativt stort antal stolp
hål varav ett antal av mycket kraftiga dimensioner 
har satts i samband med minst två byggnader. In
till dem fanns två anläggningar innehållande de-
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poneringar av framförallt ben från svin (Göthberg 
manus). Tidigare under kyrkan dokumenterade 
lämningar av större stolphål och leruppfyllningar, 
har möjligen kunnat ingå i en större byggnad med 
datering till yngre romersk järnålder (Göthberg 
manus; Nordahl 1996). Bebyggelsen tycks för när
varande ha etablerats fastare under yngre romersk 
järnålder med fortsättning i vendeltid. Den framö
ver diskuterade bebyggelsen avser den del som un
dersöktes 2005 (Göthberg manus), belägen väster 
om kyrkogårdsmuren om inte annat anges.

Agrar verksamhet
För Mälardalens del räknar man inom den agrar
historiska forskningen med att det är i början av 
romersk järnålder som hägnandet av torr- och våt
marksängar startar, även om regelbunden foder
insamling och ställning kan ha förekommit från 
yngre bronsålder (Pedersen & Widgren 1999:260). 
En nyligen gjord paleoekologisk undersökning av 
sjön Sjödyn (nära Vittulsberg, ca 7 km norr om 
Uppsala; Almgren 2005b:i7ff.) har gett en ny bild 
av människans påverkan på den regionala vege
tationen under förromersk järnålder. Undersök
ningen tyder på en expansion av både betesmark 
och åkermark under perioden.

Med början i övergången yngre bronsålder 
- förromersk järnålder (BP 2345+35) sker en in
tensifierad markanvändning och även en delvis 
förändrad markberedning. Under en relativt kort 
period, beräknad till 200-400 år, ökar samtliga 
kulturindikatorer (även andelen kolpartiklar i se
dimenten) i diagrammet. Det kännetecknas av att 
den sammanlagda örtpollenhalten stiger. Ökning 
av enen tyder på att torrängsmarker hålls öppna 
genom bete. Tidigare outnyttjade områden i löv
skogen röjs för bete och åkermark. Vetepollen fö
rekommer nästan oavbrutet och för första gången 
påträffas rågpollen. Lind och alm minskar till en 
början men återhämtar sig snabbt- eventuellt 
p.g.a. hamling. Också björken expanderar i snabb 
takt, liksom granen, som etablerar ett bestånd un
der en kortare tid för att senare minska troligen 
genom svedning (Almgren 2005b).

Från och med romersk järnålder (BP i830±3o) 
kännetecknas landskapet av öppna betesmarker
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men med något minskat betestryck. En förändring 
av markanvändningen märks dock under denna 
pollenzon. Björken ökar, ädellövträdsbestånden 
minskar och granen expanderar. I början av perio
den minskar vissa kulturindikatorer vilket tyder 
på en relativt kortvarig och tillfällig igenväxning 
av landskapet som kan vara en följd av omflyttning 
av bebyggelsen. Förändringar av markanvändning 
är dock inte enkla att avläsa i bebyggelsen men den 
skulle kunna visas genom förändringar i hägnads- 
strukturen. Den är i sin tur komplicerad att följa 
därför att spåren av hägnader bevarats i olika grad 
men framförallt för att de oftast enbart dokumen
terats vid bebyggelsen och inte i produktionsmar
ken. En bit in i perioden ökar kulturindikatorerna 
och markerna öppnas återigen. Under periodens 
senare del finns tecken på en svag minskning av 
betestrycket eller en omfördelning av områdets 
markanvändning (Almgren 2005b).

Indikationer på de olika bebyggelsernas lokala 
agrara miljö och hur den utnyttjades ges åtmins
tone till vissa delar genom fynd av djurben, förkol
nade fröer av odlingsväxter men också genom spår 
av verksamheter och vissa fyndgrupper. Samman
taget används dessa spår för en diskussion kring 
den agrara miljön och dess utnyttjande.

Djurben - Boskap och tamdjur 
Osteologiska analyser har utförts på djurbensma- 
terialen från Berget (Jonsson 2005; Bäckström 
2005b), Bredåker (Jonsson 2006, 2007), Gamla 
Uppsala kyrka (Sjöling 2006), Lövstaholm (Wigh 
2007) och St. Lötgården (Bäckström 2005c). Yt
terligare material som inte är analyserat finns från 
Bredåker 1992 (172 g) och Gamla Uppsala skola 
(148 g). Dessutom finns ett betydande material 
(32 kg) tillvarataget från undersökningar norr om 
norra Kungsgårdsterrassen, felaktigt benämnda 
Norra gärdet (Duczko 1993, 1996b). Beträffande 
boplatsen vid Gamla Uppsala kyrka har åldersför
delning enbart studerats för två anläggningar från 
äldre järnålder.

Det analyserade djurbensmaterialet från fem av 
boplatserna omfattar 14344 fragment eller 26,7 
kg. 2225 fragment (15,5 %) och 14,3 kg (53 %) har 
identifierats som får/get, häst, nöt och svin samt 
tamfåglar som gås och höns. Övriga delar av ma-
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Plats Fragment Fragment tamdjur Vikt (g) Vikt tamdjur (g)

Berget 228 134 (59 %) 1586,5 1327,4 (84%)

Lövstaholm 1406 190 (14%) 1469,9 1110,5 (76 %)

Gla Up ka 1903 273 (14%) 1145,8 694,8 (61 %)

Bredåker 9211 1066 (12%) 20311,5 10560,9 (52%)

St. Lötgården 1596 562 (35%) 2224,7 652,9 (29%)

Figur 3. Tabellen visar totalt antal fragment och vikt av djurben samt identifierade husdjur (d.v.s. får/get, häst, 
höns, gås, nöt, svin) från äldre järnålderskontexter.

Figure 3. Table showing total number of fragments and weight ofanimal bones and identified domesticated 
animals (i.e. sheep/goat, horse, poultry, goose, cattle, swine) from early Iron Age contexts.

terialet har inte identifierats till art eller tillhört 
annat än de här definierade tamdjuren. Från bo
platserna har kontexter äldre och yngre än äldre 
järnålder i möjligaste mån undvikits. Andelen 
djurben per boplats ligger i genomsnitt kring 2,5 
kg och andelen identifierade husdjur på 0,9 kg un
dantaget Bredåker. Mängden ben från äldre järnål
derns boplatser i Uppland tenderar till att vara låg. 
Mera omfattande beräkningar och sammanställ
ningar saknas men en sammanställning antyder ett 
genomsnitt på ca 2,5 kg (Larsson 1997). Det före
kommer i genomsnitt mer djurben från boplatser 
från yngre bronsålder än från äldre järnålder vilket 
troligen har att göra med en förändrad hantering 
av benavfallet. Troligen har benavfallet under äld
re järnålder i högre grad än tidigare grävts ned i 
avsides belägna avfallsgropar. Ett tydligt exempel 
på detta finns i Bredåker där drygt tre kg djurben 
påträffats i två system av avfallsgropar som date
rats till romersk järnålder, att jämföra med den

ringa mängd djurben (172 g) som framkom i den 
närmast liggande samtida bebyggelsen (Göthberg 
2006; Häringe Frisberg & Göthberg 1998).

Från Berget domineras husdjuren av två i närmast 
lika stora bestånd av får/get och nöt (51 respektive 
47 % fragment). Majoriteten av benmaterialet på
träffades i boplatsens högre belägna del. Däremot 
framkom det ytterst få ben av häst och svin i dess 
lägre del, d.v.s. satellitgården. Materialet från Löv- 
staholm domineras tydligt av får/get (59 %), följt 
av nöt (29 %) och häst (12 %). Andelen häst i detta 
material består till övervägande delen av ben från 
ett nyfött föl. Andelen svin var närmast obefintlig. 
Liksom boplatsen vid Berget har bebyggelsen på 
denna boplats varit fördelad till två topografiskt 
olika lägen, ett högre och ett lägre beläget. Till 
skillnad mot Berget härrör enbart en bråkdel av 
djurbenen från den högre belägna delen.

Husdjurfördelningen i materialet från boplat
sen vid Gamla Uppsala kyrka domineras totalt

Figur 4. Husdjurens fördelning från boplatserna Berget (vänster) och Lövstaholm (höger).

Figure 4. Distribution of domesticated animals from the settlement sites Berget (left) and Lövstaholm (right).
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av svin (94 %). Andelen får/get, nöt och häst var 
följaktligen obetydlig. Andelen nöt, får/get och 
svin i Bredåkersmaterialet var likartat stor (33 %, 
30 % & 29 %). Andelen häst uppgick till 7 % och 
Bredåker är den enda platsen med tamfågel i form 
av höns och gås. Tamhöns från Uppland har 14C- 
daterats till romersk järnålder (Frölund & Lars
son 2002:i42ff.). I St. Lötgården fanns en kraftig 
dominans av får/get (87 %), följt av häst (6 %) och 
nöt (3 % samt svin (2 %).

Beträffande djurens slaktålder finns skillnader 
mellan undersökningarna. Resultaten av under
sökningarna av djurens slaktålder måste dock 
betraktas med viss försiktighet, och mer ses som 
en tendens. Förutom materialet från Bredåker är 
underlaget för litet för att ge ett pålitligt svar. Av 
får/get hade från Bredåker över 50 % av djuren 
slaktats ut före tre års ålder och endast en mindre 
del var fyra år eller äldre. Också från St. Lötgår
den rörde det sig om års- eller fjolårslamm. Från 
Berget föreligger inga uppgifter om slaktålder. 
Materialet från Lövstaholm liknar det i Bredåker 
d.v.s. det har bestått av både yngre och äldre djur.

Figur 5. Husdjurens fördelning från boplatsen vid 
Gamla Uppsala kyrka.
Figure 5. Distribution ofdomesticated animals from the 
settlement site by Gamla Uppsala church.

Förhållandet tyder möjligen på att ungdjur hölls 
för köttproduktion och äldre djur för mjölk- och 
ullproduktion (Pedersen & Widgren 1999:369; 
Wigh 2007).

Ett fåtal individer har kunnat bestämmas vara get 
och man kan tänka sig att getter hållits för mjölk/ 
ostproduktion men möjligen har också skinn och 
horn varit av intresse (Welinder 1998:81).

Endast från Bredåker och St. Lötgården finns 
mer betydande inslag av häst (beträffande Lövsta
holm, se ovan). Hästben i Bredåkersmaterialet do
mineras av fragment från köttrika delar från både 
unga och äldre djur vilket tyder på att de slaktats 
för köttets skull. Detta mönster bör noteras efter
som det mest uppträder under yngre järnålder på 
stormansgårdar och andra gårdar med centrala 
funktioner (Jonsson 2007; Wigh 2001). Hästens 
beräknade mankhöjd visade att de varit större än 
samtida hästar i Eketorp och Skedemosse medan 
de var lika stora som hästar från yngre järnålder 
påträffade vid Valsgärde och Vendel. Av nötbo
skapen hade i Bredåker 25 % slaktats efter sex års 
ålder, men här fanns också inslag av spädkalvar

■ Får/get 

B Häst 

□ Nöt

■ Svin
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Figur 6. Husdjurens fördelning från boplatserna Bredåker (vänster) och St. Lötgården (höger).

Figure 6. Distribution of domesticated animals from the settlement sites at Bredåker (left) and St. Lötgården (right).
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(Jonsson 2006). Slaktåldern från St. Lötgården 
har beräknats till omkring fem år. Från Lövsta- 
holm finns inga unga djur noterade. I delar av 
materialet från Berget (Jonsson 2005) finns både 
unga och äldre djur. Generellt sett tyder nötbo
skapens slaktålder på att mjölkproduktionen varit 
en viktig del av nötkreaturshållningen och t.o.m. 
kanske viktigare än köttproduktionen. Inslaget av 
spädkalvar från Bredåker ska ses som tecken på 
mjölkproduktion (Hamerow 2004:131). Utslakt- 
ning av spädkalvar för att öka mjölkproduktionen 
ger dock vissa mängder kött och hudar.

Beträffande svin hade i Bredåker majoriteten 
huvudsakligen slaktats i vid 2-3 år, d.v.s. innan de 
uppnått full slaktvikt. I två benrika avfallsgropar 
dominerade däremot unga djur i åldern 3 mån-2 
år och enbart mindre mängder kom från djur äld
re än tre år. De äldre djuren representerar troli
gen avelsdjur. Från boplatsen vid Gamla Uppsala 
kyrka förekommer rikligt med svinben (94% av 
identifierade fragment) troligen främst från unga 
djur. Från Berget och Lövstaholm saknas i stort 
sett svin och det enda åldersbestämda fragmentet 
härrörde från ett äldre djur. Eftersom konsumtion 
av kött allmänt setts som tecken på status, kan en 
hög andel svin indikera en högstatusbebyggelse 
(Hamerow 2004:131 och där anförd litteratur).

Ovan har det framgått att husdjuren är ojämnt 
fördelade på de olika boplatserna.

Hur brukar husdjuren vara fördelade i ett ma
terial från äldre järnålder? Regionalt baserade och 
kronologiskt distinkta sammanställningar saknas 
överlag men en sammanställning av material från 
järnåldersboplatser i hela Sverige visar tydliga kro
nologiska och regionala skillnader (Pedersen & 
Widgren 1999:367). Jämför man de två uppländska 
boplatserna Tibble i Litslena från äldre järnålder 
och fornborgen Runsa i Ed från folkvandringstid, 
är de från samma tid och från samma region som 
boplatserna i Gamla Uppsala. Från Tibble finns en 
ungefärlig fördelning till 40 % får/get, 35 % nöt 
samt häst och svin 12 % vardera. Från Runsa är 
materialet fördelat till 35 % får/get, nöt och svin 
30 % vardera samt 5 % häst. Största skillnaden dem 
emellan är den höga andelen svin i Runsamateria- 
let. Runsas husdjursfördelning sägs mer likna vi
kingatida stormannagårdar i Uppland än rent agra

ra bosättningar (Pedersen & Widgren ibid.). I vårt 
material finns en stor likhet mellan Bredåker och 
Runsa och för Bredåkers del har det redan tidigare 
gjorts en koppling till vikingatida stormansgårdar. 
Boplatserna Berget och Lövstaholm med hög andel 
får/get liknar mera förhållandena på Gotland och 
Öland (Pedersen & Widgren ibid.). Som extremer 
framstår materialen från Gamla Uppsala kyrka och 
St. Lötgården där en art - svin respektive får/get 
- dominerar närmast totalt. Anmärkningsvärt är 
också att Berget och Lövstaholm i stort sett saknar 
svin (Jonsson 2005; Wigh 2007).

Det bevarade djurbensmaterialet från en bo
plats kan ses som en okänd storhet. Destruktion 
på grund av en lång tids oavbruten odling, tafo- 
nomiska processer och tid förfluten mellan de
ponering och arkeologiskt omhändertagande gör 
att den bevarade mängden får antas representera 
en blygsam andel av den totala mängd ben som 
ursprungligen funnits (Nilsson 20o6:28ff.). I sam
manhanget blir därför frågan vad detta material 
egentligen speglar för aktiviteter viktig. Rör det 
sig om normalt avfall från hushåll eller om rituella 
eller symboliska depositioner?

Beträffande det här diskuterade djurbensmate
rialet finns det bendepositioner som på ett antal 
punkter avviker från det övriga materialet. Ett 
antal bendeponeringar av till stor del brända ben 
från St. Lötgården (Frölund 2005b), Gamla Upp
sala kyrka (Göthberg manus) och Danmarksby 
(Göthberg m.fl. 2002:59ff.) uppvisar stora likheter 
vad gäller fyndomständigheter och den behand
ling som djurbenen genomgått. Detta får anses 
som anmärkningsvärt eftersom kontexterna har 
daterats till olika perioder som omfattar en bety
dande tidsrymd. Dateringarna finns från äldre och 
yngre bronsålder, förromersk järnålder och folk- 
vandringstid. I samtliga fall rör det sig om en stör
re mängd djurben av både köttrika och köttfattiga 
djurdelar med hög fragmenteringsgrad och som 
utsatts för en temperatur som närmast för tankar
na till kokning. Ytterligare en beröringspunkt hos 
dessa anläggningar är förekomsten av skärvsten i 
mer eller mindre ymnig omfattning vilket skulle 
kunna uppfattas som en funktionell eller en rituell 
”biprodukt” (Frölund 2005b:4iff.). Dessa rituella 
djurdeponeringar ansluter sig till en grupp liknan
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de fynd i främst sydvästra Uppland, bl.a. Skägges- 
ta, Sneden och Tibble i Litslena, Bålsta i Yttergran 
samt Apalle och Nyckelby i Övergran (Frölund 
2005; se även Göthberg m.fL 1996:116, 214; Fa
gerlund 1997b; Andersson m.fL 1994:24164 Fran
zén m.fl. 1996:65, 80, lygff; Ullén 2003:47; Anund 
& Eriksson 1998:234^ 242ff.).

En slutsats av dessa fynd är att rituella bende- 
poneringar kan identifieras men att de utgör en 
mindre del av det bevarade materialet. En annan 
slutsats är att fynd av brända djurben i större kvan
titeter är ovanliga men att också obrända djurben 
kan sättas i samband med rituella eller sakrala 
handlingar (se Andersson lppSb^pff.).

Makrofossil - odlingsväxter
Makrofossilanalyser har utförts på material från 
Berget (Ranheden 2005a, 2005b), Bredåker
(Engelmark 1998; Ranheden 2007), Lövstaholm 
(Ekblom 2007) och St. Lötgården (Ranheden 
2005c). Därutöver finns ytterligare material från 
Bredåker som dock inte är analyserat (Göthberg 
& Ljungkvist 2007).

Det analyserade materialet vad avser identifie
rade odlingsväxter omfattar minst ett par tusen 
fröer (Frölund 2005a, 2005b; Frölund & Schütz 
2007). Det största materialet kommer från Bredå
ker (minst 3000 varav 96 % identifierat) följt av 
Lövstaholm (420 varav 45 % identifierat), Berget 
(17 varav 76 % identifierat) och St. Lötgården (8 
varav 25 % identifierat). Sammantaget bestod od
lingsväxterna till ca 90 % av korn, drygt 6 % vete 
och 2 % havre. Av vete finns två sorter represente
rade, dels spelt/emmer (enbart Lövstaholm) och

dels bröd/kubbvete (Berget, Lövstaholm och St. 
Lötgården). Därutöver finns obestämt vete. Av 
vetesorterna var bröd/kubbvete vanligast (73 %), 
följt av vete obest. (22 %) och spelt/emmer (5 %).

Från Berget domineras odlingsväxterna av två 
närmast lika stora bestånd av korn och vete (46 
respektive 54% fragment). De påträffades till 
största delen i stolphål till hus, två brunnar samt i 
en förvaringsgrop och en kokgrop. Vete framkom i 
boplatsens lägre del (satellitgården) medan enbart 
korn från den högre delen. Av vetesorter fanns 
brödvete och kubbvete representerat.

Sett till hela materialet från Lövstaholm domi
neras detta av vete (knappt 80 %) medan havre och 
korn uppträdde i lika stora andelar (10 % vardera; 
Ekblom 2007). Odlingsväxter påträffades emeller
tid enbart i stolphål till hus och 83 % framkom i ett 
stolphål (A12575, hus 6). Flera olika sorters vete 
fanns i materialet som brödvete, kubbvete, em
mer och spelt - de senare i mycket små mängder. 
Exkluderas det dominerande fyndet sjunker vetets 
andel till 27 % medan korn ökar till 64 %.

Bredåkersmaterialet domineras totalt av korn 
(98%) följt av havre (1,75%) och vete (0,25%) 
samt ett fynd av lin. Även här fanns både brödvete 
och bröd/kubbvete representerat. Fyndkontexter
na för äldre järnålder utgörs av 11 hus (stolphål & 
härdar) samt en förvaringsgrop (med 7 kg brända 
fröer). Även om det stora fyndet exkluderas do
minerar korn fullständigt (korn 95 %, havre 2,5 %, 
vete 2 %). I det blygsamma materialet från St. Löt
gården fanns bröd/kubbvete i två härdar, en av- 
fallsgrop och en nedgravning.

Det samlade materialet av odlingsväxter visar att

H Havre 

Q Korn 

□ Vete

Fi g ur 7. Odlingsväxternas fördelning från boplatserna Berget (vänster) och Lövstaholm (höger).

Figure 7. Distribution of cultivated plants from the settlement sites Berget (left) and Lövstaholm (right).
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det rör sig om ett fåtal sorter: havre, korn, lin och 
vete. Materialet domineras föga förvånande av 
korn. Den rumsliga artfördelningen av odlings
växterna visar att vete påträffats vid samtliga plat
ser men att det är från bebyggelsen på Samnans 
södra sida, Berget och Lövstaholm (se fig. i), som 
den största delen av materialet kommer (94%). 
Och det är från de i terrängen lägre belägna de
larna av bebyggelsen som fynden av vete gjorts. 
I Bergets övre, högre belägna bebyggelse förekom 
enbart korn medan det från den lägre belägna sa
tellitgården både fanns bröd- och kubbvete. För 
Lövstaholms del har inte motsvarande mönster 
kunna följas fullt ut eftersom makrofossil saknas 
från de högre belägna gårdarna.

Kubbvete är ett vanligt vete av kortaxig form 
som fanns i Europa under yngre stenålder och som 
antas vara mer anpassat till kargare förutsättning
ar som kallare klimat eller magrare jordar (Ran- 
heden 2005a). Huruvida förutsättningarna varit 
olika inom denna del av Samnans dalgång är svårt 
att säga. Söder om Samnan är dalgångens slutt
ning brantare än vad den är på norra sidan, vilket 
skulle kunna innebära fuktigare förhållanden på 
den södra sidan än på den norra.

Också det bevarade botaniska materialet från en 
boplats kan ses som en okänd storhet som påver
kats av odling och tafonomiska processer etc. Den 
bevarade mängden kan här av naturliga skäl antas 
representera en bråkdel av den ursprungliga. Åter
igen blir frågan aktuell om vad materialet egentli
gen representerar för aktiviteter. Generellt går det 
inte att utifrån enbart fynd av sädeskorn påvisa att 
växter odlats på eller invid fyndplatsen men har i

alla fall hanterats och använts på platsen. Troligen 
har dock i de flesta fall odling skett på platsen men 
det går inte att helt utesluta att varan förts in från 
annat håll.

För en absolut säkerhet krävs bevis i form av 
platsen för odlingen, d.v.s. åkern. Dessa är dock 
sällan bevarade när det gäller boplatser belägna i 
det som under lång tid använts till odling. Emel
lertid har på äldre järnåldersboplatser ofta åter
kommande fynd av tunna kulturlager tolkats som 
delar av starkt gödslade förhistoriska åkrar. De 
ibland upp till en decimeter tunna lagren har ofta 
höga fosfathalter och innehåller kolstänk, starkt 
fragmenterade och rundade bitar av bränd lera, 
keramik och ben (Eriksson rppy^pff.). Exempel 
på sådana finns vid Berget och Bredåker (Frölund 
2005; Frölund & Schütz 2007:135,150).

Verksamhet speglad av arkeologiska objekt
Arkeologiska objekt från en boplats utgörs mes
tadels av nedgrävningar fyllda med kulturpåver- 
kat material. Utifrån olika bedömningsgrunder 
kan de sorteras i två huvudtyper: funktionella 
respektive deskriptiva (Aspeborg lppymff.). Till 
de funktionella hör brunn, härd, kokgrop, stolp- 
hål och de svarar mot grundläggande behov som 
vatten, matberedning, ljus, värme och skydd (hus) 
mm. Kategoriserandet av arkeologiska objekt sker 
i de flesta fall momentant i fält vid dokumenta
tion. Till den deskriptiva huvudtypen hör mörk- 
färgning, kulturlager och nedgravning där katego
riseringen betecknar en tolkad historisk handling 
vars funktion eller syfte inte närmare preciserats. 
Kategoriserandet av dessa objekt går till på samma
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Figur 8. Odlingsväxternas fördelning från boplatserna Bredåker (vänster) och St. Lötgården (höger).

Figure 8. Distribution of cultivated plants from the settlement sites Bredåker (left) and St. Lötgården (right).
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sätt som för de funktionella. Ofta delas dessa se
nare in i undertyper eller liknande beroende på 
om ytterligare data tillstött vid undersökningen, 
såsom betydelsen av gjorda fynd och/eller resultat 
av provanalyser, vilket bidrar till att göra en mer 
distinkt och funktionellt baserad tolkning av ifrå
gavarande objekt. En statistisk sammanställning 
av arkeologiska objekt från undersökta boplatser i 
Uppland och Västmanland från äldre järnålder har 
gett genomsnittsvärden för olika typer av arkeo
logiska objekt (Aspeborg 1997:15). En jämförelse 
mellan denna sammanställning med här diskute
rade boplatser ger följande utfall vad gäller brun
nar, härdar, nedgrävningar och stolphål.

Brunnar står för vattenförsörjning, härdar för 
matlagning, ljus och värme medan nedgrävning
ar speglar avfallshantering, förvaring, takter och 
andra aktiviteter. Stolphål visar på bebyggelse i 
form av hus men också hägnader. I jämförelse med 
Aspeborgs sammanställning saknar boplatserna 
vid St. Lötgården, Gamla Uppsala skola och Gam
la Uppsala kyrka brunnar. Vidare är boplatsen vid

Gamla Uppsala kyrka den enda som har en med 
sammanställningen likvärdig frekvens nedgräv
ningar. Vad gäller härdar är variationen mindre 
och speglar ungefär sammanställningens medel
värden. Samtliga boplatser visar också en högre 
andel stolphål, d.v.s. har också ett stort antal hus.

En granskning av de nedgrävningar som varit 
möjliga att ytterligare funktionsbestämma avslö
jar några olika verksamheter. Från Berget, Bredå
ker, Lövstaholm och St. Lötgården har ett antal 
nedgrävningar tolkats funktionsinriktat. Till dessa 
kan också läggas ett antal brunnar. Vid Berget har 
fyra avfallsgropar, två beredningsgropar och två 
tjärgropar framkommit samt åtta brunnar. Från 
Bredåker finns två brunnar, trettioen avfallsgro
par och tre förrådsgropar vilka översiktligt kan 
knytas till äldre järnålder. I Lövstaholm fanns åtta 
brunnar och fyra gropar som av undersökarna tol
kats som latringropar. Av detta skulle man kunna 
dra slutsatsen att större mängder avfall hanterats 
i Bredåker samt att en specialiserad produktion av 
tjära ägt rum vid Berget.

St. Lötgården

Aspeborg 1997

20 40 60 80 100 %
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F i G u R 9. Kvantifiering av ett urval arkeologiska objekt från boplatser i Gamla Uppsala.
Figure 9. Quantification of a selection of archaeological objects from settlement sites in Gamla Uppsala.

ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 4 Byi



En intressant kategori utgörs av brunnar, som 
står för vattenförsörjning för både djur och män
niskor. Studier och analyser av brunnar har främst 
gjorts med avseende på den potentiella ekologiska 
information som de anses vara bärare av medan 
den rumsliga aspekten bitvis kommit i skymun
dan (se t.ex. Ullén m.fL 1995, där den ekologiska 
aspekten dominerar). Generellt anses brunnar i le- 
rområden (s.k. tärvattenbrunnar) ha låg eller dålig 
vattenkvalitet (Aspeborg 1999:28, bilaga 10:226 
och där anförd litteratur). Har också den omgi
vande lermarken haft en låg grad av vattenföring 
kan det förklara det relativt stora antalet brunnar 
i området nära Samnan (16 brunnar). Flera sam
tidigt fungerande brunnar har behövts p.g.a. av 
lågt vatteninflöde. Möjligen kan också ett sökande 
efter högre vattentillströmning och högre vatten
kvalitet spela in (Aspeborg 1997:28). Det förklarar 
däremot inte behovet av brunnar, särskilt inte som 
bägge platserna haft ett vattendrag inom räckhåll. 
Om man däremot ser till brunnarnas placering i 
förhållande till hus framträder ett mönster. Vid 
Berget låg fyra brunnar inom 10 meters avstånd 
från respektive hus och husen och två av brunnar
na har 14C-daterats till yngre förromersk-äldre ro
mersk järnålder (Frölund 20053:30, hg. 21). Sam
ma nära rumsliga förhållande kan visas i fyra fall 
från Lövstaholm (Häringe Frisberg m.fl. 2007: hus 
8-9, 11-12). Denna grad av relation kan iakttas på 
åtskilliga boplatser från äldre järnålder i Uppland, 
exempelvis Högsta i Övergran, Skämsta i Tierp 
och Tibble i Litslena, vilket visar att det knappast 
rör sig om ett lokalt fenomen (Anund & Eriksson 
1998:45; Frölund & Larsson 2oo2:i6ff; Andersson 
m.fl. i994:24iff.).

Placeringen av brunnar tätt intill hus torde 
vara, åtminstone i de fall det kan bevisas att hus 
och brunn varit samtida, en tydlig indikation på 
vinterstallning av djur. Ställning av kreatur har 
varit ett av bevisen på ett intensivare åkerbruk och 
integrationen mellan boskapsskötsel och åkerbruk 
i ett in/utmarkssystem (agropastoralism). Olika 
faktorer har diskuterats såsom storleken på hu
sens stalldelar i avsikt att beräkna antalet stallade 
djur, närvaro av vissa konstruktionselement i hus, 
särskilt kväve- och gödselkrävande sädesslag som 
korn, tillgång till vinterfoder och den tekniska

förmågan att kunna tillgodogöra sig detta (jfr. dis
kussionen kort-långlie; se Pedersen & Widgren 
1999; Petersson 20o6:6off.). Veterligen har aldrig 
de stallade djurens vattenförsörjning diskuterats, 
som denna nära rumsliga relation mellan hus och 
brunn bör implicera. Relationen innebär dessut
om att dessa hus helt eller delvis bör ha innehållt 
stall. Vi får därjämte frågan om vad detta innebär i 
bilden av de boplatser som helt eller delvis saknar 
brunnar. Fanns någon annan vattenförsörjning 
eller har antalet djur varit färre på dessa platser 
med ett lägre behov av vattentillgång, eller har 
utegångsdrift på områden raed naturliga vatten
tillgångar dominerat? Vad gäller Bredåker har det 
utöver de två kända brunnarna tidigare funnits två 
bäckar som skall ses som vattenresurs.

Verksamhet speglad av föremål
Föremålsfynd som primärt kan knytas till agrar 
verksamhet från Gamla Uppsala är minst sagt 
fåtaliga. En 18 centimeter lång årderbill från en 
undersökning på Östra (Norra) gärdet, påträffad i 
ett kulturlager med datering till folkvandringstid- 
vikingatid, torde vara det enda primära förhisto
riska jordbruksredskapet (Lindkvist 2005b:i6ff.). 
Mot en datering av billen till denna tid talar dess 
längd, Pedersen & Widgren menar att förhis
toriska billar sällan var längre än tio centimeter 
(ibid :34<5). Däremot har föremål som kan sägas ha 
sekundär anknytning till agrar verksamhet i be
tydligt större utsträckning påträffats. Det rör sig 
framförallt om brynen/slipstenar, löpare/malste- 
nar och vävtyngder. Brynen/slipstenar bör bl.a. ha 
använts för skärpning av liar och skäror och där
med ha en koppling till foderinsamlande. Löpare 
och malstenar har använts för bearbetning av bl.a. 
säd i form av mjöl och kross men bevisar i övrigt 
inte att sädesodling förekommit. Det senare gäller 
också vävtyngder som bara indirekt kan knytas till 
fårskötsel och linodling. Vävtyngder har bara på
träffats i Bredåker (liksom lin) och St. Lötgården, 
medan de finns i större antal under yngre järnål
der att döma av fynd gjorda vid Matsgården och 
Östra/Norra gärdet (Ljungkvist 2000b; Duczko 
1993, 1996b). Tillsammans kan dessa föremål sä
gas ha anknytning till olika aspekter av den agrara 
miljön, som tamdjur och åkerbruk i allmänhet och
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Figur io. Diagram visande förekomster av agrart anknutna föremål. 

Figure i o. Diagram showing occurrences ofartefacts ofan agrarian nature.

får i synnerhet. Som framgår av diagrammet ovan 
har det största antalet föremål påträffats i Bredå
ker men ett stort antal fanns också vid Berget och 
det är framförallt i satellitgården som dessa här
bärgerats (Frölund 2005). Vid St. Lötgården har 
enbart löpare/malstenar framkommit.

Om vi antar att frekvensen av dessa föremål 
står i en relation till de ovan beskrivna verksam
heterna, torde malning och krossning av säd och 
vegetabilier haft en större omfattning vid Berget, 
Bredåker och St. Lötgården än vid Lövstaholm, 
där foderinsamling utgjort en relativt större del. 
Rimligen är kopplingen mellan löpare/malstenar 
och sädesodling mera direkt än vad kopplingen 
mellan brynen/slipstenar och foderinsamling är.

Agrar verksamhet- slutsatser
Den bebyggelseexpansion som konstaterats vid 
framförallt Bredåker i början av förromersk järn
ålder, och som korrelerar tidsmässigt med en re
gionalt sett intensifierad markanvändning och 
förändrad markberedning, bör närmast sättas i 
samband med den äldre järnålderns agrartekniska 
komplex (Myrdal 1988:199). Under äldre järn-
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ålder har den agrara verksamheten och markan
vändningen i Gamla Uppsala bestått av olika delar 
under skilda perioder. Det arkeologiska materialet 
och de öppna lerslätterna tyder på att det funnits 
en relativt omfattande sädesodling med en total 
dominans av korn, trots att data visar att både vete 
och råg odlas regionalt. Åkermarkerna bör ha varit 
lokaliserade till de högre belägna delarna av slätten 
nära den mest omfattande bebyggelsen vid Bredå
ker och Berget (d.v.s. den övre delen). Det visas av 
de hägnader som omgärdat bebyggelsen och de fä
gator som löpt ut från denna. Utanför åkermarken 
och utmed de mindre vattendragen har betesmar
ker avsedda för boskap (i utökad betydelse d.v.s. 
får/get, häst och nöt) varit. Förekomsten av svin 
tyder på närliggande ollonbeten, troligen på de av 
bebyggelsen hårt skattade närskogarna.

Utöver detta har en intensifierad boskapssköt
sel avseende nötboskap med vinterstallning, slät
ter och troligen ängsbruk bedrivits på de låglänta 
markerna utmed Samnans sidvallsängar, d.v.s. 
omfattande Bredåkers och Bergets satellitgårdar 
och Lövstaholm. Det är inte troligt att ett åker
bruk bedrivits i dessa delar. Denna form av bo
skapsskötsel med en nära rumslig koppling till hus
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tar sin början under yngre förromersk järnålder, 
är som mest intensiv under äldre romersk järnål
der för att därefter vara under avveckling. Avveck
lingen kan sammanfalla med tecken på minskat 
betestryck eller omfördelad markanvändning som 
visas av Sjödyndiagrammet. Det innebär inte att 
brukandet av de låglänta sidvallsängarna avbrutits 
utan snarare att brukningen ändrat form.

Med utgångspunkt från Bredåker (Frölund 
2007:258), ökar under loppet av äldre järnålder 
antalet hus per gård och husens disponibla yta- 
framförallt ekonomibyggnadernas även om anta
let gårdar verkar vara relativt konstant. Om sam
tidigt gårdarnas disponibla mark inte ökas kan det 
tolkas som tecken på att brukningssystemet kon
centreras och effektiviseras. Storleksökningen av 
husen kan ses som en ökning av hushållens storlek 
men framförallt som en kraftig ökning av hushål
lens förråds- och lagringsutrymmen.

En bosättnings forrådskapacitet kan förvän
tas vara relaterad till hushållens behov och om de 
ökar bör det återspeglas i just denna. Likaså kan 
dominansen av en art (d.v.s. korn) i de organiska 
kvarlevorna peka en lokal specialisering av denna 
produkt (Kooistra lppó^off.). Kanske kan och ska 
också utnyttjandet av sidvallsängarna med tillhö
rande bebyggelse kopplas till detta resonemang. 
Det kan därmed finnas förutsättningar på flera plan 
att tala om en agrar överskottsproduktion, d.v.s. att 
den producerade mängden varor i form av spann
mål, kött och andra jordbruksprodukter överstiger 
hushållens faktiska behov. Vad kan vara orsak till 
detta? Eftersom vi kan utesluta en marknadsorien- 
terad ekonomi under äldre järnålder rör det sig tro
ligen om någon form av avgifter eller tributer.

Slutdiskussion
Som inledningsvis nämnts, anses Gamla Uppsala 
vara en högstatusmiljö senast från och med tidig 
vendeltid, uttryckt genom i landskapet framträ
dande eller fyndrika gravar men också genom ort
namn som förknippats med en samhällselit (senast 
Ljungkvist 2005, aooónSgff.). Hur detta gått till 
och vilka drivkrafterna varit är inte klarlagt, men 
en samstämmighet tycks råda att Uppsala högar 
ska ses som tecken på att en ny och främmande

dynasti etablerats (Duczko 1993 & 1996b; Hedea
ger 1990:207; Ljungkvist 2006). Elitformering i 
järnålderns samhällen kan förenklat och grovt be
skrivas följa två modeller. I den ena har elitforme- 
ringen primärt baserats på kontroll över hushålls- 
mässigt genererad ökning av ett agrart överskott. 
I den andra har den utgått från en kontroll över 
cirkulation av prestigeföremål (Bintliff 1984).

Från äldre järnålder finns däremot mycket få 
fynd som kan sättas i samband med en högstatus
miljö. T.ex. saknas de gravar med fynd av vapen 
och importerade föremål som i Mälardalen från 
och med yngre förromersk järnålder generellt 
ansetts vara tecken på en ökad stratifiering (An
dersson i998b:85ff; Wikborg 1998:47). Utöver 
vad som framkommit vid boplatsundersökningar 
finns i stort sett inga fynd från äldre järnålder i 
Gamla Uppsala.

Hur kan den kända äldre järnåldersbebyggel- 
sen i Gamla Uppsala karaktäriseras och tolkas i 
förhållande till social status och hierarki? Frågan 
är inte fri från invändningar. Är det möjligt att 
relatera bebyggelse till social eller politiskt or
ganisation? Varför skulle varje nivå i en hierarki 
ha en urskiljbar parallell i bebyggelsen (Wason 
i994:i3iff.)? Hur har frågor om social hierarki 
och status i den äldre järnålderns agrara bebyg
gelse diskuterats? Anne Carlie och Magnus Ar- 
thursson har nyligen sammanfattat senare tids 
diskussion vad gäller järnåldersgårdar och tar upp 
tre exempel (2005:05ff.). Ett exempel grundar sig 
på differentiering av bebyggelsen utifrån variatio
ner i gårdsstorlek på grundval av antal hus, storlek 
på hus och hägnadssystem (Fallgren 1998, 2006). 
Ett annat exempel baseras på olika slag av status
markörer i gårdens byggnader såsom husets och 
stalldelens storlek men också förekomst av hall
byggnader och terrasshus (Göthberg 20oo:i28ff.). 
Dessa två exempel har utgått från vad som skulle 
kunna sägas representera inneboende skillnader i 
större arkeologiska material av regional relevans. 
Ett annat förslag gör anspråk på att vara mer ge
nerellt och anvisar en hierarkisk modell med fyra 
nivåer som jämförs med möjliga motsvarigheter i 
det arkeologiska materialet (Widgren lppS^Spff.). 
Modellen utgår från uppfattningen om att det un
der äldre järnålder utvecklats lokala system med
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storgardar och underlydande gårdar, baserade på 
personliga relationer och beroendeförhållanden 
mellan jordägare och fria/ofria brukare. Det är 
också denna modell som diskuteras mest utförligt 
av Carlie och Arthursson (ibid.).

Ytterligare en hierarkisk modell ska här nämnas 
som till skillnad från de övriga är baserad på gra
vinnehåll och relaterad till bebyggelse (Ethelberg 
2003:274ff.). Den har gjorts gällande för ett områ
de av Nordschleswig (Over Jerstal) under äldre ro
mersk järnålder (0-200 e.Kr.). I byar av varierande 
storlek med tillhörande gravfält finner vi längst 
ner två grupper, bönder och krigare, boende sida 
vid sida. Däröver finner vi byledaren, boende på en 
självständig gård med egen familjegravplats. Näs
ta nivå representeras av stormän, boende på stora 
gårdar på större avstånd från såväl byarna som by- 
ledargårdarna. Stormännen tänks kunna ha haft 
herravälde över flera byar. Den högsta nivån, som 
representeras av stormännen, är också den som är 
minst känd utifrån bebyggelseaspekten, och det är 
inte klarlagt om dessa bott i byar eller på ensam
gårdar även om det senare anses mest troligt.

Modellerna ovan är naturligtvis långt ifrån in- 
vändningsfria. Andra forskare har hävdat att det 
inte finns något enkelt förhållande mellan å ena 
sidan gårdsstorlek, storlek på och antal byggnader 
och å andra sidan hushållets rikedom och/eller sta
tus; större hus kan också mycket väl visa på större 
hushåll av modell utökad kärnfamilj (Hamerow 
2004:8pff.). Och när det gäller antalet stallade djur 
så kan vi inte veta vilka djur som stallades eller 
hur stor del av gårdens djur som berördes. Stallens 
storlek talar heller inte om hur stort antal djur som 
en gård förfogat över. Det är också sällan möjligt 
att avgöra vad som är stalldel eller inte eftersom 
den inte uttryckts på ett sådant sätt att den låter sig 
identifieras. Det finns också problemet med defini
tionen av hallbyggnader, eftersom den rådande de
finitionen (se Herschend 1993) utgår från sydskan- 
dinaviska förhållanden vilka inte automatiskt går 
att applicera på andra områdens byggnader. Vad 
gäller den sista modellen (Ethelberg 2003 ibid.) är 
det en fördel att den använder ett bredare arkeo
logiskt material men den bygger däremot inte på 
en samlad analys av både gravar och bebyggelse ef
tersom den enbart utgått från gravarna.
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Det tycks således råda enighet om det är möj
ligt att kunna relatera bebyggelse till social och/el- 
ler politiskt organisation. Däremot tycks det råda 
skillnader i hur hög grad en social eller politisk 
hierarki kan urskiljas i bebyggelse. Eftersom det 
i Gamla Uppsala finns mycket få primära data på 
individnivå (d.v.s. gravar) finns i stort sett ingen 
möjlighet att kontrastera dessa mot bebyggelse
struktur. Det är viktigt att göra en sådan analys 
från rumsligt koherenta data, för det är troligt att 
vi har ett samhällsmönster med stora regionala 
skillnader (Widgren 1997:5^.) men även skill
nader på det lokala planet under äldre järnålder. 
Det visas inte minst av att den agrara basnäringens 
system och markanvändning anpassats till lokala 
naturliga förutsättningar. Lokala samhällsförhål
landen har troligen också haft en avgörande be
tydelse för hur marken förfogats över (Widgren 
2000). Detta kan också finnas uttryckt i de s.k. 
varierade gravfälten från äldre järnålder med in
bördes stora skillnader när det gäller de förekom
mande gravtypernas yttre fysiska attribut.

Hur ska bebyggelserna i Gamla Uppsala defi
nieras utifrån ett hierarkiskt eller stratifierat per
spektiv? Den äldre järnåldersbebyggelsen i Gamla 
Uppsala visar enligt min mening en anpassning 
till de lokala naturliga förutsättningarna när det 
gäller markanvändningen och det agrara systemet. 
Bebyggelsernas lokalisering kan i det resonemang
et sägas spegla förfoganderätten till marken och 
därmed också maktförhållanden.

Bebyggelsen vid Bredåker var utan tvivel agrar 
men har under tiden utvecklat olika slag av specia
lisering. I första hand gäller det gården med ter
rasshus som framför allt skiljer sig från den övriga 
bebyggelsen inte bara genom sin storlek utan kan
ske främst genom sin annorlunda topografiska pla
cering och konstruktion (Göthberg & Ljungkvist 
2007). Det gäller också den invid Samnan belägna 
satellitgården med speciell roll inom den agrara 
produktionen. Kärnbebyggelsen vid Bredåker har 
genom sin topografiska placering kunnat göra an
språk på olika slags mark. Förutom den omgivan
de lerslätten rör det sig om ängsmark och vatten 
vid Samnan, åker- och betesmarker intill bebyg
gelsen samt närskog. Dessa förhållanden överens
stämmer med Berget och Gamla Uppsala skola;
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omfattningen av närskog bör dock ha varit mindre 
än vid Bredåker. Vid Berget finns dessutom tecken 
på ett terrasshus av samma slag som vid Bredåker 
(Fagerlund 2004c) men också tecken på en specia
liserad gårdsbebyggelse av samma karaktär som i 
Bredåker samt ytterligare en möjlig specialisering 
i form av tjärproduktion. Vad gäller bebyggelsen 
vid Gamla Uppsala skola kan den ha innehållit 
en ängsmarksbelägen specialiserad bebyggelse (se 
Anund & Göthberg 1998; Göthberg 2002) men 
för närvarande är kunskapen om denna bristande. 
Bebyggelsen vid Lövstaholm har i väsentlig grad 
varit belägen vid och knuten till ängsmark. Det 
visas av bebyggelsens minst sagt nära anknytning 
till denna och husens allmänna orientering mot 
Samnan. Den kan mot bakgrund av den övriga be
byggelsens utbredning och omfattning knappast 
ha kunnat göra anspråk på de olika slag av mark 
som Berget och Bredåker förfogat över. Bebyggel
sen vid St. Lötgården delar visserligen i stort sett 
samma topografiska miljö som Bredåker (och som 
den naturligtvis mycket väl kan vara en del av) 
men saknar ett potentiellt närskogsområde varför 
markanspråket kan ha varit mindre sammansatt. 
Det kraftiga folkvandringstida huset med krönlä- 
gesplacering skulle kunna ses som en variant av de 
äldre terrasshusen vid Berget och Bredåker.

Vid Gamla Uppsala (kyrka) har bebyggelsen 
haft ett topografiskt läge påminnande om den vid 
Gamla Uppsala skola och St. Lötgården men med 
ett än mer utpräglat krönläge. Här finns också yt
terligare element som dessa saknar i form av den 
sjö (Myrby träsk) som legat strax intill. Närsko
gar har troligen funnits på Uppsalaåsen. Det ar
keologiska materialet är det minst omfattande 
och tillsammans med de skador platsen överlag 
tillfogats bidrar att göra bebyggelsens karaktär 
svårbedömd, inte minst när det gäller de äldsta 
lämningarna. Topografins sammansättning, större 
leruppfyllningar, kraftigt dimensionerade stolphål 
till två-tre större byggnader och särskilda djur- 
bensdeponeringar skiljer den från de övriga be
byggelserna. Utifrån nuvarande kunskapsläge bör 
den av de skälen rimligen ses som en bebyggelse 
utan nämnvärd egen agrar produktion.

Bebyggelsen i Gamla Uppsala kan på basis av 
ovan sägas ge utrymme för en tolkning av hierar

kiska och/eller stratifierade förhållanden, i den me
ningen att lokaliseringen berättar vilken mark olika 

grupper kan ha haft förfoganderätt över. Placerar 
man in bebyggelsen i en traditionell hierarkisk 
struktur, d.v.s. uppifrån och ner, bör rimligen den 
bebyggelse som tolkats sakna agrar produktion, 
Gamla Uppsala kyrka, vara överst i pyramiden 

Den tillhör i kronologisk bemärkelse periodens 
yngsta del. Nästa nivå representeras av de romar
tida terrasshusen i Berget och Bredåker och even
tuellt det folkvandringstida huset i St. Lötgården. 
Kärnbebyggelsen vid Berget, Bredåker och Gamla 
Uppsala skola kommer därefter och finns repre
senterad över hela perioden. Nederst finns de spe
cialiserade bebyggelserna vid Berget, Bredåker och 
Lövstaholm. Strukturen har likheter med Ethel- 
bergs modell ovan. Med utgångspunkt från denna 
modell men med modifikationer och tillägg skulle 
bebyggelsestrukturen i Gamla Uppsala hierarkiskt 
kunna beskrivas närmare. I början av förromersk 
järnålder eller möjligen strax före har ur den yngre 
bronsålderns bosättningar en omfattande agrar 
bebyggelse utvecklats på bägge sidor om Sam- 
nans dalgång. Under yngre förromersk järnålder 
har detta samhälle utvecklat en strategi för att ex
ploatera inom resursområdet befintliga tillgångar 
i form av vinterfoder. Detta kan tolkas som en ut
veckling och intensifiering av brukningsmetoder 
och markanvändning.

Under romersk järnålder fortsätter bebyggelsen 
att öka överlag och i början av perioden framträder 
på dalgångens båda sidor en ny form av bebyggelse 
belägen på konstgjorda terrasser och manifesterad 
genom ett uttalat topografiskt läge. Troligen utö
var denna bebyggelse någon form av kontroll över 
den övriga bebyggelsen samtidigt som den bör ha 
emanerat ur denna. Den skulle därmed vara ett re
sultat av kollektiva beslut. I ett större sammanhang 
representerar troligen denna struktur begreppet 
byledargård {landsbyle der gard, se Kaldal Mikkelsen 
1999; Ethelberg 2003), d.v.s. att dess maktutöv
ning enbart omfattar den samlade bebyggelsen i 
dess närhet. Dess funktion kan vara att uppta na- 
turaattributer och inom redistribution. Dessutom 
bör egen agrar produktion ha ingått.

Under yngre romersk järnålder har den nya be
byggelseformen gett upphov till nytt uttryck i ett
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betydligt mera utrerat topografiskt läge och med 
en byggnadsmässigt förändrad framtoning i form 
av kraftigare och annorlunda konstruerade bygg
nader än tidigare. Den topografiska miljön asso
cierar till höjd men även vatten och mark. Läge 
och konstruktion distanserar denna från direkt 
inblandning i den agrara produktionen men kan
ske har redistribution av naturaprodukter överta
gits från byledargårdarna. Troligen kan inte heller 
kultutövning uteslutas. Under folkvandringstid

har bebyggelsen vid ängen avvecklats och kärnbe- 
byggelsens gårdar kan ha utvecklats mot större en
heter. Ett exempel på detta kan vara den gård som 
anläggs i krönläge vid St. Lötgården efter lokala 
förebilder. Under slutet av folkvandringstid och 
början av vendeltid växer av allt att döma en hant- 
verksbebyggelse fram i området mellan Gamla 
Uppsala skola och Gamla Uppsala kyrka (Ljung
kvist 2000a). Nära denna anläggs under samma 
tid Öst- och Västhögen (Ljungkvist 2005). ■
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Summary
Gamla Uppsala during the early Iron Age

T
he Early Iron Age in Gamla Uppsala has 
never been a prominent held of research. 
The aim of this article is to survey known 
Early Iron Ages settlements in Gamla Uppsala. Spe

cial attention is paid to the agrarian environment 
and land use, possible changes and reasons for these 
changes. This is an attempt to find a more compre
hensive perspective. The different settlements are 
characterised. Thereafter, traces of agrarian activity 
are discussed in terms of the local agrarian environ
ment and its utilisation, manifested by finds of ani
mal bones, macrofossil, traces of activities and other 
finds. Agrarian remains form the basis of a discus
sion on the agrarian environment and its use.

In Gamla Uppsala, the settlement expansion, es
tablished in particular at Bredåker at the onset of 
the Pre-Roman Iron Age, and correlating in time 
with a regionally intensified land use and land 
preparation, can be linked to the so called agro- 
technical complex of the Early Iron Age. Agrarian 
activities and land use have manifested themselves 
by cereal cultivation, mainly barley. Fields would 
have surrounded the most extensive settlements at 
Bredåker and Berget, while pastures would have 
been located outside the cultivated lands. From 
the Later Pre-Roman Iron Age until the Migration 
Period there was intense animal husbandry, inclu
ding winter stabling, hay-making on the lowlands 
along the marsh meadows of the Samnan valley.

During the period, the number of houses per 
farm, as well as the house dimensions, increases, 
This is particularly true of the outhouses, even if the

number of farms seems to be the same. This can be 
seen as signs of concentration and rationalisation of 
the cultivation system. The increase of house size 
can be indicative of the increased storage capacity 
of the households, probably due to an agrarian over
production, brought about by fees and tributes.

Finally, the way in which Iron Age settlement 
should be understood, in terms of social status and 
hierarchies, is discussed. In my opinion, there are 
indications of an adjustment to local natural con
ditions in terms of land use and agrarian systems. 
The settlement location can be said to reflect the 
right of disposition of the land, and thus also the 
power structure. During the Early Roman Iron 
Age, a new power structure can be discerned, ma
nifested by a new form of settlement in pronoun
ced locations. Probably, these settlements exercised 
some form of control over other settlements, albeit 
a local level. Their function could be to collect tax 
and redistribute goods, but they also had an agra
rian production of their own. During the Late Ro
man Iron Age, even more extravagant topographi
cal locations were chosen for settlement, and the 
buildings grew larger and were constructed in dif
ferent ways. The function of this kind of farmstead 
might be to redistribute produce, but cult practices 
cannot be ruled out. During the Migration Period, 
the farmsteads of the central settlement might have 
increased in size. Later on, a craft centre was esta
blished in the area between Gamla Uppsala School 
and the parish church. Around the same time, the 
eastern and western mounds were erected. ■
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Bebyggelsen i 
Ärentuna socken
Från skärgård till odlingslandskap

Ann Lindkvist, Jonas Wikborg,SocietasArchaeologica Upsaliensis

F i g ur i. Dalgången mellait Gränby och Fjuckby från nordväst. I bildens vänstra kant ligger Kyrsta bytomt (foto: 
Max Marcus, Hawkeye flygfoto).
Figure t. Arial view of the valley between Gränby and Fjuckby from the northwest. The village toft of Kyrsta is at 
the leftside of the picture (photo: Max Marcus, Hawkeye flygfoto).
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I
 samband med undersökningarna inför den 

nya sträckningen av E4 norr om Uppsala har 
vi fått ett arkeologiskt tvärsnitt genom halva 

Uppland. Vår kunskap har fördjupats avsevärt inom 
en yta som är närmare 100 meter bred och bortåt 
8 mil lång. När man vill förstå hur den förhisto
riska bebyggelsen utvecklats över tid utgör detta 
område dock inte någon bra analysenhet. Tvär
snittet skär rakt igenom flera områden som varken 
ur naturgeografisk eller kulturhistorisk synpunkt 
kan antas höra ihop. Tanken med denna artikel är 
därför att istället behandla ett mindre geografiskt 
område där ett kulturhistoriskt sammanhang kan 
ha funnits och som också hålls ihop av någorlunda 
likartade naturgeografiska förutsättningar. Vi vill, 
med stöd i resultaten från Ezpundersökningarna, 
försöka teckna en bild av bebyggelseutvecklingen 
inom ett mindre område i Uppland.

Valet föll på Ärentuna socken. Skälen till detta 
var flera. Det främsta var kanske att det är en av 
de delar av E/psträckningen där det har gjorts flest 
arkeologiska undersökningar. Vidare är området 
väl sammanhållet rent naturgeografiskt men inne
håller ändå en viss variation med både slättbygd 
och övergångsbygd. Dessutom har båda artikel
författarna deltagit i undersökningarna vid Kyrsta 
som ligger i Ärentuna socken (fig. 1).

Syftet har varit att försöka skildra hur bebyggel
sen etablerats och utvecklats från de tidigaste teck
nen på mänsklig bosättning under stenålder och 
fram till historisk tid. Tyngdpunkten ligger på att 
översiktligt beskriva bebyggelsens lokalisering och 
allmänna karaktär samt hur denna förändrats över 
tid. Det huvudsakliga källmaterialet är de kända 
fornlämningarna. Dessa sammanställs med aktuell 
kunskap om strandförskjutningsförlopp, geologis
ka förhållanden och vegetationsutveckling samt 
de förhållanden som rått under historisk tid.

Undersökningsområde 
och källmaterial
Det undersökningsområde som används i denna stu
die består av det som idag utgör Ärentuna socken, 
dock med ett par mindre justeringar (fig. 2). Den 
del av socknen som ligger i Storvreta har inte tagits

med då den ligger öster om Fyrisån. Däremot har 
Skärna, som ligger i Gamla Uppsala socken inklude
rats eftersom det rent naturgeografiskt hör till om
rådet. I norr avgränsas socknen av ett större skogs
område och i sydväst respektive sydost av de två 
vattendragen Björklingeån och Fyrisån. I väst löper 
Uppsalaåsen. Den gamla landsvägen från Uppsala 
till Gävle och vidare norrut passerar omedelbart 
väster om socknen längs åsen. Landsvägen mot bl.a. 
Vendel och norra Uppland går parallellt med Fyri
sån. Området skulle kunna ses som ett komprimerat 
Uppland med fullåkersbygd på låglänta lerjordar i 
söder och mer höglänt skogbevuxen morän i norr.

Området hyser ett stort antal registrerade forn- 
lämningar av olika typer vilka kan dateras till 
förhistoriens samtliga huvudperioder. Ett antal 
lösfunna föremål från stenålder och framåt har 
framkommit i olika sammanhang. I samband med 
anläggandet av den nya E4:an har boplats- och 
gravlämningar från brons- och järnålder under
sökts på flera platser. Några arkeologiska under
sökningar har också företagits före E4-projektet 
men de har varit av mindre omfattning. Den 
största begränsningen i fornlämningsmaterialet är 
att inga moderna undersökningar av stenålders- 
lämningar utförts och endast mycket begränsade 
undersökningar av bronsålderslämningar.

Det fornlämningsbestånd som finns registrerat 
från undersökningsområdet i Riksantikvarieäm
betets databas FMIS har bearbetats på så sätt att 
efterreformatoriska och mycket osäkra lämningar 
(t.ex. de som är registrerade som fornlämningslik- 
nande bildning) har sorterats bort. De förhistoris
ka lämningarna har till viss del delats in i för syftet 
anpassade kategorier. Uppgifter om lösfynd har 
hämtats från Gunnar Ekholms sammanställning
ar för stenåldern 1915 och bronsåldern 1921 (Ek
holm 1915, 1921). Dessa uppgifter har komplette
rats med arkivgenomgångar på Statens historiska 
museum (SHM), Upplandsmuseet (UM) samt 
Uppsala universitets fornsakssamling (UMF). I 
samband med de arkeologiska undersökningarna 
inom E4"projektet har det tillkommit komplette
rande uppgifter om lösfynd i trakten. Vidare har 
vi använt oss av de arkeologiska rapporterna, de 
flesta publicerade, några i manusform, som de oli
ka undersökarna har producerat.

380 ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 4



r%isselbo

Travar-p

Ilå igvre

Runstens J 
Fjuckpy 1

Pågelsång-

htiinar-Qfsamlin

Tvårmyrak
Bälmge fg ’ Tistel vtt-lcn

, Stora Vallskog

Ibro 'tygplats

Bjorkby

fittulsberg

Kung agür don (

Brbgårøen

I Uppsala „ 
C flygplats/

Vaksala lörsar

Figur 2. Utsnitt ur topografiska kartan med undersökningsområdet. © Gröna kartan Lantmäteriverket (digital 
bearbetning: Kristina Martinelle, SAU).

FIGU re 2. Segment of the topographical map with the investigated area. © Gröna kartan Lantmäteriverket (digital 
adaptation: Kristina Martinelle, SAU).
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På flera av de undersökta lokalerna har analyser 
av fossila insekts- och växtlämningar genomförts 
och inom ramen för projektet har också pollenana
lyser gjorts från provtagningsplatser i anslutning 
till vägsträckningen. Resultaten av de för studien 
relevanta analyserna har använts för att beskriva 
traktens vegetationshistoria. Vidare har strandför
skjutningen i området rekonstruerats med hjälp av 
aktuella forskningsrön. Dessutom har en genom
gång av de aktuella jordartskartorna gjorts. Källma
terialet till avsnittet om bebyggelsen under medel
tid och historisk tid är huvudsakligen hämtat ur 
publikationen Det Medeltida Sverige (DMS), den 
s.k. häradskartan samt lantmäterikartor. Någon 
uppgift härrör också från Riksarkivets databas över 
Svenskt Diplomatarium (DS). Häradskartan heter 
med en korrekt benämning Häradsekonomiska kar
tan och de blad som här använts, Ärentuna och Ten- 
sta, upprättades under åren 1859-63. Kartan speglar 
i mycket stor utsträckning de förhållanden som rått 
under 1700- och 1800-talen. De lantmäterikartor 
som använts härrör från 1600- och 1700-talen och 
finns i Lantmäteriverkets arkiv i Gävle. Kartorna 
har gåtts igenom och analyserats översiktligt. I öv
rigt har relevant litteratur använts.

Artikelns upplägg
Inledningsvis beskrivs de geologiska förhållan
dena i området samt strandförskjutningsförloppet 
och vegetationsutvecklingen. Därefter behandlas 
fornlämningar, lösfynd och arkeologiskt under
sökta lokaler. Till detta fogas en genomgång av 
förhållandena under historisk tid. Slutligen kom
mer allt detta att föras samman i en syntes där en 
beskrivning av bebyggelsen under olika perioder 
presenteras och där olika exempel på kontinuitet 
och förändring tas upp.

Geologiska förhållanden
Undersökningsområdet ligger i Mälardalens 
sprickdalslandskap just vid övergången mot Upp
salaslätten tar vid (fig. 3). I den västra delen av 
området löper Uppsalaåsen och isälvssediment 
finns även på vissa sträckor längs med Fyrisån. På 
de lägre liggande markerna, under 20 m ö.h. finns

postglaciala leror och högre upp, mellan 20 och 30 
m ö.h, finns glaciala leror. De högre liggande mo
ränmarkerna innehåller ett mindre inslag av berg i 
dagen och ligger på nivåer upp till 45 m ö.h.

Lösfynden av stenålderskaraktär har hittats i 
de högre belägna områdena i undersökningsom
rådets norra del och kommer sannolikt från mo
ränområdena samt i viss utsträckning från Upp
salaåsen. Fornlämningarna kan till stor del knytas 
till olika jordarter. Skärvstenshögar och gravar 
återfinns i mycket stor utsträckning vid övergång
en mellan morän och glaciallera samt på mindre, 
fritt liggande moränområden. Gravar förekommer 
också på de sandiga isälvssedimenten. De förhis
toriska boplatserna, vilka huvudsakligen utgörs av 
undersökta lokaler, återfinns på glaciala och post
glaciala leror. Däremot har de flesta av de histo
riskt kända bytomterna legat på moränmark som 
ofta utgörs av ett mindre impediment som omges 
av lermarker. Det är bara några bebyggelselägen 
i den södra delen av undersökningsområdet som 
återfinns på postglaciala och glaciala leror.

Strandförskjutning
Stora delar av undersökningsområdet består av 
flacka lerslätter. Höjden över havet varierar mel
lan 45 meter i de nordvästra delarna och 15 meter 
i söder. Landskapet är därigenom starkt präglat av 
strandförskjutningen. Denna process, som varierat 
över tid, ledde till att allt större landområden kom 
att torrläggas under förhistorisk tid. När de första 
människorna satte sin fot på uppländsk mark be
stod det nuvarande Uppland av några kobbar och 
skär. Först under stenålderns slutskede börjar vi 
skönja ytterkonturerna av det nuvarande Uppland.

Under 1900-talet har ett antal landhöjnings- 
kurvor presenterats för Mellansverige (bl.a. Gran
lund 1928; Florin 1944; Mörner 1980; Ambrosiani 
1985; Miller & Hedin 1988; Olsson & Risberg 
1995; Risberg m.fl. 1991; Åkerlund 1996; Karlen
by 1997a; Segerberg 1999; Hedenström; Risberg 
2005). Studierna har baserats på såväl geologiska 
som arkeologiska studier eller kombinationer av 
bådadera. Inom ramen för E4-projektet har en för
djupad studie av strandförskjutningen genomförts 
(Risberg 2007). Enligt Risbergs strandförskjut-
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---- Stensträng

■■ Vatten 881 Morän, grusig Svallsed., grus
Fyllning, oklassad 3KB Morän, lerig sandig HBI Svallsed., mellan-grovsand
Glacial grovsilt Morän, sandig SHH Svallsed., sand
Glacial lera, ospec iBääl Morän, grusig KH Svallsed., sten-block (klapper)
Glacial silt, van/ m. lera ’ 8 i Morän, lerig sandig Svämsed, ler-grus (postglac., yngre)

•Grovsilt (glac.S postglac.) Morän, sandig Svämsed., ler—silt (postglac., yngre)
Postglac. finlera BH Svämsed., sand (postglac., yngre)

W&A Isälvssed., grovsilt-block Postglac. grovlera Svämsed., ler—silt (postglac., yngre)
1 Isälvssed., mellan-grovsand ■ . Postglac. grovsilt HUI Svämsed., sand (postglac., yngre)

m Isälvssed, sand Postglac. lera, ospec
j861 Isälvssed, finsand Postglac. sand füü Urberg
SH8 Isälvssed, grovsilt-block Postglac. silt Vittringsjord, grus (glac. och postglac.)
$318 Isälvssed., mellan-grovsand Postglac. grus
'•'•''3 Lergyttja-gyttjelera Svallsed., finsand

Figur 3. Jordartskarta med fastighetsgränser och fornlämningar i FMIS. Efter häradsekonomiska kartan, bladen 
Årentuna och Tensta, upptättade 18^-63. Karta: SGU (digital bearbetning: Kristina Martinelle, Jonas Wikborg éf 
Ann Lindkvist, SAU).
Figure 3. Geological tnap with property boundaries and known ancient monuments (digital adaptation: Kristina 
Martinelle, Jonas Wikborg ét Ann Lindkvist, SAU).
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Figur 4- Undersöknings området med strandlinjen vid olika nivåer. Variationen i färg anger olika höjd på land 
respektive olika djup i vattnet. 40 m ö.h. motsvarar tidigneolitikums början (5000 BP/t, 800-3700 f.Kr.), 44 m ö.h. 
motsvarar tidigneolitikums senare del (4700 BP/4400-4400 f.Kr.), 40 m ö.h. motsvarar mellan- och senneolitikum 
(4400-4600 BP/4100-ięoo f.Kr.), 24 m ö.h. motsvarar äldre bronsålder (4200 BP/1400-1400 f.Kr.) (digital 
bearbetning: Kristina Martinelle &Jonas Wikborg, SAU).

Figure 4. The investigated area with shore line at different levels. Varying colours denote different elevations on 
land and depth of water. 40 masl corresponds with the onset ofthe Early Neolithic (4 000 BP/4 800-4 700 BC), 44 
masl corresponds with the latter part ofthe Early Neolithic (4700 BP/4 400-4 400 BC), 40 masl corresponds with the 
Middle and Late Neolithic (4 400-4 600 BP/4 100-1 poo BC), 24 masl corresponds with the Early Bronze Age (4 200 
BP/i 400-1 4 00 BC) (digital adaptation: Kristina Martinelle & Jonas Wikborg, SAU).
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ningskurva skulle socknens högre belägna områ
den omkring 45 m ö.h. ha stigit upp ur havet under 
övergången mellan senmesolitikum och tidigneoli- 
tikum för omkring 6000 år sedan. Risbergs studie 
har huvudsakligen berört tiden före bronsåldern. 
Då föreliggande artikel även behandlar brons- och 
järnålder har därför en av Leif Karlenby (1997) fö
reslagen kurva använts som ett komplement. Till 
grund för hans tre kurvor; en för södra, en för mel
lersta och en för norra Uppland, ligger närmare 
600 14C-dateringar från ett antal undersökta bo
platser i Uppland och Västmanland.

Vid Kumla strax söder om Uppsala undersök
tes bl.a. en större grop med fiskben och fiskfjäll 
år 2000. Makrofossilanalys påvisade dessutom 
förekomsten av mollusker. Utifrån innehållet an
tas gropen ha legat strandnära. Anläggningen var 
belägen omkring 20 m ö.h. Tre 14C-dateringar på 
olika material från gropen placerade den i yngre 
bronsålder (Persson m.fl. 2002-.24ff.). Detta läge 
för stranden förefaller stämma bra överens med 
den i artikeln använda kurvan (Karlenbys b-kur- 
va). Utifrån ovanstående refererade arbeten kan 
vi konstatera att det aktuella undersökningsområ
det bestod av några mindre öar under tidigneo- 
litikum. Dessa öar blev allt fler och större för att 
under mellan- och senneolitikum växa ihop till 
större sammanhängande landområden. Kyrstadal- 
gången, vilken huvudsakligen är belägen över 25 
m ö.h. kom successivt att torrläggas under senneo
litikum och äldre bronsålder. Även om dalgången 
då inte längre utgjorde en havsvik kan de lägre 
belägna delarna av området antas ha varit fuktiga 
och sanka. En bäck löper än idag på dalgångens 
botten. Utifrån det historiska kartmaterialet fram
går att omfattande utdikning genomfördes först 
under 1800- och 1900-talen. Områdets södra del 
med lerjordar på 15 m ö.h. har inte varit torrlagd 
förrän under den förromerska järnåldern (hg. 4).

Vegetationsutveckling
Pollenanalyser
Sven Karlsson vid institutionen för naturgeografi 
och kvartärgeologi vid Stockholms universitet har 
inom ramen för E4-projektet gjort en pollenanalys
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från Lilla Hjortronmyren. Lokalen är belägen vid 
Kyrsta i norra delen av Ärentuna socken (Karls
son 2002). Syftet var att hitta en lämplig provtag- 
ningslokal i närheten av en undersökt förhistorisk 
boplats. Prover togs dels i den ovan nämnda mos
sen samt även vid det närbelägna Buddbokärret. 
Då resultaten från Buddbokärret visade att lager
följden där inte gick längre tillbaka än omkring 
2000 år valdes proverna från Hjortronmossen för 
en vidare fördjupad analys. Där kunde lagerföljden 
följas mer än 6000 år tillbaka i tiden och täckte 
således ett betydligt större tidsspann.

Lilla Hjortronmyren och 
bosättningarna vid Kyrsta
Genom analysen från Lilla Hjortronmyren har vi 
fått en god bild av vegetationens och landskapets 
utveckling i området. Ur de närmare två meter 
långa borrkärnor som tagits ur mossen kan vi följa 
den lokala vegetationshistorien omkring 6 000 år 
bakåt till tiden då skogsområdet norr om Kyrsta ge
nom landhöjningsprocessen steg upp ur havet. De 
pollen som avsatts under de första 2 000 åren visar 
på en öppen skärgårdsmiljö med en utpräglad havs- 
strandsvegetation dominerad av tall och björk. Al 
och björk har bildat strandskog och i skyddade lägen 
innanför denna har ek, alm, lind och hassel kunnat 
breda ut sig. Till en början förefaller strandängar ha 
varit den dominerande biotopen eftersom pollen av 
gräs och halvgräs förekommer frekvent. Vid denna 
tid sträckte sig Östersjön in i en djup havsvik bort 
mot nuvarande Örebrotrakten. Uppland bestod av 
större och mindre öar och skär. Dagens åkermark 
vid Kyrsta har legat under vatten fram till slutet av 
stenåldern. Genom landhöjningsprocessen växte 
området samman med fastlandet och stenålderns 
kustnära bebyggelse var snart ett minne blott.

Från slutet av stenåldern eller början av brons
åldern finns indikationer i pollenavsättningen på 
röjningsfaser med småskaligt bete och kornodling. 
Växlande halt av kolpartiklar kan tolkas som indi
kationer på röjningsbränningar. Från och med den 
äldre bronsåldern börjar pollen av en att uppträda 
med låga men regelbundna värden. En växer på sol- 
exponerade marker där den inte konkurreras ut av 
skuggande träd. Härav kan vi sluta oss till att ett
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öppet beteslandskap har varit etablerat. Från och 
med slutskedet av bronsåldern verkar odlingen 
ha varit mer omfattande och kontinuerlig. Pollen 
från de mer näringskrävande träden såsom hassel, 
alm, lind och ask försvinner nästan helt under den 
yngre bronsåldern och förekomsten av ek minskar. 
Adellövträdens minskning beror förmodligen på 
en ökad uppodling och bete. Pollensammansätt
ningen i lagren från yngre bronsålder och järnålder 
avspeglar ett utglesat skogslandskap med upprepa
de röjningsbränningar vilka avspeglar sig i en ökad 
förekomst av kolpartiklar tillsammans med pollen 
från en rad kulturindikerande växter. Odlings- 
spåren består av pollen från korn och vete, även 
av råg och havre under den äldre järnåldern. I de 
medeltida lagren fanns en markerad topp av korn, 
havre och råg. I de översta delarna fanns pollen 
vilka antas representera det senaste århundradet. 
En igenväxning med framförallt tall och gran kan 
skönjas i detta skikt samtidigt som pollen av en 
minskar och försvinner. Genom analyser av träkol 
från olika gropar på den intilliggande boplatsen 
vid Kyrsta vet vi vilka trädslag som användes där 
(Danielsson 2006; Strucke 2003). Bland de ana
lyserade proverna dominerade tall, i övrigt fanns 
gran, björk, ek, al, asp, lönn och salix.

Förkolnade sädeskorn påträffades i härdar, gro
par och stolphål på Kyrstaboplatsen. Analyser av 
dessa har påvisat förekomsten av korn, skalkorn, 
vete, bröd/kubbvete och råg (Ekblom, 2006). Det
ta överrensstämmer tämligen väl med den ovan 
nämnda pollenanalysen (Karlsson 2002). Häri
genom kan man sluta sig till att de förhistoriska 
Kyrstaborna odlade sin egen spannmål på platsen. 
Andelen vete är anmärkningsvärt hög jämfört 
med andra samtida boplatser. Frön från ogräs
växter i de förhistoriska anläggningarna tyder på 
en kväverik miljö vilket antas indikera bruket av 
gödslade åkrar. I två av de förromerska husen, Hus 
2 och 17, hittades hasselnötsskal.

Buddbokärret och 
bosättningarna vid Vaxmyra
Även de översiktliga pollenanalyserna från Budd
bokärret visar på en påtaglig kulturpåverkan 
med bete och odling (Karlsson 2002:12). Utifrån

makrofossilanalyser, vedartsanalyser och paleo- 
entomologiska analyser av material från de intil
liggande boplatslokalerna RAÄ 325 och RAÄ 326 
vid Vaxmyra framträder ett relativt öppet land
skap under den äldre järnåldern. Växtmaterialet 
visar på ett kulturlandskap med odling, bete och 
öppna gräsytor. Bland träslagen dominerade tall, 
björk och ek, vilka alla är relativt ljuskrävande 
träd. Bland det förkolnade växtmaterialet från an
läggningarna på de båda boplatserna dominerade 
olika typer av ogräsväxter över odlings- och ängs
växter. Målla var det vanligaste ogräset i analysen. 
Målian som trivs i en näringsrik miljö indikerar 
bruket av gödslade åkrar. De identifierade ogrä
sen antas representera närmiljön som gynnats av 
djurhållningen. Bland det lilla antalet förkolnade 
sädeskorn som påträffades kunde endast omkring 
1/3 artbestämmas. De identifierade arterna utgörs 
framförallt av korn och vete samt ett mindre inslag 
av havre (Eklund 2005:i25ff.).

Bebyggelsen under 
förhistorisk tid
Genom att studera de registrerade fornlämning- 
arna och lösfynden från området kan vi erhålla en 
generell bild av äldre tiders mänskliga aktiviteter 
i området. Ett stort källkritiskt problem är dock 
de bevarade fornlämningarnas representativitet. 
Ett stort antal fornlämningar är ännu okända för 
oss och många har förstörts av bl.a. grustäkt och 
jordbruksarbete. När det gäller gravarna som är 
en fornlämningskategori som ofta har använts för 
att studera den förhistoriska bebyggelsen finns 
ytterligare en källkritisk aspekt, nämligen den 
att vi inte vet om gravskicket under hela förhis
torien har omfattat alla människor på så sätt att 
alla avlidna har fått en för oss iakttagbar grav. Man 
måste också ha i åtanke att endast ett fåtal forn
lämningar i trakten har varit föremål för arkeo
logiska undersökningar. Därför är de flesta kända 
lämningarnas dateringar osäkra. De får till stor del 
dateras utifrån generella dateringsgrunder. Denna 
övergripande bild kan nu kompletteras med några 
mer detaljerade studier av de områden som varit 
föremål för mer omfattande arkeologiska under
sökningar inför byggandet av E/pan.
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Fornlämningar

I området fanns närmare 2000 kända fornläm
ningar innan E4-projektet startade. Fornläm- 
ningsbeståndet utgörs framför allt av gravar och 
skärvstenshögar varav ett mindre antal har under
sökts. De registrerade fornlämningarna återfinns 
huvudsakligen i områdets mellersta del på den 
impedimentsmark som omgärdar den flacka dal
gången mellan Fjuckby och Gränby. Det inre av 
det stora skogsområdet i socknens norra del, på 
gränsen mot Tensta saknar registrerade fornläm
ningar (fig. 5). Antalet undersökta boplatsläm
ningar var få före E4-grävningarna. De boplatser 
som var kända sedan tidigare utgörs framför allt 
av skärvstenshögar vilka har tolkats som boplats- 
relaterade. Endast ett mindre antal, relativt be
gränsade boplatslämningar har undersökts före 
E4-projektet (se nedan).

Gravar
Totalt fanns drygt 1555 registrerade gravar innan 
E4-grävningarna inleddes. Av dessa var 35 regist
rerade som ensamliggande, 28 som gravgrupper 
(2-4 gravar) De övriga gravarna fördelas på 62 
gravfält. Antalet måste ses som ett minimiantal. 
Förmodligen utgör en del av gravgrupperna och de 
ensamliggande gravarna rester efter gravfält. Efter 
E4-projektet har antalet gravfält och gravgrupper i 
området ökat. Antalet enskilda gravar är nu 1813. 
Sammanlagt har mer än 250 gravar undersökts i 
området inom ramen för E4-projektet varav en
dast 7 var registrerade sedan tidigare (se nedan).

Gravarna grupperar sig framför allt på impedi- 
mentsmark i anslutning till den nuvarande åker
marken omkring 30-35 m ö.h. Några återfinns på 
lägre höjder, 15-25 m ö.h, företrädesvis i områdets 
södra del. Flera större gravfält ligger exponerade 
mot de båda större vattendragen Björklingeån och 
Fyrisån i områdets västra och östra del samt ut
med en förmodat äldre vägsträckning som passe
rar bl.a. Fjuckby och Kyrsta.

På flera platser i socknen har gravar skadats i 
samband med odling eller grustäkt. Det finns även 
uppgifter om hela gravfält som helt har utplånats 
av dessa aktiviteter. I fullåkersbygden utmed Fyris- 
och Björklingeån är sannolikheten stor att forn-
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lämningar har blivit bortodlade. Bortodlingen av 
gravfält i området har tidigare studerats av Spor- 
rong (1985a).Vid Skärna har han (ipSsanósff.) 
påvisat två troliga gravfält som idag är bortodlade. 
Det ena ligger väster om Skärna inom utrednings- 
området för E4:an. Det andra strax söder om Lilla 
Skärna omedelbart utanför utredningsområdet. 
Även vid Östa och Vallby (Fyrisvall) uppmärksam
made Sporrong gravfält som syntes i det äldre kart
materialet men som idag är bortodlade (Sporrong 
ipSsaiiósff.). I samband med E4-projektet har yt
terligare ett överplöjt gravfält uppmärksammats 
utifrån uppgifter i det historiska kartmaterialet. 
Det rör sig om RAÄ 329 vid Kyrsta. Liksom vid 
det ovan nämnda Skärna bekräftades uppgifterna 
av påträffade gravar vid förundersökningarna. De
lar av gravfältet vid Kyrsta kom sedan att undersö
kas (se nedan). I samband med en utredning för en 
gasledning på 1990-talet uppmärksammades upp
gifter om ett gravfält på 1760-talets storskiftskarta 
på gränsen mellan Vaxmyra och Fjuckby. På plat
sen som numera registrerats som RAÄ 324 hitta
des uppkastad röjningssten i åkerkanten. Stenarna 
skulle kunna vara rester efter bortplöjda gravöver
byggnader (Syse 1991).

På områdets största bevarade gravfält, RAÄ 
98 vid Gränby, återfinns inte mindre än 135 gra
var. Två gravhögar samt tre resta stenar antyder 
att gravfältet har varit i bruk under såväl yngre 
som äldre järnålder. På det näst största gravfältet, 
RAÄ 169 vid Fjuckby, finns idag 115 synliga gra
var. Flera större gravfält återfinns också vid bl.a. 
Vaxmyra, Buddbo och Eken. Flertalet gravfält är 
dock betydligt mindre med något eller några tiotal 
bevarade gravar.

Bland gravformerna dominerar de runda sten- 
sättningarna vars datering generellt kan vara såväl 
brons- som järnålder. Av de 1555 gravar som var 
registrerade i området innan E4-projektet var inte 
mindre än 1296 runda stensättningar. Endast ett 
mindre antal gravar utgörs av snävare daterbara 
former. Några ensamliggande rösen finns i områ
det. Dessa kan generellt dateras till bronsåldern. 
De ovan nämnda resta stenarna kan i regionen 
hänföras till den äldre järnåldern, framför allt äld
re romersk järnålder, och återfinns på 11 gravfält i 
området. Dessutom finns uppgifter om borttagna
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O Boplats i I Boplats
O Gravlokal |—| Forn borg
^ Runristning I—I Gravlokal
O Skärvstenslokal I—!) Skärvstenshög
• Skärvstensanl. 
O Skålgropslokal 
o Stensträng 

----Stensträng

I Skärvstensanl.

P ig ur 5. Karta over i FMIS registrerade fornlämningar i området mot bakgrund av häradsekonomiska kartan, 
bladen över Arentuna och Tensta, upprättade år 1859-6] (digital bearbetning: Ann Lindkvist, Jonas Wikborg dr 
Kristina Martinelle, SA U).

Figure 5. Map ofknown ancient monuments in the area projekted on häradsekonomiska kartan, parts ofÄrentuna 
and Tensta, from 1859-6] (digital adaptation: Ann Lindkvist, Jonas Wikborg & Kristina Martinelle, SA U).
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Figur 6. Karta över registrerade gravfält i undersökningsområdet mot bakgrund av Gröna kartan. Gravfälten har 
daterats utifrån yttre gravskick efter Hyenstrand (1974). © Gröna karta, Lantmäteriverket (digital bearbetning: 
Jonas Wikborg & Kristina Martinelle, SAU).
Figure 6. Map of known burial grounds in the investigated area projected on Gröna kartan. The burial grounds 
have been dated by the external appearance after Hyenstrand (1974). © Gröna karta, Lantmäteriverket (digital 
adaptation: Jonas Wikborg & Kristina Martinelle, SAU).
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resta stenar på ett tolfte gravfält. Detta skulle kun
na ses som ett minimiantal för antalet bebyggelse
enheter i området under äldre järnålder.

Gravformer typiska för den yngre järnåldern är 
högar, treuddar samt skeppsättningar. Totalt finns 
roa registrerade högar fördelade på inte mindre än 
41 lokaler i området. Den största, benämnd kung 
Skutes hög, mäter 28 meter i diameter och ligger på 
ett åskrön på gränsen mellan Ärentuna och Bälinge 
socknar. Även om högar generellt dateras till yng
re järnålder har E4-undersökningarna dock visat 
att några mindre gravhögar anlagts vid Kyrsta och 
Kättsta redan under den yngre romerska järnåldern. 
Antalet lokaler med högar skulle kunna ses som ett 
minimital för antalet bebyggelseenheter i området 
under yngre järnålder. Till dessa kan läggas ett grav
fält utan högar men med en treudd och tre gravfält 
utan högar men med skeppssättningar. Det finns 
också ett gravfält utan högar men med rektangulära 
stensättningar där några ligger i direkt anslutning 
till varandra och har gemensamma sidor. Även den
na gravform kan dateras till yngre järnålder. Räknas 
dessa med kommer vi upp i 47 gravlokaler med gra
var från yngre järnålder. Hyenstrand (1974) delade 
in gravfältsmaterialet i fyra grupper:

• 1. Gravfält med en eller flera av följande grav
typer: triangulära stensättningar, resta stenar 
och rösen.

• 2. Gravfält innehållande en eller flera av föl
jande faktorer: lägst fem högar, treuddar och 
skeppssättningar.

• 3. Gravfält innehållande enbart runda, över- 
torvade stensättningar eller sådana i kombi
nation men intill fyra högar.

• 4. Övriga gravfält, t.ex. gravfält av grupp 3-ka- 
raktär med tillägg av kvadratiska eller rek
tangulära stensättningar.

Grupp 1 ansåg han tillhöra den äldre järnålder. De 
övriga tre ville han föra till den yngre järnåldern.

Om Hyenstrands dateringsforslag appliceras på 
området ser vi att den äldre och den yngre järn
ålderns gravar i många fall återfinns på samma 
gravfält eller på intilliggande gravfält (fig. 6). I 
det registrerade materialet dominerar den yngre 
järnålderns gravfält. Det finns dock flera källkri

tiska aspekter att ta hänsyn till. Bland annat har 
det påträffats överlagrade förromerska gravar på 
flera undersökta gravfält från yngre järnålder i re
gionen (Wikborg 2007).

Skärvstenshögar
I området finns ett mycket stort antal skärvstens
högar. Dessa ligger företrädesvis omkring 30 
m ö.h. i anslutning till den nuvarande åkermar
ken. Skärvstensrösena utgör en av de nordligaste 
utlöparna i ett bälte med skärvstenshögar som 
sträcker sig från Malma socken i Västmanland i SV 
till Viksta socken i Uppland i NO.

Skärvstenshögar kan generellt dateras till brons
åldern, företrädesvis dess yngre del, i vissa fall har de 
även kunnat dateras till äldre järnålder. Deras form, 
storlek och profil kan variera kraftigt och ingen en
tydig tolkning av deras funktion föreligger. I många 
fall har fyndmaterialet uppvisat tydlig boplatska
raktär. I andra fall har brända människoben påträf
fats varför anläggningstypen ibland kan karaktäri
seras som grav. Skärvstenshögar med begravningar 
har oftare konstruktionselement som kantkedjor 
och inre stenkretsar (Rundkvist 1994:86).

I Mälarområdet har skärvstenshögarna ka
raktäriserats som liggande vid forna havsfjärdar, 
ofta kring 20 m ö.h. I vissa fall är de belägna på 
betydligt högre nivåer vilket har tolkats som att 
de ibland skulle kunna vara äldre än bronsålder 
(Hyenstrand 1974:18; Hyenstrand i984:Ó3ff.). I 
undersökningsområdet ligger skärvstenshögarna i 
anslutning till 30-meterskurvan vilken till stor del 
sammanfaller med övergången mellan morän och 
lera. En källkritisk aspekt är dock bortodlingspro- 
blematiken. Rent hypotetiskt skulle det kunna ha 
varit fullt med skärvstenshögar ute på lermarkerna 
innan dessa lades under plogen. Fynd av skärvsten 
i åkermark brukar vara en säker indikation på fö
rekomsten av boplatser från bronsålder och äldre 
järnålder. Varifrån kommer all denna skärvsten? 
Kanske från bortplöjda skärvstenshögar?

Ett exempel på att skärvstenshögar tagits bort 
i samband med odling är RAÄ 282 vid Fjuckby. I 
fornminnesregistret finns en uppgift om att det på 
platsen ska ha funnits en skärvstenshög som av
lägsnades i början av 1900-talet.

I Ärentuna socken har skärvstenshögar varit
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föremål för arkeologiska undersökningar vid bl.a. 
Överbacka, Fjuckby och Östa (se nedan). Inom 
ramen för E4-projketet har skärvstensvallar och 
skärvstensflak undersökts vid Buddbo (RAA 336), 
Vaxmyra (RAÄ 325) och Kyrsta (RAÄ 329). Da
teringarna från de ovan nämnda anläggningarna 
ligger i bronsålder och förromersk järnålder.

Skärvstenshögarna och skärvstensvallarnas funk
tion är omtvistad, kanske representerar de flera 
olika typer av aktivteter. Oavsett funktionen kan 
de antas avspegla en omfattande bebyggelse från 
bronsålder och förromersk järnålder i området.

Fornborg
I undersökningsområdets nordvästra del, i Fjuck- 
bys skog, finns en högt belägen fornborg (RAÄ 
272) Den utgörs av en cirkulär stenmur av om
kring 20 meters diameter.

Runstenar
I området finns tio runstenar. De runstenar som 
antas stå kvar på sina ursprungliga platser återfinns 
vid Fjuckby, Kyrsta (2), Kolje, Vaxmyra och Vallby. 
En sten från Backa har flyttats till grannsocknen 
Bälinge i sen tid. Tre av runstenarna från områ
det återfinns vid Ärentuna kyrka dit de har flyttas 
under historisk tid. En av dem har till och med 
murats in i kyrkväggen (Jansson 1953-58). Om de 
vittberesta vikingatida invånarna vittnar inskrif
ten på en av Fjuckbyrunstenarna: ”Ljut skepps- 
hövding reste denna sten till minne av sina söner. 
Den hette Åke, som förgicks utomlands. Han styr
de skeppet, han kom till Greklands hamnar, han
dog hemma ... högg runorna__Grekland” U1016
(fig. 7). I de kortfattade runtexterna finns åtskil
liga namn omnämnda. Namnen Igulfast, Fastulv, 
Svarthövde och Runfrid förekommer på två stenar 
vardera. Kanske har vi här namnen på några av de 
mer betydelsefulla och inflytelserika personerna i 
bygden under slutet av vikingatiden?

Stensträngar
Stensträngar finns på två lokaler inom undersök
ningsområdet, båda strax intill varandra SÖ om 
Vaxmyra. Båda lokaler utgörs av gravfält som ock
så har skärvstenshögar. De stensträngar som ingår 
i RAÄ 48 är markerade på kartan som linjer och

F i G u R 7. Runsten från Fjuckby med inskrift om 
Greklandsfarare (U1016) (foto: Jonas Wikborg, SAU).

Figur t; 7. Rune stone from Fjuckby with an 
inscription about travellers to Greece (Uioió) (photo: 
Jonas Wikborg, SAU).

bildar tillsammans ett liggande V. De kan ha ett 
samband med en del av den historiskt kända åker
marken då V:et omger en vik av åkern (Lantmä- 
teriakter: 687-25:1, 687-25:2 samt häradskartan). 
De stensträngar som ingår i RAÄ 46 är endast be
skrivna i text i FMIS-registret och utgörs av två 
cirka 30 m långa stensträngar som ligger intill var
andra. Läget talar för att de inte ha något samband 
med någon företeelse på de historiska kartorna.

Lösfynd
Från undersökningsområdet finns ett stort antal 
förhistoriska lösfynd. Till största delen utgörs de av 
stenföremål, framför allt skafthålsyxor av bergart, 
men även flintyxor och flintdolkar har hittats. Dess
utom finns enstaka fynd av brons- och järnföremål. 
Uppgifter kring fyndomständigheterna varierar. I 
vissa fall finns relativt detaljerade uppgifter kring 
fyndplatserna. Ofta har det angivits från vilken by
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fyndet kommer, men i vissa fall vet vi bara att de 
är hittade någonstans i Ärentuna socken. Lösfyn
den har många gånger hittats i äldre tid då jord
bruket ännu inte var helt mekaniserat. I samband 
med E4-projektet har flera sedan tidigare okända 
fynd uppmärksammats (hg. 8). Bland annat har en 
markägare vid Kättsta i sin ägo en spånskrapa av 
flinta vilken har hittats på ägorna (Gustafsson m.fl. 
2006:244) och i en av gårdarna vid Kyrsta förvaras 
bl.a. en tjocknackig flintyxa med hålegg, en tjock- 
nackig flintmejsel och en skafthålsyxa vilka har hit
tats i byns åkermark (Hallgren & Wikborg 2003).

Bland de äldre lösfynden märks några flintmejs
lar och flintyxor från tidig- och mellanneolitikum. 
Skafthålsyxan, huvudsakligen daterad till sen-

Figur 8. En håleggad flintyxa och en skafthålsyxa. 
Aldre lösfynd från Kyrsta vilka uppmärksammades 
i samband medE^-undersökningarna (foto: Jonas 
Wikborg, SAU).

Figure 8. A hollow edged flint axe and a shaft hole 
axe. Old solitary finds from Kyrsta that were brought to 
our attention during the EĄ-investigation (photo: Jonas 
Wikborg, SAU).

neolitikum men även till äldre bronsålder, är den 
vanligaste lösfyndskategorin i socknen. Totalt fö
religger 24 fynd av skafthålsyxor från det aktuella 
området (SHM 7742:65,7742:66,7742:68,7742:71, 
7742:72, 7742:121, 7742:122, 8853:76, 16218:2, 
UMF 156, 157, 158, 974, 2432, 2434, 2552, 2553, 
4396, 4943, 4947, 4951, 5961; Hallgren & Wik
borg 2003). Totalt föreligger sex fynd av flintdol- 
kar från socknen (SHM 16923:1; UMF 891, 1441, 
2230, 5442; Ekholm 1915:5). Flintdolkar dateras 
till senneolitikum och tidig bronsålder. I de fall 
dolkar har mer väl belagda fyndomständigheter 
har de oftast hittats i hällkistor, varför även lös
fynden kan antas härröra från förstörda skelettgra
var. En av Mellansveriges mera kända hällkistor 
är belägen vid Dragby i den västra grannsocknen 
Skuttunge. Från socknen, utan närmare fyndort, 
kommer en tunnbladig flintyxa med utsvängda eg
gar (SHM 20481). Formen är influerad av de tidiga 
metallyxorna och är samtida med flintdolkarna.

I några fall har man medvetet gjort ingrepp i 
fornlämningar och då tagit tillvara anmärknings
värda fynd. Ett sådant exempel är den lansspets 
av brons (UMF 975) som hittades vid Solvallen 
i Fjuckby 1862 i samband med ”odling och gräv
ning bland smärre gravkullar”. Enligt uppgift hit
tades lansspetsen tillsammans med brända ben på 
tre fots djup. Uppgifterna skulle kunna tolkas som 
en tidig brandgrav då lansspetsen kan dateras till 
bronsålderns period II. Utöver denna lansspets 
finns bara ytterligare ett lösfunnet bronsföremål 
från bronsåldern, en holkyxa från yngre bronsål
der vilken har hittats i Nyby (UMF 3194).

Lösfynden från järnålder är heller inte speciellt 
många. Vikingatida svärd har hittats vid Vallby 
(UMF 1028) och Östa (UMF B71) och vid Låta 
har en vikingatida lansspets hittats (UM 20 292). 
Från Solvallen kommer ett fynd av glaspärlor 
(UMF 5583) och vid Valhammar en oval eldslag- 
ningssten från yngre romersk j ärnålder/folkvand- 
ringstid (UMF 1288). Lösfynden från järnålder 
kan antas härröra från förstörda gravar(fig. 9).

Sammanfattning
De idag synliga och registrerade fornlämningarna 
ger en ofullständig bild av den förhistoriska bebyg-
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Figur 9. Karta över lösfyndens fördelning på de olika byarnas marker. De fyra kartorna representerar perioderna 
TN-MN = tidig- och ?nellanneolitiukum, S = senneolitikum, BRÅ = bronsålder och JÅ = järnålder. Byarmed 
lösfynd från respektive tidsperiod skrafferade i vitt med röda bygränser. Kartan visar också de relativa topografiska 
förhållandena. Mörkare partier är högre, och ljusare partier är lägre belägna (digital bearbetning: Jonas Wikborg & 
Kristina Martinelle, SAU).
F ig ure 9. Map of solitary find distribution on the various villages’ land. The four maps represent the periods 
TN-MN = Early And Middle Neolithic, S = Late Neolithic, BRÅ = Bronze Age and JÅ = Iron Age. Villages with 
solitary finds from each period are in white shade with red boundaries. The map also shows the relative topographic 
conditions. Darker sections are higher, lighter section lower elevated (digital adaptation: Jonas Wikborg if Kristina 
Martinelle, SAU).
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Figur io. Arkeologisk undersökning av gravar vid Gränby på 1930-talet (foto: Upplandsmuseets arkiv).

Figure 10. Archaeological investigation of graves at Gränby in the 1930s (photo from the archives of the Uppland Museum).

gelsens omfattning. Gravar är den fornlämnings- 
kategori som oftast används för att studera järn
ålderns bebyggelse. Inom undersökningsområdet 
finns flera exempel på bortplöjda gravfält. Vi vet 
inte heller om alla gravlades i för oss igenkännbara 
gravar. En boplats som Vaxmyra (RAÄ 326), be
lägen mitt ute på lerslätten skulle vara omöjlig att 
lokalisera utifrån studiet av bevarade gravfält. En 
generell beräkning av hur representativ fornläm- 
ningsbilden är för den förhistoriska bebyggelsen 
kan inte göras - varje område måste studeras uti
från sina lokala förutsättningar.

Lösfynden antyder en kontinuerlig bosättning 
i området från neolitikum och framåt. Ett min
dre antal stenartefakter kan dateras till tidig- och 
mellanneolitikum. Lösfyndsmaterialet indikerar 
en omfattande bosättning under senneolitikum 
och äldre bronsålder i områdets norra hälft. Den 
rikliga förekomsten av skärvstensrösen överens
stämmer tämligen väl med lösfyndens spridning 
och förstärker bilden av en stor och intensiv bo
sättning i området under bronsålder. Det finns

också enstaka lösfynd från bronsålder och järn
ålder. Många gravar och gravfält, vilka generellt 
kan dateras till järnåldern, återfinns i närheten av 
skärvstenshögarna. I många fall ligger det till och 
med skärvstenshögar på gravfälten. Detta talar för 
att det i delar av området finns en bebyggelsekon- 
tinutet under brons- och järnålder.

Tidigare undersökningar i området
I början av 1990-talet berördes Ärentuna socken 
av en planerad gasledningsdragning som skar dess 
västra del i N-S riktning. Inför det planerade pro
jektet genomfördes en arkeologisk utredning. Då 
påträffades vid Fjuckby inte mindre än fem bo
platsindikationer (RAÄ 192, 254, 271, 288, 322). 
Dessutom framkom ensamliggande härdar på yt
terligare tre ställen i Fjuckby trakten vilka kan vara 
indikationer på ytterligare boplatser (RAÄ 267, 
278, 284). I områdets södra del påträffades bo
platslämningar på fyra olika platser vid Grimsta/ 
Åkerby och Bolverke och Vallby (Fyrisvall) (RAÄ
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331, 332, 333, 334)- Gasledningen kom dock ald
rig att byggas varför inga vidare undersökningar 
har företagits av de påträffade boplatslämningarna 
vars dateringar är ovissa (Syse 1991).

Flera arkeologiska undersökningar har genom
förts under 1930-1970-talen i samband med grus- 
täkter och jordbruksarbete. Undersökningarna 
har berört fornlämningar vid Gränby och Östa i 
socknens östra del samt Fjuckby och Backa i sock
nens västra del (hg. 10).

Gränby
Vid Gränby undersöktes fyra brandgravar (RAÄ 
105) i början av 1930-talet efter att de hade skadats 
i samband med ett vägbygge. I gravarna som kan 
dateras till yngre järnålder påträffades bl.a. ovala 
spännbucklor, glaspärlor, kamfragment och nyck
lar (SHM 20 125 & 20 350). På 1960-talet kom 
ytterligare gravar att undersökas inför en planerad 
grustäkt. Vid detta tillfälle undersöktes 11 brand
gravar från yngre järnålder (SHM 28 402) inne
hållande bl.a. två vikingatida svärd, spännbucklor, 
ett likarmat spänne samt pärlor av glas och karne- 
ol. Några av gravarna har utifrån gravgåvorna be
tecknats som högstatusgravar (Ljungkvist 2006). 
Under brandlagret i en av de vikingatida högarna 
på gravfältets högsta punkt framkom två äldre 
skelettgravar. I den ena skelettgraven påträffades 
en bygelnål med rullhuvud vilket daterar graven 
till äldre förromersk järnålder. De undersökta gra
varna var belägna alldeles intill Fyrisån i ett om
råde med flera andra gravfält.

En sköldbuckla från äldre romersk järnålder har 
också hittats vid Gränby (UMF 1256). Fyndet gjor
des på 1800-talet vid en tidpunkt då man trodde 
att sköldbucklorna hade suttit på ovansidan av en 
hjälm varför de benämndes ”hjälmtorn”. Enligt de 
kortfattade uppgifterna om fyndomständigheterna 
framgår att den hittades ”tillika med skelettet af en 
forntida kämpe som varit 3 Vi aln lång - han var 
stadd i full järnrustning, ane svärd vid sidan men 
allt så förmultnat, att det vid beröring sönderföll 
till stoft. Vid tornet var ännu ett brem fästat dervid 
med mässingsstift men sönderföll vid upptagning
en tillika med det övriga af hjelmen.” Fyndet kom
mer således från en skelettgrav vilken utifrån sköld
bucklan kan dateras till äldre romersk järnålder.
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Osta
På 1930-talet undersöktes en rund stensättning 
samt ett jordblandat röse i samband med en grus
täkt vid Östa, omkring 150 meter SSO om väg
skälet mellan landsvägen Uppsala-Vattholma och 
vägen mot Ärentuna. I röset gjordes inga fynd, 
men i stensättningen hittades brända ben, harts- 
tätningsfragment samt ett stycke myrmalm (SHM 
22 143). Stensättningen kan utifrån förekomsten 
av hartstätning antas vara anlagd under äldre järn
ålder. Röset skulle eventuellt kunna ha varit anlagt 
över en skelettgrav där skelettet ej bevarats.

På 1950-talet undersöktes två stensättningar 
150-200 meter söder om Östas mangårdsbyggnad. 
De påträffades i samband med stenröjning av en 
åker. Under stensättningarna framkom brandlager 
med brända ben och föremål från yngre järnålder, 
bl.a. ett likarmat spänne, kamfragment, nitar samt 
pärlor av glas och bergskristall (SHM 25 342). På 
platsen har också ett gravklot hittats (RAA 236).

Vid Östa undersöktes en skärvstenshög (RAÄ 
85) i början av 1970-talet. I den runda, ca 7 me
ter stora och 0,8 meter höga anläggningen hittades 
endast träkol och en keramikskärva (SHM 31982).

Fjuckby
Vid Fjuckby har skärvstenshögar och boplatslager 
undersökts vid ett par tillfällen. En skärvstenshög 
och ett underliggande boplatslager undersöktes 
på 1930-talet strax väster om snickerifabriken 
i Fjuckby (SHM 21 227 & 21 557). Det bör röra 
sig om en del av den fornlämning som idag är re
gistrerad som RAÄ 155 och 157. Från kulturlagret 
tillvaratogs bl.a. bränd lerklining med avtryck ef
ter ris eller strån, en benpryl, en bronssyl samt ett 
femtiotal keramikskärvor, varav många hade rab- 
bad utsida. Denna ytbehandling daterar kerami
ken och därmed även kulturlagret till bronsålder. I 
botten av skärvstenshögen påträffades delar av en 
obränd människoskalle. På tidstypiskt vis upptar 
en stor del av undersökningsrapporten mätningar 
av själva skallen, vilken konstaterades vara av så 
kallad långskallig typ. På 1960-talet undersöktes 
två skärvstenshögar (dåvarande RAÄ 157, seder
mera överförd till RAÄ 155) i samband med en 
tomtavstyckning vid Fjuckby. I de båda skärv- 
stenshögarna vilka mätte 7-8 meter i diameter
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hittades keramik och brända ben (SHM 29 124). 
De kan utifrån fyndmaterialet tolkas som gravar. 
Strax intill dessa fornlämningar ligger även den i 
samband med undersökningarna för gasledningen 
ovan nämnda delvis undersökta RAA 322.

Backa
Inom Backas domäner, i socknens västligaste del, 
har gravundersökningar utförts vid tre olika till
fällen i samband med grustäkt. Vid undersökning
arna som genomfördes i slutet av 1950-talet och 
början av 1960-talet påträffades 25 gravanlägg
ningar. De utgjordes dels av ett antal intakta sten- 
sättningar och skärvstensflak. De övriga bestod av 
rester av delvis störda brandgropar (SHM 25 843, 
25 844 & 27 340). Den rektangulära formen på en

Figur 11. Båtyxa från Backa, Arentuna socken. 
Fyndomständigheterna antyder att den skulle kunna 
härröra från en brandgrav (foto: Jonas Wikborg, SAU).

Figure 11. A boat axe from Backa, Arentuna parish. 
The find circumstances suggest that it might come from a 
cremation grave (photo: Jonas Wikborg, SAU).

av stensättningarna i kombination med det inre 
gravskicket bestående av brandgropar antyder en 
datering till förromersk eller äldre romersk järnål
der. De fyra anläggningarna med skärvsten skulle 
kunna tyda på att gravar anlagts här också under 
bronsåldern.

På Uppsalaåsen, norr om Backa, har också vad som 
tidigare tolkats som Upplands enda kända strids- 
yxeboplats påträffats (Malmer 1962:940). Platsen, 
RAÄ 203, ligger på sydsluttningen av åsen. Här har 
hittats en båtyxa av Forsanders typ 15 vilken kan da
teras till senare delen av mellanneolitikum (hg. 11). 
Båtyxan påträffades 1948 i samband med grustäkt 
på platsen (UMF 5879). Enligt upphittarens upp
gifter skulle yxan ha legat i en ca 1 m stor och 0,5 
m djup grop tillsammans med kol och skärvsten. 
Skulle det kunna röra sig om en tidig brandgrav? 
Ytterligare ett tiotal liknande gropar hade iakttagits 
på platsen av uppgiftslämnaren. Trots de knapp
händiga uppgifterna om fyndomständigheterna går 
det att finna paralleller till anläggningarna. Ett så 
kallat dödshus har undersökts vid Turinge i Söder
manland (Lindström 2000). I anslutning till spåren 
av byggnaden undersöktes ett tjugotal gropar med 
brända människoben samt keramik och yxor från 
senare delen av mellanneolitikum.

På fyndplatsen i Backa gjordes åren 1948-1951 
arkeologiska undersökningar under ledning av 
Bengt Schönbäck. Vid undersökningarna på plat
sen kunde två delvis överlagrande kulturlager 
konstateras. Lagren var upp till 5 cm tjocka. Från 
platsen tillvaratogs ett antal keramikskärvor, en 
del snörornerad, en del oornerad och en del rab- 
bad. I fyndmaterialet finns också brända ben, ett 
av människa, de övriga av häst, ko och gris. Den 
snörornerade keramiken kan dateras till mellan
neolitikum medan den rabbade kan dateras till 
yngre bronsålder. Fyndomständigheterna för ke
ramiken är mycket knapphändiga. En möjlig tolk
ning är att den rabbade bronsålderskeramiken och 
kulturlagren skall knytas till en boplats. Den snö
rornerade keramiken kan vara samtida med den 
ovan nämnda yxan och skulle kunna härröra från 
gravar. Med tanke på uppgifterna om två delvis 
överlagrande kulturlager kan det också röra sig 
om boplatslämningar från två olika tidsperioder.
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Socken RAÄ-nr Lokal Typ av lämning Datering Referens

Ärentuna 56 Kättsta Gravfält Yngre bronsålder-vendeltid Gustafsson m.fl. 2006

Ärentuna 251 Kättsta Bebyggelselämningar Historisk tid Gustafsson m.fl. 2006

Ärentuna 252 Kättsta Bebyggelselämningar Historisk tid Gustafsson m.fl. 2006

Ärentuna 325 Vaxmyra Boplats Förromersk-romersk järnålder Eklund 2005

Ärentuna 326 Vaxmyra Boplats Yngre bronsålder-romersk 
järnålder

Eklund 2005

Ärentuna 327 Kyrsta Boplats Senneolitikum/äldre bronsål
der-medeltid

Onsten-Molander & Wikborg 
2006b

Ärentuna 328 Kyrsta Gravfält Förromersk järnålder Engström & Wikborg 2006

Ärentuna 329 Kyrsta Gravfält Romersk järnålder-medeltid Engström & Wikborg 2006

Ärentuna 330 Kyrsta Utkant av boplats Förromersk-äldre romersk 
järnålder

Onsten-Molander & Wikborg 
2006b

Ärentuna 335 Kättsta Boplats Yngre bronsålder-vikingatid Gustafsson m.fl. 2006

Ärentuna 336 Buddbo Skärvstenslager Yngre bronsålder-förromersk 
järnålder

Scharp 2004

Gamla Uppsala 206:2 S kärna Boplats Yngre bronsålder-romersk 
järnålder

Aspeborg & Östling 2005

Gamla Uppsala 608:1 Skärna Brandgrav Vendel-vikingatid Aspeborg & Östling 2005

Gamla Uppsala 608:2 Skärna Boplats Förromersk-romersk järnålder Aspeborg & Östling 2005

Figur 12 .De större undersökningarna som genomförts inom undersökningsområdet i samband med EĄ-projektet. 
Figure 12. The larger investigations carried out within the investigated area in conjunction with the EĄ-project.

Arkeologiska undersökningar inför 
omdragningen av E4:an
Den nya E4:an skär rakt igenom Ärentuna socken 
i N-S riktning och har berört några sedan tidigare 
kända fornlämningar (RAÄ 56, 251, 252 i Ären
tuna sn).

Under 1990-talet gjordes en utredning samt ett 
antal förundersökningar inför E^ans nya sträck
ning (Aspeborg m.fl. 1995). På flera platser på
träffades tidigare okända lämningar, framför allt 
av boplatskaraktär men även gravar (fig. 12). De 
berörda fornlämningarna har endast avgränsats 
inom vägområdet.

Boplatsundersökningar
E4-undersökningarna har berört ett antal förhis
toriska boplatslämningar varav flera var mycket 
omfattande. Före E4-projektet hade inga förhisto
riska hus undersökts i trakten. Nu känner vi till 41 
hus från Kyrsta (RAÄ 327), 14 från Vaxmyra (RAÄ 
325, RAÄ 326), 33 från Kättsta (RAÄ 335) samt 6
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från Skärna (RAÄ 608). Sammanlagt har nu alltså 
spåren efter närmare 100 förhistoriska hus under
sökts i området!

Lämningar från förromersk och romersk järn
ålder undersöktes på alla de aktuella boplatsloka
lerna. På flera av lokalerna fanns dessutom både 
äldre och yngre bebyggelsespår. På RAÄ 326 vid 
Vaxmyra och RAÄ 206 vid Skärna fanns en kon
tinuitet tillbaka till slutet av yngre bronsålder. På 
RAÄ 327 vid Kyrsta fanns boplatslämningar från 
senneolitikum/äldre bronsålder till vikingatid/ 
medeltid. De yngsta utgjordes dock endast av ett 
senvikingatida hus samt några mindre områden 
med kulturlager vilka utifrån påträffade föremål 
delvis kunde dateras till 1100-1200-talen. Ett 
stort långhus vid Kyrsta kan typologiskt dateras 
till senneolitikum eller möjligen tidig bronsålder. 
Detta är den hittills äldsta kända byggnaden i om
rådet. Huset låg ute på lerjord omkring 30 m ö.h. 
På RAÄ 335 vid Kättsta påträffades några enstaka 
hus från äldre järnålder samt ett från yngre brons
ålder (tolkat som möjlig ekonomibyggnad), men
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framförallt undersöktes ett stort antal vikingati
da hus vilka kan betecknas som relativt ovanliga 
i regionen. Bland de lämningar från historisk tid 
som undersöktes vid Kättsta var samtliga utom 
en från efterreformatorisk tid. En tegelugn fick en 
datering inom spannet 1280-1600 e.Kr. Samtliga 
förhistoriska boplatser som undersöktes inom 
E4"projektet låg i nuvarande åkermark, 20-30 
m ö.h, dock med undantag för Skärna som ligger 
strax under 20-metersnivån.

Gravundersökningar
Ett stort antal gravar undersöktes på RAÄ 56 vid 
Kättsta. På platsen fanns sedan tidigare sju regist
rerade synliga gravar i form av övertorvade sten- 
sättningar på en moränsluttning. Vid 2003 års 
undersökning registrerades 80 blockgravar, 19 
stensättningar, fem högar samt tre stensamling
ar. Vid undersökningen påträffades sammanlagt 
198 olika brandgravar med dateringar från yngre 
bronsålder till vendeltid. Även på boplatsen RAÄ 
335 framkom några få gravar. Två av dem kunde 
dateras till tidig yngre bronsålder.

Vid Kyrsta undersöktes en del av ett större 
gravfält, RAÄ 329, med dateringar från romersk 
järnålder till medeltid. Den undersökta delen av 
gravfältet hade således använts under en mycket 
lång tid, omkring 1000 år. Här undersöktes såväl 
brand- som skelettgravar. Området var helt över
plöjt, men i några fall framkom spår efter högar 
som ursprungligen markerat gravarna ovan mark.

Vid Kyrsta upptäcktes dessutom ett sedan tidi
gare helt okänt gravfält. På ett impediment i åker
marken, RAÄ 328, hittades brända människoben 
från förromersk järnålder tillsammans med bl.a. 
keramik i ett större skärvstenslager som mätte 
omkring 20 meter i diameter.

I anslutning till boplatslämningarna på RAÄ 
325 vid Vaxmyra undersöktes en blockgrav vars 
brända människoben har 14C-daterats till förro
mersk järnålder. Ytterligare stenkonstruktioner, 
varav en med fynd av keramik kan antyda att yt
terligare gravar har anlagts på platsen. Brända 
människoben hittades också i anslutning till ett 
större, sprucket stenblock.

Vid förundersökningen av RAÄ 608 vid Skärna 
påträffades en överplöjd brandgrav som 14C-date

rats till vendel-vikingatid. Enligt 1857 års laga skif
teskarta fanns det då 18 synliga gravar på platsen.

Övriga undersökningar
Vid Kättsta har några bebyggelselämningar (RAÄ 
251 och RAÄ 252) i form av husgrunder från his
torisk tid undersökts. Bland annat kunde flera 
smedjor konstateras på platsen.

Förutom de ovan nämnda undersökningarna 
har dessutom några mindre antikvariska insatser 
genomförts i anslutning till vägprojektet. Det rör 
sig om schaktningsövervakningar vid Kyrsta och 
Buddbo i samband med omläggning av telekabel, 
upprivning av vägar, anläggande av ersättningsvä- 
gar samt flyttning av elledningsstolpar.

Bebyggelse under 
medeltid och historisk tid
Territoriell indelning
Ärentuna socken har utgjort den sydligaste delen 
av Norunda härad, tidigast belagt 1280, och har 
haft del i Norunda härads allmänning. För skatte- 
uppbörden har byarna i socknen från 1544 ingått 
i Ärentuna och Talinge åttingar och från 1545-47 
i Ärentuna och Gränby åttingar (DMS 1:3). Sock
nen kan ha bildats ur en förhistorisk bygd då den 
har naturliga avgränsningar i samtliga väder
streck. Från undersökningsområdet har dock, som 
nämnts ovan, Storvreta undantagits och Skärna 
lagts till (fig. 2,14).

Gränser
Gränserna mellan byarna i undersökningsområ
det har huvudsakligen varit konstanta under den 
tid som de historiska kartorna täcker. Deras rele
vans för ägoområdena under tidigare perioder kan 
säkert variera. Det bör dock i många fall kunna 
Annas en koppling mellan de historiskt kända 
gränserna och de som funnits åtminstone under 
1000- och 1100-talen (Zachrisson i998:i66ff.). 
De förändringar som gjorts är främst mindre för
skjutningar och skiften av mindre områden kring 
den sydvästra delen av Vaxmyra, Skalista, Buddbo,
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Figu 13. En spinnande Eva och en grävande Adam. Kyrkmålning från 1400-talets mitt, Arentuna kyrka (foto: 
Jonas Wikborg, SAU).
Figure 13. A spinningEva and digging Adam. Chruch painting from the mid-ifh century. Arentuna church 
(photo: Jonas Wikborg, SAU).

Låta, Uggeln och Eken. De båda sistnämnda har 
på storskifteskartorna en ägofigur som avviker 
en hel del från den som redovisas på häradskar- 
tan (mer om detta nedan). Mellan Grimsta och 
Vallby finns också ett område med ängsmark som 
haft skiftande bytillhörighet. Byarna på slätten i 
den södra och även i viss utsträckning den sydös
tra delen av undersökningsområdet har kantigare 
former. Dessa byar är också i flera fall mindre än 
de i norr och nordväst.

Ortnamn
Bebyggelsenamn kan många gånger härledas till
baka till såväl medeltid som förhistorisk tid och 
de kan därmed bidra till en förståelse av bebyg
gelseutvecklingen. Här finns inte möjlighet att 
göra en genomgång av hela ortnamnsbeståndet 
men några generella drag skall dock uppmärksam
mas. Vidare kommer namnens etymologier att 
behandlas i några få fall i avsnittet nedan. Detta 
görs där namnen bedömts vara av synnerlig be
tydelse för tolkningen av bebyggelsen. De äldsta 
namnbeläggen redovisas dock för varje by för att 
läsaren skall få tillgång till namnens äldsta for

mer vilka behövs vid en härledning och för att 
bidra till den generella bilden av namnbeståndet.

I socknen finns flera exempel på vanliga namn
typer. Merparten av bebyggelsenamnen bör ha till
kommit under järnålder och de återstående under 
medeltid. Den vanligaste namntypen i området har 
ändeisen -by. Innebörden är i de flesta fall ’gård’ eller 
’by’. Namn typen har varit produktiv från romersk 
järnålder och in i historisk tid (Brink 1346:; Pamp 
1988:381!; Wahlberg 2003:52). Några namn på -sta 
förekommer också. Ändeisen går tillbaka på ett ord 
med grundbetydelsen ’(bo)plats, ställe’ men hur 
namnen egentligen tillkommit och skall förstås är 
omdiskuterat. Namntypen har varit produktiv från 
ungefär från tiden för Kr. f. och fram till och med 
vikingatiden. (Brink 1994:134!!; Pamp 1988:35!!; 
Wahlberg 2003:289!!). Vidare finns ett ursprungligt 
namn på -inge i undersökningsområdet - Kysslinge. 
Ändeisen är ursprungligen en inbyggarbeteckning 
och namntypen har varit i bruk från äldre järnålder 
och fram genom yngre järnålder (Brink 1994:134!!; 
Pamp 1988:34!; Wahlberg 2003:150!!). Bland de 
övriga namnen finns några som är uppenbart na- 
turbetecknande samt några vars karaktär och ålder 
inte kan bestämmas utan en riktig tolkning.
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Figur 14. Karta med fornlämningar och byar enligt häradskartorna över Ärentuna och Tenstafrån i8yp-6]
(digital bearbetning: Ann Lindkvist, Jonas Wikborg & Kristina Martinelle, SAU).

Fig u re 14. Map with ancient monuments and property boundaries according to Häradskartan, parts of Ärentuna 
and Tensta from i8yp-64 (digital adaption: Ann Lindkvist, Jonas Wikborg, & Kristina Martinelle, SAU).
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Kyrkan
Ärentuna kyrka är uppförd i gråsten med tegel i 
gavelröstena. Den har ett långhus med ett smalare 
rakslutet kor, sakristia och vapenhus. Långhuset 
har haft ett bemålat, treklöverbladsformat trä- 
tunnvalv i långhuset (nu rekonstruerat i SHM). 
Kyrkan kan dateras till tiden omkring 1300. Om
kring 1450 försågs kyrkan med kalkmålningar av 
den s.k. Ärentunamästaren (hg. 13). Dess äldsta 
bevarade inventarium är en del av ett skaft till en 
gotländsk dopfunt med utömningshål som är från 
1200-talets mitt (Bonnier lpSyrSiff*, 293; DMS 
1:3). Detta antyder att det skulle kunna ha funnits 
en äldre kyrka på platsen.

Byarna
I det följande kommer det som är känt om de his
toriskt kända byarnas omfattning och struktur att 
presenteras (hg. 14). Socknen kännetecknas av att 
skattegårdarna dominerat under efterreformatorisk 
tid. Enheterna har varit relativt små mätt i mantal 
och även vad gäller antalet ingående gårdar får by
arna anses som små, d.v.s. antalet brukade gårdar 
är färre än sex (Sporrong lpBsanyp; jfr. Rahmqvist 
lppóiyaff.). De största byarna är Vallby, Fjuckby 
och Vaxmyra vilka i jordeböckerna från mitten av 
1500-talet utgörs av vardera fem gårdar. Fjuckby 
har det största sammanlagda jordetalet med närapå 
6 markland (DMS 1:3). Byarna i socknen präglas av 
en så gott som helt genomförd organisation med 
åkermarken i solskifte samt mer eller mindre geo
metriskt reglerade bytomter som, i det närmaste 
samtliga, legat i anslutning till tvåsädeshägnaden.

Fjuckby, som ligger i det nordvästra hörnet av 
Ärentuna socken, bestod på 1500-talet av fyra 
skattehemman och ett kyrkohemman vilket sena
re övergick till skatte. I det äldsta belägget skrevs 
namnet (in) Fiukaby (1316). Till byn hörde hera 
utjordar i Skalista, Nyby och Solvallen (DMS 1:3). 
Solvallen är ett område som ligger i den västra de
len av byns territorium och som var under uppod
ling under 1700-talet men som redan på 1500-talet 
tillhörde byn (Lantmäteriakter: 687-5:1, 687-5:2, 
687-5:3; DMS 1:3). En del uppodling har också 
skett inom byns ursprungliga ägoområde.

Ett stycke österut ligger Kyrsta som på 1500-ta- 
let bestod av tre skattehemman. De äldsta beläg
gen är från 1296 och 1322 då namnet skrevs (in) 
Køristum respektive (in villa) Kyristum. Under 
medeltid fanns det ett par frälse ägare till mark i 
byn och dessa överlät jord till olika kyrkligt an
knutna institutioner, bl.a. domkyrkan (DMS 1:3). 
En av dem var Ramfrid Gustavsdotter (lejon) som 
var gift med lagmannen i Tiundaland Israel An
dersson (and). Ramfrid var högättad, bl. a. var Bir
ger jarl hennes mors halvmorbror. Denne var för 
övrigt under en tid gift med Ingeborg, dotter till 
kung Erik läspe och halte. Han ägde något tidigare 
jord i Kysslinge (mer om detta nedan).

Till Kyrsta hörde flera utjordar som hade berö
ring med hera olika enheter. ICyrstas västra grann
by Valhammar är tidigast belagd i jordeboken från 
1540 som Valhammeren och redovisades då som en 
skatteutjord under Kyrsta. Från 1545 utgjorde den 
ett halvt skattehemman och från 1556 redovisades 
den inte längre under Kyrsta (DMS 1:3). Valham
mar kan ha varit en äldre enhet, d.v.s. åtminsto
ne medeltida, som under en tid legat öde och då 
kommit att brukas av Kyrsta som utjord. Möjligen 
skulle den runsten, U1019, som står vid gränsen 
mellan Kyrsta och Valhammar vara en gränsmar
kering och i så fall visa på att Valhammar fanns 
under 1000-talet.

Från 1500-talet och framåt hade Kyrsta en utjord 
i ett område som kallas Plogen som låg i den södra 
delen av ägoområdet. (Även Vaxmyra och Buddbo 
hade del i Plogen, se nedan.) Utjorden Kysslinge 
låg i Kyrstas östra utkant och utgjorde en by som 
inkorporerats. Ytterligare en utjord som hörde till 
Kyrsta från 1500-talet och framåt var Gammelgar
de som låg en bit österut, bortanför Eken. I jord
boken från 1545 uppges att Kyrstaborna har mark 
i Gammelgarde som inte är jordetalssatt (DMS 
1:3). Detta skulle kunna innebära att området ti
digare bestått av ängsmark och att det först under 
1500-talet börjar odlas upp. En av gårdarna i Kyr
sta hade också en utjord i Åkerby (DMS 1:3).

Öster om Kyrsta ligger Uggeln (hg. 15). Byn 
bestod på 1500-talet av ett, senare ett halvt skat
tehemman, ett halvt frälsehemman och en skatte
utjord som hörde till Eken. Frälsehemmanet äg
des av Erik Persson (Soop) som också hade två

ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 4 4OI



A

O 200 400 600 800
 ̂ l^—i Meter

Figur 15. Montage av lantmäterikartor över Kyrsta med Gammelgarde, Uggeln och Eken. Gränserna kring Eken 
har förstärkts med heldragen svart linje och gränserna kring Kyrsta har förstärkts med streckad röd linje. 1 - Kyrsta, 2 
- Uggeln, 3 -Eken. Kysslinge utjord betecknas på originalkartan med G samt H och Kysslingeängen betecknas med O 
ochN. (Lantmäteriakter: Kyrsta, storskifte 1764-66/67, 887-12:1, Uggeln, delning, 1707, 887-23:1, Eken, storskifte, 
t773-74/75> 887-3:2) (digital bearbetning: Anders Biwall, RAA UV Teknik).

Figure 15. Montage ofcadastral maps of Kyrsta with Gammelgarde, Uggeln and Eken. The boundaries around 
Eken have been enhanced with a continuous black line and the boundaries around Kyrsta with a broken red 
line. 1 - Kyrsta, 2 - Uggeln, 3-Eken. On the original map, Kysslinge ’s outlying land is marked with G and H, and 
Kysslingeängen marked with 0 andN. (National Land Survey acts: Kyrsta 1764-66/67,887-12:1; Uggeln 1707, 
887-23:1; Eken 1773-74/75,887-3:2 (digital adaption: Anders Biwall, RAÄ UV Teknik).

frälsehemman i Katista. De tidigaste beläggen för 
namnet är från 1500-talet; Wglinge (1540), Vglim 
(1541) och Wglen 1543 (DMS 1:3). Uggeln tycks 
ha en gemensam bakgrund med sin östliga grann
by Eken. Den utgjordes på 1500-talet av två skat
tehemman, senare ett helt och ett halvt skatte
hemman med utjordar i Uggeln och Tjurbolstan. 
Namnet är belagt första gången 1415 som Eke och 
1473 som (i) Eche (DMS 1:3). Vid en granskning 
av skifteskartorna för Uggeln och Eken ser man 
att inägomarkerna i den södra delen låg blandade 
med varandra nästan som ett lapptäcke (fig. 15)

(Lantmäteriakter: 687-23:1, 687-23:2, 687-3:2). 
6yarna låg i hägnadslag med varandra och med 
Kyrsta på ömse sidor, bebyggelsen var belägen på 
samma impediment vilket var delat i två hälfter 
av gränsen mellan byarna. På häradskartan fram
går dock att byarna samlat, och i någon utsträck
ning utökat sin inägomark i söder. Eken har på 
1700-talet också ett stycke mark som går in som 
en kil i Kyrstas Gammelgarde (Lantmäteriakt: 
687-12:1). Situationen vid storskiftet med grän
sen som skär genom bebyggelsen och sättet som 
marken är arrenderad på visar att byarna har ett
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gemensamt ursprung i en enhet som bör ha de
lats någon gång före det att tegskiftet infördes, 
d.v.s. före den sista fjärdedelen av 1200-talet el
ler vid 1300-talets början (Göransson 1985:7^.). 
Möjligen kan också Gammelgärder vara en del av 
denna tidigare enhet.

I socknens östra utkant ligger Gränby. Byn be
stod på 1500-talet av två skattehemman och från 
1566 hörde en utjord i Tossarffwet, vars lokalisering 
är okänd, till byn. I de äldsta källorna skrevs nam
net (in) Grenby (1355) och (i) Grenby (1423). Det 
ena av de två hemmanen var mycket större än det 
andra. Det sammanlagda jordetalet 1540 var strax 
över 3 markland och av detta tillhörde något mer 
än 2 markland det ena hemmanet (DMS 1:3). Just 
Gränbys bytomt har analyserats metrologiskt och 
det ursprungliga antalet gårdar bör ha varit tre 
(Sporrong ip85a:i4off.).

Sydväst om Gränby ligger Låta. Byn bestod på 
1500-talet av två skattehemman med en utjord i 
Tjurbolstan. I samband med att Ärentuna kyrka er
höll mark i byn omnämns den första gången 1341 
som (in) Lato. 1443 skrivs namnet (i)Laata (DMS 
1:3). Till byn hörde mycket lite utmark enligt hä- 
radskartan, men på de två kartorna från 1700-talet 
finns dock ytterligare en bit utmark som hör till 
byn. Den bestod av ett smalt stycke som legat mel
lan Kyrstas Gammelgarde och Gränbys utmark. 
Byns gränser mot Eken, Gränby och Buddbo har 
också ändrats något över tid (Lantmäteriakter: 
687-14:1, 687-14:2).

Östa ligger sydöst om Låta och har heller inte 
haft mycket utmark. Byn bestod på 1500-talet av 
två skattehemman, ett frälsehemman och ett hem
man som genom ett antal år på 1500-talet har 
varierande jordnaturer som kanonikatstorp, pre- 
bendetorp, arv- och egettorp och slutligen som 
en kyrkoutjord. Skattegårdarna hade en utjord 
i Nyby och en i Östanboda, Viksta socken. Fräl
sehemmanet ägdes av Bengt Erikssson (Sparre av 
Tomta) som också hade jord i bl.a. Kättsta. Byns 
namn förekommer tidigast 1357 och skrevs då (in) 
Østum och 1423 (i) Østom. Vid storskiftet 1764/65 
hade samtliga hemman övergått till skatte och ett 
utgjorde ett rusthåll (Lantmäteriakt: 687-27:1).

Kättsta, som ligger väster om Östa, har varit en 
sätesgård åtminstone från och med 1446. Då fick

Olof Magnusson (Sparre av Tomta) frälse av kung 
Kristoffer. Det tidigaste belägget är dock från 
1540 då det skrevs Ketestad. På 1500-talet bestod 
Kättsta av först fyra frälsegårdar och senare av tre, 
varav Erik Persson (Soop) ägde två och Bengt Er
iksson (Sparre av Tomta) ägde en. Den sistnämn
de innehade vid samma tid ett frälsehemman i 
Buddbo samt ett frälsehemman vardera i Östa och 
Grimsta (DMSi:3).

Norrut ligger Buddbo. Det tidigaste omnämnan
det är från 1538 då det skrevs Buddeboda. Ändeisen 
-boda är en plural form av ett ord med betydelsen 
’(förvarings)bod’. Wahlberg menar att huvud
parten av dessa namn är medeltida (2003:4off.). 
Möjligen kan man kan dra resonemanget så långt 
som att namnelement som -boda varit en beteck
ning på en utmarksäga vilken tagits i bruk som en 
ny bebyggeleenhet. Detta skulle i så fall ha skett 
under perioden vikingatid-tidig medeltid (Strid 
1999:37). På 1500-talet bestod byn, förutom av 
det ovan nämnda frälsehemmanet, av ett kyrko- 
hemman (DMSi:3). På kartorna från 1700-talet 
framgår att Buddbo haft en mycket splittrad ägo
figur vilken dessutom under åren genomgår en del 
förändringar i sina utkanter (jfr. ovan och nedan 
angående Låta och Vaxmyra). Buddbo har också 
haft del i det s.k. Plogen och där finns marknamn 
som bl.a. Plogarna och Plogängen (Lantmäteriak
ter: 687-2:1, 687-2:2). På häradskartan är en del 
av Buddbos marker angivna som utjordar i ett om
råde som kallas Tjurbolstan (mer om detta nedan). 
Båda årgångsgärdena var mycket utspridda och 
bebyggelseläget låg bara i anslutning till en del 
av det ena av dem. Detta tillsammans med nam
nets karaktär och de uppgifter i jordeböckerna vi
sar att Buddbo mycket troligt uppkommer under 
medeltid och att det styckas av från Kättsta under 
1500-talet.

Väster om Buddbo ligger Vaxmyra, en av under
sökningsområdets största byar som på 1500-talet 
hade ett sammanlagt jordetal på 5 markland. Byn 
bestod först av fem skattehemman, senare fyra 
hela och ett halvt skattehemman. Vaxmyra har 
haft utjordar i Nyby, Åkerby och Skalista (DMS 
1:3). I de äldsta beläggen skrevs namnet (i) Vaxa- 
myrom (1423) och (i) Vaxmyro (1424). Jämför man 
häradskartan med den äldsta kartan vilken är från
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1711 framgår att en del uppodling skett inom ägo
området och byn förvärvar också med tiden mark 
i söder från Buddbo. Ägorna är ganska splittrade 
och de åkrar som hör till de båda respektive år
gångarna ligger utspridda på flera ställen. Under 
Vaxmyra ligger också en del av det område med 
mest ängs- men även åkermark som kallas Plogar- 
ne, Plogvreten etc. och som legat på ömse sidor 
om bäcken i dalgången norr om Vaxmyra (Lant- 
mäteriakter: 687-25:1, 687-25:2). Även Kyrsta 
och Buddbo har haft del av området. Det finns 
tidigast belagt i jordeböckerna från 1500-talet 
som Ploffuerne (DMS 1:3). Detta belägg utesluter 
en tidigare tolkning med innebörden att nam
net skulle kunna kopplas till uppodling och plöj
ning med plog (Eklund 2005:18). Det tycks dock 
vara ett marknamn, bl.a. eftersom det är pluralt. 
Jämför dock Eklunds hypotes om Plogen som 
ett bebyggelsenamn (2005:123). Möjligen skulle 
namnet Plogen kunna tänkas ha hört till en min
dre ängsallmänning som delats upp (Rahmqvist 
muntligt). Trots att Vaxmyra är en förhållandevis 
stor enhet och att dess åkermarker är något splitt
rade kan byn mycket väl ha sina rötter i järnålder. 
Två runstenar från Vaxmyra, U1024 och U 1025, 
pekar också i den riktningen. U1024 står bara ett 
hundratal meter från bytomten.

Nyby ligger väster om Vaxmyra. På 1500-ta- 
let utgjordes byn av ett kyrkohemman samt sex 
skatteutjordar vilka tidigast hörde till Vaxmyra, 
Kolje samt Östa och senare andra byar i olika kon
stellationer. Summerar man jordetalen för utjor- 
darna visar det sig att de mycket väl skulle kunna 
motsvara ett hemman. Sannolikt har en gård legat 
öde och dess mark då tagits över av andra byar som 
utjordar. Namnet finns belagt första gången 1538 
och skrivs då på samma sätt som idag (DMS 1:3). 
Inom ägoområdet finns inga förhistoriska gravar 
och detta samt namnet skulle kunna indikera att 
enheten har uppkommit under slutet av järnålder 
eller tidig medeltid. (Ett exempel på ett Nyby som 
skulle kunna ges ungefär samma datering finns i 
Gamla Uppsala socken (Rahmqvist 1986:268).

Kyrkoherdebostället och Backa redovisas på 
kartmaterialet från 1771 och framåt som en enhet 
och bebyggelsen ligger på en gemensam bytomt. 
Backa benämns i vissa källor som Överbacka och

Nederbacka men inte i jordeböckerna. I dessa 
framgår också att Kyrkoherdebostället ursprungli
gen hetat Ärentuna. Backa utgörs på 1500-talet av 
två halva skattehemman och de tidigaste namnbe
läggen är också från denna tid - Backa, Backe (DMS 
1:3). Sannolikt har Backa tillkommit som avgärda 
till Ärentuna under medeltid.

Ärentunas namn skrivs tidigast (in) Ernatunum 
(1290) och (in)Ernetunum (1316) (DMS 1:3). Det 
finns flera alternativ till hur namnet skall tolkas. 
Det har föreslagits att det i förleden skulle fin
nas ett ord för ’grusö, grusig mark’ (Wahlberg 
2003:385). Andra tolkningar är att namnets förled 
innehåller ett binamn på gudinnan Fröja och yt
terligare ett alternativ är att förleden innehåller ett 
ord för ’äringsgud’, d.v.s. en fruktbarhetsgud. Per 
Vikstrand anser dock att tolkningarna av namnet 
som sakralt är osäkra (Vikstrand aooi^oqff.). Ef- 
terleden -tuna har en grundbetydelse av ’stängsel, 
hägnad’ men ordets betydelse i ortnamn är om
stridd. Många forskare har menat att platser med 
efterleden i namnet, eller det enkla Tuna, skulle 
kunna kopplas till förhistoriska centralorter. Tuna- 
namnen har tidigast uppkommit under äldre järn
ålder och fortsatt varit produktiva under resten 
av järnåldern (Brink 1994:136; Pamp 1988:3264 
Wahlberg 2oo3:328ff.).

Kyrkoherdebostället/Ärentuna utgörs på 1500- 
talet av själva prästgården samt en sankt eriksut- 
jord och två, senare tre, skatteutjordar till Fjuckby, 
klockaren och kyrkherden (DMS 1:3). På storskif- 
teskartan från 1771 har Kyrkoherdebostället sina in- 
ägor samlade i separata block, något som är vanligt 
för prästgårdar (Gräslund Berg 2004:Ö4ff.). I detta 
fall tycks det inte som att förhållandet skulle ha någ
ra gamla anor utan det är just vid storskiftet som 
denna förändring görs (Lantmäteriakt: 87-15:1).

Kolje, söder om Backa, utgörs på 1500-talet av 
ett halvt skattehemman, ett sankt erikshemman 
och två, senare ett, frälsehemman samt två skatte
utjordar till Grimsta. Frälsehemmanet ägs 1567 av 
Måns Ivarsson (Lillieörn). Byn förekommer i ett 
flertal medeltida dokument. Där framgår bl.a. att 
några olika frälsepersoner ägt mark i byn t.ex. Bo 
Jonsson (Grip) och att Uppsala domkyrka också 
innehaft mark där. Byns namn finns belagt som (i) 
Koløgum (1369) och som (in villa) Kulhøgæ (1376)
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(DMS 1:3). Namnet syftar på den stora gravhög 
som ligger i anslutning till byn (RAÄ 5). Förleden 
utgörs dock inte, som tidigare hävdats, av något 
mansnamn Kol (Calissendorff 1986:115). Ett an
nat förslag, som dock inte har en språkvetenskap
lig grund, är att förleden skulle syfta på träkol. Det 
finns exempel på högar som vid sin tillkomst fått 
kola ner långsamt genom att ett träkolslager täckts 
med torv (Arrhenius & Eriksson 2006 och där an
förd litteratur).

Söder om Kolje ligger Grimsta. Byn bestod på 
1500-talet av fyra hemman; två skatte och två fräl
se. De sistnämnda ägdes av Bengt Eriksson (Sparre 
av Tomta) respektive Lars Jespersson (Cruus). Till 
skattehemmanen hörde utjordar i Kolje och Åker
by, senare i Kolje och Bolverke. De två skattegår
darna är bland de minsta i undersökningsområdet 
och utgjorde 1540 tillsammans 5 öresland. Det ti
digaste skriftliga belägget är från 1371 - (i) Grim
sta. Byn förekommer i flera medeltida dokument. 
Det gäller bl.a. några frälsepersoners transaktioner 
av jord och en tvist kring ett byte. Byn har enligt 
1700-talskartorna ingen utmark och endast myck
et lite äng (Lantmäteriakter: 687-8:1, 687-8:2). 
Den ängsmark i den södra delen av Grimsta som 
finns utmarkerad på häradskartan kallas i äldre 
tid Vallby Västeräng. Grimsta innehar endast en 
mindre del av denna och flera andra byar; Vallby, 
Kolje och Kyrkoherdebostället, hade utjordar där 
(Lantmäteriakt: Ai6:i45).

Längst ned i sydspetsen av socknen ligger Vallby 
(idag Fyrisvall) som varit en av de största byarna i 
undersökningsområdet. Den bestod på 1500-talet 
av fem hemman; fyra skatte och ett sankt erikshem- 
man. Till detta hörde skatteutjordar i Bolverke, 
Åkerby och Nyby. Byn omnämns första gången 
1417 då namnet skrevs (de) Walby (DMS 1:3). Vall
by förekommer i skrift några gånger på 1400-talet 
främst i samband med att Uppsala domkyrka äger 
jord i byn (DMS 1:3). Vallby har inte haft någon 
utmark men som tidigare nämnts ingick Väster
ängen i byn på sent 1600- och 1700-talen. Byn 
hade också en utjord på Norunda häradsallmän- 
ning (Lantmäteriakter: Ai6:i3p-i40, Ai6:i45, 
687-6:1, 687-6:2, 687-8:1).

Skärna, som ligger direkt norr om Vallby men 
i Gamla Uppsala socken, bestod på 1500-talet av

fyra hemman samt några utjordar. Det fanns två 
skattehemman, ett kyrkohemman och ett pre- 
bendetorp vilket senare räknas som arv- och eget- 
utjord och därefter sankt eriksutjord. 1538 fanns 
förutom detta en kanonikatsutjord, senare en arv- 
och eget utjord och en sankt eriksutjord. 1540-47 
ingick en skatteutjord till Ekeby vilken senare in
räknas i skattehemmanen. Namnet är belagt första 
gången 1349 - (in) Skærnem och 1357 - (in) Skiær- 
neem. Byn omnämns i flera medeltida källor, bl.a. i 
samband med olika former av kyrkligt ägande och 
med anledning av att Gustav Vasa äger utjordar i 
byn (d.v.s. arv- och eget) (DMS 1:2). Skärna har 
inte haft någon utmark.

Försvunna enheter
Det finns spår av några försvunna enheter i un
dersökningsområdet. Kysslinge omnämns som en 
by 1224 och 1347 men är inte med i skatteläng
derna från 1500-talet. Då tas däremot en utjord 
med samma namn upp vilken innehas av de tre 
skattehemmanen i Kyrsta. Namnet Kysslinge före
kommer som namn på ett kärr och en utjord som 
på 1700-talskartorna består av åker och äng, vilka 
ligger i den östra kanten av Kyrstas ägoområde 
(fig. 15; Lantmäteriakter: 687-12:1, 687-12:2). 
Utjordens storlek i jordetal, strax över 1 markland, 
räcker gott och väl till en medelstor uppländsk by 
(DMS 1:3). Kysslinges tidigare utbredning är dock 
inte helt självklar. Kyrstas gräns mot Uggeln är 
mycket oregelbunden i denna den södra delen och 
som tidigare nämnts har Uggeln och Eken delats, 
sannolikt någon gång kring medeltidens mitt. När 
Kysslinge omnämns första gången 1224, (in) Schøt- 
lingi, är det med anledning av att kung Erik Eriks
son (Läspe och halte) (DS 229) skänker Kysslinge 
och Myrby (i Gamla Uppsala socken?) till ärkebis
kop Olof. Det andra omnämnadet 134?) (*» villa) 
Skøtiinge, sker när kaniken Ödin Petri testamen
terar ett stycke jord i byn till Uppsala domkyrkas 
fabrica (DMS 1:3).

En annan sannolikt försvunnen enhet finns inom 
det område som på storskifteskartan från 1759 och 
senare markeras som en enhet kallad Åkerby och 
Bolverke (Lantmäteriakt: 687-16:1). På 1500-talet 
redovisas de båda enheterna var och en för sig och
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består då endast av utjordar vilka hör till byarna 
Vallby, Grimsta, Kyrkoherdebostället, Kyrsta, Vax- 
myra och Skalista (DMS 1:3). På storskifteskartan 
är de delar som tillhör Bolverke utsatta i den östra 
och norra delen medan det som hör till Åkerby 
ligger i väster och söder. Enhetens sammanlagda 
storlek skulle mycket väl kunna motsvara minst en 
by. Bolverke omnämns 1341 som (in) Bilwick (?) i 
en förteckning över Ärentuna kyrkas jordförvärv 
(DMS 1:3). I de tidiga jordeböckerna skrivs det 
som Buluerk och Buluverket (1540). Åkerby nämns 
första gången 1540 (DMS 1:3). Sannolikt är Åker
by en tidigare by som legat någonstans i området 
men däremot är det mer osäkert om Bolverke varit 
en by. Det tycks inte som att svaret på detta går att 
utläsa ur jordetalen eller kartfiguren.

Tjurbolstan är namnet på ett område med utjor
dar, vid tiden för häradskartan, till Buddbo, Låta 
och Skalista (Beskrivning till häradskartan:i5,17). 
I jordeböckerna framgår att Eken och Låta har 
utjordar där (DMS 1:3). Enligt häradskartan har 
det utgjort ett mindre område mellan Kättsta och 
Skalista. Platsen omnämns som en by på 1300-ta- 
let i samband med kyrkligt jordägande av mindre 
lotter som (in) Thorborstadh (1341) och (in villa) 
Porbolstad (1376). Möjligen kan det dock vara fel 
att utgå från att häradskartans placering säkert 
har en koppling till en ursprunglig lokalisering av 
Tjurbolstan. Det mindre, skogiga höjdområde som 
utgör den östra delen av Vaxmyras utmark och ut
marken till Buddbo har burit namnet Torsberget. 
Belägg för det finns både på storskifteskartorna 
för Vaxmyra (Thorsberget) och Låta (Thorsbergsskif- 
tet) (Lantmäteriakter: 687-25:2, 687-14:2). Nam
net Torsberget tas av Per Vikstrand upp som ett 
av flera vilka har det gemensamt att de vanligen 
avser mindre, i bygden centralt belägna, bergshöj
der. Dessa skulle möjligen kunna kopplas till åsk
guden Tor och kan också ha varit sakrala platser 
(Vikstrand 200i:i54ff.). Som tidigare framgått 
finns det en stor mängd gravar och även andra 
fornlämningar på Torsberget, något som talar för 
en tolkning liktydig med att det kan ha varit en sa
kral plats. Om man sätter förleden i Tjurbolstan i 
samband med Torsberget framstår ett gemensamt 
ursprung för namnen och ett något nordligare 
läge för Tjurbolstan som ett tänkbart alternativ.

För övrigt finns det möjligen också sakrala bolstad- 
namn (jfr. Vikstrand 2ooi:3p4ff.).

Slutligen förekommer i DMS två namn som inte 
har någon geografisk referens. Det finns dock en 
viss möjlighet att de kan representera försvunna 
byar, men det kan också röra sig om marknamn. 
Tossarffwet nämns 1566 som en skatteutjord till 
Gränby. Var den legat är dock okänt. Läget är inte 
heller känt för Eßal som omnämns i ett medeltida 
dokument 1344 (DMS 1:3).

Den bebyggelsehistoriska 
utvecklingen från stenålder 
till historisk tid

Stenålder
De äldsta mänskliga spåren inom undersöknings
området består av några mejslar och yxor från ti
dig- och mellanneolitikum. De högre belägna par
tierna i undersökningsområdet, omkring 45 m ö.h, 
hade då börjat sticka upp som små kobbar och öar 
i havet. Vegetationen utgjordes av en utpräglad 
havsstrandsmiljö med strandängar och träd som 
tall och björk. I skyddade lägen fanns skogar av 
lövträd. De kända lösfynden från tidig- och mel
lanneolitikum har hittats vid Fjuckby, Kyrsta och 
Ärentuna samt längst upp i norr vid Nyby skog. 
Gemensamt för denna grupp av tidiga fynd är att 
de alla har hittats i den nordvästra delen av under
sökningsområdet där vi återfinner de högsta höj
derna. Jordarterna över 3 5-meterskurvan utgörs i 
det närmaste enbart av morän och endast till en 
liten del av sandiga isälvssediment. Det finns en 
lokal vid Backa på sydsluttningen av Uppsalaåsen 
där man undersökt vad som möjligen kan vara 
gravar från mellanneolitikum.

Från det efterföljande senneolitiska skedet och 
övergången till bronsålder ökar fyndmaterialet 
rejält. Drygt 30 lösfynd, bestående framför allt av 
enkla skafthålsyxor, finns registrerade från under
sökningsområdet. Lösfynden kommer framför allt 
från byarna i norr; Fjuckby, Valhammar, Kyrsta, 
Uggeln och Eken. Några har dessutom hittas vid 
Vaxmyra och Östa. De representerar sannolikt
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en omfattande bosättning. Under denna period 
började större sammanhängande partier mark att 
friläggas och även områden som utgjordes av gla- 
ciallera kom i dagen. Vattennivån låg då kring 30 
m ö.h. och vid Kyrstadalgången gick det då in en 
grund havsvik. Ett pollendiagram från Hjortron
mossen vid Kyrsta indikerar vid denna tid röjning 
av skog samt småskaligt bete och kornodling. Ett 
hus vid Kyrsta som daterats till senneolitikum el
ler möjligen tidig bronsålder är det hittills äldsta 
kända i området.

Bronsålder
Antalet lösfunna bronsföremål från bronsåldern i 
området uppgår endast till två. Desto fler är istäl
let de registrerade skärvstenshögarna vilka gene
rellt dateras till bronsåldern och främst dess senare 
del. De talrika skärvstenshögarna talat för en om
fattande bebyggelse. De återfinns i anslutning till 
de områden där de neolitiska lösfynden har gjorts 
och kan antas representera en kontinuitet och för
tätning av den tidigare bebyggelsen (fig. 16). Den 
omfattande utbredningen av skärvstenshögar i 
området behöver dock inte representera en riktigt 
så tät samtida bosättning som det omedelbara in
trycket kan ge vid handen. De olika bebyggelse
lägena kan ha haft olika långa användningsperio- 
der. Slätten i söder verkar successivt tas i anspråk 
under bronsåldern. I de nordligare delarna av un
dersökningsområdet fanns under hela perioden 
bebyggelse på och i anslutning till lermarkerna. 
Skärvstenshögarna ligger vid övergången mellan 
moränmark och glaciallera. Under de 1200 år som 
bronsåldern varade försköts strandens läge avse
värt, från omkring 30 m ö.h. vid periodens början 
till cirka 15 m ö.h. vid dess slut. Detta innebär att 
hela den sydliga lerslätten övergick till fast mark. 
Med tanke på att området är så flackt bör det där 
ha funnits stora områden med strandängar och 
kanske också vassområden. Landskapet har varit 
starkt påverkat av människan. Odling har gjorts 
med hjälp av röjningsbränningar och betande djur 
har hållit landskapet öppet. Enen ökade och ädel
lövskogen gick tillbaka.

Hur bebyggelsen sett ut under bronsålder i Mä
lardalen är relativt lite känt. Vid de undersökning-
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ar som gjorts inför E4:an har dock bronsålders- 
byggnader undersökts på flera platser. Vid Kättsta 
påträffades ett hus från tidig yngre bronsålder, 
vilket har tolkats som en trolig ekonomibyggnad, 
samt två gravar från samma tid. Ett bostadshus 
från slutet av yngre bronsålder fanns vid Skärna. 
Vid Vaxmyra påträffades ett hus från övergången 
mellan bronsålder och äldre järnålder och vid Kyr
sta har tre hus från äldre bronsålder och ett från 
yngre bronsålder undersökts. Samtliga dessa läm
ningar ligger på lermark och inte i någon direkt 
anslutning till skärvstenshögar (d.v.s. avståndet 
är minst 200 m). Det finns dock exempel på äldre 
undersökningar och lösfynd som visar att boplat
serna också har legat på moränimpedimenten. 
Nämnas kan till exempel det kulturlager med rab- 
bad keramik som undersökts vid Backa samt det 
kulturlager som påträffades under en skärvstens- 
hög i Fjuckby.

Äldre järnålder
Vid den äldre järnålderns början hade vattnet helt 
dragit sig undan från slätten och ådalarna hade 
bildats. Man måste dock tänka sig att det fanns 
ganska stora områden med fuktig ängsmark i sö
der. Analyserna av pollen från denna tid berättar 
om ett öppet landskap där skogen var relativt gles 
och dominerades av tall, björk och ek. Upprepade 
röjningsbränningar gjordes och man odlade korn, 
vete, råg och havre på gödslade åkrar.

Från den äldre järnåldern har vi en betydligt 
fylligare bild av bebyggelsens karaktär i områ
det. Flera lokaler med spår efter omfattande bo
sättningar från förromersk och romersk järnålder 
har undersökts vid Skärna, Kättsta, Vaxmyra och 
Kyrsta. På Vaxmyra och Kyrsta förefaller det att ha 
funnits flera samtida gårdar inom de aktuella un
dersökningsområdena. Sammanlagt kan uppemot 
10 samtida gårdar ha legat inom E4-vägområdet 
enbart i Ärentuna socken. Ytterligare minst lika 
många samtida gårdslägen kan antas utifrån det 
registrerade gravmaterialet i området. Avstånden 
mellan de samtida gårdarna har således varit re
lativt kort. Förmodligen har bebyggelsen bestått 
av mindre, glesa byar. Bebyggelsen i området fö
refaller inte längre vara bunden enbart till över-
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Figur i6
Landskapsrekonstruktion 
av Kyrstadalgången under 
bronsåldern sedd från öster. I 
nedre högra hörnet ligger den 
delvis undersökta bebyggelsen 
vid Kyrsta. Längre bort 
skymtar den förmodade 
bebyggelsen vid Valhammar 
och Fjuckby. Där finns 
registrerade koncentrationer 
av skärvstensrösen vilka antas 
indikera dåtida bosättningar 
(rekonstruktion: Maria 
Ytterberg).
Figure \6.Landscape 
reconstruction of the Kyrsta valley 
during the Bronze Age seen from 
the east. In the lower right corner 
is the partially investigated 
settlements at Kyrsta. Further 
away the presumed settlement 
at Valhammar and Fjuckby 
can be glimpsed. Here there are 
known concentrations of heaps 
of fire-cracked stone, which can 
indicate Bronze Age settlements 
(reconstruction: Maria 
Ytterberg).
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gångszonen mellan lera och morän. Boplatser som 
RAA 608 vid Skärna och boplatsindikationen vid 
RAÄ 334 på gränsen mellan Grimsta-Åkerby och 
Bolverke visar att man nu också bosatte sig långt 
ute på lerslätterna.

Ett rimligt antagande är att E4-undersökning- 
arna är representativa för förhållandena i under
sökningsområdet som helhet. Detta skulle inne
bära att det under äldre järnålder kan ha funnits 
lika många boplatser som det fanns gårdar under 
historisk tid. I sina studier av den öländska järnål- 
dersbebyggelsen har Fallgren påvisat ett samband 
mellan antalet hus i de förhistoriska byarna och 
storleken på byarnas inägor. Vid en jämförelse 
med förhållandena i 1600-talets geometriska jor- 
deböcker finns stora likheter (Fallgren 2006:78). 
Då vi till skillnad mot Öland inte har bevarade 
stenhusgrunder från järnåldern, vet vi inte hur 
många hus som funnits i undersökningsområdet. 
Utifrån inägomarkens storlek under historisk tid 
kan vi dock få en uppfattning om hur många som 
marken skulle kunna bära. Beräkningar av en gårds 
arealbehov under äldre järnålder på Öland har ti
digare gjorts av Herschend och Edgren (1982). 
Liknande beräkningar har också gjorts för delar av 
Gotland (Carlsson 1979) och Östergötland (Wid- 
gren 1983). Siffrorna varierar mellan 34 och 66 
hektar mark/gård varav inägomarken utgjort om
kring hälften. Enligt 1860-talets häradskarta fanns 
omkring 1630 hektar inägomark i undersöknings
området. Detta skulle möjliggöra omkring 50-100 
gårdar under den äldre järnåldern. Detta kan jäm
föras med antalet registrerade järnåldersgravfält i 
området som uppgick till drygt 60 (se ovan). Det 
finns dock flera källkritiska aspekter på denna hy
potetiska beräkning. Vi kan till exempel anta att 
inägoarealen ökat under 1700- och 1800-talen i 
samband med stora utdikningar. I t.ex. Kyrsta har 
tre samtida gårdslägen från äldre järnålder un
dersökts, vilket kan jämföras med den historiskt 
kända byn som haft tre gårdar, Västergården, Mel
langärden och Östergården. Av 1700-talets stor- 
skifteskarta framgår dock att det fanns 8 hushåll 
som brukade de tre gårdarnas mark. Om vi skall 
göra någon form av jämförelse skall vi kanske be
nämna den äldre järnålderns bebyggelseenheter 
som hushåll istället för gårdar. Lika många invå

nare som på 1800-talet fanns det förmodligen inte 
i området, men de var helt klart betydligt fler än 
vad som kunnat antas utifrån populationsberäk- 
ningar baserade på antalet inventerade gravar.

Yngre järnålder
Antalet undersökta hus från yngre järnålder är för
hållandevis litet både i undersökningsområdet och 
generellt. Det har tidigare antagits att den yngre 
järnålderns bebyggelse har legat på bytomterna. 
Antagandet har baserats på det faktum att gravfält 
av yngre järnålderskartaktär ofta återfinns i an
slutning till bytomterna. Omfattande bebyggelse 
från vikingatiden har påträffats ute på lerjordarna 
vid Kättsta, omkring 150 meter från den historiska 
bytomten. Alldeles intill Kyrsta bytomt påträffa
des ett vikingatida hus i lerjord. Detta visar att 
man under yngre järnålder i området fortfarande 
byggde sina hus ute i lermarken. Men det är fort
farande frågan om ett fåtal hus och lösningen på 
problemet är långt ifrån klar.

I området finns 47 registrerade gravlokaler som 
utifrån det yttre gravskicket kan dateras till yngre 
järnålder. Siffran är bara något lägre än antalet 
gårdar i området under historisk tid. Förmod
ligen representerar varje gravfält en dåtida gård. 
Det finns många exempel på relativt näraliggande 
gravfält vilket skulle kunna tyda på att gårdarna 
har legat relativt tätt i området. Till exempel kan 
nämnas att det på den historiska byn Låtas mark 
finns fyra separata gravfält med högar vilket talar 
för att de alla är från yngre järnålder. På den an
gränsande byn Östas marker finns inte mindre än 
sex gravfält med högar samt dessutom uppgifter 
om bortplöjda ”ättehögar” på ytterligare en plats. 
Under historisk tid har det funnits två gårdar i 
Låta och fyra i Östa. På Vaxmyras mark finns sju 
gravfält med högar vilket kan relateras till antalet 
gårdar som under historisk tid har varit fem i byn. 
Antalet förmodat samtida gravfält kan således 
ibland överstiga antalet gårdar i en historisk by. 
Å andra sidan finns bara en registrerade grav på 
Vallbys mark där det i historisk tid har funnits fem 
gårdar. I sistnämnda fallet är sannolikt bortodling 
en orsak till diskrepansen.
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Medeltid
Ingen medeltida bebyggelse har undersökts och 
några direkta fysiska spår efter hus har heller inte 
påträffats. I anslutning till Kyrstas bytomt under
söktes dock några kulturlager vilka delvis kunde 
dateras till 1100-1200-talen. Förutom vid Kyrsta 
undersöktes dock mindre ytor inte allt för långt 
ifrån bytomterna även vid Kättsta och Skärna men 
på ingen av dessa platser framkom något som an
tydde medeltida bebyggelse. Vad som däremot är 
känt är att de bytomter vi känner från de histo
riska kartorna i nästan samtliga fall ligger inord
nade i den organisation av marken med tvåsäde 
och solskifte som börjat införas någon gång från 
högmedeltid och framåt.

Det är främst utifrån icke-arkeologiskt källma
terial som vi kan få få veta något mer om de från 
medeltid kända byarna i undersökningsområdet. 
En enhet uppstår helt sannolikt under medeltid 
nämligen Buddbo och även Nyby är med stor san
nolikhet ett nytillskott från denna tid eller möj
ligen något tidigare. Det finns också tydliga spår 
av åtminstone fyra ödeläggelser; Åkerby finns på 
1500-talet som enhet men utgör ingen by. Vad 
Bolverke, som utgör den andra halvan av enheten, 
varit är mera oklart. Typen av namn gör att det 
inte självklart kan antas att det varit en by. Det är 
även tydligt att det i Nyby ursprungligen funnits 
två gårdar men på 1500-talet finns bara en av dem 
kvar och den överblivna marken är då ut jordar till 
andra byar. Tjurbolstan finns också nämnt som en 
medeltida by men är försvunnen och kan heller 
inte helt säkert lokaliseras. Valhammar tycks vara 
en enhet som både hinner uppstå, försvinna och 
återuppstå under loppet av slutet av järnåldern/ 
medeltid och fram till 1500-talet. Dessa ödeläggel
ser har troligen ett samband med den medeltida 
agrarkrisen som följde efter pesthärjningarna vid 
mitten av 1300-talet.

Vad som hänt i området öster om Kyrsta är 
långt ifrån självklart. Två huvudhypoteser kan 
byggas upp utifrån de äldsta kartorna, de äldsta 
skriftliga uppgifterna och fornlämningarna (jfr. 
fig. 15). Den första är att Uggeln, Eken och Gam
melgarde åtminstone från tidig medeltid utgjort 
en enhet vilken delas någon gång innan tegskiftet

införs, d.v.s. vid 1200-talets slut eller vid 1300-ta- 
lets början. Denna enhet kan inte direkt relateras 
till de kända förhistoriska gravfältens placeringar. 
Den andra huvudhypotesen är att Uggeln, Eken, 
Gammelgarde och Kysslinge utgjort en enhet som 
då kanske haft sitt namn av den sistnämnda. Den
na enhet skulle i så fall ännu existera, åtminstone i 
någon form, 1347 då det finns en testamentesupp- 
gift om jord i Kysslinge. Det finns flera gravfält i 
öster och norr (RAÄ 108, 110, 245, 246, 132, 257, 
258) som skulle kunna ha markerat gränserna för 
ett möjligt förhistoriskt Kysslinge. I väster kan det 
eventuella Kysslinges gravfält ha legat direkt mot 
ett som hört till Kyrsta (RAÄ 136, 138 respektive 
137). Denna utbredning skulle också motsvaras av 
den som Kysslinge utjord har på storskifteskartan. 
Ett alternativ skulle vara att gränsen mellan Kyrsta 
och ett tidigt Kysslinge istället markerats av den 
runsten, U1020, som står på Kyrstas marker. Om 
den markerat en gräns skulle den på kartorna kro
kiga gränslinjen mellan Kyrsta och Uggeln istället 
ha varit rak. Oavsett vilken tolkning man föredrar 
är det klart att ett Kysslinge har försvunnit och att 
Uggeln och Eken delats före tegskiftets införande.

Kontinuitet och förändring
E4-undersökningarna har bekräftat att de större 
gravfälten i området kan ha en mycket lång kon
tinuitet och kan ha använts under både äldre och 
yngre järnålder. De har också visat på förekomsten 
av numera helt bortodlade gravfält såsom vid Kyr
sta (RAÄ 329) och Skärna (RAA 608). Ett mindre 
impediment med förromerska begravningar vid 
Kyrsta (RAÄ 328) visar att det också i den oplöjda 
marken kan finnas svårupptäckta gravar och grav
fält. Också boplatslämningarna förefaller ha lång 
kontinuitet. Vid Kyrsta undersöktes boplatsläm
ningar från övergången senneolitikum/äldre brons
ålder till romersk järnålder samt vikingatid. Så snart 
lermarkerna i området hade frilagts från vatten har 
man tagit dem i bruk. Därefter kan en kontinuerlig 
bebyggelse anas fram till historisk tid.

En intressant fråga är i vilken utsträckning de 
byar, med namn och gränser, som vi ser på de his
toriska kartorna kan föras tillbaka till förhistorisk 
tid. Vad gäller bebyggelsenamnen finns det ett par
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tydliga exempel inom undersökningsområdet på 
hur dessa kan fortleva. Kysslinge är sannolikt ett 
namn med rötter i äldre järnålder och det finns 
kvar som namn på en utjord ännu på 1700-talet. 
Ett annat exempel på att bebyggelsenamnet fun
nits kvar trots diskontinuitet i bebyggelsen är 
Valhammar. Man bör i och för sig inte glömma 
bort att dessa exempel är från den tid då skriftliga 
dokument finns men de illustrerar att namn kan 
fortleva även om det finns avbrott i bebyggelsen. 
För en mer djupgående diskussion kring namn
kontinuitet se Strid (1999:43-52).

Gravarna tycks i viss utsträckning kunna rela
teras till de historiska bygränserna. Exempel på 
det finns i den södra delen av Fjuckby, i den södra 
och sydvästra delen av Låta och den västra delen 
av Kolje. I det sista fallet kan man dock fundera på 
om det inte är vägsträckningen och åpassagen som 
varit den lokaliserande faktorn. De flesta gravar 
ligger trots allt mer centralt på ägoområdena men 
det finns ingen tydlig tendens till att de ofta skulle 
ligga intill bytomterna.

Åtminstone två av runstenarna står vid historis
ka bygränser, nämligen stenen vid Kolje, U1018, 
och den som står vid gränsen mellan Kyrsta och 
Valhammar, U1019. Kanske står också den vid 
Kyrsta/Kysslinge på en tidigare bygräns? Flera av 
runstenarna står längs en vägsträckning som kan 
antas ha förhistoriska anor. Till stor del kan en 
förhistorisk väg ha haft ungefär samma sträckning 
som dagens väg 699 som passerar bl.a. Kyrsta och 
Fjuckby. Dock gjordes en uträtning av vägen mel
lan Valhammar och Fjuckby på 1930-talet. Den ur
sprungliga vägsträckningen följer i princip 30-me- 
terskurvan som här ligger i kanten mellan morän 
och lera. Några av runstenarna har rests invid 
forntida broar och vad såsom RAÄ 162 vid Fjuck
by och 109 vid Kyrsta. Vad gäller Fjuckbystenen 
står den cirka 300 m väster om den bäck som rin
ner genom bottnen på dalgången. För stenen vid 
Kyrsta ligger närmsta större vattendrag, bäcken på 
dalgångens botten, cirka 500 m åt söder. Bäcken 
har dock korsats av den väg som passerar Vaxmy- 
raboplatsen, vid ett ställe cirka 700 m bort. Denna 
väg har rätats ut i sen tid men har på de äldre lant
mäterikartorna en till synes omotiverad böj som 
sannolikt endast kan förklaras av att den följt en

hägnad kring ett hus från romersk järnålder. Vä
gen antas därför kunna ha kontinuitet tillbaka till 
åtminstone denna period (Eklund 2005:1231!.).

Det finns flera exempel på att gränser samman
faller med topografi, vattendrag och olika jordarter. 
Detta gör att det finns anledning att anta att sådana 
gränser kan vara av hög ålder och kanske gå tillbaka 
till åtminstone slutet av järnåldern (jfr. Zachrisson 
i998:i66ff.). Det skall dock inte uteslutas att man 
även under medeltid kan ha utnyttjat topografiska 
element eller variationer i jordarter vid dragning av 
gränser. Man bör också ta i beaktande att mindre 
vattendrag kan ha rätats ut både före och efter det 
att gränser som de ev. följer upprättats.

Ärentuna socken har gränser som följer åarnas 
lopp i sydöst och söder samt Uppsalaåsens sträck
ning i väster (fig. 3). I norr och nordöst löper 
sockengränsen ungefär mitt i det större morän
område som ligger där. Förutom de gränser som 
utgörs av åarna är gränserna mellan Fjuckby och 
Valhammar samt Fjuckby och Vaxmyra de tydli
gaste exemplen på topografiskt baserade gränser. 
Ett annat är gränsen i bäcken i Kyrstadalgången. 
Några av bygränserna följer också jordarternas 
fördelning. De ställen där detta är tydligast är vid 
Fjuckbys gränser i öster, där ett stråk med torv 
och en bäck har samma sträckning som gränsen 
och i sydöst, där bygränsen följer ett mindre mo
ränområde. De byar som ligger öster om Fjuckby 
har samtliga nord-sydliga gränser som inte tycks 
följa jordarterna. Däremot har de sydgränser som 
utgörs av den bäck som rinner i dalgången. Vax
myra har också ”naturliga” gränser i nordväst och 
nordöst men inte i de andra riktningarna. Grän
sen mellan Vaxmyra och Buddbo skär rakt igenom 
ett moränområde på ett sätt som kanske bara kan 
jämföras med gränsen mellan Vaxmyra och Nyby. 
Tittar man på topografin ser man dock att Vaxmy- 
ra/Buddbogränsen skär en markerad höjd i land
skapet (fig. 9). Ett annat mönster som kan skönjas 
är att Ärentuna/Backas och Koljes gränser i norr 
tillsammans tycks omfatta det område med isälvs- 
avlagringar och morän som där skjuter ut som en 
udde mot öster.

På slättområdet i söder och sydöst följer inte 
gränserna jordarternas fördelning alls. Där har 
gränserna en annan karaktär än i norr - de består
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av räta linjer och raka vinklar. Detta är sannolikt 
ett resultat av de tegskiftade och dikade gärdena 
vilka kanske också skiftats mellan byarna i olika 
omgångar. Troligen har de raka och vinklade 
gränserna i söder sitt ursprung i att de följer de in
delningar i gärden som marken fått från och med 
medeltid. Ute på lerjordarna har det säkert före 
införandet av det s.k. open-fields jordbruket under 
medeltid funnits bäckfåror vars vattenföring se
nare förts över till grävda diken. Andra diken har 
säkert anlagts för dränering av jorden. Gränserna 
i detta område skulle därmed vara mer påverkade 
av det sätt på vilket marken brukats och hanterats 
från medeltid och framåt. I norr skulle man däre
mot kunna tänka sig att gränserna har en högre 
ålder och kanske kan de i många fall föras tillbaka 
till åtminstone yngre järnålder.

Som argumenterats för ovan bör äldre bebyg
gelsenamn inte ses som en direkt indikation på 
kontinuitet i bebyggelsen. De historiska gränser
na kan ha olika ålder. Vidare måste man precis 
som under medeltid räkna med att det förekom
mit ödeläggelser även under förhistorisk tid. Vi 
vet också från det västnordiska sagamaterialet 
och landskapslagarna att man kunde lägga be
slag på annans jord och att böter kunde betalas 
med mark (Zachrisson tppSripyff.). De historiskt 
kända enheterna kan helt klart ha en högst va
rierande ålder och det är förmodligen inte alltid 
som det går att klargöra sammanhangen utan ar
keologiska undersökningar. Ett exempel där man 
kan tala om att en direkt kontinuitet i bebyggel
sen är belagd skulle kunna vara Kyrsta där date
ringarna mer eller mindre överlappar varandra 
under en lång period från senneolitikum/brons- 
ålder och in i modern tid.

Inom Fjuckbys gränser finns två koncentra
tioner av skärvstenshögar och gravar, en i syd
väst och en i nordost. Detta kan tolkas som att 
det där har funnits två bebyggelseenheter un
der bronsålder och järnålder. Någon gång under 
slutet av järnåldern eller tidig medeltid tycks 
dock en omstrukturering ha skett och en större 
enhet har bildats. Möjligen har den under his
toriskt tid för undersökningsområdet förhållan
devis stora byn uppstått ur två bebyggelser av
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för undersökningsområdet mer ordinär storlek.
För området kring Ärentuna kan man bygga 

upp en hypotes om ett motsatt förlopp, d.v.s. en 
större ursprunglig enhet som sedermera delats 
upp i flera mindre. Denna större enhet med röt
ter i järnålder kan ha bestått av det sentida Ären
tuna, Kolje och Nyby. Inom området finns vis
serligen sten-och bronsålderslämningar, bl.a. ett 
antal skärvstenshögar, men dessa har inte någon 
tydlig rumslig relation till de yngre lämningarna. 
Namnet Kolje tycks inte vara primärt bebyggel- 
sebetecknande, något som skulle kunna stödja 
resonemanget. Runstenen vid Koljes östra gräns 
indikerar att en gräns funnits där under iooo-ta- 
let men det är inte givet att det är just gränsen 
för det Kolje som finns på kartorna som marke
rats. Nyby, har som tidigare visats, troligen upp
stått under slutet av järnålder-tidig medeltid. Byn 
kan ha spjälkats av från Kolje och/eller Ärentuna. 
Jorden i de tre enheterna ägs enligt de äldsta jor- 
deböckerna till huvuddelen av kyrkan, frälset och 
kungen, något som också antyder ett ursprung i 
en stormannagård eller huvudgård. Kyrkan skulle 
kunna ha uppförts som en stormannakyrka. Den 
skulle också mycket väl kunna ha haft en före
gångare. Det finns dock inga direkta indikationer 
på att kyrkan skulle ha uppförts som en storman
nakyrka men den saknar typiska kännetecknen 
för en kyrka uppförd av en gemenskap som t.ex. 
ett centralt läge i socknen. Ärentuna kan ha va
rit någon typ av centralplats för makt och kanske 
också kult under yngre järnålder. Tunanamnet 
och den stora ansamlingen med stora gravhögar, 
vilka bör kunna dateras till yngre järnålder, anty
der detta. Detta Ärentuna-komplex är också det 
tydligaste exemplet inom undersökningsområdet 
på en plats som kanske kan ha haft högre status 
under järnålder.

Avslutningsvis kan konstateras att det material 
som behandlats i artikeln rymmer en stor poten
tial och visar att många och komplexa faktorer har 
påverkat bebyggelsens utveckling. De geologiska 
förhållandena har varit viktiga för bebyggelsens 
lokalisering. Området förefaller att ha varit kon
tinuerligt bebott och utnyttjat sedan de olika de
larna frilagts genom landhöjningen.
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Summary
Settlement history of Arentuna parish 
-from archipelago to agricultural landscape

I
n conjunction with the investigations for the 
new course of the new E4 highway north of 
Uppsala, a 100 metres wide and 80 kilometres 
long archaeological cross-section through half of 

Uppland has been made available to us. This cross- 
section cuts straight through several areas that from 
a natural-geographical or culture-historical view
point can be said to be connected. The idea of this 
article is therefore to analyse a smaller geographical 
area, where a culture-historical context may have 
existed, and which was also held together by similar 
natural-geographical conditions. Ärentuna parish, 
which is one of the areas where the most archaeo
logical investigations have been carried out, was 
chosen. The investigated area is located to the rift 
valley landscape of the Mälaren Basin, just where 
the clay plain around Uppsala begins. The Uppsala 
ridge is in the western part of the area, and there is 
glacial sediment along some stretches along the river 
Fyrisån. On lower ground, around 20 masl, there are 
post-glacial clays, and on higher ground, between 
20 to 30 masl, there are glacial clays. More elevated 
moraine areas contain some bare bedrock and have 
an elevation of up to 45 masl. The landscape is very 
much a product of shore displacement.

The oldest human remains in the investigated 
area consist of some solitary finds of chisels and 
axes from the Early and Middle Neolithic in its 
northwest part. There is a site at Backa on the 
southern slopes of the Uppsala ridge where possi
ble remains of Middle Neolithic graves have been 
excavated. At the time, the areas highest elevated
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parts, around 45 masl, where beginning to protrude 
as small islets and islands in the sea. The soils on 
these levels are practically all moraine, with only 
small amounts of glacial sediment in the shape 
of sand. The vegetation consisted of characteris
tic sea shore environments with water meadows 
with trees such as alder and birch. In protected lo
cations there were deciduous forests. The follow
ing Late Neolithic and Early Bronze Age periods 
have produced large numbers of finds of shaft 
hole stone axes. They have mainly been found in 
the villages to the north and probably represent a 
multitude of settlement. During this period larger 
tracts of land were being uncovered resulting in, 
for the first time, available glacial clay. The sea 
level was at this time 30 metres higher than today; 
at Kyrsta there was a shallow sea firth. A pollen 
diagram from Hjortronmossen at Kyrsta indicates 
forest clearance and small scale pasture and barley 
growing at this time. The house at Kyrsta that was 
dated to the Late Neolithic or possibly the Early 
Bronze Age is the oldest known in the area.

The many heaps of fire-cracked stone, generally 
dated to the Bronze Age, speak of a vast settlement 
structure during this period. They are to be found 
in areas where Neolithic finds have been made, 
and are thought to represent a continuity from and 
concentration of earlier settlements. Bronze Age 
buildings, excavated on several sites, have all been 
located to clay ground, and not in direct proximity 
to heaps of fire-cracked stone. However, there are 
examples from older excavations and solitary finds
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where settlements have been located to moraine 
hillocks. The plain to the south has gradually been 
claimed during the Bronze Age, and in the north
ern parts of the investigated area there were settle
ments on and in proximity to with the clay land 
throughout the period. During the i 200 years of 
the Bronze Age the shore was radically displaced, 
from 30 masl at its onset to around 15 masl at 
its end. This means that the entire southern clay 
plain became terra firma. Slash and burn cultiva
tion and grazing animals kept the landscape open. 
Junipers increased in number and the deciduous 
forest declined.

At the onset of the Early Iron Age water had com
pletely receded from the plain and the river valleys 
had formed, though one has to take into account 
that there would have been vast areas of damp 
meadowland to the south. Pollen analysis indicates 
an open landscape, with relatively sparse forest, 
dominated by pine, birch and oak. There were re
peated slash and burn clearances and barley, wheat, 
rye and oats on fertilised fields. Our knowledge of 
the settlement character during the Early Iron Age 
is rather more complete. Several sites with traces of 
vast settlements from Pre-roman and Roman Iron 
Age have been investigated. Settlements in the area 
do not appear to have been restricted to the transi
tional zone between clay and moraine. Settlement 
remains from the period have been excavated far 
out on the clay plains as well.

The number of excavated houses from the Late 
Iron Age is comparatively small, both in the in
vestigated area and in general. A substantial set
tlement from the Viking Age was discovered on 
the clay soils at Kättsta, about 150 metres from 
the historical village toft. Just by the village toft of 
Kyrsta a Viking age house was discovered in clay 
soil, showing that Late Iron Age settlers still built 
their houses on clay land. In the area there are 47 
known burial sites where the outer appearance 
of the graves indicates a dating to the Late Iron

Age. This number is only slightly lower than the 
number of historical farmsteads in the area.

No medieval settlements have been investiga
tion in the area, but in connection to Kyrsta’s vil
lage toft a few cultural layers, parts of which were 
dated to the 12th and 13th centuries, were excavat
ed. Village tofts known from the historical maps 
are almost uniformly organised along the lines 
of crop-rotation and solskifie, a land reform intro
duced from the High Middle Ages an onwards. A 
new farm unit, Buddbo, probably emerged during 
the medieval period, and Nyby might be a product 
of this era as well. There is clear evidence of at least 
four cases of abandonment; this is probably linked 
to the medieval agrarian crisis following the ravag
ing plague of the mid-i4Ih century.

Known historical units may vary much in age, 
and their size and structures may have changed 
over time. Within the boundaries of Pjuckby there 
are two concentrations of monuments, which may 
be interpreted as two settlement units during the 
Bronze and Iron Ages. At some time towards the 
end of the Iron Age or the Early Middle Ages a 
restructuring occurred, forming one larger unit. 
A hypothesis can be constructed about the area 
around Ärentuna which implies a development 
along opposite lines, i.e. one original large settle
ment later divided into several smaller units. On 
the southern plain the boundaries do not coincide 
with the soil types at all. Here, the boundaries 
are very different from those of the north. They 
consist of straight lines and right angles. These 
boundaries probably date from medieval times. 
In the north, it is feasible that the boundaries are 
older, often dating back to at least the Late Iron 
Age. On many places in the area, burial grounds as 
well as settlement remains seem to posses a long 
continuity. As soon as the clay land in the area had 
emerged from the water they were put to use, after 
which a continuous settlement can be discerned 
right up until historical times. b
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Kyrsta under
1700- OCH 1800-TALET
Karin Hallgren, Clas Töllin, Sveriges lantbruksuniversitet, avdelningen för agrarhistoria

B
yn Kyrsta ligger cirka 10 km norr om 
Uppsala. Idag genomkorsas byns mar
ker av den nya motorvägen. Det har lett 
till en genomgripande förändring av landskapet. 

Men även tidigare i historien har landskapet i 
Kyrsta genomgått förändringar. I den här artikeln 
beskrivs landskapets utveckling under perioden 
1750-1850.

Förutom att beskriva landskapet tecknas ock
så en bild av befolkningen i Kyrsta. Hur stor del 
hörde till bondebefolkningen och hur stor del var 
obesuttna? Vad hade man för djur och vilka red
skap användes inom jordbruket? För att svara på 
frågorna har olika historiska källmaterial använts; 
äldre lantmäterikartor, jordeböcker, husförhörs- 
längder och bouppteckningar.

Landskapet
De äldre lantmäterikartorna är en rik källa till 
kunskap om det historiska landskapet. Över byn 
Kyrsta gjordes två storskaliga kartor, en storskif- 
teskarta 1764 (hg. 1) och en enskifteskarta 1816.

De historiska markslagen delas in i inägo- 
mark och utmark. Inägomarken bestod av tomt, 
åker och äng. Till utmarken räknades bland an
nat hagar, betesmark och skogsmark. I Uppland 
är uppdelningen ofta given av naturgeografiska 
förhållanden, med utmarken på de urspolade mo
ränbackarna och inägan på sprickdalarnas bördiga 
sedimentleror.

arkeologi f-4 Uppland - studier • volym 4

Tomten och bebyggelsen
Bytomten med dess bebyggelse och tillhörande 
gödselstack, var central i jordbruket. I Kyrsta låg 
bytomten på gränsen mellan åkern i söder och 
skogen i norr. Placeringen var väl vald. Husen låg 
i anslutning till åkermarken utan att för den skull 
ta upp någon odlingsbar mark (hg. 2).

Under 1700-talet var Kyrstas tomt geometriskt 
reglerad enligt den medeltida solskiftesprincipen. 
Det innebär att gårdstomternas bredd utgjorde 
ett mått på varje hemmans andel av byns odlings
mark, det så kallade byamålet. Principen uttrycktes 
som ”tomt är tegs moder”, det vill säga ju större 
tomt desto mer åker och äng.

I Kyrsta fanns tre kamerala hemman kallade Väs
tergården, Mellangärden och Östergården. Hem
manen var i sin tur uppdelade på två till tre gårds
bruk. Sammanlagt fanns åtta gårdsbruk i byn 1764. 
På den geometriskt reglerade bytomten låg sju av 
gårdsbruken med sina bostadshus, ladugårdar och 
övriga byggnader. Kyrstas åttonde gårdsbruk låg i 
en hage omedelbart väster om den reglerade by
tomten. Även detta gårdsbruk hade del i bytomten, 
men man hade ändå valt att förlägga bebyggelsen 
vid sidan av, kanske av utrymmesskäl.

Efter enskiftet 1816 kom hela Mellangärden och 
ett av gårdsbruken i Västergården att hytta ut från 
bytomten. Resten av gårdsbruken låg kvar, och by
tomtens karaktär blev därför inte så förändrad.

Norr och väster om bytomten låg hera mindre 
hagar, kallade kalvhagarna. Här hölls kalvar och 
andra smådjur, vilka man helst ville ha nära gården.
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Figur i. Storskifteskartan överKyrsta och utjorden Gammelgarde upprättades 1764 av lantmätare Karl Fredrik 
Bergh (LMVB8y-i2:i).

Figure 1. Cadastral map ofKyrsta, produced in 1764 by surveyor Karl Fredrik Bergh (LMV 887-12:1).

Storskifteskartan visar att det fanns en byggnad 
inne i kalvhagarna, ca 50 meter norr om bytom
ten (687-12:1, 1764). Detta var troligen en bastu. 
I storskiftesprotokollet kallas nämligen kalvhagar
na närmast byggnaden för badstugutomterna. En 
badstuga/bastu användes framförallt för torkning 
av säd och rökning.

I anslutning till hus- och gårdstomterna fanns ofta 
mindre täppor, framför allt humlegårdar och kål
gårdar. I Kyrsta fanns tre humlegårdar på 1760-ta- 
let, vilka låg strax söder om bytomten (687-12:1, 
1764). Förmodligen hade de tre hemmanen var sin 
humlegård. Kålsängar, det vill säga köksträdgårdar 
omnämns både i storskiftes- och enskifteskartans 
protokoll, men de finns inte markerade på kartor
na. De kan ha legat på eller invid bytomten, kanske

inne i humlegårdarna. Det är också möjligt att de 
låg längre från bytomten. Ofta kunde kålsängarna 
ligga intill ängsmarken eftersom en mer vattenhål
lande jordmån var gynnsam för kålodlingen.

Troligen har byborna också odlat hampa. Det 
tyder namnet Hamplandsbacken på. Denna backe 
nämns i storskiftesprotokollet i samband med en 
planerad vägdragning genom det västra gärdet, 
men vilken backe det var frågan om framgår inte 
av kartan.

Åkern
År 1767 fanns totalt 34 hektar åker i Kyrsta. Åkern 
var i huvudsak fördelad på två stora gärden som 
åtskiljdes av en hägnad (fig. 3). Jorden brukades i
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Figur 2. Kyrstas bytomt på Storskifteskartan från 1764. Tomten är färgad rosa, kalvhagarna norr och väster om 
tomten (littera A) är gröna. Åkern i öster och söder är brunfärgad liksom humlegårdarna precis söder om by tomten 
(littera Ö). Lägg märke till gårdsbruket som ligger i en av hagarna väster om bytomten samt byggnaden vid fägatan 
norr om tomten som troligen är en bastu (887-12:1).
Figure 2. Kyrsta village toft on a cadastral map from 1764. The toft is in pink, the calf pastures to the North 
and West of the toft (letter A) are in green. The field to the East and South of the toft is brown as is the hopgarden 
immediately south ofthe toft (letter Ö). Note the farm in one ofthe meadows west of the toft. The building by the cattle 
path North ofthe toft is probably a bath house (887-12:1).

tvåsäde, det vill säga varje gärde odlades bara vart
annat år. När det östra gärdet var besått låg det 
västra gärdet i träda och tvärt om. Gärdesgården 
runt gärdet såg till att hålla djuren borta från den 
växande grödan. När åkern inom gärdet låg i träda 
fick djuren däremot fritt tillträde. De gräsbevux
na åkerrenarna, dikena och åkerholmarna bör ha 
inneburit ett ganska rikt bete. Djuren fick också 
tillträde till sädesgärdet på hösten efter att skör
den blivit bärgad.

Åkerns avstånd till ladugården
Åkern låg generellt sett i nära anslutning till be
byggelsen, framför allt ladugården, för att un
derlätta spridningen av gödsel. Före den agrara 
revolutionen var gödslingen ett av de mest ar

bets- och tidskrävande momenten i jordbruket. Ju 
längre avståndet var till åkrarna som skulle göds
las, desto mer tids- och arbetskrävande blev det. 
Enligt den danske historikern Erland Porsmose 
var det avstånd inom vilket det var praktiskt och 
tidsmässigt rimligt att transportera gödsel högst 
1000 meter (Porsmose 1981). Av Kyrstas byjord 
låg åkern väster om Hummelsängen längst från 
bytomten. Avståndet var mindre än 800 meter, 
och den bör därför ha varit möjlig att gödsla nå
gorlunda väl. Till åkrarna på utjorden Gammel
garde som låg öster om Kyrsta, på andra sidan 
byarna Eken och Uggeln, var det däremot drygt 
1000 meter. Sannolikt innebar det att Gammel
garde erhöll mindre gödsel. Detta kan ha varit or
saken till att dessa åkrar angavs vara mindre bör-
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Figur 3 .Ett historiskt kartöverlägg 
över Kyrstas inägomark, utom 
utjorden Gammelgärdet, efter 
Storskifteskartan från 1764-66 
(B87~i2:i). De prickade ytorna är byns 
åker, tuvorna visar byns ängsmark. 
Humlegårdarna söder om bytomten 
har förkortats till hg, lindorna till L.

Figur e 3. Historical map overlay 
ofKyrsta’s infields, except for the 
outfields by Gammalgärdet. Based 
on a cadastral map from 1764-66 
(B87-i2:i). The dotted areas constitute 
the fields ofthe village and the tufts 
indicate the meadows. The hop gardens 
south of the toft are abbreviated hg.

diga än byns övriga jord på 1700-talet. Den bästa 
jorden på Gammelgarde gav g:e kornet medan 
den största delen av byns övriga jord gav 6:e kor
net. På en utsådd tunna kunde man alltså skörda 
i genomsnitt 5 respektive 6 tunnor säd.

Ängen
Storleksförhållandet mellan åker och äng skilde sig 
mellan skogs- och slättbygden. I skogsbygden var 
ängen oftast flera gånger större än åkern. I utprägla
de slättbygder var ängsarealen mindre. Vid tiden för 
storskiftet fanns cirka 35 hektar äng i Kyrsta, vilket 
innebär att ängs- och åkerarealen var ungefär lika stor.

420 ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 4



Till Kyrsta hörde fyra ängar, Hummelsängen, 
Byängen, utjordsängen Plogen, och Kysslinge- 
ängen. Det fanns också två mindre ängsvretar på 
utmarken. Lantmätaren skriver att ängarna var 
sanka och tämligen bärande, med undantag av 
Kysslingeängen som var skarp (mager) och torr.

Hö skördades också på så kallade lindor, det vill 
säga ödelagda/i träda lagda gräsbevuxna åkrar. På 
kartan från 1760-talet finns flera lindor markera
de. De låg inom det västra och östra gärdet, allde
les intill Hummelsängen och Byängen (687-12:1).

Som komplement till höet användes ofta löv 
och kvistar som vinterfoder. I Uppland har löv- 
täkt bedrivits på lämpliga träd både på utmarken 
och på inägomarken. Vid lövtäkten användes ofta 
en böjd lövkniv som i Uppland kunde benämnas 
lövbrådd. Det här redskapet finns omnämnt i bo
uppteckningar efter två Kyrstabor (F: 1-25, 1766;
F: 1-39,1770)-

Uppodling av ängsmarken
På 1810-talet hade en stor del av utjordsängen Plo
gen och Byängen odlats upp. Återstoden av Byäng
en kallades nu Storängen (687-12:3). Femtio år 
senare återstod bara den västra delen av Byängen. 
Ängsarealen var nu 11 hektar och marken beskrevs

som en naturlig äng utan skog (Häradsekonomiska 
kartan över Norunda härad, 1862). Så småningom 
kom även denna äng att odlas upp till åker.

Under de hundra åren mellan 1760 och i860 
ökade Kyrstas åkerareal från 34 hektar till 85,6 
hektar. Detta motsvarar en ökning med 150 % (fig. 
4). Framförallt ökade åkern på ängens bekostnad. 
Under samma period ökade befolkningen i Kyrsta 
från 37 till 67 personer.

Summering
Under perioden 1760-1860 var uppodlingen av 
ängsmarken den stora förändringen av markan
vändningen i Kyrsta. Från att ha haft ungefär lika 
stor äng som åker under 1760-talet kom ängen 
att bara utgöra en fjärdedel av storleken på åkern 
vid mitten på 1800-talet. En annan förändring var 
att fyra av gårdsbruken flyttade ut från bytomten. 
Eftersom sex av gårdsbruken kom att ligga kvar 
på den gamla bytomten kom dess funktion och 
form att vara i stort sett oförändrad. En tredje vik
tig förändring var de nya skifteslinjerna som blev 
ett resultat av jordskiftena. Dessa märks inte på 
landskapsnivå men hade naturligtvis betydelse för 
Kyrstaborna och hur marken brukades.

BYJORDEN/ ' ••••/• •' 7/
I / ^vJ[kysslinge t å:q GAMMEL

OST GÄRDE

Figur 4. Kyrstas byjord och utjordarna Kysslinge, Plogen och Gammelgarde enligtstorskifteskartan från 1764-67 
(887-12:1). Utjorden Åkerby låg ca 2 km söder om byn.
Figure 4. Kyrsta ’r infields and the outlying lands Kysslinge, Plogen and Gammelgarde according to a cadastral map 
from 1764-67 (887-12:1). The outlying land at Åkerby was about 2 km south of the village.
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Kyr s tas ut jordar
Markerna som hörde till Kyrsta bestod dels av byjord 
dels av ett flertal utjordar. En utjord var en äga som 
låg inom en annan by. Ofta har utjordar visat sig re
presentera gårdar som ödelagts under medeltiden.

I jordeboken från 1549 noteras 5 utjordar un
der Kyrsta: Åkerby, Ullemme, Kysslinge, Gam
melgarde (skrivs Gamblegorden i denna jordebok) 
och Ullengena (jordeboksutdrag, SOFI). Av dessa 
återfinns Åkerby, Kysslinge och Gammelgarde 
i protokollen från skiftesförrättningarna under 
1700- och 1800-talen. En fjärde utjord som finns 
med i skiftesförrättningarna är Plogen som om
nämns första gången under Kyrsta 1589 (fig. 4).

Intill Kyrstas så kallade byjord låg Kysslinge som 
var den största av Kyrstas utjordar. Namnet, sär
skilt efterleden, talar för att den har sitt ursprung i 
en förhistorisk gård. Utjorden Kysslinge var drygt 
hälften så stor som Kyrstas byjord, 8 V2 öresland 
jämfört med 16 öresland. I 1540 års jordebok re
dovisas Kysslinge dels som två utjordar, dels som 
ett skattehemman. Utjordarna var på 1 respektive 
4V2 öresland, skattehemmanet på 3 öresland. Både 
utjordarna och skattehemmanet hörde enligt jor
deboken till Kyrsta. Enligt medeltida diplom ägde 
Uppsala domkyrka jord i såväl Kyrsta som Kyss
linge (DS 229; DS 4190). Med delvis samma ägare 
under medeltiden kan det ha fallit sig naturligt att 
Kyrsta senare tog över Kysslinge.

Utjorden Gammelgarde var på 1V2 öresland. 
Enligt kartmaterialet var det en sammanhållen 
enhet 500 meter öster om Kyrsta, på andra sidan 
om grannbyarna Uggeln och Eken. År 1549 skrevs 
utjordens namn Gamble gorden vilket talar för att 
det en gång varit en ödegård.

Utjorden Plogen låg i byns södra del. Det äldsta 
belägget är från 1540 då namnet skrevs Ploffuerne. 
Plogen var en liten enhet på 1 1/3 öresland. Möjli
gen har enheten sitt ursprung i ett medeltida torp, 
det vill säga nybygge. Detta bör då ha varit av kort 
varaktighet. På 1760-talet bestod utjorden Plogen 
av en äng med en mindre uppodlad del.

Åkerby var den minsta av Kyrstas utjordar. Den 
var på 2/3 öresland och låg 2 km söder om byn. 
Namnet talar för att den tidigare varit en förhisto
risk gård. Denna fördelades sedan på flera utjordar 
som brukades under byarna Grimsta, Vallby (Fy
risvall), Vaxmyra och Kyrsta (DMS 1:3:219).

Utjordarna och Kyrstas hemman
De tre kamerala hemmanen i Kyrsta ägde olika 
stora andelar i de fyra utjordarna. I Plogen hade 
bara Västergården och Mellangärden andelar, 
Åkerby ägdes enbart av Östergården. I Kysslinge 
och Gammelgarde hade alla 3 hemmanen andelar 
(fig- 5)-

Nr 1 Nr 2 Nr 3 Summa
Västergården Mellangärden Östergården

Byjorden 6 4 6 16
Kysslinge 1 4 1/2 3 8 1/2
Gammelgarde 1/3 2/3 1/2 1 1/2
Plogen 2/3 2/3 1 1/3
Åkerby 2/3 2/3
Summa öretal 8 9 5/6 10 1/6 28

Fi g u R 5. Kyrstas byjord och fyra utjordar bestod av sammanlagt 2 8 öresland. De tre hemmanens andelar framgår av 
tabellen.

Fl G ure 5. Kyrsta ’s infields and four outlying land made up a total of28 öresland. The table shows shares of the three 
farmsteads.
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Summering
Kyrstas marker bestod av byjord och fyra utjordar 
i vilka de tre hemmanen i Kyrsta hade olika stora 
andelar. Utjordarna var i flera fall medeltida enhe
ter som lagts öde och övertagits av Kyrsta. Trots 
att utjordarnas ursprung låg långt tillbaka i tiden 
var deras storlek och utsträckning väl kända av 
Kyrstaborna under 1700- och 1800-talet.

Kyrstabor under 
1700- och 1800-talet
Hur många bodde i Kyrsta under 1700- och 
1800-talet och vilka var de? Möjligheten att lära 
känna människorna och deras villkor under äldre 
tid är begränsad, men med hjälp av mantalsläng- 
der, bouppteckningar och husförhörslängder kan man 
komma en bit på väg.

Befolkningsantal
I slutet av 1700-talet fanns åtta gårdsbruk i Kyr
sta, tre i Västergården, två i Mellangärden och tre i 
Östergården. Under 1770-talet bodde strax under 
40 personer i byn. Vid mitten på 1800-talet hade 
befolkningsantalet stigit till 67 personer (fig. 6). 
Vilken grupp i byn var det som hade ökat?

Den sociala situationen
Under 1700- och 1800-talet bestod befolkningen i 
Kyrsta till största delen av brukarfamiljer, det vill 
säga bonden, hans hustru, deras barn samt eventu
ellt brukarparets föräldrar och syskon. Till gårds
bruken hörde ofta även pigor och drängar. Dessut
om fanns skräddare, soldater och backstugusittare 
i byn, samt arbetskarlar (flg. 7).

Under hela perioden var bondefamiljerna den 
största gruppen i byn. Antalet varierade mellan 35 
och 45 personer. Drängarnas och pigornas antal 
varierade mycket men höll sig under tio personer. 
Den största förändringen i befolkningsantal var i 
gruppen obesuttna. I slutet av 1700-talet och bör
jan av 1800-talet låg antalet obesuttna på omkring 
tio personer. Vid mitten av 1800-talet hade anta-

ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 4

let ökat till 20 personer, därefter minskade antalet 
igen och var återigen runt tio personer på 1880-ta- 
let. Gruppen arbetskarlar stod för den största de
len av förändringen.

Arbetskarlar, skomakare 
och skräddare
I mitten på 1800-talet fanns tre arbetskarlar i Kyrsta. 
Två av dem hade familjer. År 1851 var arbetskarlar
na och deras familjer sammanlagt 11 personer. 30 år 
senare, runt 1880 hade befolkningsantalet i Kyrsta 
sjunkit, mycket beroende på att det nu bara fanns en 
arbetare i byn. Denne arbetare hade ingen familj.

Arbetskarlarnas ålder var mellan 35 och 47 år. 
Deras ursprung varierade, de kom både från be
suttna familjer och från obesuttna. En av arbets
karlarna som bodde i Kyrsta på 1850-talet var ut- 
omäktenskaplig son till en piga, en annan var son 
till en torpare. Mannen som betecknades som ar
betare i husförhörslängden 1880 var bondson från 
Kyrsta och uppvuxen på den gård där han arbe
tade. Hans äldre bror, Johan Gustafsson, stod som 
ägare till gårdsbruket. En av arbetskarlarna vid 
mitten av 1800-talet var enligt boupptecknings- 
registret skomakare. Tydligen arbetade han både 
som daglönare och som skomakare. En annan yr
kesgrupp som var företrädd i Kyrsta var skräddare. 
Skräddaren kunde också bedriva jordbruk och det 
förekom därför att skräddaren hade två drängar, 
en vanlig dräng och en skräddardräng.

Inhyses, backstugusittare och soldater
I Kyrsta bodde också inhysesfolk och backstugusit
tare. En backstuga var ett mindre bostadshus som 
var byggt på någon annans mark. Under perioden 
1793-1811 fanns fyra backstugesittare i Kyrsta. Det 
var två gifta par som alla var födda runt 1740.

På ett par av gårdarna fanns vad som i husför- 
hörslängderna kallas för pupiller, det vill säga för
äldralösa barn. Flickan Anna Ersdotter bodde i 
Kyrsta mellan att hon var 7 och 12 år under perio
den 1811-16. Ingeborg Matsdotter kom till Kyrsta 
som 6-åring år 1816.

I byn fanns också ett soldattorp. Soldattorpen 
tillhörde det av Karl XI inrättade indelningsver-
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Figur 6. Befolkningsstorleken iKyrsta enligt husförhörslängderna under perioden 1772-1817 samt 1851 och 1885.

Figure 6, Population size in Kyrsta according to parish catechetical meeting minutes in the period 1772-1817,1851 
and 1885.

1772 1778 1785 1772 1799 1806 1810 1817 1851 1885

CO
<5
CL

~nj"c<

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0
1772 1778 1785 1772 1799 1806 1810 1817 1851 1885

□ Soldater, skräddare, 
skomakare, arbetskarlar, 
backstugusittare, inhyses

■ Pigor och drängar

■ Brukarfamiljerna.
Brukarparet, deras barn 
och eventuella sonhustrur, 
mågar, föräldrar och syskon.

Figur 7. Brukarfamiljernas och övriga Kyrstab ors antal under perioden 1772-1885. Befolkningsökningen mellan 
1817-1851 beror till största delen på gruppen Arbetskarlar som tillsammans med sina familjer var 11 personer.
Figure 7. Number offarmer families and other Kyrsta residents during the years 1772-1885. The population 
increase between 1871 and 1851 are mainly due to the category of labourers, who with their families amounted to 11 
people.

424 ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 4



ket. Soldaten skulle underhållas av rotebönderna 
men fick även disponera en mindre åker och ängs
mark till sin försörjning.

Pigor och drängar
Att tjäna dräng eller piga var en form av utbildning 
för ungdomar från bondefamiljer innan de själva 
skulle ta över ett gårdsbruk. Behovet av drängar 
och pigor varierade. Det berodde dels på gårdsbru
kets storlek, dels på hushållets sammansättning. 
Om det fanns många små barn kunde det behö
vas hjälp av en piga för att utföra hustruns arbete 
utomhus, men när barnen i familjen blev större 
minskade behovet av drängar och pigor (Flygare 
1999:166).

I kyrstabonden Jan Anderssons familj var för
modligen behovet av extra hjälp stort under 
1810-talet eftersom han och hans hustru hade fem 
små barn. Under hela perioden 1811-17 arbetade pi
gor på gården. Det var oftast en, ibland två åt gång
en, och varje piga stannade ungefär ett år vardera.
I de andra familjerna i byn fanns färre tjänstehjon.
I Eric Larssons familj fanns under samma period 
varken pigor eller drängar. Det kan ha berott på 
att barnen var förhållandevis stora. År 1811 var de 
tre äldsta mellan 10 och 15 år. Säkert berodde det 
också på att familjens omständigheter var knappa, 
inte minst sedan Eric Larsson avlidit 1812.

Summering
Kyrstas befolkning ökade med över 80 % från 
1770-talet till mitten av 1800-talet. Ökningen låg 
inte i första hand bland familjerna på gårdsbruken, 
utan det var de obesuttna som stod för den största 
ökningen. I mitten på 1800-talet fanns bland an
nat flera hantverkare och arbetskarlar i byn.

Kyrstabornas tillhörigheter
Från Kyrsta finns 15 bouppteckningar efter aktiva 
jordbrukare under perioden fram till 1850. Dessa 
ger en bild av vad som fanns på ett gårdsbruk av 
husgeråd, redskap, kläder och djur. I den här arti
keln beskrivs kyrstabornas djur och åkerredskap.

Djuren
En genomsnittlig djurbesättning i Kyrsta bestod av 
2-4 hästar, 2-5 nötkreatur, 5-10 får och eventuellt 
några hönor eller gäss (fig. 8-9). Getter nämns inte 
i någon bouppteckning. Fjäderfän förekom vis
serligen, men de var inte så vanliga. I tre av de 21 
bouppteckningarna nämns 2-3 hönor, och i en bo
uppteckning från mitten på 1800-talet 3 gäss.

Enligt ekonomhistorikern Carl-Johan Gadd 
(2000) utgjorde hästarna den största delen av 
dragdjuren i Upplands slättbygder. Flan uppskat
tar att det fanns ett par oxar på i genomsnitt var 
fjärde gård. I Kyrsta verkar de ha varit ännu ovan
ligare, för oxar nämns inte i någon av bouppteck
ningarna. Däremot fanns många hästar. Totalt 
sett var antalet hästar nästan lika stort som antalet 
kor. På tre av de 15 gårdsbruken fanns till och med 
fler hästar än kor. Det stora antalet hästar i för
hållande till kor indikerar att produktionen främst 
var spannmåls- och inte boskapsinriktad.

Åkerredskapen
Långt in på 1800-talet använde man sig av årder 
när man brukade jorden i Uppland. Med årdret 
bearbetades trädan för att minska ogräsförekom
sten och det användes också för att mylla ner säd 
och gödsel (fig. 10). I bouppteckningarna från 
Kyrsta kallas årdren för trästockar, trädstockar eller 
trädesstockar. I alla bouppteckningarna efter aktiva 
brukare finns ett eller flera årder uppräknade, i ett 
bohag så många som nio.

Ett annat vanligt redskap var åkerharven. Även 
harven kunde användas för ogräsbekämpning, 
men också för att luckra jorden före sådd och för 
att mylla ned säd. Precis som årdret fanns åkerhar
ven i alla aktiva brukares bohag. I några av boha
gen fanns också vältar.

År 1804 är första gången en plog nämns i en bo
uppteckning från Kyrsta, men det är inte klart vil
ken typ av redskap som avsågs. Beteckningen plog 
användes på plöjningsredskap, som till skillnad 
från årdret var försedda med en vändskiva som 
vänder jorden, men också på redskap som använ
des för att förflytta jord över åkern eller som var till 
för att fördjupa diken, så kallade dikesplogar. Un-
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der perioden 1804-1847 upprättades 8 bouppteck
ningar efter aktiva brukare. I samtliga bohag fanns 
årder, dessutom fanns en plog i två bohag, mullplog 
i tre, och i ett bohag fanns både en mullplog och en 
plöjplog. Redskapet mullplog var förmodligen en så

kallad mullskopa, en fyrkantig låda som var öppen 
framtill och som släpades över åkern. Den använ
des för att förflytta jord över åkerytan. Med dess 
hjälp kunde man få bort den skålade formen på 
åkern som uppstod vid ärjningen. Svackan i mit-

10

1766 1767 1767 1770 1782 1798 1804 1804 1808 1808 1815 1830 1832 1844 1847

H Nöt 

■ Hästar

Årtal då boupptäckningen upprättades

Figur 8. Antalet hästar och korpå aktiva gårdsbruk iKyrsta enligt 15 bouppteckningar från 1766-184'/.

Figure 8. Number of horses and cows on active farms in Kyrsta according to 15 estate inventories from 1766 to 1847.
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Årtal då boupptäckningen upprättades

Figur 9. Antalet får, svin och fjäderfän på aktiva gårdsbruk iKyrsta enligt 15 bouppteckningar från 1766-1847. 
Aven de som inte längre var aktiva brukare hade ibland djur. Det kunde röra sig om ett eller ett par får eller en ko. 
Dessa finns inte redovisade i diagrammet.

Figure 9. Number of sheep, pig and poultry on active farms in Kyrsta according to 15 estate inventories from 1766 
to 1847. Even no longer active farmers sometimes kept animals. It could be a couple of sheep or a cow. These are not 
accounted for in the diagram.

426 ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 4



ten på åkern gjorde marken vattensjuk, men med 
hjälp av mullskopan flyttades jord till dalarna från 
åkerns kanter så att åkern istället blev högst på 
mitten (Ehn 1982:407).

Plöjplogen, som nämns i en bouppteckning från 
1847, är det första säkra belägget för en plog som 
användes för plöjning. De två andra omtalade plo
garna kan istället ha varit dikes- eller mullplogar. 
Det är möjligt att den så kallade plöjplogen var en 
järnplog. Järnplogar började spridas i östra Mel
lansverige under 1840-talet för att senare komma 
att ersätta årdren. (Gadd 2000:247).

Järnplogar brukar beskrivas som en förutsätt
ning för cirkulationsbruket. För att bryta fleråriga 
fodervallar krävdes ett kraftigt redskap. Det är inte 
klart när man började med vallodling i Kyrsta, men 
enligt Gadd dröjde det till efter 1870-talet innan 
cirkulationsbruk infördes på allvar i östra Mel
lansverige. Fram tills dess dominerade tvåsädet på 
bondgårdarna. Vid det laget återstod inte mycket 
av Kyrstas ängsmarker. Redan 1816 hade ungefär 
en fjärdedel av 1760-talets ängsmarker odlats upp, 
omkring i860 återstod endast en tredjedel. Beho
vet av vinterfoder kan antingen ha täckts genom 
klöverodling på trädesgärdet som tillämpades på 
vissa håll (Gadd 2000:309), eller genom att hö 
köptes utifrån.

Summering

Från Kyrsta finns 15 bouppteckningar efter aktiva 
brukare från perioden 1760-1850. Eftersom de 
enskilda bohagen skiljer sig mycket från varandra 
är det svårt att se några tydliga tendenser över ti
den. En förändring är emellertid att åkerredska
pen, som under 1700-talet bara består av årder, 
harvar och vältar, kompletteras med plogar under 
1800-talet. Flera av plogarna var så kallade mull
plogar. Av bouppteckningarna får man också en 
bild av gårdarnas djurbesättningar. Dessa bestod 
av nötkreatur, hästar, får, svin och enstaka fjäder
fä. Getter förekom inte i något av bohagen liksom 
inte heller oxar. Antalet hästar var däremot förhål
landevis stort, på några gårdar översteg det till och 
med antalet kor. ■

Figur 10 .En principskiss av ett högårder, den vanliga typen av årder i Uppland. Årdret användes både för att 
bearbeta trädan och för att mylla ner säd och gödsel. För att förstärka den delen av årdret som föste jorden åt sidorna, 
användes en järnbill.
Figure 10. Schematic of a type of ard common in Uppland. The ard was used both for cultivating the fallow, sowing 
grain and dispensing manure. To strengthen the part ofthe ard that pushed the soil to the sides an iron share was used.
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Summary
Kyrsta during the 18th and iQth centuries

T
he administrative situation at Kyrsta mir
rors dramatic changes from the end of the 
Viking Age to the middle of the 16th cen
tury. The division of the land into Byjorden and 

some named outlying lands indicates a break in 
cultivation continuity, while name usage and spa
tial organisation point towards continuous cultiva
tion. The outlying land, Kyslinge, is of prehistoric 
origin and was a settled unit until the end of the 
Middle Ages. It was for some reason later incorpo
rated with Kyrsta. The outlying land Plogen might 
also have been a separate unit, possibly a medieval 
croft, demolished soon after it was established.

The sources indicate that farming at Kyrsta in 
the 18th century was concentrated on cereal pro
duction. This is shown by the fact that the area oc
cupied by arable land was approximately the same 
size as the meadows. A large number of horses also 
points towards cereal production.

About 35 people inhabited Kyrsta in the 1770s. 
Up until the mid -19th century the population in
creased, both among the farm population, maids, 
farmhands and the landless. The largest increase 
took place among the craftsmen, cottars, soldiers 
and labourers, but no significant rural proletariat 
seems to have emerged. Around 1880 the popula
tion had yet again decreased, mostly because a de
cline in the number of labourers, maids and farm
hands. By this time the growing industrial towns 
of Uppsala and Stockholm provided alternative 
sources of income.

No ecological disaster with over exploitation of 
the landscape resources can be detected at Kyrsta 
during historic times. Nor did the modern land 
distribution change the structure of the village. 
Even though new settlements were added, the sha
pe and function of the village toft was retained. ■
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Bygd för bönder,
LAND FÖR STORMÄN
Elisabeth Almgren, Uppsalauniversitet,
Andreas Hennius, Kerstin Åberg, Upplandsmuseet

M
itt på den uppländska slättbygden i 
Björklinge socken ligger den stora 
klarvattensjön Långsjön (se karta i för
ordet). Området runt sjön, har ur ett arkeologiskt 

perspektiv länge uppfattats som marginellt med få 
fornlämningar, i jämförelse med de rika bygderna 
kring Gamla Uppsala och Vendel. Men stämmer 
denna bild av området som en perifer obygd under 
forntiden?

Under tidig medeltid växte ett godskomplex 
fram runt sjön, dit några av Upplands mäktigaste 
män skrev sig. Väster om Långsjön, runt Björklinge 
finns ett rikt fornlämningsbestånd från järnåldern. 
Detsamma gäller i viss mån också den nordöstra 
delen där arkeologiska undersökningar har visat 
att Sävastaåns dalgång var tätbefolkad redan under 
bronsålder och äldre järnålder. Det verkar som att 
bilden av en marginell avkrok inte är oproblema
tisk och att denna utsaga snarast baseras sig på att 
få arkeologiska undersökningar utförts i området.

I denna artikel studerar vi området kring Lång
sjön från ett kombinerat bebyggelsearkeologiskt 
och miljöhistoriskt perspektiv för att söka förstå 
etableringen av de forntida boplatserna, miljöför
utsättningarna för en kontinuerlig bosättning och 
framväxten av den medeltida högstatusmiljön. Vi 
har därför gått igenom registrerade fornlämningar 
och lösfynd från området och sammanfört dem 
med utgrävningsresultat samt med den vegeta- 
tionshistoriska undersökningen från Långsjön.

Området runt Långsjön - 
centralt under medeltiden
Under medeltiden växer ett omfattande godskom
plex fram i området runt Långsjön (se fig. i). God
set utgjordes av tre separata huvuddelar; Ramsjö, 
Sätuna och Sandbro, som under medeltiden var i 
en släkts ägor, Sandbroätten. Frälsegodsen ligger i 
utkanten av den öppna jordbruksbygden, med god 
tillgång till åker- och äng (Rahmqvist lpySrqSff.). 
Sandbro omnämns första gången 1296 då Thor- 
stanus de Sambro undertecknade ett brev. Torsten 
var riddare och en av sju ledamöter från Tiun- 
daland i den tolvmannanämnd som tillsattes för 
att utarbeta Upplandslagen. Torsten har beskri
vits som stamfader för Sandbroätten, vilken var 
en betydande frälsesläkt som blomstrade under 
1300-talet men som dog ut på svärdssidan under 
1400-talet. Då Sigurd Rahmqvist har studerat och 
beskrivit släktens historia i ett flertal artiklar görs 
här bara en mycket översiktlig presentation (se ex
empelvis Rahmqvist 1978 & 1996 eller Dutra Lei- 
vas & Rahmqvist 2005 och där anförd litteratur).

Sandbro
I de historiska källorna omnämns Sandbro första 
gången 1296 som Sambro. Förleden i namnet är 
enligt muntlig uppgift från SOFI ursprungligen 
ett ord för ”Samman” med oklar betydelse (Göth-
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Figur i. Långsjöns läge tillsammans med omgivande dalgångar och vattendrag. Kartan visar även Sandbroättens 
gods i Norunda härad (karta modifierad efter Rahmqvist 1978:50-51).

Figure 1. Map showing lake Långsjön and its surroundings. The map also shows the properties ofthe Sandbro 
dynasty in Norunda Jurisdictional district (map modified after Rahmqvist 1978:50-51).
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berg & Qviström 2002:6). Sandbrokomplexets 
omfattning under medeltiden framgår endast vid 
ett tillfälle, vid arvskiftet efter Elin Bengtsdotter 
1432 (DMS i:3:i24ff. och där anförd litteratur). 
Förutom fäderneärvda gods i främst Östergötland 
låg under Sandbro torpen Stymmelbo, Juvansbo, 
Mårtsbo, Kambo, Lisselbo, Rippebo och Sjöboda 
i Björklinge socken samt Källbo och Lagrossla i 
Tensta socken. Vid bouppteckningen omnämns 
även torpet Helsingabodha. Registrerade fornläm- 
ningar i närområdet som kan tyda på en äldre his
toria på platsen är fåtaliga. Mellan godset Sandbro 
och Långsjöns södra spets, i övergångszonen mel
lan gammal jordbruksbygd och skogsmark, under
sökte Upplandsmuseet 2004 resterna av ett mindre 
torp (Björklinge 314:1). Torpstugan finns inte med 
på några kartor, och 14C-dateringarna visar att den 
byggdes under sent 1200-tal. Av de underlydande 
torp som tillhör Sandbro och som räknas upp vid 
arvskiftet 1432, kan alla beläggas i kartmaterialet 
förutom Helsingebodha. Möjligheten finns att 
den undersöka torpstugan utgör resterna av detta 
torp (Dutra Leivas & Hennius 2006).

Sätuna
Namnet Sätuna skrevs 1370 Sætunom och är sam
mansatt av Sæ som betyder sjö och tun som be
tyder inhägnat område (Holmberg 1969:119). 
Platser med Tuna-namn har ofta haft en särställ
ning i det förhistoriska samhället. Det råder dock 
olika uppfattning om i vilken omfattning de sam
mansatta Tuna-namnen kan knytas till central
funktioner. Som namn på centralorter antas Tuna 
och namn på -tuna vara äldre än Husabyarna och 
-tuna-institutionen antas ha uppkommit redan 
under äldre järnålder (Wahlberg 2003:328ff.). Sä- 
tuna/Sommarängekomplexet bestod av två större 
byar; Sommaränge med åtta gårdar samt Sätuna 
med det intilliggande Lundbo. Till Sätuna hörde 
även ett antal mindre enheter på utmarken; Mjöl- 
änge, Kungsbo, Koksbo och Rossla. Till godset 
hörde även enstaka landbogårdar i Tibble och 
Nyby samt en okänd del av byn Fasma i Tensta 
sn (DMS 1:3:127 och där anförd litteratur; Rahm- 
qvist 1978:58). Från Sätuna finns gamla uppgifter 
om fynd påträffade i gravhögar. Tyvärr finns inga

ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 4

detaljerade beskrivningar över vare sig under
sökning eller belägenhet (Upplands fornminnes
förenings tidskrift iSyynSiff.). Inom ramen för 
projektet Arkeologi E4 Uppland undersöktes en 
medeltida gård vid Sommaränge skog, Viksta sn. 
Gårdslämningarna har tolkats som resterna efter 
Giplinghe, en gårdsenhet som omnämns i det his
toriska materialet under perioden 1323 till 1482 
och kan knytas till Gregers Styrbjörnsson. Här 
hittades en större mangårdsbyggnad, en ekonomi
byggnad, en stensyll till ett härbre samt ett mindre 
fähus. Till gårdsmiljön hörde även en smedja och 
en tegelugn (Schmidt-Wikborg 20o6:ioiff.).

Ramsjö
Ramsjö kan följas tillbaka till 1450-talet i de his
toriska källorna. 1457 skrevs namnet Ramsøge 
och 1540 Ramshöge. Det är troligt att byn fått sitt 
namn efter de stora gravhögar som finns på platsen 
och som av tradition kallas Kungshögen respektive 
Jarlahögarna. Godsets omfattning framgår i ett 
arvskiftesbrev från 1500 och består då av Ramsjö (4 
gårdar), med det närliggande Hellanda (nu i Skut
tunge sn) samt enheterna Snugga, Hedhen (tro
ligtvis det som senare kallas Skommarbo) Täbo, 
Backbo, Långängen, Södervissjö, dessutom ingick 
det oidentifierade Swdherstabode (DMS 1:3:122t". 
och där anförd litteratur; Rahmqvist 1978:5iff.).

Lindholmen och Nynäs
Två av Torstens barnbarn Torsten och Gregers 
Styrbjörnsson har satt tydliga spår i landskapet 
runt Långsjön. I norra spetsen av sjön finns Raä 
290 som utgörs av resterna efter det befästa sten
huset Lindholmen. Detta uppfördes troligtvis av 
Gregers Styrbjörnsson under 1300-talets mitt. 
Gregers dubbades till riddare 1348, troligtvis i sam
band med det ryska fälttåget och hans son Mag
nus Gregersson skrev sig år 1365 till Lindholmen 
(DMS 1:3:118 och där anförd litteratur; Rahmqvist 
1978:6411.). På Långsjöns östra strand uppförde 
Torsten Styrbjörnsson under 1350-talet stenhuset 
Nynäs (Björklinge 286 & 287). Han hade tidigare 
varit fogde i Hälsingland, med hela Norrland i sin 
domvärjo och hade just avslutat en tid som fogde
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på Stockholms slott. Han dubbades troligtvis till 
riddare 1355. (Rahmqvist 1978:64). I ett säljbrev 
från 1358 skrev sig Torsten Styrbjörnsson och hans 
hustru Katarina Birgersdotter till ”Manerio nos
tro dicti Nynäss, Parochiæ Byrglingge...” (DMS 
1:3:121 och där anförd litteratur; Dutra Leivas & 
Rahmqvist 2005:242ff.). De båda stenhusen år ty
piska exempel på medeltida sätesgårdar som sedan 
1200-talets slut byggdes i avskilt, lättförsvarat läge, 
ofta vid vatten och i regel inom stamfastighetens 
gränser som en slags filialer. Gårdarna har liksom 
andra sätesgårdar av denna typ god tillgång till 
ängsmarker och betesmarker, vilket var viktigt för 
hushållningen (Rahmqvist 1978:62; Dutra Leivas 
& Rahmqvist 2005:244).

Långsjön - marginalområde 
eller rik fornlämningsbygd?
Området runt Långsjön framstår under medeltid 
som en knutpunkt för Sandbroätten. Huvuddelen 
av Sandbroättens gods kan antas ha kommit i släk
tets ägo genom arv eller giftermål. Rahmqvist kon
staterar att det är svårt att veta varifrån och när de 
olika delarna av det långsträckta godskomplexet 
runt Långsjön har kommit i släktens ägo (Rahm
qvist i996:2off.). Frågan är hur denna släkt växer 
fram och hur långt tillbaka i tiden en högstatus
miljö kan spåras? Varför är området runt Långsjön 
intressant? Går det att spåra särskilda förutsätt
ningar, naturliga och/eller kulturella, som under
lättar för etableringen av godskomplexet? För att 
försöka belysa områdets något äldre historia görs 
nedan en analys av en borrkärna tagen i Långsjön, 
fasta fornlämningar och utgrävningsresultat i om
rådet. En generell överblick av bebyggelseutveck
lingen kommer att göras, med fokus på den senare 
delen av järnåldern.

Förutsättningar
Följande artikel kommer att studera området 
runt Långsjön utifrån olika typer av källmaterial 
- landskapsanalys, pollenanalys (Almgren 2004; 
Eriksson J.A. 1999) samt fornlämningar. Området 
runt Långsjön ligger i Björklinge socken på väs

tra sidan och Viksta och Tensta socknar på den 
östra sidan. I artikeln utgår vi från Långsjön som 
den sammanhållande länken och redovisar bebyg
gelseutvecklingen i närområdet varför inga hel
täckande sockenbeskrivningar görs. Olika typer 
av källkritiska aspekter får appliceras på de olika 
källmaterialen varför ett kapitel med studiens för
utsättningar känns nödvändig.

Miljön i den nordliga 
delen av Uppsalaslätten
Bördig slättbygd, torr åsrygg och storblockig mo
ränmark utmärker landskapet kring Långsjön, en 
kombination som under flera tusen år erbjudit goda 
förutsättningar för en kontinuerlig bosättning. Ett 
av de mest karaktäristiska inslagen är Uppsala- 
åsen som sträcker sig längs hela den västra sidan 
av Långsjön, förbi det nuvarande samhället Björk
linge och vidare norrut. Den långsträckta åsryg
gen har ett tunt jordskikt, som lätt torkar ut, men 
i gengäld är åsmaterialet mycket genomsläppligt 
och utgör ett bra underlag för vägar, forntida som 
nutida. Björk och tall trivs bra på åsmark, medan 
större lövträd har svårare att etablera sig på grund 
av det tunna jordskiktet. Öster om sjön finns en 
vidsträckt slättmark, den tidigare havsbottnen, 
med en stenfri lerblandad jord. Marken kring de 
svagt sluttande åkanterna och längs sjöstranden 
översvämmas tidvis och är fortfarande sank, med 
en vegetation som tolererar blötare markförhål
landen. Sammanhängande bestånd av al finns t.ex. 
utmed Långsjöns stränder, medan ek, alm, och ask 
växer längre upp i torrare partier. Blockiga mo
ränryggar är vanliga inslag i landskapet runt sjön 
och här växer numera en blandning av lövträd och 
barrträd inom områden som förut betades kraf
tigt. Enstaka enar finns fortfarande ofta kvar från 
den öppnare hagmarkstiden (Ingmar m.fl. 1968; 
Dutra Leivas & Hennius 2006).

Till stora delar ligger området relativt högt, 
mellan 25 och 35 m ö.h, med betydligt högre nivå
er norrut utmed åsen. De höga nivåerna tillåter en 
tidig etablering, vilket också har bekräftats genom 
ett flertal lösfynd samt vid flera undersökningar.
I området finns två betydelsfulla öppna årum. 
Långsjön avvattnas i norr genom Sävastabäcken
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som rinner i östlig riktning till Vendelån, vilken är 
ett biflöde till Fyrisån. Väster om Uppsalaåsen och 
Björklinge samhälle rinner Björklingeån söderut 
och mynnar ut i Fyrisån strax söder om Ärentuna. 
Även här kringgärdas den flacka dalgången av öpp
nare marker som sydöst om Långsjön sträcker sig 
ända bort mot Sandbro. Öster och sydöst om sjön 
finns ett större kuperat skogsparti som avgränsar 
området mot Vendelåns dalgång. Även i norr och 
nordväst är landskapet skogsbevuxet och kuperat 
(Brunberg och Blomqvist 1998; Dutra Leivas & 
Hennius 2006).

Strax norr om Långsjön har det funnits ytter
ligare en sjö, på häradskartan från 1859-63 kal
lad Mjölängssjön, men namnen Sätunasjön och 
Bredsjön har också använts. Denna är numera 
helt utdikad. Majbritt och Sten Florin diskuterar 
i en artikel i TOR 1961 även förekomsten av en 
större sjö, ”Skuttungesjön”, som under förhisto
risk tid skall ha täckt hela slättområdet sydväst 
om Långsjön och sträckt sig västerut mot Skutt
unge. Någon gång i slutet av bronsålder eller bör
jan av järnålder skall sjön ha brutit igenom åsen 
och så småningom avvattnats (Florin & Florin 
i96o:87ff.). Tidsperioden, utbredningen och pass
tröskelns placering har dock varit mycket omdis
kuterade och ifrågasatts flitigt.

Den forntida miljön
- hur rekonstrueras den?
Sedimentkärnan från Långsjön är tagen i en djup
håla i sjön där det stupar ganska brant ner till 12 
m djup (Almgren 2004). Eftersom sedimenten i 
en begränsad djuphåla inte eroderas vid t.ex. en 
sjösänkning (som förekom av Långsjön 1812) kan 
man förutsätta att sedimentationen är kontinuer
lig, men inte utesluta att sedimentationstakten va
rierat under olika tider. Dateringskurvan gentemot 
djupet på sedimenten ger en bild av en någorlunda 
regelbunden sedimentation och det kan då vara 
befogat att interpolera dateringarna som gjorts i 
denna vegetationsöversikt. De översta 24 cm av 
sedimenten är tagna med en speciell ytprovtagare 
för att undvika att de översta lösa lagren blandas 
om. Det gör att gränsen mellan de två kärnorna
- ytkärnan (de översta 24 cm av sedimenten) och

den underliggande kärnan som togs med konven
tionell Livingstone sedimentborr kan ha tappat 
kontakten och ett mellanrum uppstått. Den övers
ta delen (24 cm) är daterad med cesiumanalys som 
markerar förhöjda värden för cesium som släpptes 
ut i samband med Tjernobylolyckan 1986. Den 
syns klart 9 cm från toppen av sedimenten. Mel
lan de två kärnorna finns också en starkt markerad 
vegetationsförändring med kraftig minskning av 
enen som visar på att betesmarkerna försvinner i 
och med det moderna jordbruket och ökning av 
gran och björk i landskapet.

En möjlig miljöbeskrivning av området under 
olika tidsskeden från bronsålder och framåt, går 
att rekonstruera utifrån den sedimentkärna som 
är tagen i Långsjön. För att ge en bild av förhållan
dena i skogen under bronsålder och tidig järnålder 
kan man inte enbart utgå från pollendiagrammet, 
viket ger en relativ fördelning av vilka arter som 
förekommer, men som inte kan ge en exakt bild 
av hur och var arterna finns i landskapet. Här får 
istället ekologiska och skogsbiologiska kunskaper 
om nutida växtsamhällen användas för att tolka 
artsammansättningen i pollendiagrammet och på 
så sätt komplettera bilden av den forntida miljön.

Då det gäller en orörd skogs utseende under 
forntiden är det flera synvinklar som är viktiga 
att framhålla i beskrivningen. Vad är då en skog? 
Ja, man tänker sig gärna att definitionen begrän
sar sig till artsammansättningen, d.v.s. ”barrskog” 
”ädellövskog” m.fl. som är samlingsnamn för en 
övergripande beskrivning av skogens karaktär. 
Dessutom kan man gå ner på artnivå och beskriva 
olika mindre biotoper t.ex. ”trädklädda betesmar
ker”, ”örtrika, näringsrika skogar med gran” eller 
”Lövsumpskogar” (Löfroth 1997) som har sina 
karaktäristiska artsammansättningar.

Det finns flera sätt att betrakta en skog. En av de 
viktigare när det gäller att beskriva miljön i sam
band med mänsklig bosättning under forntiden är 
det som kallas skogens struktur (se t.ex. Aber 1979; 
Lefsky m.fl. 1990). Det innebär att man beskri
ver åldersfördelningen av träden genom att ställa 
frågor som: finns alla generationer bevarade, hur 
höga är träden, hur många är döda, ligger på mar
ken, är avbrutna efter storm, vad består markve
getationen av, är markvegetationen säsongsbun-
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den, hur är ljusförhållandena på marknivå, finns 
det ett skikt med buskar under träden? Allt detta 
ger sammanlagt en bild av skogen som en poten
tiell resurs för forntida bönder - hur lätt det var 
att färdas genom skogen, hur lätt man kunde röja 
upp nytt land för åkerbruk och hur tidigt skogen 
kunde användas som betesmark.

Den andra viktiga delen av en skogsbeskrivning 
består i det som kallas skogens arkitektur. Den sva
rar på frågor om hur träden såg ut, deras växtsätt - 
med utbrett grenverk som började vid halva stam
men och med en tillväxt på bredden istället för på 
höjden, eller med ett rakt växtsätt med en liten 
lövkrona högst upp i stark konkurrens med andra 
träd. Här ger det en bild av skogen som en resurs 
för olika praktiska ändamål, t.ex. material till hus 
och hägnader, till möjligheter till hamling, vilka 
metoder man måste använda för att hugga ner och 
röja i skogen. Ett ytterligare sätt att se på skogen 
är att se om det finns delar som har s.k. pionjär
träd, d.v.s. arter som är mycket beroende av ljusa, 
öppna förhållanden, och som snabbt koloniserar 
bara markytor.

I dagens Europa finns det få ställen med orörd 
lövskog som kan tjäna som jämförelsematerial 
för hur skogarna såg ut under bronsåldern. Ett 
av de ställen som kan ge en liten känsla av skogs- 
förhållandena är den cirka 500-åriga lövskogen 
Białowieża i östra Polen vid gränsen till Vitryss
land. Området är idag en skyddad nationalpark, 
men etablerades redan på 1600-talet som skyddad 
jaktskog för visenten, den europeiska bisonoxen.

Miljöbeskrivningarna i denna artikel är delvis 
baserade på förhållandena i Białowieża och delvis 
på äldre skogar i Sverige för att ge en bild av den 
orörda lövskog som möjligen fanns kvar i delar av 
Uppland ända fram till vikingatid/medeltid. Till 
skillnad från lövskogarna i andra delar av södra 
Sverige, som röjdes redan under neolitisk tid, ty
der pollendiagrammet från Långsjön på att stora 
delar av eklövskogen i detta område förblir i det 
närmaste oförändrad ända fram till vikingatid. 
Arterna som nämns finns alla i pollendiagrammet, 
men den exakta rekonstruktionen av skogens ut
seende är omöjlig att göra. Tidigare beskrivningar 
av gamla lövskogars utseende är gjorda av bl.a. 
Hoops 1905, Dengler 1935, Iversen 1941, 1973,

Fröman 1945, Fries 1978, Selander 1987, Peterken 
1996, Mitchell & Cole 1998, Vera 2000, Falin- 
ski 2001, 2002, Rackham 2003, Almgren G. m.fl. 
2003, Mitchell 2005.

Fasta fornlämningar och lösfynd
Inom ramen för projektet Arkeologi E4 Uppland 
gjordes en genomgång av lösfynd i trakten som ut
nyttjats för följande kapitel om stenåldern (Björck & 
Guinard 2003). För ett stort antal fynd finns uppgif
ter med ungefärliga koordinater, dock inte för alla. 
I många fall har fynden knutits till platsen för olika 
gårdar, vilket förhoppningsvis innebär att föremålen 
påträffats inom ägorna. Ur källkritisk aspekt finns 
möjligheten att de ingått i större samlingar, med en 
inte alltid känd eller säker proveniens.

Lämningar som av princip förknippas med 
bronsålder och äldre järnålder är skärvstenshögar 
och hällristningar. På liknande sätt tillhör som re
gel rösen samma period, dock förekommer senare 
dateringar. Rösen ses många gånger som en mar
kering av bronsålderns bygder medan skärvstens
högar ofta återfinns i direkt anknytning till bo
platserna (Artelius & Hennius 2003; Hyenstrand 
1974). Fasta fornlämningar från järnålder utgörs 
i huvudsak av gravar, där runda stensättningar 
förekommer under hela perioden. Under äldre 
järnålder utgör resta stenar och triangulära sten
sättningar typiska gravformer. Kvadratiska och 
rektangulära stensättningar förekommer under 
hela perioden, men i varierad grad. Kvadratiska 
stensättningar anses vara något vanligare under 
äldre järnålder medan det råder olika uppfatt
ning om den rektangulära formen (Hyenstrand 
1974:20; Bennett 1987:67). Under yngre järnålder 
utgör främst högar och treuddar de mest explicita 
exemplen. Inom Mälarområdet är emellertid hög
en den gravtyp som anses mest karaktäristisk för 
den här tiden. Här finns dock exempel från t.ex. 
folkvandringstid, såsom kungshögarna vid Gamla 
Uppsala och Ottarshögen vid Vendel. Bortsett från 
högen vid Håga, så saknas de typiska bronsålders
högarna från södra Sverige helt inom Mälarområ
det (Bennett 1987:73).

Idag är det vedertaget att bosättningarna från 
äldre järnåldern i huvudsak ligger i den nuvaran

434 ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER ♦ VOLYM 4



de åkermarken, som också kan dölja gravar. Från 
Mälarområdet finns många exempel på bortplöjda 
gravfält. Inom området vid Långsjön, i de delar 
som utgör odlingsmark, finns det ett antal upp
gifter om bortplöjda gravar exempelvis vid Lund 
(Eriksson & Eriksson 1926). I Upplands fornmin
nesförenings tidskrift finns uppgifter om att det 
på platsen har funnits fem mindre högar, vilka ska 
ha förstörts efter laga skiftet 1859. Här lär ha på
träffats lämningar efter en urna, ben och aska. I 
samma tidskrift finns uppgifter om, idag till stora 
delar försvunna, högar vid bland annat Nyby och 
Rickberga. Vid Rickberga finns idag två högar 
och ytterligare några stensättningar. Enligt Upp
lands fornminnesförenings tidskrift har här legat 
”många större och mindre grifthögar, i synnerhet 
i Kullhagen, men en del är under senare år för
störd” (Upplands fornminnesförenings tidskrift 
lSyyiiySff.). Även Sigurd Rahmqvist har diskute
rat frånvaron av fornlämningar runt Sätuna och 
Sommaränge utifrån problematiken kring bort- 
odling (Rahmqvist 1996:76). Bortodling av gravar 
har också konstaterats vid arkeologiska undersök
ningarna vid Tibble , samt på den västra och östra 
sidan om nuvarande E4 och söder om Björklinge 
kyrka (Åberg 2005; Åberg & Svensson 2006; Er
iksson & Eriksson 1926; inv. 19668, dnr 3466; Sö
derberg 1979).

Det är följaktligen inte helt oproblematiskt att 
avläsa förhistoriens miljö utifrån våra nutida för
hållanden. Ytterligare en källkritisk aspekt är att 
äldre järnålderns gravar många gånger ligger som 
ensamgravar eller i små grupper utbredda i land
skapet. Under yngre järnålder tenderar gravfält 
med ett större antal gravar på samma plats att öka. 
En spridningsbild över fornlämningarna från äld
re järnåldern ger således intryck av att de är fler än 
under senare skeden (Berggren & Hennius 2004).

Undersökta platser
För att undvika upprepningar längre fram i texten 
görs här en kort presentation av de större utgräv
ningarna som gjorts i området. Dessutom presen
teras ett 14C-diagram med samtliga dateringar från 
området (se fig. 2).

Tibble och Tibbleängar, Raä 318, Björklinge
Sydväst om Tibble gamla bytomt har Upplands
museet vid några tillfällen undersökt en mycket 
omfattande boplats. Under sommaren 2004 un
dersöktes ett ca 7400 m2 stort område med läm
ningar efter två- och treskeppiga hus samt mindre 
ekonomibyggnader och grophus. Här påträffades 
också hägnader, vilka tolkades markera gränser 
mellan bosättning och åker. Dateringarna sträcker 
sig från bronsålderns period V - IV, och in i folk- 
vandringstid/vendeltid. Inom den undersökta ytan 
påträffades även en skelettgrav, vilken förmodades 
ha haft en numera bortplöjd överbyggnad. Ben från 
den gravlagde daterades till övergången folkvand- 
ringstid-vendeltid. 2005 förundersöktes ytterligare 
ca 80 000 m2 i direkt anslutning till föregående, 
vilket visade att bosättningen var mer omfattande 
än förväntat. Inom större delen av området fanns 
bosättningslämningar med gropsystem, härdar, 
kulturlager/kulturlagerrester, kokgropar, mörk- 
färgningar, nedgrävningar, rännor, stensamlingar, 
stolphål och störhål. Den norra förundersökta de
len av bosättningen har daterats från vendeltid till 
högmedeltid. Även inom denna yta påträffades 
en grav, daterad genom fynd av miniatyreldstål, 
en miniatyrdolk, en nål, del av en kniv eller skära 
samt en amulettring, till yngre järnålder (Åberg & 
Svensson 2006; Åberg 2005).

Raä 41 8c 136, Björklinge
Undersökningarna genomfördes av Riksantikvarie
ämbetets Uppsalakontor 1978 till 1980. Vid Raä 41 
undersöktes 106 gravar bestående av blockgravar, 
stensättningar, flatmarksgravar, en hög, en stenram 
och en stenkrets. Här påträffades även omarkerade 
gravar. Gravsättningarna utgjordes av både brand- 
och skelettgravar. Totalt identifierades 167 indivi
der. Boplatslämningar under gravfältet utgjordes 
av ett antal stolphål och härdar. Här fanns också 
spridd keramik och en enkel skafthålsyxa. En grop- 
keramisk boplats, delvis under gravfältet, är daterad 
utifrån fynden av både fast och porigt/poröst grop- 
keramiskt gods. Boplatsen söder om gravfältet har 
med hjälp av 14C-daterats till 900-1000-tal, bland 
annat från hus på träsyll. Här fanns även romartida 
dateringar av en hägnadsliknande konstruktion. 
Vidare fanns dateringar till yngre bronsålder, bl.a.
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från ett grophus. Gravfältet kan dateras till brons
ålder, period V/VI och till yngre romersk järnålder, 
eventuellt in i folkvandringstid (Hjärthner-Holdar 
muntligt & manus i; AiS 1980:236; AiS 1978:55!; 
Söderberg 1979,1980 & 1981).

Tibble I-III, Raä 67,199, 200,
301 & 302, Björklinge sn
Vid Långsjöns södra spets finns de välkända 
gropkeramiska boplatserna Tibble I & II samt 
Tibble III som dateras till yngre stenålder-tidig 
bronsålder. Lokalerna har undersökts vid olika 
tillfällen från 1915 och framåt. Förutom gropke
ramik, avfall och redskap i Hinta och skiffer fanns 
även härdar och skärvsten i området. Dateringar 
med 14C har givit varierande resultat från stenål
der fram i äldre järnålder (Segerberg i978b:2if, 
32; Bergh & Segerberg 1993).

Näsan, Raä 314:1, Björklinge sn
Lokalen undersöktes 2004 av Upplandsmuseet mel
lan Sandbro och Långsjöns södra spets. På platsen 
fanns lämningar från två kulturhistoriska skeden, 
ett förhistoriskt och ett medeltida. Det förhisto
riska skedet präglades av härdar, skärvstensansam- 
lingar och spridda stolphål som dock inte bildade 
några tydliga konstruktioner. Detta skede datera
des främst till förromersk järnålder även om både 
äldre och yngre dateringar fanns. Lämningarna 
från detta skede representerar ingen fast bebyggelse 
utan tolkas som spår av tillfälliga aktiviteter. Möj
ligen kan dessa aktiviteter representera ett utvidgat 
landskapsutnyttjande och expansion till nya frilag
da markområden efter landhöjningen exempelvis i 
form av tillfälliga jakt- eller herdestationer.

Den medeltida fasen representerades i huvud
sak av lämningar efter ett torp, daterat till slutet 
av 1200-talet. Troligtvis avspeglar torpet ett re
lativt kortvarigt utnyttjande av platsen från sent 
1200-tal och framåt. När de första kartorna upp
rättas över området finns inga spår kvar av torpet 
(Dutra Leivas & Hennius 2006:62).

Vargbacken, Raä 315, Björklinge sn 
Öster om Näsan undersökte Upplandsmuseet yt
terligare en lokal 2004. Lämningarna på platsen gav 
disparata resultat. En fångstgrop, troligtvis för varg,

daterades till 1400-tal. En grop daterades till förro
mersk järnålder och en härd daterades till mellersta 
bronsålder. Fyndet av en flathuggen pilspets kan vara 
samtida med härden. Anläggningarna kunde inte 
knytas till några konstruktioner utan platsen tolkas i 
likhet med Raä 314 som spåren av tillfälliga aktivite
ter i ett större landskapsrum (Hennius 2004:16).

Sommaränge 1, Raä 179, Viksta sn
På den norra sidan av Sävastaåns dalgång under
sökte Upplandsmuseet 2002 en boplats daterad till 
cirka 200-600 e.Kr. Vid utgrävningen påträffades 
en mycket samlad och välorganiserad gårdsstruk
tur med två bebyggelsefaser. Till vardera fasen 
hörde ett längre boningshus och en mindre ekono
mibyggnad placerad i vinkel. Det fanns dessutom 
två mindre fyrstolpshus. På boplatsen undersöktes 
också spår av odling och tjärframställning (Berg
gren & Hennius 2004).

Sommaränge 2, Raä 359, 3Ó0, Viksta sn 
Cirka 200 m väster om Sommaränge 1 gjorde 
Upplandsmuseet en mindre undersökning 2004 
på grund av att väg 706 skulle rätas ut. Inom den 
mycket begränsade ytan påträffades en mycket tät 
anläggningskoncentration med härdar, stolphål 
och gropar. Lämningarna tolkas som resterna av 
en boplats och dateras till romersk järnålder-folk- 
vandringstid. Dessutom påträffades ett medeltida 
skelett på platsen (Raä 360) (Hennius 2005).

Sommaränge skog, Raä 211 & 213, Viksta sn
Vid Sommaränge skog norr om Sommaränge 1 
undersökte SAU 2003 en stor lokal med mycket 
lång kontinuitet. Inom området fanns fynd och 
lämningar från slutet av yngre stenålder, bronsål
der, äldre järnålder och medeltid. Dessutom visade 
fynd på aktiviteter under yngre järnålder. Områ
det dominerades av rituella lämningar så som gra
var, skärvstenshögar och kremeringsplatser, men 
det fanns även hus från såväl förhistorisk tid som 
medeltid (Forsman & Victor 2007).
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Figur 2. Sammanställning 
av de 14C-dateringar som finns 
tillgängliga från området. 
Texten till vänster är liten 
men dateringarna visar 
ändå bebyggelseutvecklingens 
tendenser. Vb=Vargbacken 
(Björklinge315); T=Tibble 
& Tibble ängar (Björklinge 
■$i8);Raä4i &136 
(Prästgårdshagen); Ti
lli = Tibble l-III (Björklinge 
67,199, 200, 301 &302); 
N=Näsan (Björklinge 314); 
SAi=Sommaränge 1 (Viksta 
179); SA2=Sommaränge 
2 (Viksta 339,369); 
SS-Sommaränge skog (Viksta 
211, 213) (databearbetning 
Malin Gustafsson, 
Upplandsmuseet).

Figure 2. List ofall 
HC-datings available from 
the investigation area around 
Långsjön. Even if the text 
to the left is small, the lines 
show the tendency of the 
settlement development.
Vb= Vargbacken (Björklinge 
313); T= Tibble & Tibble ängar 
(Björklinge 318); Raä 41 &
136 (Prästgårdshagen); Ti- 
III=Tibble l-III (Björklinge 
67,199, 200,301 &302);
N-Näsan (Björklinge 314); 
SAi=Sommaränge 1 (Viksta 
179); SA2=Sommaränge 
2 (Viksta 339,369); 
SS=Sommaränge skog (Viksta 
211, 213) (edited by Malin 
Gustafsson, Upplandsmuseet).

2000 f.Kr. 1000 f.Kr. 0 1000 e.Kr. 2000 e.Kr.
Kalibrerat värde
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Tidiga kustnära bosättningar
Uppsalaåsens högsta nivåer ligger på 55-60 m ö.h, 
vilket skulle kunna innebära att man kan hitta 
mesolitiska lämningar, men ännu så länge har inte 
några så tidiga fynd upptäckts. De äldsta fynden 
är istället från tidig- och mellanneolitikum. Un
der dessa perioder kan man räkna med att havs
nivån stod cirka 35-45 m högre än idag. Området 
utgjordes då av ett skärgårdslandskap nära fastlan
det. Den lokala vegetationen bör ha bestått av gles 
blandskog med tall och björk nära stränderna och 
en tätare skog med inslag av fler trädslag inåt land 
(Nilsson S.G. 2006).

I en sammanställning av stenåldersfynd från 
trakten finns ett 50-tal tidig- och mellanneolitiska 
fynd från Björklinge sn och några få från Tensta och 
Viksta sn. Förutom flintyxor och mejslar samt flera 
håleggade bergartsyxor har man funnit en metkrok 
i ben. Kontakter norrut påvisas i och med två spjut
spetsar i skiffer från Tibble och ett skifferhänge från 
Sommaränge. Fynden runt sjön har främst hittats i 
de högre belägna skogsområdena, bortom slättom
rådet (se fig. 3) (Björck & Guinard 2003).

Strax söder om Långsjön vid Tibble har un
dersökts två gropkeramiska boplatser Tibble I & 
Tibble II (se fig. 4) (Raä 67,199 & 322). Lokalerna 
låg på omkring 35 m ö.h. och antas ha legat nära 
den forna havskanten (Segerberg lpySbiaiff.). 
Gropkeramik hittades också vid undersökning av 
gravfältet Raä 41:2 vid Björklinge skola.

Bygden befolkas
Under senneolitikum och bronsålder finns spår av 
en mer etablerad jordbruksbebyggelse. Denna be
byggelse brukar inte betraktas som kustnära. Den 
senneolitiska bosättningen syns i det stora antalet 
enkla skafthålsyxor som påträffats i området. Björck 
och Guinard redovisar ett 60-tal skafthålsyxor en
bart från Björklinge sn. Antalet är något mindre från 
Tensta och Viksta sn. (se fig. 3). De funna boplatser
na och fyndplatserna koncentreras runt den södra 
och östra delen av Långsjöområdet med Björklinge. 
Tibble, Sandbro, Kambo och Sommaränge.

En av de boplatser som undersökts, och kan 
antas vara från denna tid, är Tibble III vid Lång

sjöns södra spets (Raä 301). Här påträffades 1977 
ett antal härdar och ett kulturlager med kol, sot 
och skärvsten. Höjden över havet och en lancett- 
formad pilspets i Hinta gör att boplatsen dateras 
till yngre stenålder eller bronsålder (Segerberg 
i978:24f.). Vid den närliggande undersökningen 
på Vargbacken, Sandbro påträffades 2004 diverse 
stolphål och härdar och en flathuggen flintpil
spets. Platsen tolkas som en tillfällig aktivitetsyta 
som är 14C-daterad till 1380-1260 f.Kr. (Poz-9032, 
kal 2 sigma) (Hennius 2004:15?). Senneolitiska 
lämningar finns även vid Sommaränge skog på 
den norra sidan av Sävastaån (Forsman & Victor 
2004:38ff.). Trots att boplatsundersökningar från 
senneolitikum är ovanliga, har flera välbearbetade 
föremål som visar både på jakt och på jordbruk 
hittats i området (Björck & Guinard 2003:43!?.). 
Vid Lundby, sydväst om Sandbro, hittades en de
position av tre flintskäror. Även om fyndsamman
hanget kan betraktas som en rituell deposition 
kan de ha använts för skörd av korn eller vete som 
odlats tidigt. På platsen fanns även en såg i flinta, 
antagligen för hamling eller röjning av buskage 
och mindre träd (Björck & Guinard 2003). Två 
senneolitiska flintdolkar har också hittats, en vid 
Kambo nära Sandbro och en annan nordöst om 
Sommaränge (Raä 11:1 Viksta).

Bronsåldersbygdens lövskogar
En vandring i den uppländska lövskogen under 
bronsåldern var nog inte det lättaste (se fig. 5). Sä
kert bestod skogen nästan enbart av lövträd, efter
som granen ännu inte hade kommit in i området, 
men framkomligheten var ändå besvärlig. Täta 
snår av hassel vid skogskanten av slätten upp mot 
högre marker dolde sikten och skuggade ingång
en. Ask, björk och asp trängdes med hasselbuskar
na men deras skira lövkronor kunde höja sig över 
buskarnas lummiga ridå. I den ljusare skogskanten 
ut mot slätten blev hasseln visserligen mera lik ett 
träd i sin storlek med grova och högväxta stam
mar, men asken kunde snabbt växa om och breda 
ut sin krona över hasseln.

Väl inne under de höga kronorna i lövskogen 
gick det långsamt att ta sig fram runt de fallna jät-
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Figur 3 Karta över registrerade stenåldersfynd utifrån uppgifter i Björck & Guinard 2003. Många av fynden 
kan endast knytas till gårdarna och inte till den ursprungliga fyndplatsen. Det kan inte uteslutas att delar av fynden 
kommer från andra platser.
F iGURE 3. Map showing registered finds from the Stone Age in the area around Långsjön, according to Björck ét 
Guinard 2003. Many of the finds can only be connected to farmsteads and not the original find site. It can thus not be 
excluded that some finds were originally found in other places.
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teträden, som låg kors och tvärs över marken. Al
men var grov och hade knäckts några meter upp 
från marken. Den fyrahundraåriga linden med sin 
väldiga krona hade vält med roten väl synlig och 
knäckt flera träd på vägen ner. Flera meter höga 
stubbar med spjutvassa träflisor stod ännu kvar och 
markerade platsen för träd som tidigare nått upp 
hela vägen till den ljusa skogstaket. Några smalare 
träd som fallit hade fastnat halvvägs ner mot mar
ken med grenarna och stammen hårt fastklämda 
och intrasslade i ett annat träd. Fyrtio meter höga 
ekar som brakat ner hade splittrat närstående träd 
och dragit med sig halva kronor av almar och lindar 
som nu låg som avlövade ogenomträngliga klätter- 
ställningar för murgröna. Runt omkring dem växte 
det upp spretiga småträd med stora blad och tanig 
stam som alla snabbt måste växa upp till den hög
sta delen av skogen där ljuset fanns. Murgrönan 
som klättrat upp mot toppen av träden och klätt 
in kronan i ett extra kvävande lövverk, hängde i 
långa grova slanor från det halvfallna trädet. Mitt 
i sommaren var det som mörkast i skogen under 
lövverket som bildade ett tätt tak av sammansling
rade grenar. Jorden var fuktig och halvmultnade 
löv från ekarna låg kvar under ormbunkarna och 
andra växter som tålde den skuggiga miljön nere 
på marken. Här fanns ingen tät grässvål som bil
dats av en tjock matta av gräsrötter, utan mark
växtligheten var sparsam och spretig och jordlagret 
kom i dagen på många ställen. Luften var stilla och 
doften från den fuktiga jorden blandades med den 
bedövande doften av lindblommor. Mängder av 
bin och andra insekter flockades i kronorna.

Lämningar från bronsålder
Få fornlämningar från bronsålder och äldsta järn
ålder har undersökts i området, däremot syns män
niskans utnyttjande av landskapet tydligt i pollen
diagrammet från Långsjön ända från bronsåldern 
(se flg. 15). Korn och vete odlas redan och fuktäng
arna är betydelsefulla betesmarker. Det mesta av 
bronsålderns bebyggelse verkar ha etablerats öster 
om Viksta och söderut i den närliggande Vende- 
låns dalgång, där ett stort antal skärvstenshögar 
och rösen Anns registrerade. De senare ligger i ett 
annat årum och har inte ett säkert samband med

området runt Långsjön. I Sävastaåns dalgång är 
bronsåldern framträdande. Mängder med skålgro
par är funna efter en specialinventering i gränsom
rådet mellan skogsmarken och de flacka åkrarna 
öster om Sommaränge by (se flg. 6). Här finns 
också en nyupptäckt figurristning i form av en fot
sula, Viksta Raä 352 (Broström & Ihrestam 2005). 
På norra sidan av dalgången finns nyupptäckta 
skärvstenshögar och rösen vid Sommaränge skog 
(lokal 60 och 61) (Aspeborg m.fl. 1995; Forsman 
& Victor 2004:38ff.). Lokalerna upptäcktes vid in
venteringen inför ny E4 och det är troligt att fler 
lämningar skulle kunna påträffas vid ytterligare 
inventeringar i området. Undersökningarna vid 
Sommaränge skog indikerade en högre sfär i ett 
stratifierat samhälle med ett brett kontaktnät re
dan under senneolitikum och bronsålder. Inte bara 
med den sydskandinaviska bronsålderssfären utan 
även nordliga och kontinentala kontakter som ex
empelvis Üneticekulturen, med sitt centrum i Böh
men-Mähren i den nuvarande Tjeckiska republi
ken. Fyndmaterialet från perioden utgjordes bland 
annat av en svärdsknapp, flinta, bärnsten och en 
Noppenring i guld (Forsman & Victor 2007).

Ett mindre antal lämningar från bronsåldern 
finns även söder och väster om Långsjön, i Björk- 
lingeåns dalgång. Skärvstenshögar och skålgropar 
påträffas vid Ramsjö (Björklinge Raä 49:1, 50:1, 
54:1 & 170:1) Skålgropar finns även vid Hammar
by där det också finns ett större röse (inom grav
fältet Björklinge Raä 81). Söder om sjön finns fler 
skärvstenshögar. Två finns på Axberget söder om 
Sandbro (Björklinge Raä 38:1-2). Ytterligare fler 
finns i ett stråk på östra sidan av Björklingeån vid 
Salsta (Björklinge Raä 274:1), Gränby (Björklinge 
Raä 274:1-2) och vid Lund (Björklinge Raä 11:1 
& 13:1). Närmare ån vid Rickberga finns ännu en 
lokal med skålgropar (Björklinge Raä 182:1). Vid 
Kambo finns en holkyxa i brons registrerad som 
lösfynd (Göthberg & Qviström 2002).

Tillfälliga uppehållsplatser 
söder om Långsjön
Öster om Tibble, vid utgrävningsplatserna Näsan 
(Björklinge 314:1) och Vargbacken (Björklinge 
315:1) påträffades härdar och Stolphål som date
rats till yngsta delen av bronsåldern och äldsta
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Figur 4. Tibble, boplats från stenåldern vid målare Petterssons tomt (foto taget 1915 av T.J. Arne, ATA). 
Figure 4. Tibble, a Stone Age settlement by the garden of Pettersson the painter (photo: T.J. Arne 1915, ATA).

järnålder. Anläggningarna ingick inte i några tyd
liga konstruktioner. Platserna har istället tolkats 
som spåren efter ett större landskapsutnyttjande 
som sträckte sig utanför den egentliga boplatsen 
som exempelvis jakt- och herdestationer. Läget 
i ett gränsområde mellan skogsmark i öster och 
lägre liggande partier i väster har gjort att många 
olika ekologiska zoner kunde utnyttjas (Hennius 
2004:16; Dutra Leivas & Hennius 20o6:58ff.).

Ständigt pågående nyodling 
på den bördiga lerslätten
Skogen var en basresurs under bronsåldern. Här 
kunde man få virke till byggnader och stängsel, 
ved till bränsle och löv till boskapen. Men den 
var också en social barriär och ett praktiskt hin

der. Det särpräglade uppländska landskapet som 
genom landhöjningen successivt friläde nya land
områden gjorde att det inte var nödvändigt för de 
uppländska bönderna under bronsåldern och den 
tidiga järnåldern att ta sig an den stora uppgiften 
att hugga, rensa och röja i dessa lövskogar. Här 
fanns istället redan flera områden med ljusare öpp
nare marker som inte krävde samma stora ingrepp 
- åsen, den fuktiga nyligen frilagda kalkrika och 
stenfria marken och ådalarnas svaga sluttningar. 
De torra väldränerade åsryggarna var tidigt till
förlitliga och framkomliga vägar i nord-sydlig 
riktning. Åsen med sitt tunnare jordlager var vis
serligen skogsklädd, men med tallar och björkar 
som släppte igenom ljus till marken och gjorde att 
gräset kunde växa och bilda en någorlunda sam
manhängande matta av markvegetation.
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Under bronsålder användes både tall och björk 
som bränsle i ett par härdar från boplatsen i Tibb
le. En av härdarna, A9033, med björk som bränsle 
låg inom hus 5, som var 4x6m stort, vilket också 
är det enda huset med yngre bronsåldersdatering. 
Rotdelar av en ung tall på max 10 år hittades ock
så i det 3,5 m långa grophuset (A18137), daterat 
till övergången bronsålder/förromersk järnål
der. Grophuset bestod av en cirka en meter djup 
grop, samt rännor och stolphål, vilka tolkades ha 
att göra med vägg och takkonstruktion (Åberg & 
Svensson 2006). Tallen växte troligen mycket nära 
boplatsen, eftersom Tibble ligger strax invid det 
sandstråk som kommer från åsens sidor och tall 
och björk växer någorlunda bra i den torra sand- 
blandade jorden. En lika tidig datering av ett grop
hus finns även från gravfältet vid Björklinge skola 
(Hjärthner-Holdar muntligt). Användningen av 
grophusen är osäkert, möjligen har det varit en 
sorts ekonomibyggnad, t.ex. rökhus eller förråds
hus som hört till ett separat bostadshus.

Flacka åstränder

Den nuvarande lerslätten runt Långsjöns norra 
del sluttar svagt ner mot Sävastaån och här växte 
nog en hel del al och sälg i den fuktiga slänten. 
Men det mesta av den flacka strandsluttningen 
verkar ha haft en frodig växtlighet med högväx
ande starr, älggräs och olika gräsarter, eftersom 
dessa är mycket vanliga i pollendiagrammet 
(Almgren 2004, 2005c). Boskapen kunde stå upp 
till knäna i smakrikt bete. Betet från strandängar 
varierar dock i näringshalt och har tidvis ett lägre 
näringsinnehåll än växtligheten i beteshagar på 
torrare områden (Widén 2003; Lifvendahl 2004). 
En tuvig och ojämn mark utvecklades snabbt i den 
fuktiga lerjorden eftersom kornas klövar förstör
de möjligheterna till en jämn markyta. Frön från 
växtligheten trampades dock effektivt ner i jorden 
av boskapen och bidrog till att frön grodde (Ek
stam & Forshed 1997, 2000). Runt bosättning
arna var marken ständigt nött av både människor

Figur 5. Lövskogen i Białowieża i östra Polen har 
varit skyddad sedan 1600-talet. Här kan man se 
karaktärsdrag som är typiska för mycket gamla skogar 
som undgått större ingrepp av människan. Träden 
är mycket höga, förhållandevis smala och de raka 
stammarna saknar grenar ända upp i krontoppen. 
Lövkronan är kraftigt förminskad i förhållande till 
höjden på trädet pga av den stora konkurrensen om ljuset 
(foto: Elisabeth Almgren).

Figure 5. The deciduous forest of Białowieża in 
eastern Poland has been protected since the ryth century. 
It displays the characteristics typical of very old forests 
that have escaped major interference by humans. The 
trees are very high, proportionally thin and with straight 
stems, lacking branches all the way up to the crown of the 
tree. The crown is diminished in proportion to the height 
of the tree, because of the competition for light (photo: 
Elisabeth Almgren).
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Figur 6. Bronsålderns och äldre järnålderns lämningar är tydligast i östra delen av undersökningsområdet. Under 
yngre järnålder finns tyngdpunkten i undersökningsom rådets västra del.

Figure 6. Remains from the Bronze and early Iron Ages are more common in the Savusta River Valley, in the 
eastern part ofthe investigation area. During the Late Iron Age the central area is found along the Björklinge river in 
the western part of the investigation area.
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och boskap och här växte gulmåra och gråbo i det 
tunna jordskiktet. Grobladens platta blad tålde att 
trampas på av boskap och kantade stigarna mel
lan husen och ner mot ängarna.

Biologiskt rika alkärr 
lämnades orörda
Delar av den frilagda slättmarken utbildades till 
riktiga alkärr (se hg. 7). Här växte alarna tätt, spe
ciellt längs strandkanten av Långsjön. Det växte 
rikligt med ormbunkar, mossor och kabbeleka på 
de upphöjda socklarna som bildades av alarnas 
rötter. Tidvis stod vattnet över marknivån under 
alarna och var ypperliga lekplatser för smådjur, in
sekter och grodor. Den blå kärrhöken som gärna 
rastar bland skyddande albuskage på sin väg till 
nordligare häckplatser, hade utmärkta öppna mar
ker i närheten för att jaga smågnagare. Alen har 
förmågan att binda det näringsrika kvävet direkt 
från luften i sina rotknölar och när allöven faller 
till marken kommer kvävet tillbaka till jorden och 
gamla alkärr är därför ofta näringsrika marker när 
de väl röjts (Almgren 1990; Länsstyrelsen i Stock
holms län 1997). Under bronsåldern verkar dock 
de våtare områdena med alkärren har lämnats i 
det närmaste orörda, lättillgängligare marker har 
istället utnyttjats, speciellt längs åsens sidor och de 
fuktiga strandområdena längs åarna.

Granens invandring
Granen fanns under bronsåldern som enstaka ex
emplar i lövskogen (Giesecke & Bennett 2004), och 
antagligen också på de områden där det växte myck
et björk. Eftersom det ljusa och lättrörliga lövverket 
hos björken släpper ner mycket ljus får granen lätt 
fäste under en björkdunge och har dessutom förde
len av att få ett skydd mot sena frostnätter under 
våren och försommaren (Karlsson m.fl. 1998). En 
del av björkdungarna hade snabbt växt upp på åker
mark som inte längre brukades. Den marken hade 
visserligen övergivits för odling eftersom marken 
tappar i näringsinnehåll efter några år som åker, 
men för de lätta björkfröna var den näringsfattiga 
mineraljorden en utmärkt såbädd och täta björk
buskage växte snabbt upp (jfr. Perala & Alm 1990a,

1990b; Almgren 1990; Andersson 2005). I brons
ålderns landskap runt Långsjön får man tänka sig 
att det fanns en hel del sådana björkdungar i olika 
åldrar som ett minne av några års åkerbruk på just 
den platsen. Granen var på stark frammarsch både 
norrifrån och österifrån, och eftersom den kan växa 
utmärkt i skuggiga skogar hade den så småningom 
varit framgångsrik ändå. Men kanske var det just 
förekomsten av dessa ljusa, skyddande björkdungar 
med unga träd som skyndade på granens ökning i 
landskapet (Almgren 2005c) (se fig. 8).

Den äldre
järnålderns landskap
Det är först med början runt 700-400 f.Kr. en 
expansion i markutnyttjande märks i pollendia
grammet. Till att börja med höggs det mycket 
bland björken. På de frilagda områdena växte det 
en och gräset frodades. Alkärren började också rö
jas. Här var jorden näringsrik, men mycket fuktig 
och ibland med stående vatten, men älggräs och 
starr växte väl och bildade en frodig strandäng för 
slåtter och efterbete.

De torra björkklädda grässlänterna längs den 
väldränerade åsen blev hagmarker med enar och 
lågväxande örter, och fuktängarna användes sä
kert även till efterbete på sensommaren. Odlingen 
av sädesslag verkar ha varit av mindre betydelse. 
Stora delar av åsryggen och andra torrare jordar 
var helt klädda med tallskog (Almgren 2004).

Området används inte lika intensivt
Stora områden verkar alltså ha varit betade och slåt- 
terängarna ha använts för höproduktion under flera 
hundra år när markerna någon gång runt Kristi 
födelse började växa igen. Det är inte de stora löv
träden som tog över delar av slåtterängarnas jordar, 
utan björken och alen. Björken blev nu lika vanlig 
som under den torrare bronsåldern. Detta skede hål
ler i sig under cirka 100 år utan att granen tar över.

Eftersom alen ökade tillsammans med björken 
kan man anta att de inte bredde ut sig på gamla 
åkermarker, utan snarare på de sanka strandängar 
längs dalgångarna eller sjöstranden som inte läng-

444 ARKEOLOGI F.4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 4



re slogs lika regelbundet. Inom dessa områden var 
det däremot för blött för granen. De öppna slåt- 
terängarna i anslutning till sjöns stränder började 
förbuskas och pollenspåren av hagmarkerna i när
heten av sjön och längs åsen försvann så att gräs- 
pollenkurvan för en kort tid går ner kraftigt och 
enen, som är det betade landskapets främsta före
trädare, knappt längre är märkbar i diagrammet.

Den här björkfasen som varade runt 100-130 
år var ungefär lika lång som en generation björ
kars livslängd. Istället för att de gamla övervuxna 
strandängarna invaderas av andra träd, så börjar 
åter marken efter denna period, betas och grad
vis öppnas upp. Döda björkar låg fortfarande kors 
och tvärs på marken, men marken nedanför trä
den har haft en kvardröjande gräs och starrväxt 
som nu återkom när björkarnas kronor blivit gle
sare. Avbrutna björkar multnade ganska snabbt på 
den fuktiga marken och föll sönder i mindre delar. 
Gräs och starr växte upp runt stockarna och björ
kens tunna risiga grenar ramlade snart ihop och 
gjorde det framkomligt på marken för boskapen. 
Här fanns visserligen en döende skog på gam
mal slåttermark, men den saknade den oändligt 
långsamma förmultningsprocessen och de mörka 
markförhållanden som fanns i en flerhundraårig 
obrukad lövskog av lind, alm och ek.

I det sammanslagna 14C-diagrammet i figur 2 är 
det påtagligt hur dateringar från tiden kring år noll 
är fåtaliga. Denna bild stämmer väl in med ned
gången i pollendiagrammen. Övergavs boplatserna 
under denna tid eller omlokaliserades boplatsläge
na? Kan strandängarna runt sjön ha övergetts under 
100-130 år under det första århundradet e.Kr. och 
varför skulle det då ha skett? Flyttades ängsmarker
na till ådalar längre bort från sjön eller minskade 
befolkningen i hela området under en tid?

Äldre järnålderns lämningar
Väster om Långsjön, i Björklinge socken, finns ett 
flertal exempel på registrerade fornlämningar som 
troligen är från äldre järnåldern (se fig. 6). Vid 
Åby (Raä 85), finns två resta stenar, som tillsam
mans med en triangulär stensättning är de äldsta 
inslagen i ett större gravfält, innefattande totalt 
60 lämningar. I närliggande Lund (Raä 63) och

Gränby (Raä 279) finns både triangulära och kva
dratiska stensättningar. I den nordöstra delen av 
Långsjöområdet är spåren av den äldre järnålderns 
bygder ännu tydligare. På norra sidan av Sävas- 
tabäcken i Viksta sn finns t.ex. fyra olika platser 
med resta stenar, Viksta (Raä 149), Meshattebo 
(Raä 140) och Sommaränge skog (Raä 211) och på 
södra sidan om ån finns Fasma (Tensta Raä 80). 
Meshattebo (Raä 140) har ett större gravfält med 
20 runda stensättningar, varav en har en mittsten, 
samt ytterligare 5 resta stenar.

Från Sommaränge skog finns tre dateringar från 
äldre järnålder och folkvandringstid (Forsman & 
Victor 2007). Vid gravfältet i Fasma (Tensta Raä 
80) har även det runda stensättningar med resta 
stenar. Gravfältet vid Viksta skiljer sig däremot 
från de andra genom att ha triangulära stensätt
ningar och resta stenar. Triangulära stensättning
ar finns förutom vid Viksta endast registrerad på 
ytterligare en plats inom socknen, på östra sidan 
av Vendelån (Raä 79).

Från undersökningarna vid Tibble finns grop
hus A1218, hus 3 som var ett treskeppigt stolphus, 
samt ett par härdar från denna tid. Mellan hus 3 och 
grophuset fanns en ”tom yta” vilken tolkades ha ut
gjort en åkeryta, möjligen avgränsad av en hägnad 
(Åberg & Svensson 2006). Vedarterna från härdar
na bestod av ask och tall. Från förromersk järnålder 
finns också spridda lämningar från Näsan, Varg
backen och Prästgården. Från Näsan fanns gran, 
ask och ek representerat i härdar och hassel datera
des från ett stolphål. Det är dock inte sannolikt att 
det sistnämnda representerar byggnadsmaterialet i 
stolpen. Från en nedgravning på Vargbacken date
rades ett kottefjäll från tall till förromersk järnålder 
(Hennius 2004:16; Hjärthner-Holdar muntligt & 
manusi; Dutra Leivas & Hennius 20o6:58ff.).

Romersk järnålder 
- Bygden expanderar
Det rykte från eldarna kring Långsjön under ro
mersk järnålder (kal. dat. 200-460 e.Kr.). Vilket 
tydligt syns i pollendiagrammet. Kanske var det 
från härdar eller tjärframställning kring bosätt
ningar, men kanske börjar man också rensa upp i de
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Figur j. Alar bildar ofta täta 
bestånd. Detalj från pollendiagram 
från Långsjön. Den gröna linjen 
visar alpollenvariationerna med 
den äldsta delen till vänster. De 
grå staplarna är koncentrationerna 
av kolpartiklar från samma 
sjösediment som pollenproverna. 
Orangea pilar markerar två toppar 
av kolkoncentrationer i samband 
med nedgång i alpollenhalten.
Detta samband tolkas som 
röjningar med eld av delar av 
de strandnära alkärren för bete 
eller jordbruk. Den första infaller 
under förromersk järnålder och den 
senare under romersk järnålder. 
Observera nedgången i kolpartiklar 
och uppgång i alpollenhalten i 
århundradena runt år o, som också 
syns i det daterade arkeologiska 
materialet och antas visa en 
nedgång i markanvändningen 
i området (bilder: Elisabeth 
Almgren ).

Figure 7. Alder often grows in 
dense stands. Detail from pollen 
diagram from Långsjön. The green 
line shows variations in alder pollen 
(oldest period to the left in the 
picture). The grey bars in the chart 
show concentration ofcharcoal from 
the same lake sediment as the pollen 
samples. Orange arrows mark two 
peaks of charcoal concentrations 
corresponding to decrease in alder 
pollen. This is interpreted as slash 
and burn clearances for grazing 
or farming on part ofthe alder 
wetlands close to the rivers. The first 
peak appears during the Pre-Roman 
Iron Age and the second peak 
during the Roman Iron Age. Note 
also the decrease ofcharcoal particles 
and increase in alder pollen in the 
century around the year 0. This can 
also be seen in the t4C-datings from 
the archaeological material and is 
interpreted as a decrease in land-use 
in the area (pictures: Elisabeth 
Almgren ).
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Figur 8. Granen är väl skyddad 
från försommarfrost och stormar 
under en skärm av björkar.
Detalj från pollendiagram från 
Långsjön. Den blå linjen visar 
granpollenvariationerna och 
den gröna björkpollen med den 
äldsta delen till vänster. Degrå 
staplarna är koncentrationerna 
av kolpartiklar från samma 
sjösediment som pollenproverna.
De två röda pilarna betecknar 
toppar i björkpollenhalten. Den 
första toppen föregår en snabb 
uppgång i det lokala granbeståndet 
ca 800 f.Kr.-óóo f.Kr.
(extrapolerat). Björkuppslagen 
på gamla åkermarker kan här ha 
bidragit med en utomordentligt 
skyddad uppväxtmiljö för de 
frostkänsliga unga granplantorna. 
Den senare björkfasen är daterad 
tilikö e.Kr. - työ e.Kr. (cal)
(bilder: Elisabeth Almgren).

Figure 8. The spruce is well 
protected from frost or storms below 
the birches.
Detail from pollen diagram from 
Långsjön. The blue line shows 
variation in spruce pollen and green 
line birch pollen, (oldest section to 
the left in the picture). The grey 
bars in the chart show percentages 
ofcharcoal from the same lake 
sediment as the pollen samples. The 
two red arrows show peaks in birch 
pollen percentages. The first peak 
follows a rapid rise in spruce around 
800 BC- 660 BC (extrapolated 
date). Birches on old farmland 
probably created a well protected 
environment for the frost sensitive 
young spruce plants. The later birch 
phase dates to around 30 AD-iyo 
AD (cal) (pictures: Elisabeth 
Almgren ).
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strandnära alkärren och runt de forna slåtteräng- 
arna. De sanka områdena blev allt torrare genom 
strandförskjutningen, vissa alkärr torkade ut och 
blev risiga och lättantändliga för röjningseldar.

De friska strandängarna var väldigt viktiga för 
höskörden och inhägnades troligen för att skyddas 
från boskapen (se fig. 9). De ängar som låg lägst 
hade mest starr, gräs och älggräs. Det är dock troligt 
att man även använde torrare marker för höproduk
tion, inhägnade ängsmarker med gräs, svartkämpar, 
gulmåra, smörblommor, blåklocka och ärtväxter.

Ängarna på den ganska bördiga lerjorden får 
anses ha varit helt trädlösa. För de lågt liggande 
slättområdena runt Långsjön kan tillgången på 
vatten ha varit tillräcklig över hela sommaren, så
ledes har de inte behövt skuggande träd som t.ex. 
i ett gotländskt änge. De strandnära ängarna, både 
längs Långsjön och längs ådalarna, kan dessutom 
ha översvämmats periodvis och på så vis tillförts 
nytt organiskt material som näring till jorden.

I betesmarkerna däremot var det antagligen 
vanligt med både björk och en - som nu ökar igen 
i pollendiagrammet. Det anses allmänt att träden 
hamlades under järnåldern för att få lövfoder till 
de stallade djuren (Myrdal 1999). I bygden runt 
Långsjön har hamlingen möjligen koncentrerats 
till björkarna, eftersom det inte syns någon påver
kan på andra lövträd. Björken mognar tidigt och är 
också det träd som under historisk tid hamlas mest 
(Slotte 2000). I den ljusa hagmarken blommade nu 
också rosväxter som inte betas av boskapen. Det 
odlades visserligen vete och korn, men antingen låg 
åkrarna en bra bit från Långsjön, kanske var åker
marken av mindre betydelse i detta område där det 
fanns mycket goda förutsättningar för större sam
manhängande områden för höproduktion. Dessa 
möjligheter till sammanhängande ängsarealer som 
var tillräckligt fuktiga under hela växtperioden var 
mycket viktigt för att kunna hålla en större bo
skapshjord och kanske avgörande för att bygden 
kunde expandera även under äldre järnålder.

Lövskogen behålls nästan intakt
Lövskogen med de stora lövträden - ek, alm, lind, 
ask och avenbok visar ännu inga tecken på att avver
kas. Det fanns gott om tall längs åsen och de växer

i betydligt ljusare och öppnare miljöer, där det kan 
anses ha varit lättare både att hugga ner tallen och 
att transportera ut stockarna fram till bosättningen.

Boplatser från romersk järnålder
I pollendiagrammet syns mänsklig påverkan tyd
ligt från denna tid med odling och boskapssköt
sel. Från Sommaränge 1 kan båda dessa aktiviteter 
styrkas, inte minst genom förekomsten av framför 
allt korn, vete samt eventuellt havre i makrofos- 
silproverna. Gården kringgärdades troligtvis av 
en hägnad som i södra delen utformats till en bo
skapsfålla. Utifrån grindens placering är det tro
ligt att boskapen vallats in söder ifrån det vill säga 
från de sanka ängarna utefter Sävastaån. Trots att 
benmaterialet var mycket fragmentariskt kunde 
en stor del artbestämmas eller åtminstone fast
ställas till större och mindre däggdjur. Represen
terade arter i utgjordes främst av nötdjur, svin, får/ 
get och ett benfragment av häst. Flera ben hade 
gnagts av hundar. Trots närheten till skogsområ
den i norr kunde endast tamboskap påvisas. De 
vedarter som påträffats i stolphålen visar en pre
ferens för barrträd, tall och gran, men också ek, 
asp, al, björk och salix. De sistnämnda trädslagen 
kan inte anses lämpliga som konstruktionsvirke 
varför källkritiska aspekter måste läggas på pro
vernas proveniens. Ett alternativ är förstås att 
man gjorde urvalet till konstruktionsvirke utifrån 
andra kriterier än hållbarhet och beständighet, ex
empelvis tillgång till materialet, dimensioner el
ler liknande. För tjärframställning dominerar tall 
och gran vilket även styrks av de jordprover som 
analyserats från anläggningstypen. I härdarna är 
vedartsmaterialet blandat. Förutom tall och gran 
finns björk och ask som visar på öppna marker i 
närheten. Dessutom förekommer ek i flera av här
darna (Berggren & Flennius 2004).

Utgrävningen vid Sommaränge 2 var av betyd
ligt mindre omfattning. De vedarter som kunde 
beläggas här var björk och al från två härdar (Flen
nius 2005). Indikationer på att boplatsen varit be
tydligt större är de härdar som framkom på norra 
sidan av väg 706 vid en schaktningsövervakning 
2003. Tyvärr daterades inte dessa (Fagerlund 
2004d:22ff.).
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På Näsan daterades en skärvstensansamling/ 
härd till äldre romersk järnålder vilket är den enda 
dateringen till denna period inom ytan. Funktio
nen är osäker men den vedartsanalysen visar på tall 
(Dutra Leivas & Hennius 2006).

Från Tibble (Raä 318) finns några härdar, en 
kokgrop samt en tjärgrop (A5940) från denna tid. 
I makroprovet från tjärgropen gjordes intressanta 
resultat av de fröer som tolkades utgöra exempel 
på fuktig äng eller våtmark. Starren, som domi
nerade, växer vanligt i fuktig eller våt mark, så
som strandängar, diken, kärr eller sumpskogar. 
Enstaka fynd av ytterligare fröer, bland annat av 
stagg, tyder även de på fuktig mark. Möjligen kan 
förklaring till att fröerna finns i tjärgropen vara 
att leran som klädde dess innerväggar var tagen i 
strandängszonen och kanske kan t j är tillverkning
en ha skett under veckorna runt midsommar då 
plattstarren står i frukt (Åberg & Svensson 2006: 
80, i30ff.). Från övergången mellan romersk järn
ålder och folkvandringstid finns hus 2, vilket har 
haft stolpar av tall, vilket också överlag är det do
minerande materialet i Tibble, både i härdar och i 
hus. I en enda härd (A2214) har gran använts som 
bränsle. Granen fanns ju redan i området utan att 
vara dominerande, men verkar inte ha använts 
särskilt ofta att döma av vedartsanalyserna från 
boplatserna. Undantaget är Sommaränge, där 
gran förekommer mer frekvent, i de flesta fall som 
bränsle i härdar (Berggren & Hennius 2004).

Folkvandringstid och 
vendeltid - Den odlade 
marken blir viktigare
En välmående landsbygd med stora ängsmarker, 
ljusa björkhagar och betade enesluttningar vid åsen 
fortsatte in i folkvandringstid och vendeltid. Än en 
gång bolmade röken ut över landskapet och frek
vensen kol stiger återigen i pollendiagrammet. Frå
gan är om det kommer från röjningseldar, tjärfram- 
ställning eller hushållseldar? Det har inte påträffats 
något från omgivande arkeologiska undersök
ningar som tyder på att bosättningarna blivit fler. 
Granen som förut funnits spridd bland lövskogens

stora träd, växte nu även i tallskogen och kanske 
även på jordar som torkat upp i och med strand
förskjutningen. Sådan mark var begärlig även för 
jordbruk. När granen påverkas negativt, sotpartik
lar tillkommer, rågen blir vanlig och björken ökar 
kraftigt i pollendiagrammen, så kan det vara tecken 
på att svedjebruket har kommit igång i trakten för 
att utöka odlingsarealerna. Under perioden är sä
desslagen tydligare i pollendiagrammen och rågen 
syns dessutom kontinuerligt. Rågen ”ryker”, dess 
pollen sprids för vinden och syns därför lättare i 
pollendiagrammen, men både vete och korn finns 
fortfarande representerade sedan tidigare, då deras 
pollen inte sprids någon längre sträcka kan man 
anta att åkrar anlades närmare Långsjön.

Bosättningar från folkvandringstid och vendel
tid har främst påträffats i Tibble även om några av 
dateringarna i Sommaränge sträcker sig så långt 
fram i tiden. Vid Sommaränge skog undersöktes 
också fem gravar från folkvandringstid (Forsman 
& Viktor 2007). I Tibble utgörs merparten av 
anläggningarna som daterats till folkvandrings- 
tid och vendeltid av härdar, med tall som bränsle. 
Undantaget utgörs av en kokgrop (A7263), där 
det eldats med asp. I samma kokgrop påträffades 
en klonyckel, vilken sannolikt har använts till ett 
skrin. En skelettbegravning är från samma pe
riod, liksom en tvåskeppig huskonstruktion, hus 
1. Byggnadsmaterialet i huset var tall (Åberg & 
Svensson 2006; Åberg 2005).

Alkärren används
De blöta områdena kring Långsjön, där alkärren 
tidigare växte med sin rika biologiska mångfald 
verkar nu ha tagits i bruk för andra ändamål. Alen 
minskade till sin absolut lägsta nivå medan både 
örter som trivs på fuktig mark och på kulturmark 
samt odlade sädesslag fortsatte att vara ett tydligt 
inslag i landskapet. De torra björkklädda grässlän
terna längs den väldränerade åsen blev hagmarker 
med enar och lågväxande örter och fuktängarna 
användes säkert även till efterbete på sensomma
ren. Stora delar av åsryggen och andra torrare jor
dar var helt klädda med tallskog. Under folkvand- 
ringstid/vendeltid ökade odlingen av spannmål, 
kanske i de tidigare fuktiga alkärrsområdena och
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Figur 9. Ängen är en mycket artrik miljö. De båda ängstyperna, en på blötare marker med högvuxna örter och 
gräs som nådde bonden över knäna och en på torrare områden med en överväldigande artrikedom, var järnålderns 
blommande skafferier -försommarens inhägnade färgpalett! (foto: Elisabeth Almgren).

Figure 9. Meadows are species-rich environments. The two types, one on wet land with tall grass and herbaceous 
plants, and the other on dryer land with an overwhelming richness in species were the flowering pantry ofthe Iron Age 
(photo: Elisabeth Almgren).

möjligen med användning av svedjebruk, dock i 
mindre skala än under förromersk järnålder.

Högar och storhögar runt Långsjön
I området finns ett flertal högar av varierande 
storlek och utformning som kan anses tillhöra 
yngre järnålder. Däremot finns endast uppgift om 
en treudd. Denna ligger öster om Vendelån vid 
Vallby, (Viksta 142) och ligger utanför det område 
som berörs i denna artikel. På den västra sidan av 
Långsjöområdet, inom Björklinge socken, finns 
högar på totalt 37 platser i huvudsak fördelade

inom tre områden. Enbart inom ett två km stort 
område mellan åsen i Björklinge och Björklingeån 
finns ett tiotal platser med högar. Här finns bl.a. 
den 9 m breda ”Kungshögen”, (Raä 4), och de tio 
Jarlahögarna, (Raä 44), vid Ramsjö, som tillsam
mans är en av de mest magnifika fornlämningarna 
i denna trakt (se fig. 10). Enligt Upplands runin
skrifter har en runsten stått på toppen av en av Jar
lahögarna (U1055). Runstenen, som sedan länge 
är försvunnen, finns avbildad bland annat av Ha- 
dorph i Peringskiölds monumenta. Stenen, som 
snarast var en bildsten, avbildade en ryttare med 
ett kastspjut i ena handen och omgiven av tre djur
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(drakar) (fig. n; Wessen & Jansson 1953:324).
1929 års uppteckning av fornlämningar i Björk- 

linge, uppger att området mellan byn Ramsjö och 
sandåsen bestod av inte mindre än 21 högar. En hög 
invid gården uppges vara förstörd redan på 1870-ta- 
let och ”endast gravkumlet återstår” (Eriksson & 
Eriksson 1926). Idag finns endast tio högar kvar. 
Alla mellan sju och femton meter stora. Gravfältet 
vid Ramsjö undersöktes delvis av T. J. Arne, från 
27 maj till 3 juni år 1915. Vid tillfället undersöktes 
fem högar, däribland den så kallade ”kungsgraven” 
(SHM 15488). I tre av högarna påträffades fynd av 
människoben samt bl.a. glas- och bronspärlor, bry
ne, kamfragment, nitar, vikter och keramik. Pär
lorna kan dateras till 600-tal, horisont P4 vid Lovö 
(Ljungkvist muntligt; Petré i984b:64ff.). Vikterna 
pekar dock mot en senare datering.

Strax söder om Jariahögarna, vid Raä 42, har det 
enligt FMIS undersökts ytterligare en hög. Tyvärr 
finns ingen ytterligare information om denna. 
Det finns också grupper av högar i Gränby, Lund, 
Rickberga och Åby. Vid Hammarby, på den norra 
sidan av Björklingeåns slättmark har sexton högar 
anlagts inom gravfält Raä 81, vilket sammantaget 
omfattar cirka 120 lämningar. Högarna är mellan 
fem och tolv meter stora. Platsen har i och med 
ett röse och flera skålgropar en tydlig koppling till 
bronsålder och äldre järnålder. Gravfältet, som 
är över 400 meter långt och som mest cirka 100 
meter brett, ligger på en förhöjning på den norra 
sidan av Björklingeån, med slättmark dem emel
lan. Gravfältet ingår i ett sammanhang med ett 
flertal högar, som ligger längs med ån. I Upplands 
fornminnesförenings tidskrift 1877-1890 finns 
uppteckningar om fynd funna vid Sätuna vid 
Långsjöns norra strand. I en hög påträffades ett 
bronslock till en urna. Ett svärd har ingen närmare 
fyndhänvisning, ett järnsvärd och en ”Betsman el
ler häfstång till pilbåge” påträffades i en hög 1826. 
Tre år tidigare hittades en spiralvriden tråd i en 
hög vid Sätuna, tyvärr framgår inte i vilket ma
terial (Upplands fornminnesförenings tidskrift 
i877:i8if.). Det finns inga uppgifter om några 
gravhögar som nu kan lokaliseras, vidare finns 
inga uppgifter i Fornminnesföreningens tidskrift 
om anledningen till undersökningen.

På den östra sidan av Långsjön, inom Viksta
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socken, finns det totalt fem platser med registre
rade högar, vilka är relativt utspridda i Sävastaån 
och Vendelåns dalgång. Fyra av dessa platser ligger 
på den västra sidan av Vendelån, och ingår därför 
i artikelns undersökningsområde. Högen vid Vik
sta prästgård kallas Lötkullen och kan med sina 
20 meter i diameter räknas som en monumental
hög (Viksta Raä 146). Invid Lötkullen finns flera 
andra gravar. En andra mindre hög ligger också 
på samma område (Raä 149). Mindre högar ligger 
också i Meshattebo och Rångsta.

På den västra sidan av undersökningsområdet 
finns kvadratiska stensättningar vid Hammarby, 
Läby, Nyby och Lund. Österut finns kvadratiska 
stensättningar registrerade först då man kommer 
ut i vendelåns dalgång. Rektangulära stensätt
ningar finns på den östra sidan av Långsjön vid 
Meshattebo och Sommaränge och på den västra 
sidan vid Hammarby, Rickberga, Nyby och norr 
om Långsjön vid Läby. Som tidigare nämnts är en 
närmare datering av dessa omdiskuterad (Hyen- 
strand 1974; Bennett 1987).

Sävastaåns dalgång som under bronsålder och 
äldre järnålder haft en aktiv bosättning, verkar 
bli mindre viktig under yngre järnålder (se fig. 6). 
Flera gravtyper är dock svåra att tidsbestämma, 
vilket kan ge en skev bild av bosättningarnas an
tal. Däremot verkar bosättningarna på den västra 
sidan av Långsjön i Björklingeåns dalgång expan
dera. Det finns också en betydande mängd högar 
registrerade inom grannsocknen Skuttunge. Det 
verkar därför som om den nordöstra delen av 
Långsjön inte längre är lika betydelsefull under 
yngre järnålder, utan att bosättningarna istället 
etableras inom den västra och södra sidan av un
dersökningsområdet.

Vikingatid - Lövskogen röjs
Den sammanhängande lövskogen hade ännu så 
länge fått stå orörd men under vikingatid märks 
förändringar i pollendiagrammet. Det kan tolkas 
som att lövskogen tas i anspråk på ett mer om
fattande sätt än tidigare. Under denna period 
förändrades lövskogen till utseende, ålder och 
innehåll. Skog som röjs och växer upp igen får 
en annan sammansättning i jämförelse med ti
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digare och de flesta träd blir då av samma ålder. 
På några generationer blev plötsligt lövskogen en 
tillgänglig resurs med öppna gläntor och ljusare 
markförhållanden. Här fanns inte bara en strålan
de vårflora utan även gräs och andra ljusälskande 
växter, klungor av unga plantor av björk, ask och 
gran väl lämpade för skogsbete. Skogskanten får 
en vacker övergångszon till det öppna odlings
landskapet, skogsbrynet med blommande snår 
och småträd skapas. Eken höggs först, kanske var 
det de större ekarna nära de öppna odlingsområ- 
dena som användes först och främst. Växtsättet 
för de stora ekarna i skogen var annorlunda än 
de friväxande ekarnas och de kan därför ha varit 
mer begärliga för vikingatidens skepps- eller hus
bygge. Genomgående för de stora lövträden i en 
skog är att de mörka förhållandena under lövkro
nan fyrtio-femtio meter ovan mark gör att träden 
växer snabbt på längden, får raka stammar och 
i princip inga kvistar annat än överst i kronan - 
ett träd med lövkronan som en liten kvast överst 
på stammen. En ek eller annat stort lövträd som 
växer i den ljusa utkanten av skogen får ett annat 
växtsätt med årstillväxt på bredden vilket ger en 
tjockare omkrets med stora välutvecklade grenar 
längre ner på stammen och träd som har en löv
krona som är över hälften av stammen.

När bönderna öppnade upp delar av den förut 
nästan orörda lövskogen, omformade man skogens 
struktur och började använda den för odling och 
bete. Att lövskogen öppnas och används så sent 
som under vikingatid/tidig medeltid kommer sig 
av att tillräckligt med mark redan fanns tillgäng
lig för odling och bete i och med den kontinuer
liga landhöjningen. Detta är en stor skillnad från 
bördiga områden i inlandet, där lövskogen röjdes, 
höggs och brändes fyra tusen år tidigare!

Vikingatida dateringar från området finns 
från Prästgården och Tibble (Hjärthner-Holdar 
muntligt & manus i; Åberg 2005) Vid Prästgår
den har boplatsen vikingatida dateringar. Här 
finns bland annat hus på träsyll, och dateringarna 
till 900-1000 tal. Vid Tibble påträffades en grav 
med miniatyrföremål, vilken bör höra till denna 
period. Två härdar har också 14C-daterats till 
900-1000 tal.

Den kristna kyrkan
Kristendomen blir tidigt synlig i området. Dels ge
nom runstenar med inristade kors men också med 
tidiga kyrkor samt spridda skelettbegravningar 
där begravningsskicket kan tolkas som kristet.

Väster om Långsjön finns uppgifter om 16 run
stenar, alla placerade i Björklinge sn. Två av dessa 
har för kommit; den tidigare nämnda bildstenen 
vid Ramsjö (Björklinge 44, U1055) samt en run
sten som enligt Peringskiöld skall ha stått ”...mitt 
för Sandbroo porten.” (Björklinge 109, U1058). 
Öster om sjön finns ytterligare fyra stenar inom 
vårt undersökningsområde, två i Viksta sn och två 
i Tensta sn (Wessen & Jansson 1953).

Vid Björklinge kyrka finns en sten som vittnar 
om utlandsfärder (U1048). Inskriptionen lyder 
”Gillög lät hugga till minne av Jorund, sin son, 
som dog i Hedeby” (Wessen & Jansson 1953:310). 
Två stenar (U1050 & U1060) har sannolikt iden
tiska inskriptioner och är resta till minne av ”Est 
sin fader”. Namnet Est (från Æist) återgår en
ligt Nordiskt runnamnslexikon på folkslaget es
ter (http://www.sofi.se). Värt att notera är att en 
runsten (U1034), som använts som tröskelsten i 
Tensta kyrka, omnämner såväl Torsten som Styr
björn. Texten lyder: ”bröderna Torbjörn, Torsten 
och Styrbjörn har rest stenen efter sin far Torfast” 
(Rahmqvist 1978:74).

Kyrkorna i de tre berörda socknarna byggdes ti
digt. Häradets huvudsocken tycks ha varit Tensta 
(Rahmqvist 1996:65). Tensta socken omnämns 
1292 Ecclesie Tensta och 1299 parochie Tensta. 
Tensta kyrka uppfördes i tegel under 1200-talets 
andra hälft. Det är oklart vem som stod bakom 
kyrkobyggandet. Det har antagits att det var ägar
na till Salsta. Salsta ligger dock långt från kyrkan 
och det finns andra högfrälsepersoner som hade 
jord i socknen, exempelvis Birger Persson från 
Finstaätten, hans frände Olov Björnsson och Rid
dar Röd Keldorsson (Bonnier 1987:193).

Viksta socken omnämns första gången 1299 och 
är ett tydligt exempel på en sekundärt tillkommen 
socken som brutits ut från Tensta socken sedan kyr
kan i Viksta byggts. Sockengränsen var länge diffus 
och när ekonomiska kartan för Norunda upprätta
des 1862 fick sockengränsen ritas in med hänsyn till
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Figur io. Fältbesök vid undersökningarna i Ramsjö. Sett från vänster syns Frida Arne, Ida Schetelig, Berta 
Almgren, Haakon Schetelig, Oscar Almgren och Eskil Olsson (foto: T.J. Arne 1915, ATA).

Figure 10. A visit to the archaeological excavation at Ramsjö. From the left: Frida Arne, Ida Schetelig, Berta 
Almgren, Haakon Schetelig, Oscar Almgren och Eskil Olsson (photo: T.J. Arne 1915, ATA).

att byns båda delar utgjorde skifteslag (Rahmqvist 
1996:247). Märkligt är också att socknen är delad 
i en östlig del, ”Framsocknen”, vid Viksta by och 
den västra delen ”Vikstaheden” (Lindgren 1994:5). 
Viksta kyrka byggdes förmodligen under mitten 
av 1200-talet som en stormannakyrka. Genom Er- 
iksmiraklerna kan man knyta Viksta till riddaren 
Röd Keldorsson som sannolikt haft sin sätesgård i 
byn vid tiden omkring 1300. Ramqvist har tidigare 
framfört idén att det kan vara denna storman som 
stått bakom uppförandet av kyrkan (Rahmqvist 
1996:246). Röd Keldorsson var en av de tre främsta 
ledamöterna från Tiundaland i den nämnd som på 
1290-talet utarbetade Upplandslagen.

Björklinge socken (Birklinge 1302 och Byrklinge 
1316) kan ha fått sitt namn efter ”bygden för folket 
vid birket”, björkdungen (Callisendorff 1986:28).
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Namnet tycks också ha syftat på den by eller gård 
vars jord under medeltiden fått bilda prästgården 
(Rahmqvist 1996:52). Den mellersta delen av grå- 
stenskyrkan har kunnat dateras till åtminstone 
1300-tal (Bonnier 1987:260; DMS 1:3:111). I kyrkan 
fanns ännu på 1600-talet en gravhäll från 1399 över 
riddaren Styrbjörn Torstensson och hans hustru 
(DMS 1:3:112). Det finns ingen klar rumslig kopp
ling till de samtida huvudgårdarna och inte heller 
något i de historiska källorna som skvallrar om vem 
eller vilka som stod bakom kyrkbyggnationen.

Kristna begravningar?
På ett flertal ställen inom undersökningsområdet 
har det vid schaktningsarbeten dykt upp skelett. 
Vid Sommaränge 2 (Viksta, Raä 360), påträffades

453



Figur w.Den numera försvunna bildstenen från Ramsjö så som den avbildades av Hadorph i Peringskiölds 
monumenta (efter Wessen &Jansson 1953).

Figure i i. The lost picture stone from Ramsjö as depicted by Hadorph in Peringskiöld’s Monumenta (after Wessen 
& Jansson ięys).

vid undersökningen 2004 ett människoskelett 14C- 
daterat till 1030-1220 e.Kr. Skelettet var mycket då
ligt bevarat men var troligtvis placerat i öst-västlig 
riktning med huvudet i väster. Ytterligare skelett 
skall, enligt lokalbefolkningen, ha påträffats under 
40-talet vid breddning av väg 706. Ett fotografi i 
Upplandsmuseets arkiv, märkt Sommaränge den 3 
augusti 1944, kan möjligen vara en avbildning av 
just dessa skelett (Hennius 2O0$:2Öff.).

Fyra omarkerade skelettgravar, belägna ca 200 
m söder om Björklinge kyrka, påträffades av Ivar 
Schnell 1931. Gravarna bedömdes som sannolikt 
kristna baserat på deras orientering och fynd
materialet (Göthberg & Qviström 2002; Schnell 
I979:t2f.). Schnell gjorde bedömningen att grav
fältet var omfattande, vilket senare kom att be

kräftas i samband med vidare schaktningsarbe- 
ten. 1978 utförde vägverket schaktningar söder 
om korsningen E4-Sandbrovägen och påträffade 
inte mindre än tio skelett. Skeletten var belägna 
tätt intill och på varandra samt orienterade i väst 
- östlig riktning och bedömdes som kristna (Rid
derstedt 1979). Det finns ytterligare iakttagelser 
av skelett från nedgravningen av rikskabeln, vil
ken löper i nord - sydlig riktning längs med västra 
sidan av E4. Dessutom finns uppgifter om skelett
fynd något mer söderut och på den östra sidan om 
E4 (Upplandsmuseets arkiv). Väster om 1931 års 
undersökningar har en boplats konstaterats, Raä 
311. I ett smalt schakt påträffades förhistoriska 
och efterreformatoriska lämningar (Fagerlund & 
Frölund 1993).
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Vikingatid och tidig 
medeltid - Åkerbruket tar 
alltmer mark
Under perioden vikingatid och fram till mitten 
av 1300-talet var klimatet varmare, det som bru
kar kallas Medieval Warm Period (MWP). Över
gången till tvåsäde, där en del av jorden fick ligga 
i träda medan den andra delen brukades, genom
fördes i början av medeltiden. Detta kan ha lett till 
att mer mark behövdes för åkerjord, men även en 
ordentligt gödslad ensädesåker kan ge god avkast
ning. Tvåsäde ger däremot möjlighet till minera- 
lisering under trädesperioden (Flygare muntligt). 
Ett spår av denna jordbruksexpansion kan vara det 
röjningsröse som undersöktes vid Sommaränge 1 
och som daterades till andra halvan av 1200-talet 
(Berggren & Hennius 2004). Betesmarken fick 
också läggas längre bort från bebyggelsen, på om
råden som tidigare lämnats opåverkade. Det är 
antagligen resultatet av denna omläggning som 
syns i pollendiagrammet från Långsjön med en 
mycket tydlig uppgång i enpollen tillsammans 
med en hög halt av kolpartiklar, antagligen från 
härdar och röjningseldar. Landskapet öppnades 
alltså ännu mer, åkrar och eneklädda hagmarker 
blev en mycket vanlig syn runt Långsjön (se fig. 
12). Ett ljust och omväxlande landskap var skapat 
med små inhägnade åkrar och stora blommande 
ängsmarker. På de betade blockrika moränkul
larna som kantar lerslätten växte björkar och hög
resta enar och kanske andra lövträd som kommit 
upp i skydd av stenarna.

Mitt under denna stora uppgång och utvidg
ning av betesmarken inträffar det märkliga att det 
plötsligt inte längre finns spår av råg. Eftersom 
rågen ger ifrån sig gott om pollen borde den sy
nas om den fortfarande odlades i närheten av sjön. 
Vete eller korn odlades istället, så åkrarna försvann 
inte, men odlingen ställdes antagligen om eller 
så flyttades rågodlingen långt från sjön. Rågens 
avsaknad i diagrammet håller i sig under cirka 300 
år. Dateringen är osäker, men interpolerad skulle 
den vara mellan 1000-talet och 1400-talet. Var kli
matet mer lämpat för vete och korn eller fanns det 
andra kriterier som var avgörande?

Under högmedeltid finns också underligt lite av 
de stora pollenproducerande växter som vanligtvis 
växer på öppna torra marker och i friska ängsmil- 
jöer som exempelvis måror (gulmåra, vitmåra), 
brudbröd/älggräs och korgblommiga växter (t.ex. 
hundkäx). En möjlighet är att betestrycket var ex
tra hårt under denna tid och få av dessa högväxta 
örter hann blomma innan de betades av. Kraftigt 
bete gynnar lågväxande örter som har sina blad i 
en rosett tätt intill marken. Deras blommor kan 
betas av, men bladen finns kvar och producerar nä
ring till växten (Grime & Mackey 2002).

Kolpartikelmängden är dessutom betydligt lägre 
under denna tid - skulle det kunna vara nergången 
i jordbruket som var vanlig under 1300-talet som 
syns istället för ökat betestryck? Här är pollen
diagrammet återigen tvetydigt, speciellt eftersom 
dateringen inte är helt säker. Under andra halvan 
av 1300-talet uppträder på många håll ekonomisk 
stagnation, befolkningsnedgang och ödeläggelse 
av gårdar i det som brukar kallas ”senmedeltidens 
agrarkris”. Krisen sammanfaller delvis med att di
gerdöden spreds genom landet. Effekterna av såväl 
pestepidemin som agrarkrisens omfattning och 
följder har dock diskuterats (se exempelvis Myrdal 
lpppmiff.). I Området runt Långsjön syns ingen 
klar övergivningsfas då betesmarker och åkrar helt 
växer igen. Under trettonhundratalet expanderar 
Sandbro och Sätuna i och med anläggandet av Ny
näs vid sjöns östra strand, och Lindholmen i norra 
delen. Kan förändringarna i växtligheten ha något 
med detta att göra, en konsolidering av markerna 
med ökat betestryck lokalt runt sjön?

Tider med ökat betestryck
Från och med sen vikingatid (ca 900-1000-talet) 
finns det tre distinkta toppar av enpollen. 14C-da- 
teringens stora osäkerhetsmarginal gör det svårt 
att bestämma tiden närmare än så, se daterings
diskussion i inledningen. Enen som ju behöver 
öppna marker för att växa och blomma har under 
dessa tider extra bra växtförhållanden, och det vi
sar antagligen på att de öppna hagmarkerna ökar 
både i areal och i betydelse runt Långsjön.

Den första toppen av enpollen infaller un
der sen vikingatid - antagligen under 900-ta- 
let eller 1000-talet och varar i ungefär 30-40 år.
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Nästa öppna period är kortvarig och inträffar ca 
200-240 år senare, möjligen 1200-1300-tal. Den 
tredje perioden med öppna betesmarker som bre
der ut sig runt Långsjön varar längre - runt 100 
år - och kom i samband med att rågen började od
las igen. Början av detta kan dateras till 1300-ta- 
let (interpolerat från tidigare 14C-datering mellan 
1250 - 1390 e.Kr.). Denna period, som varar un
gefär too år, skulle alltså sträcka sig in till mitten 
av 1300-talet eller alternativt ända fram till mitten 
av 1400-talet. Det är då som ekar och andra stora 
lövträd på allvar togs i bruk för byggnadsvirke.

Eken minskade stort och användes säkert till både 
båtbygge och huskonstruktioner. Det är när eken 
huggs och skogen blir glesare samtidigt som be
tesmarken gränsar tätt intill som skogsbryn upp
står i flera skikt. Den yttersta delen består då mest 
av täta slånbuskage (se fig. 13). Strax innanför det 
nästan ogenomträngliga och taggiga slånbuska- 
get finns ofta ett skikt med unga träd som annars 
skulle betas av som unga plantor. Här kan de istäl
let växa upp i en väl skyddad miljö som är både 
varm och vindstilla. I dessa miljöer växer därför 
ofta träd och buskarter som är mycket begärliga

1'IGUR 12. Åkrarna avgränsades från betesmarken vilken karakteriserades av en. I pollendiagrammet syns tre 
tydliga ökningar i enpollen från vikingatid och framåt som visar på tider med ökat betestryck. Ytterligare ett tecken 
på ökat bete är den markanta minskningen av storväxta pollenproducerande växter under högmedeltid. Lågväxande 
plantor klarar sig bättre när markerna betas (foto: Elisabeth Almgren).

1* igure 12. The tilled fields were well separated from the pastures, which were characterized by junipers. The pollen 
diagram have three distinct peaks of juniper pollen from the Viking Age and onwards, which indicate increased 
grazing. Another sign ofintense grazing is the decrease oftall pollen producing plants during the High Middle Ages. 
Low-growing plants are better adapted to grazing (photo: Elisabeth Almgren).
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Figur 13. Täta slånbuskage i skogsbryn. När eken huggs och skogen blir glesare samtidigt som betesmarken gränsar 
tätt intill, uppstår skogsbryn i flera skikt. Den yttersta delen består mest av täta slånbuskage som med sina slösande rika 
blomning ser ut som skummande vita bränningar runt de höga barkvistade grå ekarna. Strax innanför det nästan 
ogenomträngliga och taggiga slånbuskaget finns ofta ett skikt med unga träd som annars skulle betas av som unga 
plantor. Här kan de istället växa upp i en väl skyddad miljösom är både varm och vindstilla (foto: Elisabeth Almgren).

Figure 13. Thick shrubberies of blackthorn/sloe at the forest edge. When the thinned forest borders pastures, a 
layered edge oftrees and bushes often occur. The outer layer often consists ofimpenetrable blackthorn /sloe, which flower 
profusely in the spring. Young trees are protected from grazing cattle by the thick, thorny blackthorn and can grow in a 

sheltered, warm and calm environment (photo: Elisabeth Almgren).

för betande boskap, hjortar och älgar, t.ex. rönn. 
Skogsbryn är inte bara en skyddande miljö för 
olika smakrika träd och örter utan också en ljus 
och varm miljö för småfåglar, ormar, möss, sorkar, 
bin och humlor - en rik biologisk mångfald ut
vecklas i dessa skogskanter (Rizell & Gustavsson 
1998). Pollen från rosväxter - däribland slån, syns 
kontinuerligt i pollendiagrammet från denna tid.
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En ännu mera markerad ljus och öppen eneperi- 
od med björkklädda beteshagar infaller ca 170-200 
år senare och den i sin tur varar runt 130-150 år. 
Om en jämn sedimentationstakt förutsätts här, så 
rör det sig om tiden någon gång mellan 1500-ta- 
lets mitt och upp mot 1800-talet. Odlingen av 
vete/lcorn/råg verkar då ha varit lika omfattande 
runt Långsjön som under 1950-talet.
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Avslutande diskussion 
och uppsummering
En viktig del då det gäller underlaget för tolkning
arna av bebyggelseutvecklingen och resursutnytt
jandet inom området har utgjorts av resultaten 
från pollenanalysen av sjösediment från Långsjön. 
Förändringar i växtligheten beror många gånger 
på människans inverkan, t.ex. inom åkerbruket i 
form av bete och odling, vilka kan sättas i sam
band med olika expansions- regressions- eller sta
bila faser. Flera sådana faser har gått att urskilja 
utifrån sedimenten i Långsjön, (se hg. 14-16).

Betydelsen av en miljö
Miljön kring Långsjön domineras av två natur
typer, rullstensåsen och slättlandet, vilka tillsam
mans utgör bra grunder för tidig etablering och

fortsatt långvarig bosättning i området. Mest 
framträdande är den nord-sydligt orienterade 
Uppsalaåsens sträckning längs den västra sidan 
av sjön. Rullstensåsens genomsläppliga material 
gör att jorden längs åsryggen för det mesta är torr 
och tillsammans med dess obrutna sträckning i en 
nord-sydlig riktning utgör den en utmärkt kom
munikationsled genom Uppland (B. Almgren, 
muntligt). Dessutom finns två större öppna årum, 
Sävastaån med utlopp i Vendelån och Björkling- 
eån som rinner ut i Fyrisån. Även åarna är viktiga 
ur kommunikativa aspekter.

Den gamla havsbotten, Uppsalaslätten, är ytter
ligare en lokal miljöaspekt som antas ha bidragit 
till en långvarig bosättning i området. Långsjö- 
slätten ligger på ca 25 m ö.h. och beräknas ha iso
lerats runt 3000 BP (Karlsson & Risberg 2006). 
Den nästan helt stenfria jorden var lättbrukad, 
men den kanske främsta förtjänsten var att de 
svagt sluttande sidorna längs åarna verkar ha haft

Period Markutnyttjande från pollendiagram Arkeologiska lämningar
Mesolitikum Pollendiagrammet kan inte utnyttjas Inga fynd

Tidig- och mellanneolitikum Pollendiagrammet kan inte utnyttjas Spridda lösfynd framför allt kring åsen.
Senneolitikum - Äldre 
bronsålder

Pollendiagrammet kan inte utnyttjas Spridda lösfynd inom undersökningsområdet

Yngre bronsålder - Förro
mersk järnålder

Jordbruk med koncentration på ängsmarker 
bosättningar i närheten - ogräs

En tydlig bronsåldersbyggd etableras i Sävasta- 
åns dalgång. Spridda förromerska lämningar 
söder om sjön.

Första århundradet Nedgång i jordbruket Lämningar och dateringar från tiden runt Kristi 
födelse är fåtaliga på de undersökta platserna.

Romersk järnålder Betet ökar. Bygden expanderar. Flera undersökta bosätt
ningar i såväl Sävastaåns- som Björklingeåns 
dalgångar.

Folkvandringstid/vendeltid Jordbruket tillbaka på förromersk nivå igen men 
med en koncentration på ängsmarker och odling 
samt lite mer betesmark

Bosättningar i Sävasta- och Björklingeåns dal
gångar. Storhögar i huvudsak inom Björklinge
åns dalgång bl.a. vendeltida storhögar i Ramsjö.

Vikingatid Jordbruk med koncentration på betesmarker, 
ängarna finns kvar men kommer inte upp i nivå 
med ängarna under förromersk järnålder eller 
folkvandringstid

Bosättningar nästan enbart i Björklingeåns 
dalgång på den västra sidan av Långsjön.

Medeltid Flera perioder med ökat betestryck och enex
pansion

Sandbroätten och sätesgodsens etablering.

Figur 14 .En generell presentation av markutnyttjandet tolkat utifrån pollendiagrammet i relation till arkeologiska 
lämningar.

I* i G u R e 14. A general outline ofland-use interpreted from the pollen diagram in relation to the archaeological 
remains in the area.
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Långsjön, Uppland
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Prov Okal. BP Kalibrerat 1 sigma Kalibrerat 2 sigma

Lang 1 2.41 : 1585±30BP 1080e.Kr. (68.2%) 1 220e.Kr. 1020e.Kr. (95.4%) 1 280e.Kr.

Lang 13.59 : 1770±30BP 890e.Kr. (68.2%) 1020e.Kr. 830e.Kr. (95.4%) 10SOe.Kr.

Lang 14.10 : 1690±35BP 970e.Kr. (68.2%) 1110e.Kr. 900e.Kr. (95.4%) 1170e.Kr.

Lang 14.60 : 1995±35BP 640e.Kr. (68.2%) 780e.Kr. 580e.Kr. (95.4%) 840e.Kr.

Lang 15.54 : 2325+30BP 260e.Kr. (68.2%) 400e.Kr. 200e.Kr. (95.4%) 460e.Kr.

Lang 16.38 : 2565±35BP 30 f.Kr. (68.2%) 110e.Kr. 100 f.Kr. (95.4%) 180e.Kr.

Lang 17.50 : 2965±35BP 530 f.Kr. (68.2%) 380 f.Kr. 600 f.Kr. (95.4%) 310 f.Kr.

Figur 15. Ett sammanfattande pollendiagram från Långsjön där de olika arterna har grupperats efter 
växtkaraktäristik. Den vertikala axeln visar djupet från vattenytan och den horisontella axeln visar variationerna 
i den procentuella fördelningen av pollen från de olika arterna. Arter som är vanliga på betesmark och i odlad mark 
ökar från järnåldern och framåt, men ädellövskogens skuggtåligare träd minskar inte förrän under vikingatid. Alla 

dateringar är okalibrerade. För kalibrerade värden se tabell nedanför diagrammet.

Figure 15. A summarized pollen diagram from Långsjön where the different species have been grouped together 
based on their characteristics. The vertical axis shows depth from the water surface and the horizontal axis shows 
variations in the percentage distribution of the different species. Species that are common on grazed land and in 
farmland increase from the Iron Age and onwards, but the deciduous forests do not decrease substantially until the 
Late Iron Age. All dates are uncalibrated. For calibrated dates see table below the diagram.
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en nastan kontinuerlig våtängsvegetation av starr 
och älggräs ända in till medeltid. Möjligtvis över
svämmades åkanterna periodvis och bidrog till 
de sanka markförhållandena. Under bronsålderns 
första skede, då de funna bosättningsfynden kon
centreras till Sävastaåns dalgång, som ligger under 
25 m kurvan, var antagligen slättområdet runt ån 
och ut mot Vendelån ännu fuktigare.

Det särpräglade uppländska landskapet orsakat 
av att landhöjningen successivt och med relativ 
snabbhet frilagt nya landområden gjorde att det 
inte var nödvändigt för de uppländska bönderna att 
hugga, rensa och röja i lövskogarna under bronsål
dern och den tidig järnålder. Här fanns redan stora 
områden med ljusare öppnare marker som inte 
krävde samma stora ingrepp med åsen, den fuk
tiga nyligen frilagda, kalkrika och stenfria marken 
och ådalarnas svaga sluttningar. Det är först under 
vikingatid som bönderna gav sig på den förut näs
tan orörda lövskogen. Att lövskogen öppnas och 
används så sent utgör en stor skillnad från bördiga 
områden i inlandet, där lövskogen röjdes, höggs 
och brändes fyra tusen år tidigare. Därmed inte 
sagt att skogen var oviktig under äldre perioder. 
Skogens produkter har under förhistorien varit 
en mycket viktig tillgång för bland annat bränsle, 
byggmaterial och som material till redskap. I un
dersökningsområdet finns även ett flertal exempel 
på framställning av tall- och grantjära redan under 
romersk järnålder. Trots att inslaget av vilda djur 
i det osteologiska materialet från de undersökta 
boplatserna är fåtaliga, är det troligt att dessa haft 
stor betydelse. Vid Tibble påträffades skogshare, 
mindre gnagare, hjortdjur, fågel, groddjur och fisk 
(Åberg & Svensson 2006). Vidare var skogen en 
resurs då det gällde tillgång till bär, svamp, nötter 
och andra naturresurser, vilka bör ha utgjort vik
tiga inslag i kosten.

Området runt Långsjön kan under förhistorien 
med de stora skoglösa slättområdena, har erbju
dit kontinuerligt och förutsägbar betesmark och 
senare även slåttermark för boskapshjordar. Detta 
utgjorde naturligtvis en stabil grund för bosätt
ningarna där en tillförlitlig tillgång på foder till 
boskapen kompletterade en svagare och mer väx
lande korn- och veteskörd. En möjlig förklaring 
som bidragit till kontinuiteten på bosättningarna

runt Långsjön kan ha varit kombinationen av de 
bördiga och fuktiga slättområdena, åsluttningarna 
samt den torra åsen. En kombination som under
höll såväl kommunikation, handel och åkerbruk 
inom ett och samma område under lång tid och 
med skiftande yttre förhållanden. Landskapets 
naturliga förutsättningar för långvarig bosättning 
står naturligtvis inte i motsättning till sociala för
klaringsmodeller av bosättningskontinuitet, men 
kan ha utgjort ett avgörande underlag.

Betydelsen av en plats
De naturliga förutsättningarna i området är myck
et goda för att generera ett överskott, men de ut
gör inte den enda förklaringen till den medeltida 
högstatusmiljö som finns belagd i och med Sand- 
broättens gods runt sjön. Området hade redan då 
en rik och omväxlande kulturhistoria och bilden 
av en perifer obygd blir svår att belägga i det arke
ologiska materialet. Bosättningar fanns utspridda 
i området redan under neolitisk tid. Från och med 
bronsåldern syns ett omfattande lanskapsutnytt- 
jande i pollendiagrammen. Utifrån förekomsten 
av skålgropar, rösen och skärvstenshögar syns en 
tydlig etablering i området runt Viksta och in i Sä
vastaåns dalgång, betydligt tydligare än inom den 
västra sidan om sjön. Även om det finns en närvaro 
av bronsålderslämningar också i denna del. Under 
äldre järnålder syns en fortsatt tyngdpunkt i Sävas
taåns dalgång. Detta lyser också igenom vid studier 
av ortnamnen, där äldre namnformer exempelvis 
med efterleden -sta är mycket vanliga i denna del 
av undersökningsområdet (för datering av ort
namn se exempelvis Brink m.fl. 1994; Vikstrand 
& Zackrisson 2006). Under yngre järnålder för
skjuts tyngdpunkten mot Björklingeåns dalgång. 
Det är nu ett ovanligt rikt fornlämningsbestånd 
blir tydligt inom undersökningsområdet med ex
empelvis Jariahögarna i Ramsjö och omfattande 
gravfält med vikingatida högar. Här finns också 
många runstenar, där flera vittnar om kontakter 
med utlandet. Förekomsten av stora och långvari
ga bosättningar såsom Tibble (Raä 318) skiljer sig 
också från de bosättningsmönster som än så länge 
kunnat urskiljas i undersökningsområdets nordös
tra del. Utifrån pollendiagrammen dras slutsatsen
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att betet under alla tider varit viktigt i bygden.
Många forskare väljer att se övergången mel

lan yngre järnåldern och medeltid som en över
gång från en extern tillägnelse av ett överskott 
genom exempelvis vikingatågens plundringar till 
en intern exploatering av jordbruksbefolkningen 
genom jordränta och skatter under äldre medel
tid (se Berg 2003:34 och där anförd litteratur). 
Lindkvist menar att den interna exploateringen 
intimt hänger samman med framväxten av en 
central stats- eller kungamakt (Lindkvist 1990). 
I och med den framväxande kungamakten trä
der ett nytt samhällsskick fram, nämligen de som 
grundade sin ställning på relationen till kungen 
och centralmakten. Källmaterialet är dock alltför 
sparsamt för att kunna påvisa några personliga 
samband mellan förhistoriska hövdingasläkter 
och de medeltida frälsesläkterna. Det medeltida 
frälset ses istället som en ny samhällsgrupp (Berg 
2003:34). Mats G Larsson är en av dem som stu
derat kopplingen mellan stormannagårdar under 
yngre järnålder och deras eventuella fortsättning 
in i medeltid. Han menar att tendensen är att de 
förhistoriska stormannagårdarna snarast framstår 
som högst ordinära enheter under medeltid och se
nare tid och att medeltidens storgods främst utgörs 
av yngre etableringar (Larsson M.G. 1997:181).

I området runt Långsjön finns flera av de krite
rier som framförs vid diskussioner av yngre järn
ålderns och medeltidens centrala platser såsom 
exempelvis storhögar, runstenar som vittnar om 
utlandsfärder, tidiga stenkyrkor och medeltidens 
frälse. En social kontinuitet skulle innebära att med
eltidens frälse i rakt nedstigande led skulle vara 
släkt med yngre järnålderns stormän. Även om 
namnen Torsten och Styrbjörn omnämns på en 
runsten vid Tensta kyrka anser vi inte att källma
terialets karaktär tillåter sådana slutsatser, (jfr. 
Ambrosianis diskussion kring runstenen i Ben-

hamra (U200, Vada sn, Uppland och det närlig
gande Vadagodset (1964:140)). Den strukturella 

kontinuiteten och betydelsen av en plats är dock 
tydlig. Martin Hansson menar att man kan spåra 
en strukturell kontinuitet när det gäller var i land
skapet ett herravälde utövas. Det är tydligt att det 
finns platser där betydelsen av samhällets kollek
tiva medvetande runt en gård var av största vikt 
för dess existens som maktcentrum och betydelsen 
av en plats (Hansson 200i:i46f.).

Området runt Långsjön 
- bygd men ingen obygd
Att diskutera frågor om centralt eller perifert leder 
osökt till frågan; För vem? Kanske kan vi konsta
tera att sådana betraktelser är starkt färgade av vår 
samtids synsätt. Här fanns kommunikationsleder- 
na längs åarna och åsen samt transportmöjligheter 
via hålvägar i östvästlig riktning som finns regist
rerade söder om sjön. Stora arealer av bördig mark 
fanns i bruk för bete, åker och äng, tillika möjlig
heter att hålla omfattande boskapsbestånd. Sko
gen fanns som resurs för att bygga och leva, men 
också för produktion, kanske som inkomstkälla. I 
och med färdvägarna låg platsen strategiskt, i sin 
relation till andra samtida och betydelsefulla byg
der, såsom Gamla Uppsala. Här fanns också po
tentialen att expandera, i jämförelse med bygderna 
söderut i Gamla Uppsalas närhet, vilka kanske 
kan anses vara mer tätbefolkade under medeltid. 
Det är ingen slump att några av Upplands bety
delsefullaste män mer eller mindre förskansar sig 
i området runt Långsjön. Där fanns alla premisser 
som erfordrades för att befästa position och makt 
i form av tillgångar, kommunikationsmöjligheter, 
möjligheten att kontrollera dessa och inte minst 
en strukturell kontinuitet. ■
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Summary
Fields for farmers, land for gentry

T
he fact that one’s natural environment is 
of great importance for one’s survival is 
considered indisputable. Despite this, it is 
not standard practice to integrate an environme

ntal study with archaeological results, as has been 
the case with this article. This has made it possible 
to shed light on the development and importance 
of the environment for a particular area to an re
markable extent. The investigated area is the vici
nity of Lake Långsjön, in the middle of the Upp- 
landic plains, 20 km north of Uppsala. Here the 
landscape is characterised by fertile flat country, 
arid ridges and moraine land with boulders. For se
veral millennia this combination has offered good 
conditions for continuous settlement, as evidenced 
by finds and ancient monuments. The distinctive 
Upplandic landscape, caused by the elevation of 
the land gradually uncovering new areas, meant 
that the Upplandic farmers did not have to cut and 
clear the deciduous forests during the Bronze and 
Early Iron Ages. There was continuously new land 
available for crop growing and pasture, as well as 
open terrain that did not need much maintenance. 
Not until the Viking Age did farmers begin to clear 
the deciduous forests.

The arable land was practically free of stones and 
easily tilled. The main value, however, was in the 
gently sloping banks of the rivers - the Björklinge 
River to the west of Lake Långsjön, and the Sä- 
vasta River to the northeast - which seem to have 
had continuous wetland vegetation, with species 
such as sedge and meadowsweet, right up until the

Middle Ages. During prehistoric times, the area 
around Lake Långsjön, with its vast plains, may 
have offered continuous and predictable pastures, 
and later on hayfields for cattle herds. This was na
turally a stable base for the settlements, with relia
ble access to cattle fodder compensating for poor 
and fluctuating barley and wheat crops. The natural 
conditions of the area were perfect for generating 
a surplus. The river banks were important in terms 
of environment, revenue and communication.

Despite the fact that the area is often described 
as peripheral wilderness, the Middle Ages saw the 
establishment of an extensive manorial complex 
around the lake, attracting some of the most po
werful men in Uppland. Questions discussed in the 
article are therefore how this “Sandbro dynasty” 
emerged, and how far back in time an aristocra
tic environment can be traced. Why was the area 
around Lake Långsjön so interesting and how was 
this wealth created? Is it possible to trace special 
conditions, natural and/or cultural, that facilitated 
the establishment of the manorial complex?

The two river valleys are very dissimilar in 
terms of ancient remains. Along the Sävasta River, 
there is a clear and prominent presence of Bronze 
Age remains. During the Late Iron Age, the sett
lement structure shifts towards the Björklingeån 
river, where most remains of the period are found. 
Around Björklinge there are a number of very rich 
monuments from that time, for example “Kungs
högen” (‘the royal mound’) and “Jarlahögarna” 
(‘the earls’ mounds’) at Ramsjö. The area around
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Långsjön also displays several of the criteria put 
forward in discussions of Late Iron Age and Med
ieval central places, such as great mounds, rune 
stones telling of travels abroad, early stone chur
ches and the presence of medieval gentry.

In the area there were communication routes, 
vast areas of fertile land for pasture, cultivation, 
and meadow, as well as the forest with all its pos
sible sources of income. The possibilities for ex
pansion were doubtless also important. These are

not the only explanations for the medieval high 
status environment. The significance of a place is 
as important as its environment. An older exis
tence of rich milieus and people of great political 
and/or economic power provides, if not perso
nal/social continuity, then at least the possibility 
of the structural continuity of a high status envi
ronment. These factors might have combined to 
form the basis of the Sandbro dynasty’s hold on 
the district, fl
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Vendelbygdens utkanter
Stenålder till järnålder och utmarkens utnyttjande

Niclas Björck, Anton Seiler, Riksantikvarieämbetet UV GAL

O
rtnamnet Vendel är starkt förknippat 
med de rikt utrustade båtgravarna och 
den monumentala Ottarshögen som 
undersöktes i slutet av 1800-talet och början av 

1900-talet. Dessa gravar och de högre ståndsmiljö- 
erna de avspeglar har länge präglat den arkeologis
ka forskningen kring området. Kortfattat kan man 
säga att de uppseendeväckande anläggningarna bli
vit en arkeologisk traditionsdominant när det gäller 
Vendelbygdens förhistoria. På senare tid har dessa 
förhållanden förändrats avsevärt, inte minst tack 
vare de vetenskapliga insatserna i form av bl.a. av
handlingar, artiklar och uppsatser som producerats 
inom forskningsprojektet SIV - Svealand i Vendel- 

och Vikingatid, och såväl landskapet, i synnerhet den 
centrala slätten, som det yngre järnålderssamhället 
som helhet har varit föremål för fördjupade studier 
(t.ex. Arrhenius 1998; Isaksson 2000; Seiler 2001a 
& 2001b). Trots detta finns fortfarande stora kun
skapsluckor kring bygdens förhistoriska bakgrund, 
särskilt vad gäller dess perifera delar och perioderna 
fram till den äldre järnåldern. Orsakerna härför är 
att ytterst få undersökningar tidigare berört dessa 
rumsliga och tidsmässiga kontexter, samtidigt som 
behoven av förnyade inventeringar fortfarande är 
mycket stora i vissa områden (Seiler aooiaipffi).

I och med nybyggnationen av väg E4 och anslu
tande väg 709 har ett flertal arkeologiska undersök
ningar utförts i delar av Vendel som tidigare inte 
eller föga uppmärksammats. De här aktuella loka
lerna är Älby och Bålmyren i söder samt Snåret, 
Fembäcke stenålder, Fembäcke gravar och Brunnby

i norr och nordväst (fig. 1). Med avstamp i resul
taten från dessa insatser föreligger utomordentliga 
förutsättningar för att studera bygden kronologiskt 
bortom och synkront perifert i relation till båtgra
varna. Lämningar från sten-, brons- och äldre järn
ålder men även spår från yngre järnålder i den dåti
da utmarken kan bli föremål för fördjupade studier 
och följaktligen komplettera den befintliga bilden 
av Vendels utveckling under förhistorisk tid. Ge
nom att utgå från gårdsstruktur, boplatsorganisa
tion, bosättningsmönster och landskapsutnyttjande 
under några skilda perioder bör det finnas en god 
grund för att öka förståelsen för vilken typ av sam
hällen de undersökta lämningarna är spår efter.

Syftet med denna artikel är således att presentera, 
syntetisera och problematisera den nya kunskapen 
som E4-projektet genererat, detta mot bakgrund av 
Vendelbygdens utveckling i ett långtidsperspektiv. I 
ett första moment presenteras bygden i allmänna drag 
med avseende på naturgeografiska förutsättningar, 
fornlämningsmiljö och tidigare forskning. Därefter 
redogörs kortfattat för resultaten från de aktuella lo
kalerna. Slutligen förs en diskussion där de undersökta 
lämningarna sätts in i ett större sammanhang, främst 
inom bygden men även med sidoblickar mot andra 
relevanta områden. I dessa perspektiv är undersök
ningsplatserna naturligtvis både små och slumpartat 
utplacerade, men genom att resultaten läggs samman 
med tidigare forskning, t.ex. de pollendiagram som ti
digare utförts i trakten, och den kända fornlämnings- 
bilden kan dessa trots allt ge ny kunskap och förhopp
ningsvis förbättra vår förståelse av bygden.
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Stoparbo

Kättsl iamun

Fembäcke
Båtgravfältet

Gylleboda/KI

Ottarshögi

__

Figur i. Karta över Vendelbygden med de nya sträckningarna av väg E 4 och väg 709. Undersökta lokaler är 
markerade med blåa punkter, andra i texten omnämnda platser med bruna punkter.

Figure 1 .Map ofthe Vendel area with the new E4 highway and road 709. Investigated sites are marked with blue 
dots. Other places mentioned in text are noted with brown dots.
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Topografi och 
fornlämningsmilj ö
Vendels socken i Uppland ligger cirka tre mil norr 
om Uppsala. Idag består socknen av en central 
lerig dalgång med sporadiska inslag av moränim- 
pediment och god odlingsmark. Leran i Vendel 
är kalkrik till följd av att inlandsisen har eroderat 
Gävlebuktens kambrosilurområde (Grånäs 1990). 
Dalgången är omgiven av mer höglänt skogsbe- 
vuxen terräng. Landskapet har starkt förändrats 
över tiden och det kan därför vara motiverat att 
inledningsvis presentera dess karaktär, topogra
fiskt och geologiskt, under olika tidsperioder. I 
västra delen av bygden slingrar sig Vendelåsen ge
nom landskapet i nordöstlig-sydvästlig riktning.
I söder förenar sig denna ås med Uppsalaåsen. I 
väster, längs Uppsalaåsen, finns också de högst be
lägna delarna av landskapet och flerstädes uppnås 
nivåer högre än 60 meter över nuvarande havsni
vå. I norra, östra och västligaste delen av socknen 
dominerar åsmaterial och morän med smärre fö
rekomster av glacial och postglacial lera. I öst och 
i väst finns urberg i dagen och mindre områden 
med torvjordar är frekvent förekommande. I nor
ra delen av socknen utbreder sig torvjordarna över 
större områden och berg saknas. I söder och syd
väst förekommer morän, torv- respektive lerjordar 
över större sammanhängande områden.

Stark landhöjning kombinerat med ett flackt 
landskap har resulterat i en kronologisk skiktning 
av fornlämningarna i Vendelbygden. Under äldre 
perioder framträder denna skiktning tydligt ge
nom att boplatserna lokaliserats nära en samtida 
kust. Detta betyder att man finner lämningar från 
olika delar av mesolitikum ca 45-60 meter över nu
varande havsnivå medan neolitiska lämningar på
träffas 35-45 meter över havet. När det gäller yngre 
perioder finns inte samma starka samband mellan 
havet och boplatserna som under jägarstenåldern. 
Under senare perioder framträder skiktningen 
genom att fornlämningar med en viss datering 
inte förekommer under en med dessa lämningar 
samtida havsnivå, däremot förekommer ofta järn
ålderns och bronsålderns lämningar på betydligt 
högre nivåer och har alltså inte lika ofta lokalise
rats strandnära. Ett exempel på detta är den stora
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skeppssättningen och några monumentala gravrö- 
sen från bronsåldern (RAÄ 117,161,162 och 166) 
som ligger på krönet av Uppsalaåsen. De har ett 
läge som gör att de kan betraktas som territoriella 
markeringar i utkanten av en bygd.

På grund av den kronologiska skiktningen av 
fornlämningarna är nyckeln till att finna spåren 
från stenåldern att skapa en förståelse för det forn
tida landskapet i stort och smått. Landhöjningen 
och förändringarna av vattennivån är utan kon
kurrens den viktigaste variabeln för en sådan för
ståelse. Från mesolitikum till slutet av mellanneo- 
litikum höjs landet över 35 meter i denna del av 
Uppland. Processen resulterar i många mil av hori
sontell strandförskjutning. I vendelbygden liksom 
i övriga Uppland medför detta att en mångfald av 
olika landskap existerat under skilda tidsperioder. 
Att förstå bygden och lämningarna i sin kontext 
kräver därför att man försöker rekonstruera land
skapet under olika skeden. En sådan ram ökar vä
sentligt vår möjlighet att skapa förståelse för män
niskorna och samhället under olika perioder.

Lösfynd
- problem och möjligheter
Vår kunskap om fornlämningar från äldre perio
der har stora brister i vendelbygden och lösfynd 
får därför betydelse för våra försök att ge en bild 
av bygdens förhistoria. Genom århundraden har 
lösfynd, som hör till såväl stenålder som bronsål
der, påträffats i odlingsmarken i Vendeldalgången. 
Fynden visar påtagligt att lämningar från de pe
rioder som föregår järnåldern är betydligt rikare 
än vad som tidigare antagits (jfr. Saers 1969). Med 
detta i åtanke kan det vara av intresse att ställa 
frågan: Varför har vår kännedom om dessa äldre 
lämningar hittills varit så begränsad? Den mest 
uppenbara anledningen torde vara att sten- och 
bronsåldersboplatserna inte har några ovan mark 
synliga kännetecken och säkerligen ofta är be
lägna i nutida skogsmark. Den mark som främst 
utnyttjades under historisk tid och senare delen 
av järnåldern låg till stor del under vatten under 
brons- och framförallt stenålder. Detta gör att läm
ningarna från äldre perioder står att finna i miljöer
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som ligger perifert i relation till yngre järnålderns 
gravfält såväl som till bygden under historisk tid. 
Denna, för regionen typiska, avsaknad av rumslig 
överlappning mellan kronologiskt skilda perioder, 
förklarar det klena källäget kring äldre tidsperio
der i Vendeldalgången. I områden som Vendel, där 
de skärgårdsmiljöer som var aktuella för bosätt
ning under stenåldern och i viss mån bronsåldern 
tenderar att ligga i skogsmark långt från dagens 
bygder, är sannolikheten att lösfynd hittas och lo
kaler upptäcks liten. Detta är källkritiska förhål
landen som måste vägas in när slutsatser baseras 
på registrerade lösfynd och t.ex. fornlämningsbild. 
Man kan konstatera att om inte relevanta höjdni- 
våer belägna i lågexploaterade miljöer blivit spe- 
cialinventerade så är den tillgängliga bilden inte 
användbar för diskussioner kring fornlämningars 
utbredning och frekvens. Att så är fallet kan illus
treras med de resultat som specialinventeringar 
under senare år givit i skogsområdena i östra Sve
rige och södra Norrland (Åkerlund 1996; Björck 
1999b, 2000a & 2000b; Björck & Guinard 2003; 
Wikell 2005). Vid dessa arbeten har provstick på 
lägen där det bedömts kunna finnas neolitiska bo
platser gjorts. Med dessa metoder ökade mängden 
boplatser med över 3 000% (Björck 1997). Lösfynd 
är således en aspekt som kan vägas in när man för
söker ge en bild av bebyggelseutvecklingen men 
som bör användas med försiktighet. Förekomst av 
lösfynd indikerar visserligen att människor rört 
sig i området och att ytterligare spår från dessa 
grupper sannolikt finns. Man kan dock inte basera 
några slutsatser på avsaknad av lösfynd, att sådana 
inte påträffats/inlämnats visar inte att bebyggelse 
saknas. Det kan lika gärna vara ett utslag av att de 
områden som var intressanta under förhistorisk tid 
inte varit intressanta under senare perioder. I Ven
del är det sannolikt dessa förhållanden i samver
kan med den traditionsdominant som båtgravarna 
kom att bli som gjorde att så mycket av bygdens 
övriga historia fortfarande återstår att skriva.

Vendelbygden i 
långtidsperspektiv
I Uppland är antalet kända senmesolitiska, cirka 
5500-4000 f.Kr, boplatser mycket få. Det är emel
lertid sannolikt att denna bild starkt skulle föränd
ras om specialinventeringar utfördes (jfr. Hammar 
& Wikell 1996). På Södertörn har omfattande in
ventering av mesolitiska nivåer medfört att hund
ratals nya lokaler upptäckts och en trovärdig bild 
av tidens kulturlandskap och landskapsutnyttj an
de har därmed erhållits i denna region. Nämnda 
arbeten visar vikten av att en fast grund för tolk
ning skapas. Genom att en sådan grund skapas går 
arkeologin från att vara en gissningslek baserad på 
enstaka indikationer till att bli baserad på en fast 
empiri. I Uppland är emellertid få lokaler kända 
och vår bild av var människor levde under meso- 
litikum är därför begränsad. Större landyta fanns 
vid denna tid i de västligaste delarna av landskapet 
och i öst fanns endast mindre öar främst söder om 
Tierp, i det mer höglänta området kring Öster
bybruk samt längst i sydöst, norr om Åkersberga 
(fig. 2). Andelen lösfynd av mesolitisk karaktär är 
mycket liten i östra Uppland. Enstaka trindyxor är 
kända. Dessa hittas emellertid även på neolitiska 
lokaler. Vid nivåer mer än 50 meter över nuvaran
de havsnivå kan boplatser från olika skeden av me- 
solitikum förväntas. Potentiellt skulle lokaler av 
denna typ kunna förekomma längs Uppsalaåsen 
som vid denna tid utgjorde en grupp av öar i sock
nens västligaste del. I E4-projektet har lämning
ar från denna del av stenåldern undersökts strax 
norr om Vendel, framförallt öster om Månkarbo, 
t.ex. Postboda 3, Skallmyran och Stormossen 1-6 
(Björck & Guinard 2003; Guinard & Ericsson 
2006; Darmark & Sundström 2006; Guinard & 
Vogel 2006a & 2006b).

I Vendels socken finns 61 lösfynd från stenåldern 
registrerade, varav 31 bedöms höra till tidig- eller 
mellanneolitikum och övriga är från senneolitikum 
(Markus 1996; Björck 8c Guinard 2003). Det rör sig 
om yxor och andra redskap i olika bergarter. De ti- 
digneolitiska bosättningarna i Uppland har normalt 
varit lokaliserade i direkt anslutning till den dåva
rande stranden. Detta har bekräftats genom 14C-da-
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Figur 2. Den mesolitiska skärgården vid Vendelbygden. Bilden redovisar situationen cirka 4500 f.Kr. Vid denna 
tid ligger hela det område där vendelbygden senare växer fram under vatten men åsen i väster framträder som en 
långsträckt ö. Fastlandet ligger någon mil västerut och i närområdet finns några små ögrupper i norr respektive sydöst. 
På den norra har några lokaler från denna tid som undersökts inom EĄ-projektet markerats (bruna punkter). Nya 
E4-sträckningen är markerad som en linje och några större orters belägenhet är utsatt. I öster markeras den nutida 

kustens utseende vid Östhammar med en linje.

Figure 2. The Mesolithic archipelago in the Vendel area around 4500 BC. The area later to become the Vendel 
district is still totally under water, whereas the ridge to the West is visible as an elongated island. The mainland is 
situated some 10 kilometres to the West and some small groups of islands are located to the North and South east. Some 
sites from this time have been excavated on the North ofthese and are marked by brown dots. The new E 4 highway is 
marked as a line and some of the larger villages are also indicated. To the East, the current coast line is marked by a line.

tering varvid äldre boplatser visat sig ligga på högre 
nivåer (Segerberg 1999; Lindberg 2006; Björck ma
nus). Under den yngre stenåldern, vid havsnivåer 
cirka 45-35 meter över dagens, växer andelen land 
i området kontinuerligt. Skärgården utvecklas, de 
öar som under mesolitisk tid fanns längs åsen växer 
till ett allt större skärgårdsområde. Under tidigneo- 
litisk, cirka 4000-3300 f.Kr. tid tillhör östra Upp
land ett yttre skärgårdslandskap. Lokaliseringen till 
kusten avspeglar sig tydligt i att benmaterialet på 
sådana tidigneolitiska boplatser (t.ex. Anneberg, 
Västeräng, Bålmyren, Snåret, Högmossen, Skiljaren 
1 och Lilla Käringsjön) helt domineras av säl och
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fisk (Björck 1999b & 2000b; Björck m.fl. 2005; Se
gerberg 1999; Sundström & Darmark 2005).

Under mellanneolitisk tid, cirka 3300-2300 f.Kr, 
är östra Uppland del av ett rikt utvecklat skär
gårdslandskap. Landhöjningen har gjort att Upp- 
salaåsen vuxit samman med fastlandet och flera 
större och tätt liggande öar har framträtt. Under 
perioden ökar antalet kända boplatser och ande
len lösfynd betydligt. De kända lokalerna ligger i 
ungefär samma områden som de tidigneolitiska, 
dock på lägre nivåer. Precis som under mesoliti- 
kum och tidigneolitikum var bosättningarna i hu
vudsak lokaliserade till kusten. Intressant är att
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tx Gur t,. Den neolitiska skärgården i Vendelbygden. I bilden redovisas de rekonstruerade skärgårdarna för 
två faser, cirka 3400 (mellanbrun) respektive 2500 f.Kr. (ljusbrun). I bilden ligger den mesolitiska (mörkbrun) 
skärgårdsrekonstruktionen kvar som referens. Boplatser från äldre respektive yngre delen av neolitikum är markerade 
(äldre= mörkbruna punkter, yngre=ljusbruna punkter). Nya EĄ-strackningen är markerad som en linje.

liGURE 3. The Neolithic archipelago of the Vendel area. The figure shows the reconstructed archipelago for two 

phases, c. 3400 BC (brown) and c. 2500 BC (light brown). The Mesolithic reconstructed archipelago (dark brown) is 
present as reference. Settlements from the early and late parts ofthe Neolithic are marked (early = dark brown dots, 
late = light brown dots). The new E4 highway is marked as a line.

boplatserna under neolitisk tid tenderar att ligga 
i grupper längs kusten med någon mils intervall. I 
Uppland finns belägg för följande bygder, Åloppe, 
Bälinge mossar/Björklinge, Vendel, Månkarbo/ 
Tierp och Dalälven. Få lokaler är hittills under
sökta i Uppland men norr, väster och söder om 
landskapet har undersökningar utförts som givit 
intressanta resultat. Bollbacken, Västmanland, 
Fräkenrönningen Gästrikland och Häggsta på Sö
dertörn i Sörmland är några exempel på sådana 
undersökningar (Artursson 1996a, 1996b, 1996c, 
19966; Björck 1998; Olsson 1996,1997).

Boplatserna ligger både i en inre och i en yttre 
skärgårdsmiljö. Under senare delen av mellanneo- 
litikum ökar boplatstätheten i den yttre skärgår
den på bekostnad av de i den inre. Från olika delar 
av neolitikum är flera boplatser kända i området,

Glädjen, Bålmyren, Snåret, Fembäcke, Postboda 
1 och 2 är något äldre medan Bergby, Vendel 1:1, 
Karby och Raä 26 Vendels socken hör till en se
nare del av neolitikum (Markus i996:i4ff; Seiler 
i997:59ff; Papmehl-Dufay 1999; Björck & Gui- 
nard 2003; Sundström m.fl. 2006). Vid denna tid 
utgjorde landområdena i Vendelbygden fortfaran
de öar i ett skärgårdslandskap.

Indikationer på jordbruk i form av sädeskorn 
finns inte i regionen förrän vid ca 2300 f.Kr, d.v.s. 
vid övergången till senneolitikum. Vid denna tid 
finns dock sädeskorn på samtliga mer storskaligt 
undersökta lokaler i Uppland och södra Norrland 
(Ytterberg 2006a; Schierbeck 1994; Holback m.fl.
2004). Det förefaller som att en markant föränd
ring i hur landskapet brukas sker vid denna tid. 
Det är också vid denna tid som de stora lerslät-
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Figur 4. Vendelbygden vid mitten av bronsåldern. Bilden är en rekonstruktion av landskapet cirka 1000 
f.Kr. med kulturlämningar från bronsåldern samt undersökta lokaler i llĄ-projektet. Vid denna tid har i 
princip dagens vattensystem bildats. Den mellanneolitiska nivån (mörkt brun) motsvarar i bygden oftast också 
gränsen mellan morän och flack lermark. Stjärna=holkyxa, plus=skärvstenshög, triangel=stensättningar/rösen, 

romb=skålgropsblock. Nya EĄ-strackningen är markerad som en linje.

Figure 4. The Vendel area by the Middle Bronze Age. The figure is a reconstruction ofthe landscape by 
approximately 1000 BC. Illustrated in the figure are cultural remains from the Bronze Age and some ofthe sites 
investigated through the E 4-project. As seen in the figure most ofthe water systems existing today have already formed 
by this time. The Middle Neolithic reconstructed archipelago is still present for reference purposes (dark brown) and 
this level usually corresponds to the boundary between moraine and flat clay lands in the area. Symbolised in the figure 

is star = socketed axe, plus = heap of fire-cracked stone, triangle = stone-settings/cairns, rhomb = bolder with cup 
marks. The new E4 highway is marked as a line.

terna, som fortfarande i vår tid så starkt präglar 
landskapet, höjer sig ur havet. Detta skeende har 
naturligtvis inlett en storskalig förändring av land
skapets karaktär. Omkring 1000 år f.Kr. drar sig 
havet slutligen undan och det hydrologiska system 
som fortfarande präglar Vendelbygden började 
långsamt ta form. Dominerande i detta system är 
den långsträckta och grunda Vendelsjön som haft 
ungefär samma utsträckning sedan den avsnördes 
under bronsåldern (Arrhenius m.fl. 1990:63; Ek
ström i994:i2ff.). Vendelsjön är cirka 9 kilometer 
lång och har en sydväst-nordostlig utsträckning. 
Viktigast för vattentillflödet i sjön är Tegelsmora

ån, Valla ån, Tassbäcken och Hovsbäcken. I byg
dens södra del bör även nämnas den numera helt 
utdikade Burungesjön. Systemet avvattnas mot 
söder längs Vendelån som rinner ut i Fyrisån vid 
Vattholma. De beskrivna naturgeografiska för
hållandena har haft stor betydelse för den agrara 
utvecklingen i Vendelbygden, ett förhållande som 
indikeras av att huvuddelen av bygdens fornläm- 
ningar är koncentrerade till den bördiga slätten 
väster och söder om sjön (Seiler 200ia:36ff.). Av 
dessa fornlämningar och lösfynd hör en stor ma
joritet till yngre järnåldern och ytterst få till sen- 
neolitikum och bronsåldern (fig. 4). När det gäller
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Figur 5. Vendelbygden under vendeltid, cirka yo o e. Kr, med lämningar från yngre järnålder. Skärgården ligger 
nära vår nutida strandlinje ungefär 50 kilometer öster om Snåret. Lämningarna koncentreras till lermarkerna kring 
Vendelsjön. triangel=gravar, plus=runsten. Nya EĄ-strackningen är markerad som en linje.

Figure 5. The Vendel area during the VendelPeriod, approximately 700 AD. The figure presents remains from 
the Late Iron Age. The archipelago is situated in close proximity to our current shore line, about 50 kilometres east of 
Snåret. The remains are concentrated to the clay lands around the Vendel lake. Symbolised in the figure is triangle = 
graves, plus = rune stone. The new E4 highway is marked as a line.

bronsåldern och senneolitikum finns 34 lösfynd, 
varav 31 stycken är skafthålsyxor. Bronsåldern är 
i övrigt representerad genom rösen och andra gra
var på krönen av Uppsalaåsen samt genom mitt- 
blockgravar som ensamma, i grupp och ibland med 
några skärvstenshögar bildar små sammanhäng
ande fornlämningslokaler på moränförhöjningar. 
Tydliga koncentrationer kan skönjas på flera håll 
i bygdens södra delar men mindre förekomster 
finns även i norr, däribland några skålgropsblock 
(Seiler 200ia:i3ifi). Tecken på antropogen verk
samhet under mellersta och yngre bronsålder kan 
i övrigt avläsas i pollendiagram från borrkärnor i 
Vendels centrala delar (Karlsson lpp^idffi).

Spåren från förromersk och romersk järnålder 
är än mer sporadiska. Enstaka boplatsanläggning
ar i kyrkans närhet har genom 14C-analys kunnat 
knytas till dessa perioder, i övrigt rör det sig mest 
om några få omsorgsfullt lagda stensättningar i

Vendels södra delar samt om enstaka lösfynd av 
eldslagningsstenar (Seiler 200ia:47,132).

Lämningarna från yngre järnålder är däremot 
mycket talrika och gravfält av varierande storlekar, 
runstenar och lösfynd vittnar om att den centrala 
bygden varit tätt bebyggd från folkvandringstid 
och framåt (fig. 5). Som tidigare nämnts var upp
märksamheten länge nästan enbart riktat mot 
båtgravarna och Ottarshögen, med diskussioner 
kring de gravlagdas identitet, ekonomiska resurser 
och position i samhället. Det förhållandet har dock 
förbättrats avsevärt under det senaste decennium, 
och bilden av en rik bygd med utomordentliga för
utsättningar för ett bärkraftigt jordbruk, inslag av 
stormannadomäner och bondbyar med hög grad 
av självständighet gentemot samhällets övre strata 
har kunnat skisseras (Seiler 2001a & 2001b).
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Snåret - En plats i Vendel
År 2003 undersöktes Snåret, en plats som belyser 
flera perioder och sammanhang i Vendelbygdens 
historia (Björck & Larsson 2007a). Det kan därför 
vara av intresse att i detalj analysera när, hur och 
varför denna plats utnyttjats.

Spåren efter förhistorisk bosättning vid Snåret 
sträckte sig över ett hektar stort område. Topo
grafin varierade från sankmark (Fallsbodadam- 
men) över sandiga stenfria ytor till mycket stenig 
och blockig morän. Alla delar av området har på 
olika sätt och under olika perioder utnyttjats. I det 
följande skall resultaten från undersökningen vid 
Snåret summeras.

Snåret var en komplicerad fornlämning med 
flera faser som i tid sträcker sig över 5000 år. Ut
gångspunkten i denna presentation är förutom ar
keologiska resultat platsens topografi och geologi. 
Det är utan tvekan så att landskapets dynamik 
under de 5000 år platsen brukades har haft stor 
betydelse. Beskrivningen av platsen och hur den 
brukats börjar omkring 3600 f.Kr. Tanken är att vi 
här skall ge en beskrivning av hur landskapets för
ändring har gått hand i hand med hur människor
nas bruk av platsen successivt förändrats genom 
årtusendena. Den arkeologiska undersökningen 
har visat att denna oansenliga plats i skogen hade 
en lång och varierad historia att berätta; från att 
ha utgjort ett skär i Litorinahavet, till att bli en 
tjärframställningsplats långt ut i skogen.

De rekonstruktioner som presenteras nedan syf
tar till att illustrera förändring över tiden och hur 
människor i helt olika samhällen valt att utnyttja 
platsen. Rekonstruktionerna bygger på en rad me
toder och arkeologiska iakttagelser. Bilden av mil
jön har sin grund i tolkningen av topografin. En 
förståelse för landskapet, t.ex. relationen mellan 
land och vatten under olika skeden har skapats ge
nom strandlinjerekonstruktioner och genom ana
lyser av kiselmikrofossil. Paleoekologiska analyser 
har utnyttjats för att skapa en bild av närmiljön 
under skilda faser. Anläggningar, artefakter och 
benmaterial har bidragit till att skapa förståelse 
för bruket av platsen. Tolkningar som också erhål
lits stöd genom fosfat-, slitspårs-, diatomé-, kera
mik- och lipidanalyser.
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När resultaten från analyserna har relaterats till 
daterade kontexter har en bild av landskapet och 
människornas verksamhet skapats. Här skall dessa 
resultat vävas samman till en bild av hur platsen 
tett sig och brukats genom årtusendena.

Snåret under jägarstenåldern
Omkring 3600 f.Kr. kan man räkna med att de 
första stenblocken vid Snåret bryter havets yta. 
När landet stiger upp ur havet börjar naturkraf
terna omforma platsen. Litorinahavet svallar över 
moränen och spolar bort sand och grus medan 
större stenblock orubbade blir kvar. Detta gör att 
mer höglänta partier blir blockiga och finare ma
terial avsätts på låglänta partier ute i grunt vatten. 
Några hundra år senare då landhöljningen gjort 
att havet stod omkring 43 meter över dagens nivå 
hade en flack fin sandstrand vuxit fram nedanför 
de steniga höglänta partierna. Snåret låg vid den
na tid i inre delen av en grund fjärd i en vidsträckt 
skärgård. Mycket sker i landskapet vid denna tid, 
ädellövskogen breder ut sig, Fallsbodadammen av
snörs och blir till en sjö. Dessa förhållanden har 
stor betydelse för hur platsen brukas under de 
äldsta skedena. En pasströskel, belägen rakt norr 
om boplatsen, inmättes till nivån cirka 44 meter 
över havet vilket ger den nivå då de processer som 
omvandlar Fallsboda dammen till en sjö börjar. 
När landhöjningen gjort att havet stod strax nedan 
43 meter över nuvarande nivå kan vi således räkna 
med att Snåret legat på ett sandigt sadelläge mellan 
Litorinahavets strand och en mindre sjö. Fornsjön 
Fallsbodadammen kan rekonstrueras och visar sig 
ha varit en oregelbunden cirka 6 hektar stor och 
maximalt 3 meter djup bassäng. Till storleken kan 
den jämföras med t.ex. Edjön eller Holmsjön som 
idag finns cirka 50 kilometer ostnordost om Upp
sala. Djupet är inte heller anmärkningsvärt litet 
utan kan jämföras med flera av de sjöar som finns 
i Uppland idag, t.ex. Rastsjön, Dannemorasjön, 
Lillsjön, Strömaren och Fälaren. Alla dessa sjöar 
kännetecknas av ett maximalt djup på omkring 2,5 
meter. Flera av dessa kännetecknas också av ett 
gott fiske med arter som gädda, abborre, vitfisk, 
lake, sutare, mört och t.ex. braxen. En öppen sjö 
fanns således redan under tidigneolitikum och det
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Figur 6. Rekonstruktion av den neolitiska aktivitetsytan vid Snåret omkring 3400 f.Kr. Flera hyddor har funnits 
vid platsen som vid denna tid låg vid Litorinahavets strand. Under loppet av neolitikum omvandlas havet i öster till 
sankmark och platsen överges för att ligga mer eller mindre öde i århundraden. Omkring 2800-2300 f.Kr. har Snåret 
blivit en skogrik inlandsmiljö men sjön i nordväst har sannolikt funnits kvar i århundraden. Skogen präglas vid 
denna tid av arter såsom hassel, tall, björk, ask, alm och lind. Ymnig strandvegetation bör ha präglat miljön vid den 
igenväxande sjön (bilden framställd av Maria Ytterberg i samarbete med Niclas Björck & Fredrik Larsson).

Figure 6. Reconstruction ofthe Neolithic activity area at Snåret, about 33 00 BC. Judging by the results from the 
investigation, several huts have been situated at the site, which by this time was located by the shore of the Litorina 
Sea. During the Neolithic the sea to the East is transformed into bog land and the settlement is abandoned, to lie more 
or less deserted for centuries. About 2800-2300 BC, Snåret has become a forested inland area although the lake to the 
Northwest has probably remained for centuries. The forest is by this time dominated by hazel, pine, birch, ash, elm 
and lime tree. Lush beach vegetation would have dominated the environment by the overgrowing lake (illustration by 
Maria Ytterberg in cooperation with Niclas Björck & Fredrik Larsson).

förefaller rimligt att denna har haft öppet vatten 
långt fram i mellanneolitikum. Hur lång tid som 
öppet vatten funnits är omöjligt att säkert avgöra.

Bedömt utifrån vedartsanalysen präglas vege
tationen vid denna tid av tall, men även ask och 
ek växer i området. Vi vet emellertid att ädellöv
skogen vid denna tid breder ut sig och lövträd, 
såsom björk, hassel, alm, ask och lind sannolikt 
också växer i närområdet. Pollendiagram från när
belägna mossar visar att vegetationen i skärgårds-

landskapet domineras av tall, björk och al men 
mindre inslag av andra arter finns (Karlsson 1999 
& 2oo4:6f; Segerberg 1999). Man kan konstatera 
att strandvegetation såväl vid havet som vid sjön 
präglar platsen. I dessa miljöer trivs växter som 
havtorn, malört och mållor.

Vid denna tid och i denna miljö tas stranden i 
söder i besittning och de som bor där har också 
någon slags verksamhet vid sjön i norr. De män
niskor som på detta sätt för första gången kommer
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till platsen är jägare och samlare. De tidigneoli- 
tiska lämningarna vid Snåret utgör en liten neo- 
litisk kustboplats med spår efter tre hyddor (hg. 
6). Fynden från denna fas består av rester från ke
ramikkärl, stenredskap och brända ben från jakt
vilt. Att döma av djurbenen är det främst säl och 
hsk som utnyttjas. Keramiken är främst spets- och 
rundbottnade kärl ornerade med grunda dragna 
linjer och gropar. Kärlen har varit grovväggiga 
och organiska beläggningar har daterats till cirka 
3400-3300 f.Kr. Det är sannolikt att det rör sig om 
ett kort tidsskede inom intervallet. Att döma av 
benmaterialet har platsen inte utnyttjats säsongs
mässigt utan året om.

En analys av en kokgrop ger en intressant in
blick i vardagen. Materialet har insamlats i strand
zonen vid Litorinahavet, d.v.s. ett direkt bevis på 
platsens strandnära läge under fasen. De mycket 
stora mängder fytoliter som påträffades i gropen 
indikerar att det som hanterats är växter. De små 
variationerna i sammansättningen tyder dess
utom på en ensartad vegetationskälla. De flesta 
identiherade diatoméarterna är av en typ som 
kan förväntas på vegetation i en brackvattenmiljö. 
Fynden har tolkats som att gropen använts för till
redning av någon form av vatten- eller strandve
getation under det äldsta skedet på platsen. Det 
hnns flera växter i dessa miljöer som är ätliga och 
tänkbara i sammanhanget, t.ex. vass, sjönöt, säv, 
pilblad, näckros eller kaveldun. Detta direkta be
lägg på att man brukat vattenväxter bör få stor 
betydelse för vår förståelse för hur man levt och 
livnärt sig i östra Sverige under neolitikum. Vad 
utgjorde egentligen basmat för dessa människor? 
Att svara på detta är naturligtvis svårt, men uti
från vad vi genom gropen vid Snåret faktiskt vet 
kan förhållandena belysas på ett nytt sätt genom 
att se på växtanvändning hos mer sentida befolk
ningar i nordliga områden. Vegetabilierna är rika 
på kolhydrater och utgör ett bra komplement till 
de marina resurserna från jakt och hske i skärgår
den. Dessa vegetabilier är sannolikt att betrakta 
som en basföda som kompletterat de marina djur 
vi alltid finner på boplatserna från skedet. Utförda 
lipidanalyser på lerkärl visar att växterna har ut
gjort en lika viktig del av kosten som animaliska 
resurser (Björck & Larsson 2007a).

Det hnns spår som visar att man har återkommit 
till platsen under mellanneolitikum. Aktiviteterna 
vid Snåret under denna tid är mycket begränsade 
och synliga huvudsakligen som enstaka anlägg
ningar och sporadiskt förekommande fyndmate
rial (keramik, sten). Vistelserna under denna pe
riod har varit kortvariga och möjligen handlar det 
om jakt och hske som utgår från de kustboplatser 
som hnns längre åt öster vid denna tid (Björck & 
Lindberg manus). Hur länge fornsjön Fallsboda- 
dammen haft öppen vattenspegel är svårt att sä
kert avgöra. Möjligen ger dateringen av nämnda 
fas, cirka 2800-2500 f.Kr, en uppfattning om hur 
långt fram i tiden sjön faktiskt existerade.

Snåret under senneolitikum 
och bronsålder
Trots att det är samma plats var det landskap man 
mötte vid Snåret under senneolitikum och brons
ålder ett helt annat. Vid denna tid kan Snåret 
karaktäriseras som en sandig skogsmark med en 
markerad moränbildning, de tidigneolitiska skä
ren, i norr. Mot nordväst och sydöst avgränsas det 
sandiga partiet nu av våtmarker, platsen för den 
tidigneolitiska sjön respektive havet.

Skogen domineras vid denna tid av tall och i viss 
mån björk men hassel, ask, en, alm, lind och ek fö
rekommer. Under sista delen av bronsåldern öka
de andelen gran på bekostnad av lövskogen. Med 
ledning av anläggningar och fyndbild får man anta 
att Snåret vid denna tid är ett öppet, troligen be
tat, kulturlandskap. Flera andra i sammanhanget 
relevanta data, t.ex. pollenanalyser, pekar på vege- 
tationsförändringar med spår av röjning och od
ling först under brons- och äldsta järnålder.

Det hnns sporadiska fynd och vissa konstruk
tioner vid Snåret som kan höra till senneolitikum 
men aktiviteterna under perioden är av begränsad 
omfattning. Avsaknad av dateringar och avsak
naden av typer som med säkerhet kan knytas till 
perioden gör fasen svårfångad. Under bronsål
dern har Snåret varit desto mer flitigt utnyttjat. 
Vid denna tid är det framförallt den norra delen 
av platsen som utnyttjats. Baserat på datering
arna kan aktiviteterna indelas i åtminstone en 
äldre och en yngre fas: cirka 1100-1000 f.Kr. och
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Figur 7. Omkring 1000 f.Kr. har även sjön blivit sankmark och en gård etablerats vid Snåret. Landskapet omkring 
gården är betad kulturmark och i den höglänta moränen har man börjat begrava sina döda (bilden framställd av 
Maria Ytterberg i samarbete med Niclas Björck & Fredrik Larsson).

Figure 7 .By c. 10 00 BC the lake has also turned in to bog land anda farm has been established by Snåret. The 
farm is located in a grazed cultural landscape and in on the higher moraine grounds burials have started to appear 
(illustration by Maria Ytterberg in cooperation with Niclas Björck & Fredrik Larsson).

980-800 f.Kr. d.v.s. bronsålderns perioder III, IV 
och V. Troligen har platsen brukats kontinuerligt, 
men aktiviteterna har förändrats över tiden. Att 
döma av benmaterialet (får, nöt och svin och ett 
litet inslag av jaktvilt) var det boskapsskötande 
bönder som levde på platsen vid denna tid. Spåren 
efter bönderna är rikliga och fynden av keramik 
och redskap i sten ger oss en inblick i deras var
dag. Utmärkande för bronsålderns keramik, är att 
man till skillnad från stenålderskeramiken inte har 
lagt samma tyngd på ren dekor, istället har man

koncentrerat sig på att uttrycka kärlets praktiska 
och symboliska funktioner i ytbehandlingen och 
formen. Dessutom är keramiken i jämförelse med 
stenålderskeramiken mindre fragmenterad. Kera
miken består av stora tunnformiga rabbiga kärl 
ornerade med knoppar och vulster, men också 
strimmig keramik och enstaka kärl ornerade med 
textilintryck. Textilkeramiken avviker från det 
övriga materialet och möjligen är det infört från 
någon annan region. Dessa keramiktyper har sin 
huvudutbredning på den östra sidan av Östersjön.
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Figur 8. Snåret cirka 850 fKr. under den yngre fasen av bronsåldern. Platsen har mer utpräglade spår efter 
specialiserat hantverk. Fler ytor har stenröjts och gravfältet växer till (bilden framställd av Maria Ytterberg i 
samarbete med Niclas Björck & Fredrik Larsson).
Figure 8. Snåret at about 8;o BC, the later phase ofthe Bronze Age. The settlement show traces of specialised 
craft. Several areas have been cleared from boulders and the burial ground grows (illustration by Maria Ytterberg in 
cooperation with Niclas Björck & Fredrik Larsson).

Den flinta som vissa av redskapen är tillverkade i 
kommer från södra Sverige. Bönderna verkar så
ledes ha haft ett vidsträckt kontaktnät både mot 
öster och söder.

Det är svårt att göra en kronologisk indelning 
av lämningarna från bronsåldern. Det finns en rad 
källkritiska problem kring dateringar, hur lång tid 
hus brukats och inte minst tolkningar av kontex
ter. Om skeendena som dokumenterats vid Snåret 
ändå fördelas på en äldre och en yngre fas erhålls 
följande bild.

Det sätt på vilket platsen brukades under pe
rioden avspeglas i topografin. Hus och till viss 
del specialiserade aktiviteter finns på den flacka 
sandmarken medan de höglänta partierna verkar 
ha brukats vid gravläggningar och andra rituella 
aktiviteter. På den flacka sandmarken byggs un
der den äldre bronsåldersfasen ett treskeppigt hus 
med lerklinade väggar och bredvid detta anläggs 
en mindre ekonomibyggnad, kanske ett förråd för 
föda eller hö (fig. 7). Intill sankmarken i norr reses 
samtidigt en välbyggd vindskyddsliknande kon-
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Figur 9. Under äldre järnålder är Snåret fortfarande ett starkt kulturpåverkat landskap. Bostadshuset dominerar 
norra delen av platsen och i söder sker aktiviteter kring ett vindskydd. Spåren antyder en rumslig uppdelning av 
aktiviteterna på platsen (bilden framställd av Maria Ytterberg i samarbete med Niclas Björck & Fredrik Larsson).

Figure 9. During the Early Iron Age, Snåret is still located in a cultural landscape. The dwelling building 
dominates the north part of the site and to the south activities takes place by a wind break. The traces suggest a spatial 
division of the activities (illustration by Maria Ytterberg in cooperation with Niclas Björck & Fredrik Larsson).

struktion. I det höglänta blockiga partiet börjar 
vid samma tid stensättningar anläggas och skål
gropar knackas. Flertalet av skålgroparna förlädes 
till området längs med och i förlängningen av en 
35 meter lång stenröjd väg som löper från sand
marken i söder, rakt norrut upp i den höglänta 
steniga terrängen. Även söder om denna väg i 
mer låglänt terräng låg skålgropar på block. I det 
höglänta moränområdet har också någon form av 
byggnad rests. Lokaliseringen av byggnaden till 
ett mycket blockigt krönläge indikerar att läget

var av så stor betydelse att man gjort sig omaket 
att stenröja platsen. En gångstig har också röjts 
upp genom moränen. Stigen går i nordsydlig rikt
ning upp mot området med byggnaden. Lägger 
man till detta förekomsten av offer, de många 
stensättningarna och skålgroparna inom denna 
del av lokalen framträder en speciell miljö. Det 
ligger nära till hands att föreslå att byggnaden 
som rests i krönläget kan ha utgjort någon form 
av kulthus och att stigen kan vara en processions- 
väg. Gravkonstruktionerna innehöll generellt få
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fynd, men i några hittades löpare, underliggare, 
bryne, obestämbara ben och keramik.

Under den yngre bronsåldersfasen (fig. 8) finns 
en rektangulär hägnad som är cirka 70 kvadratme
ter stor. Där påträffades keramik, ben, kokgropar 
samt en underliggare och en löpare. Med ledning 
av fyndbilden och anläggningarna inom hägnaden 
kan denna antas ha omslutit någon form av spe
cialiserad aktivitet. Sådana aktiviteter fanns det 
spår efter även inom andra delar av lokalen under 
denna fas. För hägnaderna utnyttjar man ibland 
platsens naturliga topografi och ibland är hägna
derna uppbyggda med störar. Det är möjligt att 
man hägnat aktiviteterna för att inte betande djur 
skulle gå i dessa områden, alternativt utgör de fål
lor för tamdjuren. I området finns vid denna tid 
två vindskydd samt härdar och kokgropar. Vind
skydden och de omgivande anläggningarna samt 
fyndmaterialet bildar en kontext som verkar ha 
omfattat aktiviteter som matlagning, tjärhante- 
ring, flintbearbetning och hantering av både do- 
mesticerade djur samt mindre mängder jaktvilt.

Materialet i nämnda områden kan ses som ett 
normalt boplatsmaterial från bronsåldern men i 
en sällan skådad kvantitet. Anmärkningsvärt för 
platsen överlag är den stora mängden med rabbad 
och grövre keramik. Kärl av typen polerade skålar, 
som annars är typiska för bronsålderns keramik i 
regionen, förefaller till stor del saknas. Sannolikt 
speglar detta platsens funktion och indikerar att 
man haft en tyngdpunkt på produktion. De ibland 
stora mängderna tjära som framkom i lipidanaly- 
serna indikerar möjligen produktion av tjära. En 
nära parallell i detta avseende är Glädjen på grän
sen mellan Vendels och Tierps socknar, vars kera
mik är samtida med den äldre bronsålderfasen vid 
Snåret (Lindberg 2006).

Det är möjligt att platsen under den yngre fa
sen kan ha fått en ny funktion. För en sådan tolk
ning talar den för perioden ovanliga dominansen 
av grov brukskeramik samtidigt som det saknas 
säkert daterade hus som hör till denna fas. Detta 
skulle kunna tolkas som att platsens funktion änd
rats från en gård till en mer specialiserad plats för 
hantverk. Det kan emellertid också vara så att en 
gård som hör till den yngre fasen finns i närområ
det men utanför undersökningsområdet.

Snåret under äldre järnålder

Den äldre järnålderns landskap vid Snåret har 
mycket gemensamt med bronsålderns. När det gäl
ler landskapet sker inga stora förändringar såsom 
skett tidigare. Våtmarkerna och de sandiga parti
erna har en likartad karaktär och utbredning. Pol
lenanalyserna visar att betesmarker förekommit i 
närområdet alltsedan bronsåldern. Kring vår tide
räknings början kan emellertid också spår av od
ling beläggas i området. Vid samma tid finns också 
örnbräken som kan tolkas som spår efter röjnings- 
bränning (Karlsson 2004:9). Den största föränd
ringen av landskapet är annars att granen blir allt
mer vanlig. Granen fanns redan under bronsåldern 
men från och med äldre järnåldern är förekomsten 
att döma av vedartsanalysen stor. Landskapet do
mineras sannolikt av gran och tall, med mindre in
slag av lövträd som vide och lind, ask, björk och ek. 
Av intresse är också att fruktträd fanns vid Snåret 
under äldre järnålder. Man kan dock inte bedöma 
vilken typ av träd det är, t.ex. kan det vara fråga 
om hagtorn, men även andra träd i denna familj 
är möjliga. Antagligen utgör området kring Snåret 
vid denna tid åtminstone delvis ett öppet kultur
landskap med rötter i bronsåldern.

Under äldre järnålder kan aktiviteter från tre 
skilda faser iakttas vid Snåret (fig. 9). Under för
romersk järnålder, 500-200 f.Kr, grävs gropar 
inom det område som en gång utgjorde den neo- 
litiska boplatsen på lokalens södra del. Hantering 
av keramik och mjölkprodukter har kunnat be
läggas vid dessa. Några hundra år senare, vid ti
den för vår tideräknings början, anläggs en härd 
och en kokgrop i samma område. Inget tyder 
på mer permanenta konstruktioner under fasen 
och troligen är det fråga om tillfälliga vistelser. 
Mer aktiviteter verkar det vara vid Snåret under 
romersk järnålder, 200- och 300-talet e.Kr. Då 
etableras en gård inom den nordvästligaste de
len av boplatsen. Kokgropar indikerar att även 
andra aktiviteter skett i anslutning till gården. I 
södra delen av platsen reses samtidigt ett vind
skydd strax söder om de då sedan länge övergivna 
golvlagren till Hydda 2 och 3. De olika typerna av 
anläggningar som finns på norra respektive södra 
delen av boplatsen indikerar någon form av akti-
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vitetsuppdelning. Kokgropar/boende i norr och 
vindskydd/spridda gropar i söder.

Gården från äldre järnålder vid Snåret får an
tas ha varit en till stor del självförsörjande gård av 
samma slag som de under bronsåldern.

Snåret under yngre järnålder 
och historisk tid
När människorna överger Snåret under äldre järn
ålder ligger platsen troligen öde i århundraden och 
ingen kom någonsin att bosätta sig permanent vid 
Snåret igen. Under yngre järnålder har det öppna 
kulturlandskapet som länge präglade platsen vuxit 
igen och den domineras istället av gran- och tall
skog. Man kan anta att även sankmarkerna vid 
denna tid börjat bli trädbevuxna. I vedartsanaly- 
sen från denna fas finns inslag som tyder på bus
kar, lövsly och lövträd. Möjligen indikerar detta 
att tämligen omfattande avverkning skett i när
området vid denna tid.

Spåren från de yngre skedena tyder alla på ett 
utmarksbruk av platsen. Under vendeltid anläggs 
en åtta meter stor tjärframställningsanläggning. 
Gropen är den äldsta daterade tjäranläggningen 
av detta slag men andra anläggningar med snarli
ka dateringar verkar inte vara ovanliga i skogarna 
runt Vendel utan har påträffats på många platser, 
t.ex. Fembäcke, Bålmyren, Stormossen, Postbo
da (Hennius m.fl. aoognpff; Björck & Lindberg 
manus; Björck & Larsson 2007a). Placeringen av 
gropen inom moränområdet är svårbegriplig ef
tersom det måste ha varit mycket svårt att gräva 
bland blocken. Kanske var det den till synes sten
fria ytan (efter stenröjningen under bronsåldern) 
som lockade tjärhantverkarna att försöka gräva 
gropen just där. Dateringen av tjärgropen visar 
att hantverkarna vistades och arbetade på plat
sen under 700-talet e.Kr. Förutom tjärhantverket 
fanns fler aktiviteter på platsen, vilket en samtida 
ugn belägen öster om tjärgropen visar. Ugnen har 
möjligen använts vid matlagning. I båda anlägg
ningarna påträffades kol av främst tall men i ug
nen även sly och buskvegetation av lövträd.

När Snåret överges under yngre järnålder kom
mer platsen att till stora delar ligga öde fram till 
vår tid. Mindre aktiviteter från senare tid finns

visserligen men det är tydligt att dessa blir alltmer 
temporära till sin karaktär. Den mest påtagliga är 
att man grävt ur ett område i moränpartiet och in
ramat ytan med vallar mot söder. Vallarna inneslöt 
en flack och stenröjd yta. Dateringen indikerar att 
lämningen tillhör medeltid (1400-tal). I anslut
ning påträffades också en tennknapp, troligen från 
1600-talet, men som inte med säkerhet har något 
samband med konstruktionen. Konstruktionens 
funktion såväl som datering är osäker. Förslagsvis 
kan det ha varit en hägnad, eller backstuga (jfr. t.ex. 
Jönsson 1976). Under 1800-talet kommer man till 
platsen för att bryta stubbar och elva mindre gro
par uppstår när man gräver kring dessa. Samtidigt 
reser man mindre kojor sannolikt för att husera 
deltagarna. Huruvida verksamheten hör samman 
med stubbrytning inför tjärframställning eller nå
gon typ av husbehovskolning är ovisst.

Fembäcke stenålder 
- inlandsboplats och 
tjärframställning
År 2006 undersöktes Fembäcke, en plats några 
kilometer öster om Snåret med lämningar från 
tjärframställning och stenåldersaktiviteter. Flera 
intressanta resultat framkom vid denna plats. När 
det gäller stenåldern visade den sig vara en direkt 
parallell till Snåret. Lämningarna tillhörde unge
fär samma tid som det äldsta skedet vid Snåret. 
Denna yta kom dock inte att slutundersökas då 
den låg utanför exploateringsområdet. Den yta 
som undersöktes visade sig vara betydligt yngre 
och bedöms höra till tiden omkring 2800 f.Kr, 
återigen en direkt parallell till Snåret men denna 
gång fanns den mellanneolitiska fasen represente
rad. Istället för den förväntade kustboplatsen rör 
det sig om en inlandslokal. Det osteologiska mate
rialet från platsen gav en god bild av aktiviteterna. 
Analysen visade att det rörde sig om dels en stor 
idisslare och dels fisk (gädda, abborre och sill). Fis
ken i kombination med en detaljerad analys av to
pografin visade att även Fembäcke under mellan- 
neolitikum legat vid en sjö. Platsen bekräftar och 
fördjupar resultaten från Snåret. Då sill förekom
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vid Fembäcke kan platsen med säkerhet knytas till 
de människor som bor vid kusten i öster. Resulta
ten visar att grupper från kustmiljöerna utnyttjat 
vattendrag och sjöar i inlandet. Resultatet visar 
också att utnyttjandet varit högst tillfälligt. Inga 
gravar eller bostäder av det slag som finns på kust
boplatserna verkar förekomma på denna typ av 
tillfälliga lokaler. Fyndmaterialen är också mycket 
begränsade i jämförelse med egentliga boplatser.

Dateringen av idisslaren visar att denna hörde 
till vendeltiden och därmed kan antas att denna i 
likhet med sillen ingått i en matsäck tillhörande de 
tjärhantverkare som arbetade på platsen. När det 
gäller denna fas kunde en mer detaljerad bild av 
hur tjärgropen konstruerats skapas. Man har grävt 
gropen och sedan med sten och lera skapat önskad 
trattform. Förkolnat trä visade att råvaran staplats 
in mot gropens centrum. Flera ytor omkring tjär
gropen kunde visas ha utnyttjats av hantverkarna 
för olika funktioner (Björck & Lindberg manus).

Älby och Fembäcke gravar 
- spår från bronsålder och 
äldsta järnålder
Älby ligger i de sydligaste delarna av Vendelbygden, 
på gränsen mot Viksta och strax norr om ett större, 
skogsbevuxet moränområde som skiljer de två byg
derna åt (Seiler 2004). De där undersökta fornläm- 
ningarna, en boplats (RAÄ 288) och ett gravfält 
(RAÄ 290), var belägna på den östra sidan av en 
dalgång, på en svagt markerad höjdrygg respek
tive på krönet av en långsmal blockig moränrygg. 
Några hundra meter åt väster och nordväst löper 
Uppsalaåsen och Vendelåsen, och cirka tre kilome
ter åt öster rinner Vendelån. I dalgången nedanför 
fornlämningarna finns en delvis utdikad mindre 
bäck som så småningom ansluter till Långsjön i 
söder. De närmaste fornlämningarna består av två 
gravfält av järnålderskaraktär med 11 respektive 17 
anläggningar (RAÄ 74 & 75). I övrigt domineras 
fornlämningsbeståndet i närområdet av några en
samstående stensättningar eller små grupper av dito 
(t.ex. RAÄ 73, 169 & 170). Dessa stensättningar, 
som även förekommer i grannfastigheterna Alberga
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och Åbyggeby, kan typologiskt hänföras till brons
åldern eller järnålderns första århundraden. I områ
det är också en skärvstenshög känd, och på krönet 
av Uppsalaåsen finns flera rosen, stensättningar och 
en skeppssättning av klar bronsålderskaraktär. Den 
sistnämnda undersöktes på 1960-talet och innehöll 
en urnegrav med brända ben (Seiler 20013:119).

Boplatslämningarna vid Älby låg på 34-36 meter 
över havet, på ett underlag av glacial lera. De bestod 
av ett fyrtiotal anläggningar, mestadels stolphål och 
nedgrävningar samt en härd. Inga huslämningar el
ler andra konstruktioner kunde urskiljas, inte heller 
påträffades några fynd. Däremot tillvaratogs några 
korn av brödvete från anläggningsfyllningar. Ett 
par 14C-dateringar antyder att de aktuella lämning
arna härrör från äldre bronsålder och förromersk 
järnålder. Utifrån den låga anläggningstätheten 
kan man ana att det rör sig om en perifer aktivitets- 
yta med koppling till en boplats i närheten. Var den 
sistnämnda kan vara lokaliserad är svårt att avgöra 
men ett rimligt förslag är några hundra meter åt 
nordväst där skärvsten noterades i åkermark vid ut
redningen (Aspeborg m.fl. 1995). Med tanke på att 
de flesta anläggningarna hade ljusa fyllningar är det 
även möjligt att de aktuella lämningarna avspeglar 
kortvariga bebyggelsefaser på platsen. Oavsett vil
ket borde dalgången med naturliga våtängsmarker, 
lättodlade siltiga jordar och närheten till betesmar
ker ha varit attraktiv för en bebyggelseetablering 
under större delen av förhistorien.

Gravfältet påträffades i samband med den på
gående boplatsundersökningen, när skogen hade 
avverkats. Det låg på 37-38 m ö.h. och bestod av 
sju gravar varav tre var stensättningar med kant
kedja av mindre block och inre stenpackning, två 
var ovala stenkretsar, en var en stenpackning i 
anslutning till ett block och en var en blockgrav. 
Endast en av gravarna var synlig före undersök
ningen, medan de andra framkom vid maskinell 
avtorvning. Utanför exploateringsytan noterades 
ytterligare två relativt säkra gravar. Ingen av de 
undersökta anläggningarna innehöll någon egent
lig gravgömma. I den bäst synliga stensättningen 
påträffades en löpare, två möjliga glättstenar och 
ett litet fragment av ett rörben, i en annan grav 
fanns ytterligare en löpare.

Gemensamt för sex av anläggningarna var att de
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bestod av talrika markfasta block och stenar som 
kompletterats med påfört stenmaterial. Samtliga 
var förhållandevis svåra att urskilja i terrängen, och 
med tanke på de talrika blocken som fanns inom 
området även svåra att avgränsa i plan. Den nord
ligaste stensättningen skiljde sig i flera avseenden 
från de övriga. Morfologiskt var gravens packning 
uppbyggd av betydligt mindre, och dessutom mera 
omsorgsfullt lagt stenmaterial. Vidare framträdde 
anläggningen på ett mer markant sätt på gravfältet, 
anlagd på en naturlig förhöjning och på den näs
tan blockfria änden av moränryggen. Dessutom var 
graven den enda som var väl exponerad mot omgiv
ningarna och i synnerhet mot dalgången, med ett 
läge som ursprungligen måste ha gjort den synlig 
från mycket långt håll. Utifrån dessa konstateranden 
är det rimligt att anta att stensättningen varit någon 
slags markör för gravfältet, samtidigt som den även 
kan ha fungerat som revirmarkering för en bosätt
ning i närområdet. Gravskicket med svårurskiljbara 
anläggningar, till stor del bestående av markfasta 
block och stenar, är mycket anmärkningsvärt. Även 
utan vegetationsskikt måste gravarna (med undan
tag för den nordligaste stensättningen) ursprungli
gen ha varit svåra att iaktta i terrängen, eller åtmins
tone inte framträtt på ett särskilt iögonfallande sätt. 
Detta beror sannolikt inte på någon slump, utan is
tället på ett medvetet förhållningssätt där konstruk
tioner sammanbinds med den omgivande miljön 
på ett närmast subtilt sätt. Med tanke på fornläm- 
ningens läge, gravarnas morfologiska drag och den 
omgivande fornlämningsmiljön kan en datering till 
yngre bronsålder-äldsta järnålder föreslås. Denna 
datering är mycket grov och kan tyvärr inte förfinas 
på grund av avsaknaden av daterbart material.

Det korta avståndet mellan gravfältet och bo
platsen samt placeringen i en väl definierad 
geografisk nisch antyder att dessa är samtida. 
Fornlämningarna är förmodligen inte isolerade 
företeelser utan de torde istället ingå i ett större 
komplex med inslag av stensättningar, skärvstens- 
högar och rösen som finns i Vendelbygdens södra 
delar och fortsätter åtminstone in i Viksta sockens 
norra delar (Seiler 2ooia:i3iff.).

Lokalen som kom att benämnas Fembäcke gra
var (RAA 295) låg i Umberga nordväst om slätt
bygden, på den östra kanten av ett skogsbevuxet

moränområde i anslutning till en flack dalgång 
där glacial lera dominerar. I dalgången rinner en 
bäck som längre söderut i höjd med Husby myn
nar ut i Tassbäcken. Området var enligt det äldre 
lantmäterimaterialet tidigare beläget i Fembäcke. 
Det omgivande landskapet är småbrutet, med 
höjdnivåer kring 40-50 meter, vid undersöknings
området mellan 36 och 38 meter. Fornlämningen 
lokaliserades vid utredningen för väg 709 (Frölund 
& Larsson 1995) och bestod av tre stensättningar. 
I närområdet är de enda kända fornlämningarna 
ensamliggande stensättningar eller små grupper av 
dito med samma typ av läge som RAA 295, d.v.s. på 
moränhöjder i anslutning till mindre vattendrag.

Endast den mellersta stensättningen vid RAÄ 
295 berördes av vägbyggnationen. Vid förunder
sökningen noterades ytterligare möjliga gravar i 
närheten, dessutom karterades en stensträng (Er
iksson & Larsson 1997). När slutundersökning 
genomfördes kunde snabbt konstateras att de 
anläggningar som tidigare antogs vara mer eller 
mindre säkra gravar egentligen var naturliga for
mationer på en markerad moränrygg. Även sten
strängen kunde avfärdas då det rörde sig om den 
synliga delen av en blockkoncentration. Vid en 
specialinventering påträffades däremot fyra skål
gropar på tre olika block (Broström 2006).

Lämningarna vid RAÄ 295 var minst sagt spar
samma. Den omgivande fornlämningsmiljön och 
de nyupptäckta skålgroparna antyder dock en 
närvaro i närområdet under bronsålder och äldsta 
järnålder, även om vidare slutsatser svårligen låter 
sig dras utifrån denna enskilda undersökning.

Brunnby - En utkantsgård
Lokalen, RAÄ 93, var belägen på den södra delen 
av en skogsklädd moränrygg, i brytzonen mellan 
slätt- och biandbygd. Omgivningarna dominera
des av åker- och ängsmarker, på underlag av glacial 
och postglacial lera. Enligt det äldre lantmäterima
terialet bestod området under 1700- och 1800-ta- 
len av en skogsbacke som ingick i de vidsträckta 
mer eller mindre skogsbeklädda ängsmarkerna 
som sträckte sig norr om åkergärdena. Brunnbys 
bebyggelsekärna var bytomten som var inklämd 
bland inägorna, i övrigt fanns ett antal torp med
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Figur io. Utsnitt ur 
arealavmätningenfrån år 1703 
över Brunnby med aktuella 
fornlämningar markerade.

Figure 10. Segment of land 
survey from 1703 from Brunnby. 
Relevant ancient monuments 
marked.

RAÄ95

RAÄ 299

i ' v

RAÄ 21'

0 50100 ■ 200 Meters

tillhörande produktionsmark utspridda över res
ten av ägorna. Ett av dessa torp, kallat för Sjärn
torp i beskrivningen till enskifteskartan från år 
1827, var beläget cirka 200 meter sydväst om RAÄ 
93 (fig. 10). Ingen bebyggelse finns idag på denna 
plats, däremot syns åtminstone en husgrund och 
tre stycken odlingsrösen strax söder därom. I när
området finns även ett flertal vattenhål varav ett är 
stensatt. Namnet Sjärntorp, möjligen en felskriv
ning för S tjärntorp eller Tjärn torp, tycks inte ha 
överlevt och området har enligt häradskartan och 
nya kartmaterial kallats för Sviorna eller Sviorne 
sedan åtminstone början av 1860-talet. Enligt en 
geometrisk avmätning från år 1703 tangerades lo

kalen i väster av en fägata som förband Brunnbys 
bytomt med betesmarkerna i norr. Viktigt för den 
fortsatta analysen är att denna fägata även fort
satte en dryg kilometer söderut mot kyrkans och 
Prästgårdens omgivningar. Cirka 150 meter öster 
om RAÄ 93 löpte en väg, även den huvudsakligen 
i nordsydlig riktning, och ytterligare hundra me
ter fanns den slingringa Valla ån. Ån, som mynnar 
ut längre söderut i Vendelsjön, har länge fungerat 
som ägogräns mellan Brunnby och bergby.

Under historisk tid har Brunnby varit en förhål
landevis stor ägofigur i Vendels socken centrala 
delar. Det äldsta skriftliga belägget är från 1312 i 
form av in Brunby och under medeltiden hade byn
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Figur ii. Plan över huset från 
Brunnby.

Figure ii. Plan of the B runnby 
house.

tre skattehemman (DMS 1:4:151). Jämfört med 
närmaste fastigheter har Brunnby ett litet forn- 
lämningsbestånd utan större gravfält, något som 
annars kännetecknar gårdarna och byarna i byg
dens slätområde. I höjd med den gamla bytomten 
finns en gravlokal med fem synliga övertorvade 
stensättningar (RAÄ 88) och 200 meter längre 
norrut borttogs ett mindre gravfält med folkvand- 
ringstida och tidigvendeltida anläggningarna i 
början av 1930-talet (RAÄ 90; Anderbjörk 1935; 
Seiler 20013:84). I övrigt är tre stensättningar 
kända på ett impediment i närheten (RAÄ 89).

Själva fornlämningen RAÄ 93 var tidigare re

gistrerad som ett område med stensättningslik- 
nande lämningar av osäker karaktär. Vid förunder
sökningen reviderades lokalen till fossil, stenröjd 
åkermark med odlingsrösen i anslutning till en 
huslämning med syllstenar och inre takbärande 
stolpar. Ett ytligt kollager blev vid detta tillfälle 
14C -daterat till ióoo-/i8oo-tal (Eriksson & Lars
son i997:9ff.). Den särskilda undersökningen som 
genomfördes på platsen sommaren år 2006 bjöd 
på lika överraskande som spännande resultat. De 
förmodade odlingsrösena och stensatta syllrader- 
na visade sig nämligen bilda en 40 x 15 meter stor 
stenram i nordsydlig riktning med åtminstone sex
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ingångar, inom vilken fanns lämningar efter ett 
minst 28 meter långt och sju meter brett stolpbu- 
ret treskeppigt långhus. Huset hade åtta bockpar, 
med en stolpsättning och stolpstorlekar som an
tydde en sektionsindelning med åtminstone två 
rum (fig. n). Vad den inre stolpsättningen beträf
far uppvisar huset från Brunnby likheter med hus 
från romersk järnålder-folkvandringstid i Hågelby 
i Botkyrka socken, Södermanland (Göthberg m.fl. 
1995:185) samt Tibble i Litslena socken och Som- 
maränge i Viksta socken, båda i Uppland (Anders
son i994:i37ff; Berggren & Hennius 2004:48f£). 
Inräknas den omgivande stenramen i konstruktio
nen blir det däremot svårare att hitta paralleller i 
det arkeologiska materialet från östra Mellansve
rige. Vissa likheter finns visserligen med några ter
rass- och platåhus från Uppland, Södermanland 
och Närke, exempelvis från Husby i Glansham
mars socken, Norrsunda i Norrsunda socken, Frö
vik i Fors socken och Sanda i Fresta socken (An
dersson m.fl. 2000; Andersson G. 2001; Hamilton 
2001; Åqvist 2006), med den väsentliga skillna
den att stenkonstruktionen i dessa fall följer högst 
två sidor av byggnaderna. Huset från Brunnby 
bör istället betraktas som ett stenmurshus, en 
typ som förekommer i Norrlands södra och mel
lersta delar under romersk järnålder-vendeltid 
och som karakteriseras av, som namnet antyder, 
en helt omgärdande stenram (Ramqvist 1983:18; 
Liedgren rpqanarf.). Exempel på undersökta ob
jekt är här Hus A vid Trogsta i Forsa socken och 
husgrund 1 vid Onbacken i Bollnäs socken, båda 
i Hälsingland (Liedgren 1992; Hovanta 1997) 
samt hus 3 vid Galisätter i Skog socken, Ånger
manland (Lindqvist 1996). I inga av dessa fall 
är dock stenmuren så kraftig och med så många 
öppningar som vid Brunnby. Likheter finns i öv
rigt förstås med de gotländska och öländska husen 
med skalmurar (t.ex. Stenberger 1933; Stenberger 
& Klindt-Jensen 1955) samt med vissa norska och 
finska hus (Hackman 1941; Kivikoski 1946; Ha
gen i977:28iff; Karlsson 1987).

Aktivitetsspår från slutet av romersk järnålder 
fanns på platsen i form av flera härdar. Ett fler
tal 14C-dateringar visar dock att huset sannolikt 
byggts under folkvandringstid och att bosättning
en varit i bruk fram till åtminstone mellersta ven

deltid. Strax öster om stenramen fanns en planare 
och i stort sett stenfri yta, troligen ett gårdstun. 
Där konstaterades ett antal stolphål, två närmast 
parallella rännor samt två kraftigt eldpåverkade 
större block. Av den rumsliga fördelningen att 
döma var den primära funktionen hos dessa an
läggningar eller hos de konstruktioner de ingick 
i att accentuera och leda till en av ingångarna i 
stenramen. Exempelvis påminner de två blocken 
starkt om ”portstenarna” från Arnäsbacken i Ång
ermanland (Ramqvist lppS^yf.).

Omgivningarna av huslämningen inom vägkor- 
ridoren undersöktes på ett extensivt sätt. Längre 
ner på sluttningen i öster påträffades en vinklad 
stenrad, möjligen en syllstensrad till en mindre 
byggnad. I väster fanns en närmast cirkulär sten- 
packning med oklar funktion samt glest lagda 
stenansamlingar i anslutning till block. I närom
rådet karterades ett flertal mer eller mindre tydliga 
husgrunder, stensträngar, röjda ytor (troliga åker
parceller), gropar och den sedan tidigare kända 
gravgruppen RAÄ 95. Fornlämningen beskrevs i 
slutet av 1800-talet som två ättehögar och en sten- 
sättning (Pettersson 1871; SGU 1871). Vid senare 
inventeringstillfällen har ett relativt stort röse 
noterats, 12 meter i diameter, 1,5 meter högt och 
med plundringsgrop i mitten, en låg hög och en 
rektangulär stensättning. Vid karteringen kunde 
åtminstone ytterligare en låg anläggning skönjas 
på platsen, en möjlig treudd. Om gravarna är sam
tida med den närbelägna bosättningen är svårt att 
avgöra men kan inte heller uteslutas. Rösen brukar 
visserligen härledas till bronsålder men tidigare 
undersökningar i bygden har visat att de även kan 
innehålla vikingatida fynd (Seiler 200ia:i27).

Fyndmaterialet från den undersökta delen av 
boplatsen var både varierat och relativt omfat
tande, med vanligt hushållsavfall i form av trasiga 
keramikkärl och benfragment av domesticerade 
djur (häst, gris, får/get och nöt) och fiskar, ett 
tiotal knivar av varierande utseende och storlek, 
fragmentariska vävtyngder samt spikar och nitar. 
En bronspärla, en pincett och en bältessölja, de två 
sistnämnda av järn, representerar detaljer ur den 
personliga utrustningen, medan ett par pilspetsar, 
ett hästbetsel och möjligen några hästskor vittnar 
om jakt och närvaro av hästar. Hantering av ve-
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Figur 12. Vy från sydväst över kustboplatsen vid Snåret cirka 3 330 f.Kr, med sjön i bakgrunden. Pä bilden syns alla 
tre hyddorna resta samtidigt vilket dock inte behöver ha varit fallet (bilden framställd av Maria Ytterberg i samarbete 
med Niclas Björck & Fredrik Larsson).

Figure 12. View from the Southwest ofthe coastal settlement at Snåret about 3330 BC with the lake in the 
background. The figure shows all three huts erected at the same time, which might not have been the case (illustration 
by Maria Ytterberg in cooperation with Niclas Björck & Fredrik Larsson).

getabilier framgår av flera malstenar och fynd av 
makrofossiler såsom vete och korn. Att dessa dess
utom producerats på platsen motsägs inte av de 
karterade agrara lämningarna strax söder därom.

Sammanfattningsvis kan man ur de insamlade 
data skissera bilden av en eller flera gårdar från 
folkvandringstid till mellersta vendeltid med flera 
byggnader, varav ett stort hus med bostadsdel, till
hörande produktionsmark och möjligt gravfält. 
Fyndmaterialet vittnar om en mångfacetterad verk
samhet, med textilproduktion, någon annan form 
av hantverk som t.ex. träslöjd av de olikformade

knivarna att döma, jakt och hantering av vegetabi- 
lier. Om de kända gravarna verkligen är viloplatser 
för individer ur gårdens befolkning finns det starka 
skäl att tro att bosättningen fungerat på åretruntba- 
sis under åtminstone första delen av yngre järnålder, 
m.a.o. rör det sig knappast om en säsongsbunden 
bebyggelse som t.ex. en fäbod. Det starkaste beläg
get för att platsen bebotts permanent är, förutom 
lämningarnas omfång och fyndmaterialets karaktär, 
egentligen långhuset, med dess imponerande storlek 
och inte minst den omgivande kraftiga stenramen. 
Byggandet av en sådan konstruktion bör rimligen
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ha krävt en betydande arbetsinsats, en arbetsinsats 
som snabbt gått förlorad genom röta och andra vä- 
derrelaterade skador om byggnaden stått tom och 
ouppvärmd under längre perioder.

Avslutande diskussion 
- Vendelbygden i ny dager
Mesolitisk och neolitisk tid
Snårets rikedom på lämningar från många skilda 
epoker ger platsen kvalitéer som är till gagn för en 
historisk översikt av Vendelbygden. De människor 
som brukat Snåret under vitt skilda perioder har 
värderat platsen av helt olika anledningar och hör 
också till samhällen som är mycket olika. Med re
sultaten från E4-undersökningarna kan livet under 
dessa olika epoker skisseras och sättas i relation till 
en samtida samhällskontext. Äldre perioder, d.v.s. 
lämningar från mesolitikum och neolitikum finns 
främst perifert i relation till nuvarande bygd. Ett 
förhållande som har sin förklaring i landhöjningen 
och de landskapsförändringar som sker av denna.

Under mesolitikum finns ytterst lite land i trak
terna kring Vendel, fastlandet låg flera mil västerut. 
I bygdens allra västligaste del fanns öar under sista 
delen av perioden. Det är möjligt och även sanno
likt att människor vistats i dessa områden under 
mesolitikum. Mot slutet av perioden blir sannolikt 
lagring av mat en alltmer viktig företeelse och i 
samband med detta tilltar bruket av keramik.

Vid den tid då de första människorna anlände till 
Snåret var den livsföring som baserades på marin 
jakt expansiv och på väg mot sin kulmen (Björck 
1999a, 2003b, manus). Jakten var starkt inriktad på 
havets rika resurser, säl, fisk och vegetabilier. Dessa 
basresurser kompletterades antagligen med både 
vilt och växter från land. De neolitiska lämningarna 
vid Snåret ansluter till en havsnivå belägen cirka 43 
meter över havet. Vid denna tid utgjorde landom
rådena i Vendelbygden fortfarande öar i ett skär- 
gårdslandskap. Boplatsen låg i en grund vik, vilken 
i alla väderstreck var omgärdad av fastland och öar. 
I resursområdet kring boplatsen fanns en god till
gång på jaktbart vilt. De neolitiska lämningarna 
berättar om de komplexa stamsamhällen som utgör

slutstadiet på en lång utvecklingslinje, där män
niskor levt som jägare och samlare. I Uppland har 
människor i dessa samhällen levt av havet och vid 
havet, generation efter generation, i årtusenden.

Boplatserna ligger i grupper längs kusten och det 
verkar i mer välinventerade områden som att hu
vuddelen av de enskilda lokalerna är klanboplatser 
(t.ex. Artursson 1996a, 1996b, 1996c; Björck 1998; 
Björck & Björck 1999; Björck & Larsson 2007a; 
Björck & Hjärthner-Holdar 2007). På dessa lo
kaler finner vi vanligtvis 3-8 bostäder som av allt 
att döma varit i samtida bruk. Då kulturlagrens 
storlek och fyndfrekvensen varierar markant på 
olika lokaler kan antas att kanske både samlings
lokaler och olika typer av speciallokaler förekom
mer. Kustboplatserna ingick troligen i segmentära 
stamsamhällen, där klanboplatser med upp till åtta 
familjer utgör samhällets grundenhet. Samhället 
har troligen varit relativt egalitärt även om varje 
klanboplats säkerligen har haft en ledare. Dessa i 
sin tur kan ha haft olika status sinsemellan och i 
olika situationer (Björck 2003a, 2003b & manus).

Antagligen har de människor som rört sig vid 
Snåret under mellanneolitikum haft sina perma
nenta boplatser vid den samtida kusten några ki
lometer österut. De kan ha rest upp längs det min
dre vattendrag som från sjön flöt ned mot kusten i 
öster. De neolitiska lämningarna visar egentligen 
olika aktiviteter inom ramen för en och samma 
samhällsform. De mellanneolitiska lämningarna 
ger en bild av hur människorna på kustboplatser
na brukade älv- och sjösystem i inlandet. Ytterli
gare en lokal av detta slag har undersökts i Vendel, 
vid Fembäcke några kilometer öster om Snåret. 
Också där finns lämningar efter en jakt och fiske
station från mellanneolitisk tid. Sillben härifrån 
tyder ytterligare på att boplatsen var knuten till 
samtida bosättningar vid kusten (fig. 12). Redan 
några hundra år senare bryts detta mönster av den 
kontinuerliga landhöjningen.

Senneolitikum och bronsålder
Från bronsålder-äldre järnålder är få lämningar 
kända i Vendelbygden, än färre är undersökta. Även 
i övriga norra Uppland är få gravlokaler från dessa 
perioder undersökta, en bild som i och för sig änd-
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rats något efter Byprojekter. Bland nyligen under
sökta lokaler kan nämnas Sommaränge skog i Vik- 
sta socken (Forsman & Victor 2004, 2007), Vallby 
södra i Tierps socken (Häringe Frisberg & Seiler
2005) och Ryssgärdet i Tensta socken (Eriksson 
& Östling 2004). Att detta till stor del beror på en 
bristfällig inventering har blivit tydligt i samband 
med E4-projektet. Resultaten från de nu undersök
ta platserna har givit mycket ny kunskap kring grav
former, gravskick, de begravdas sociala tillhörighet 
samt gravplatsernas placering i landskapet. Åter
kommande drag hos dessa lokaler är svårigheten att 
upptäcka lämningarna i terrängen samt den rums
liga kopplingen till sakrala element såsom röjda vä
gar, kullar, stensträngar och/eller skålgropar.

Generellt sker framemot senneolitisk tid stora 
förändringar i samhället. Det levnadssätt som ti
digare dominerat i östra Sverige (marin jakt och 
fiske) ersätts sakta men säkert av en mer agrart 
inriktad livsstil. De jordbruksindikationer som 
framkommit inom E4-projektet såväl som i Upp
land i stort begynner cirka 2300 f.Kr. (Ytterberg 
2ooóa). Detta avspeglas också i de lämningar vid 
Snåret som hör till senneolitikum och bronsåldern. 
Dessa hör till ett annat slags samhälle än de äldre 
lämningarna. Man kan också konstatera att dessa 
människor sökte andra egenskaper i landskapet än 
under stenåldern. Annars hade man sökt sig till 
någon sjö eller det samtida kustområdet, cirka en 
mil längre österut. Vad som lockade människorna 
till platsen under bronsåldern är oklart; kanske 
den igenväxande kärrmarken, som kan ha erbjudit 
gott bete eller till och med odlingsbar mark vid 
denna tid. Läget på ett näs mellan våtmarker med 
en markerad moränformation kan ha utgjort en 
speciell plats i folks medvetande.

Lämningarna från senneolitikum och bronsål
der vid Snåret indikerat att platsen åtminstone till 
viss del haft olika funktion under skilda delar av 
dessa epoker. Det finns ristningar, gravar, en gård 
men också spår efter hantverk av olika slag. Bru
ket av landskapet är intressant, hantverk, boende 
och andra vardagliga göromål verkar främst ske på 
sandiga låglänta delar av platsen. På moränimpe- 
dimenten har man istället mindre spår av mindre 
vardaglig karaktär, t.ex. skålgropsknackning och 
gravläggning. Ett likartat bruk av landskapet ver

kar vara legio och på flera andra platser har gra
var påträffats på höjder, t.ex. i Ryssgärdet, Älby 
och Sommaränge skog (Forsman & Victor 2004, 
2007; Seiler 2004; Eriksson & Östling 2004).

Bronsålderslämningarna vid Snåret visar på 
många olika aktiviteter. Även om det periodvis 
är något osäkert verkar aktiviteterna främst vara 
knutna till en gårdsenhet på platsen. Boskaps- 
hållning och odling verkar ha förekommit. Det är 
emellertid möjligt att det under vissa faser funnits 
en renodlad hantverksfunktion eller rituell funk
tion. Genom lipidanalyser har framställning av 
tjära med hjälp av lerkärl kunnat beläggas. Fynden 
från Snåret är ett av de äldsta beläggen vi har för 
detta. Ett argument härför är att mängden kera
mik på Snåret är osedvanligt stor för perioden och 
keramiken utgörs främst av stora rabbade kärl med 
grovt gods. I området finns också skärvstenshögar, 
skålgropsbloclc och lösfynd från perioden. Kanske 
är bronsålderns lämningar vid Snåret en integre
rad del av den bygd som vid denna tid växer fram i 
Vendeldalgångens centrala delar.

Det är i samband med detta skifte som företeel
ser såsom långhus och stenkammargravar vinner 
en vidare spridning i regionen (jfr. Fagerlund & 
Hamilton 1995; Apel 2001). Olika slag av mo
numentalgravar förekommer härefter in i äldre 
bronsålder. Det är sannolikt att dessa förändringar 
av samhället och dess avspegling i gravskicket kan 
ha sina orsaker i stora förändringar av världsbild 
och kosmologi som sker under denna övergångs
period (jfr. Björck 2007a). Utifrån de monumen
tala gravarnas spridning kan antas att det ekono
miska systemet varierat regionalt. I Bohuslän kan 
antas att fiske och marint näringsfång haft stor be
tydelse medan i t.ex. Skåne jordbruket var viktigt. 
Alla samfund var dock biandekonomier med en 
varierad tyngdpunkt på jakt/tamboskap respek
tive åkerbruk/insamling (Andersson tpSp^Sff.). 
Det sociala systemet kan emellertid antas ha va
rit likartat i hela södra Sverige. Bronsålderssam- 
hället i Skandinavien och Nordeuropa har ofta 
uppfattats som ett stratifierat samhälle, av typen 
hövdingadöme. Detta antyds av utbildade makt
strukturer och t.ex. prestigevarucirkulation (Lars
son T.B. 1986, i993:i33ff.). Snåret berättar om hur 
den regionala anpassningen kan te sig i denna del
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av landet och ger oss möjlighet att värdera plat
sen i relation till samtida lämningar från andra 
platser. Lämningarna vid Snåret visar att det här 
har legat en gård som fungerat som en fristående 
enhet inom ramen för ett samhälle som på flera 
sätt skiljer sig från det som stenålderns människor 
levde i. Samhället är vid denna tid antagligen upp
byggt kring sådana enheter som är löst samman
hållna genom allianser eller släktskap. Samhället 
är i tilltagande grad hierarkiskt, sannolikt ett slags 
hövdingadöme. Redistribution av flinta och brons 
är troligtvis en viktig aspekt av hövdingedöme- 
nas maktgrund. Indikationer som kan tolkas som 
tecken på en ökad hierarkisering är förekomsten 
av rika gravar, t.ex. Hågahögen utanför Uppsala. 
Denna typ av monument var uppenbarligen för
behållna ett fåtal i samhället och skiljer sig mar
kant från de enkla gravarna vid Snåret. I detta 
sammanhang förefaller Snåret med sin relativa 
småskalighet och inriktning på produktion kunna 
tolkas som en mer ordinär bronsåldersmiljö.

Bronsföremål har sannolikt distribuerats inom 
ramen för sociala system med stor geografisk ut
sträckning. Indikationer på ett stratifierat samhälle 
är tydligast under äldre bronsålder medan skillna
der mellan individer och grupper inte lika tydligt 
markeras i det arkeologiska materialet under yngre 
bronsåldern. Från bronsåldern finns rika miljöer i 
Uppland, exempelvis Hågakomplexet, Broby och 
boplatsen vid Ryssgärdet i Tensta. Yngre bronsål
der och tidig järnålder kan som jämförelse tolkas 
som en tid av ökad social och politisk stabilitet i 
t.ex. Skåne. Inom Östersjöområdet norr om Skåne 
finns dock indikationer, depåfynd, som tyder på 
en ökad instabilitet under denna tid, period V och 
VI (Larsson T.B. 1993:134). Lämningarna från 
bronsåldern utgör dock hela tiden delar av ett mer 
hierarkiskt system, kanske ett redistributivt höv
dingadöme, och skiljer sig därmed markant från 
de lämningar som hör till stenåldern.

Äldre järnålder
Gården från romersk järnålder vid Snåret är den 
första i sitt slag som kunnat beläggas i Vendel. 
Den utgör troligen inte ett unikum, utan sprid
da härdar och andra anläggningar i närheten av

kyrkan, vid Brunnby och vid Älby vittnar istället 
om fasta bosättningar på flera håll i bygden un
der denna period. Bristen på ett mer omfattande 
källmaterial gör att generella tendenser inte kan 
skisseras men ett inte alltför djärvt antagande är 
att små ensamliggande gårdar varit vanliga inslag 
i bebyggelsebilden. Detta torde gälla i synnerhet i 
det småbrutna landskapet i Vendels utkanter, där 
större gårdskonglomerat såsom de som förekom
mer i slättbygder (t.ex. Göthberg 2000) knappast 
kunde utvecklas.

Gården från äldre järnålder vid Snåret får an
tas ha varit en till stor del självförsörjande gård av 
samma slag som de under bronsåldern. De system 
som baserats på redistribution av brons har emel
lertid slagits sönder vid denna tid och järnet har 
introducerats istället. Järnet och dess introduktion 
kan till att börja med mycket väl ha haft en tempo
rär ”demokratiserande” effekt på samhället och för 
många troligen även inneburit ett ökat välstånd då 
järnproduktionen, t.ex. utifrån den goda råvaru
tillgången, är mer svårkontrollerad. Det antas ock
så att järnets introduktion har varit starkt hjälpt 
av att samhället inte varit så starkt hierarkiserat 
och därmed varit mer öppet för nya innovationer 
(Hjärthner-Holdar 1993; Hjärthner-Holdar & 
Risberg 2002). Framåt romersk järnålder har dock 
samhället återgått till en mer hierarkisk struktur 
och makteliten har sannolikt som tidigare knutit 
sina allianser med hjälp av gåvor, t.ex. importera
de praktföremål. Då fynd av praktkaraktär saknas 
vid Snåret får man anta att människorna här inte 
hört till makteliten utan kanske är det här istället 
fråga om människor ur ett mindre mäktigt befolk
ningsskikt vilkas gård möjligen ingått i en mindre 
allians av liknande gårdar i området. Under äldre 
järnåldern bryts den samhällsstruktur som base
rades på redistribution av brons ned. Kvar finns 
emellertid samhällets grundenhet, de enskilda 
gårdarna. Gårdarna och bruket av dem är stabilt 
under övergången mellan brons och järnålder. Vid 
Snåret avspeglas detta i de gårdar som dokumen
terats. I samhället finner man nya grunder för att 
fördela makt. Viktigt under perioden är naturligt
vis en metallurgisk kunskap och kontrollen över 
metallen, men gravarna under äldsta järnåldern 
utstrålar inte någon påtaglig ojämlikhet och det är
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möjligt att samhället under äldsta järnåldern har 
varit mindre hierarkiskt. Redan under romersk 
järnålder är emellertid statusgravar åter en reali
tet, t.ex. kammargraven i Fullerö.

Yngre järnålder - utkanterna lockar
Brunnby - en väsentlig del av Tuna 
För att förstå vad gården i utkanten av Brunnbys 
ägor egentligen representerar, dess raison d’etre 
med avseende på exempelvis funktion och bety
delse i omlandet, måste man för en stund blicka 
söderut, mot stormannamiljön som funnits i kyr
kans omgivningar under yngre järnålder och tidig 
historisk tid. I sin avhandling kring de tidigmedel
tida frälsegodsen i norra Uppland har historikern 
Sigurd Rahmqvist övertygande visat att det fram 
till slutet av 1200-talet fanns en stor huvudgård av 
frälsenatur i Vendelbygdens centrala delar, antag
ligen på åsen nära Prästgårdens nuvarande läge. 
Bebyggelseenheten bar det idag försvunna namnet 
Tuna, vilket framgår av den i 1312 års markgälds- 
förteckning omnämnda Tonbo hamna (in Tonbo 
hamno). Inom huvudgårdens ägor stod den exklu
siva och monumentala tegelkyrkan, byggd någon 
gång mellan år 1270 och 1290 på privat initiativ av 
Tunas dåvarande ägare. I övrigt omfattande Tunas 
territorium icke försumbara markarealer, i syd
ost med låglänta partier mot Vendelsjön, i nord
väst med de områden som gränsar mot Brunnby. 
Mot övergången till 1300-talet och av strategiska 
skäl förflyttades huvudgården till ett perifert läge 
vid Örby i socknens nordöstra kant och dess ur
sprungliga mark uppdelades i mindre fastigheter, 
däribland Prästgården, Kulla och Hovgårdsberg, 
en splittrad ägobild som återfinns såväl i det med
eltida kamerala materialet som på de äldre lantmä
terikartorna. Indelningen av det tidigt medeltida 
Tunas territorium var en direkt följd både av en 
befolkningsökning och av träldomens avskaffan
de, med det senaste som medförde ett behov av att 
förse arbetskraften (i form av landbor) med egna 
jordlotter (Rahmqvist 1996:1361!'; se även Eriks
son ip38:53ff.). Av allt att döma hade det medel
tida Tuna sina rötter i en föregångare från yngre 
järnålder med förmodligen samma namn. Det 
mest kända inslaget i denna förhistoriska bebyg

gelseenhet är förstås båtgravfältet, men förutom 
denna fornlämning finns inom ett par kilometers 
radie, på eller i närheten av Vendelåsen, flera sam
tida boplatser och gravfält som varit i bruk från 
folkvandringstidens andra hälft fram till vikinga
tiden. Dessa lämningar vittnar om ett medvetet 
utnyttjande av landskapsrummet redan vid eta- 
bleringsskedet, m.a.o. hade placeringen av bo- och 
gravplatser föregåtts av en ytterst noggrann pla
nering. Befolkningen inom Tuna verkar ha varit 
relativt stor, och förutom stormännen och deras 
närmaste som uppehöll sig och begravdes i en
hetens södra, och i många avseenden bästa delar, 
fanns andra familjer som tillsammans bildade ett 
följe. Ur fyndmaterialet utkristalliserar sig vissa 
drag av specialisering hos detta, med människor 
vars huvudsysslor bör ha haft en koppling till en 
agrarproduktion och andra som bedrev ett avan
cerat hantverk, som till exempel en guldsmed som 
begravdes under vendeltidens allra första början. 
Tecken på att trälar förekom i stor utsträckning 
föreligger också. Inom området bodde således re
presentanter från i princip hela den dåtida sociala 
skalan (Seiler aooiargaff; 2003b).

Utan att här återge hela resonemanget finns det 
starka skäl att tro att Brunnby ursprungligen in
gått i Tuna. Bland de vägledande indicierna kan 
nämnas att gränsen mellan ägofigurerna skar ge
nom ett större gravfält som var i bruk från mitten 
av 400-talet till 900-talet, samt det faktum att ut
marken som under historisk tid användes av Präst
gården och Hovgårdsberg inte var belägen i Tunas 
forna skogsmarker åt väster, utan i norr och nord
väst, inom just Brunnby (Seiler 20013:52). Om 
detta antagande är riktigt kan man dra slutsatsen 
att det förhistoriska Tuna var en stormannadomän 
som sträckte sig inom ett geografiskt väl avgrän
sat landskapsavsnitt, från Allerbäcken i söder till 
Valla ån i norr, och från Vendelsjön i öster till vid
sträckta skogsområden i väster. Inom bebyggelse
enheten fanns enastående förutsättningar för både 
självförsörjning och överskottsproduktion, med 
god tillgång till odlingsbar sandig jord nedanför 
Vendelåsen, vidsträckta ängs- och betesmarker i 
slätten mot Vendelsjön och närmast obegränsade 
skogsområden i väster och norr med alla naturre
surser dessa kunde erbjuda.

490 ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 4



Figur 13. Snåret cirka 700 e.Kr. ärfortfarande beläget långtfrån tidens centrala bygd. I utmarken sker 
hantverk och för detta sker omfattande avverkning i den mörka tall och granskogen. Möjligen finns avnämarna för 
produktionen eller till och med initiativtagarna till den storskaliga tjärframställningen bland tidens stormän (bilden 
framställd av Maria Ytterberg i samarbete med Niclas Björck & Fredrik Larsson).
Figure 13. Snåret at about 700 AD is still located far from the densely populated areas ofthe time. Craft take 
place on the outlying lands, resulting in extensive de-forestation ofthe dark coniferous forest. The recipients ofthis 
production or even possibly the instigators might be found among the chieftains ofthe area (illustration by Maria 
Ytterberg in cooperation with Niclas Björck & Fredrik Larsson).

Mot bakgrund av denna redovisning blir det 
uppenbart att bosättningen vid Brunnby varit 
en integrerad del i stormannakomplexet, en eller 
flera gårdar belägna perifert i förhållanden till de 
övriga, i utkanten av den öppna delen av bygden 
och i direkt anslutning till den dåtida utmarken. 
Det speciella läget är i sig ett starkt indicium på 
att de undersökta och karterade lämningarna av
speglar en bebyggelse med en speciell funktion 
inom Tuna. En vanlig agrar ekonomi kan skönjas

utifrån konstruktionerna, den sammanlagda fynd
bilden och de troliga åkerparcellerna men utöver 
detta kan man även ana ett inslag av en specialise
rad produktion. Vilken del av det ekonomiska sys
temet det i så fall rör sig om är svårt att fastställa 
utan vidare undersökningar. Med tanke på place
ringen i landskapet och inte minst förhållandet 
till den ovannämnda fägatan kan dock inte alltför 
djärva förslag vara boskapsskötsel med inslag av 
skogsbete, och måhända framförallt skogsbruket,
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med olika typer av takter och insamling samt till
verkning och förädling av olika varor. Tänkbara 
aktiviteter är här foder- (löv-), timmer- och ved- 
täkter, slätter på naturliga ängar, jakt för kött- 
och pälsprodukter, fiske och annan matinsamling 
(bär, nötter, svampar, honung, etc; Liljewall 1996; 
Svensson i998:68ff; Bergold 1999). Med tanke på 
de vendeltida lämningarna vid Snåret och Fem- 
bäcke leder tanken givetvis också osökt till tjär- 
framställning (fig. 13; Björck & Larsson 2007a; 
Björck & Lindberg manus). Det nyss sagda behö
ver inte innebära att invånarna vid Brunnby va
rit verksamma vid just dessa platser, däremot är 
det högst troligt att liknande tjärgropar väntar på 
att bli upptäckta i Tunas forna utmarker. I sam
manhanget kan man återigen nämna att Vendels 
skogsområden inte inventerats sedan 1950-talet, 
samtidigt som ytterligare tjärframställningsgro- 
par från yngsta vendeltid-tidig medeltid påträf
fats några kilometer längre norrut i Tierps socken 
(Hennius m.fl. 2005).

Att tjära användes under förhistorisk tid för att 
skydda och bevara rötkänsligt material i båtar är 
känt sedan länge (se Hennius i denna volym). Vid 
tiden för de första kyrkobyggena i Norden var tjär- 
tekniken redan högt utvecklad och än idag kan man 
se resultaten av denna behandling på bland annat 
de norska stavkyrkorna som stått emot tidens tand 
i snart 1000 år. Trätjära har under långa perioder, 
alltsedan medeltiden, varit en viktig exportvara 
för Sverige och under 1600-talet tidvis den störs
ta. Först mot slutet av 1800-talet minskar tjärans 
betydelse som exportvara, inte huvudsakligen på 
grund av ”... mindre omsättning å verldsmarkna- 
den, utan derpå att öfriga tjärproducerande länder 
tillegnat sig bättre metoder som gifva en utmärk 
vara...” (se Villstrand 1992, 1996). Vad Uppland 
och den yngre järnåldern anbelangar var behovet 
av tjära antagligen stort i sådana miljöer där skep
pet hade en viktig praktisk funktion och en stor 
symbolisk betydelse. Tydliga spår från ett stolphål 
vid Vaxmyra i Ärentuna socken (Eklund 2005:115) 
kan dessutom indikera att långhusen behandlades 
med tjära i betydligt större utsträckning än det 
som är känt idag.

Med denna redovisning i åtanke blir tjärpro- 
duktionen i Vendel egentligen föga förvånansvärd.

Traktens båtar är väl bekanta och på de hittills 
undersökta boplatserna finns inslag av större hus 
som torde ha krävt en särskilt behandling om de 
skulle kunna stå en längre tid. Om de påträffade 
tjärgroparna utgör toppen på ett isberg, vilket det 
finns goda skäl att misstänka, blir omfattningen 
av verksamheten dessutom för stor för att det skall 
röra sig om husbehovsframställning. Här kan man 
således ana en storskalig produktion avsedd för ex
terna marknader, m.a.o. kan tjäran, vid sidan av 
andra varor och faktorer, ha varit en ekonomisk 
resurs som legat till grund för den prakt stormän
nen omgav sig med.

En aspekt som förtjänar att poängteras är att de 
hittills erhållna dateringarna från utkantsbebyg- 
gelsen i Brunnby visar att denna etablerats i prin
cip samtidigt som resten av Tuna. Spår av aktivi
teter finns visserligen redan under yngre romersk 
järnålder, precis som i båtgravarnas omgivningar, 
men det är först under folkvandringstid som det 
undersökta huset byggs, med en fortsatt närvaro 
under åtminstone tidig vendeltid. Detta innebär 
att utkantsbebyggelsen varit planerad från början 
och förstärker bilden av en stormannamiljö som 
organiserats enligt ett ytterst planmässigt tän
kande. Det väl exponerade läget, i närheten av ett 
vattendrag som troligen fungerat som ägogräns 
och mitt emot bosättningarna i Bergby, bör också 
ses som ett led i den minutiösa planeringen av be
byggelseenheten. Genom att på ett tidigt stadium 
markera sin närvaro på en plats fanns således även 
möjlighet att legitimera sin äganderätt. Om det 
stora jordblandade röset är samtida med den när
belägna bosättningen kan även det, i likhet med 
andra strategiskt placerade gravar i Tuna (Seiler 
200ia:i34fi), ha fungerat som ett tydligt visuellt 
meddelande riktat mot närmaste grannar. Viktigt 
för att förstå utmarksbebyggelsen i Brunnby är 
också att det folkvandringstida huset står i paritet 
med den något yngre byggnaden strax invid båt
gravarna, åtminstone vad gäller storlek och i viss 
mån planlösning (Isaksson 2000 & 2002), och att 
den med sin ovanliga och något pampiga stenmur 
slår alla kända förhistoriska byggnader i Vendel 
med hästlängder. Detta visar att den berörda går
den varit stor och möjligen bebodd av människor 
med hög rang på den sociala skalan, m.a.o. rör
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det sig knappast om en bosättning för mindre be
suttna. Dessa förhållanden påminner om dem som 
konstaterats vid en annan bosättning inom Tuna, 
nämligen den norra, där invånarna utifrån grav
platsernas rumsliga fördelning och förhållandevis 
rika gravfynd antagits åtnjuta både en viss status 
och en viss självständighet gentemot stormännen 
(Seiler 2ooia:85ff.). Vidare och med tanke på det 
stora husets norrländska drag tycks det finnas ut
rymme för att föreslå att invånarna vid utkants- 
bosättningen haft sina rötter i just Norrland. Att 
knyta tills sig människor med anor i skogstrakter, 
och följaktligen människor med en tradition och 
speciella kunskaper vad gäller utmarksexploate- 
ring, förefaller som en logisk åtgärd från Tunas yt
terst målmedvetna frontfigurer.

Den relativt solklara bebyggelsebilden - och dess 
innebörd både ekonomiskt och socialt - som kan 
skisseras när resultaten från undersökningen och 
från tidigare forskning vävs samman fläckas något 
av avsaknaden av ett större gravfält i närheten. 
Befolkningen som funnits vid den permanenta 
utkantsbosättningen under en åtminstone 200 år 
lång period borde nämligen ha genererat betydligt 
fler gravar än dem som är kända i närheten, om 
dessa nu överhuvudtaget härrör från yngre järn
ålder. Källkritiska aspekter såsom en ofullständig 
inventering, svårur skilj bara gravformer eller en 
omfattande förstöring under senare tid kan förstås 
göra sig gällande, men det är osäkert om detta kan 
anses vara en tillfredsställande förklaring. En möj
lighet är att avsaknaden av synliga gravar är ett ut
tryck på en speciell typ av mentalitet och kulturell 
identitet, där behovet av att markera sin närvaro 
genom t.ex. gravhögar inte existerat (jfr. Svensson 
tppSnyaff.). Ett alternativ är annars att invånarna 
begravts på ett av Tunas talrika gravfält på eller i 
närheten av Vendelåsen, något som dock är svårt 
att verifiera utan vidare fältarkeologiska insatser.

Som avslutning kan påpekas att lokalen knyter 
an till flera aktuella forskningsområden. Ett av dem 
är den yngre järnålderns stormannamiljöer och s.k. 
centrala platser i Norden, ett forskningsfält som 
har vuxit sig allt större under de senaste 15 åren 
och som, från att ha utgått från detaljerade stu
dier av större gårdar, utvecklats till en disciplin där 
övergripande landskapsanalyser av omland och re

gioner blivit mer praxis än undantag. Stormännens 
inflytandesfär har berörts vid ett flertal tillfällen, 
bl.a. genom förekomsten av satellitgårdar i peri- 
fera lägen. Huvudgårdar, godskomplex, specialise
ring och social stratifiering är här återkommande 
termer (t.ex. Skre 1998; Lundqvist 2000; Callmer 
2001; Iversen 2003; Söderberg 2005; Ljungkvist
2006). Ett annat forskningsområde som berörs är 
etableringen av mer eller mindre permanenta ut- 
marksgårdar och utnyttjandet av utmarksresurser 
under järnålder. I andra delar av landet med stora 
skogsbygder har betydande insatser gjorts i ämnet 
(t.ex. Andersson H. 1998; Emanuelsson & Seger
ström 1998; Svensson 1998), men för Uppland 
och övriga östra Mellansverige är kunskapsluck
orna fortfarande stora. Några arbeten kring t.ex. 
det ovan nämnda Rössberga i Uppland (Olausson
2006) eller Råsvalslund i Västmanland (Damell & 
Edlund 2006) har dock börjat aktualisera proble
met, och samtidigt antytt en komplicerad verklig
het präglad av regionala särdrag. Slutligen torde 
det vara självklart att fornlämningen vid Brunnby 
har en mycket stor relevans i den mera allmänna 
bebyggelsearkeologin där byggnader, bosättnings
mönster och landskapsutnyttjande är nyckelord 
(t.ex. Göthberg 2000).

Med denna redovisning i åtanke råder det ingen 
tvekan om att lokalen i Brunnby, med sina med 
arkeologiskt mått mätt väl bevarade lämningar, 
sitt läge i utkanten av slättbygden och sin nära 
koppling till ett väl utrett stormannakomplex från 
yngre järnålder, har en i kunskapsuppbyggande 
perspektiv mycket stor vetenskaplig potential. 
Med andra ord och utan överdrift kan man påstå 
att det rör sig om en av de för bebyggelsehistorisk 
forskning viktigaste platserna som undersökts i 
Uppland under det senaste decenniet.

Fler bebyggelser från yngre järnålder i 
utkanten av den öppna Vendelbygden 
När lämningen vid Brunnby väl konstaterats och 
undersökts kan man med all rätt fråga sig om 
det rör sig om ett unikum i Vendel. En närmare 
granskning visar dock att så sannolikt inte är fal
let, utan liknande miljöer, d.v.s. perifert placerade 
gårdar med mer eller mindre beroendeförhållan
den gentemot en förhistorisk moderenhet och
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tydlig rumslig koppling till en historisk bebyggel
se, tycks kunna spåras i andra delar av bygden.

Knappt 1,5 kilometer öster om lämningarna vid 
Brunnby, på ett markerat åskrön inom Bergbys ägor 
ligger Hundkullen, ett oundersökt gravfält med ett 
femtontal låga högar och stensättningar (RAA 96). 
Fornlämningen är belägen relativt nära, men ändå 
klart avsides gentemot det större fornlämnings- 
komplexet bestående av gravfält och omfattande 
boplatsindikationer längre åt söder (RAÄ 36 mm; 
hg. 14), ett komplex som med god säkerhet kan an
tas avspegla var enhetens bebyggelsecentrum legat 
under åtminstone yngre järnålder. Av kartmateria
let från slutet av 1600-talet och framåt framgår att 
fornlämningen legat i den nordligaste delen av byns 
åkergärde, i närheten av större arealer med ängs
marker och cirka 150 meter från torpet Tämunnen, 
också känt som Themunn eller Temund beroende

på källa. Torpet saknar belägg i det medeltida ma
terialet, äldre belägg för Bergby finns däremot från 
år 1312 i form av in Bergabyhamno, in Bergabohamno, 
och ortnamnet i sig torde ha förhistoriska anor. Tre 
skattehemman redovisas i det medeltida materialet 
(DMS 1:4:150h) och lika många återfinns på 1698 
års arealavmätning.

Längre norrut på Vendelåsen, cirka 700 me
ter från Hundkullen, finner man ytterligare två 
mindre gravfält av yngre järnålder skaraktär, ett 
av dem idag helt försvunnet genom grustäkt. Det 
äldre lantmäterimaterialet vittnar om att fornläm- 
ningarna åtminstone senast 1700-talet legat inom 
Kättslinges ägor, precis på gränsen mot Bergby. 
Invid det ena gravfältet med 17 högar (RAÄ 98) 
fanns då torpet Stoparbo med tillhörande mindre 
åkerlappar. Det andra gravfältet hade ursprungli
gen åtminstone sex högar (Pettersson 1871) och

Figur 14. Utsnitt ur 
konceptkartan till ägomätningen 
från år 1698 över Bergby 
med aktuella fornlämningar 
markerade.

Figure 14. Segment of the 
conceptual map of the estate survey 
of 1698 from Bergby with relevant 
ancient monuments marked.
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låg i närheten av torpet Smedsboda, ett ryttartorp 
och ett par backstugor (fig. 15). Längre söderut 
och i öster bredde större ängsmarker ut sig. Tor
pen återfinns inte i det medeltida materialet, dä
remot är båda omnämnda under 1680-talet i Ven
dels födelsebok. Närmaste bebyggelsecentra under 
yngre järnålder bör ha legat drygt 1,3 kilometer åt 
sydväst och sydost, i Bergby vid RAÄ 36 mm. (se 
ovan), i Kättslinge vid RAÄ 114 som är Vendels 
största gravfält med 125 högar och stensättningar.

Inåt Kättslinges ägor, på den södra sluttningen 
av ett moränparti i närheten av lerslätten, ligger 
ett något större gravfält bestående av ett trettio
tal högar med inslag av några stensättningar (RAÄ 
112). Ett flertal till synes relativt recenta husgrun
der ett tjugotal meter därifrån (RAÄ 221) utgör 
synliga lämningar efter torpet Omaket, ett torp 
som syns på en geometrisk karta från år 1729 över 
Kättslinges säteri men som däremot inte återfinns 
på häradskartan drygt hundra år senare. Torpet låg 
vid den nordvästra utkanten av åkergärdet, i an
slutning till ängs- och skogsmarker (fig. 16 & 17). 
Förutom torplämningarna är det i övrigt värt att 
notera att kraftigt övermossade rektangulära sten- 
konstruktioner finns i området, anläggningar som 
kan vara ytterligare husgrunder med äldre anor.

;\ jr*

Figur 15. Utsnitt ur ägomätningen från år 1729 över 
Kättslinge med aktuella fornlämningar markerade.

Figure 15. Segment of the estate survey ofiyięfrom 
Kättslinge with relevant ancient monuments marked.

Figur 16. Utsnitt ur 
ägomätningen från år ty29 
över Kättslinge med aktuella 
fornlämningar markerade.

Figure 16. Segment of the 
estate survey of ty 2 9 from 
Kättslinge with relevant ancient 
monuments marked.
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1 IGUR 17. Gravfältskarta överRAA 112. Observera husgrunderna i den sydvästra delen (karta ATA).

Figure 17 .Map ofburial ground for RAÄ 112. Note the house foundations in the southwestern part (mapATA).

Med tanke på fornlämningsbilden med bl.a. det 
stora gravfältet RAÄ 114 samt ett ortnamn med 
efterleden -inge torde det inte råda någon tvekan 
om att Kättslinge har ett förhistoriskt ursprung. 
Äldsta kända belägg för namnet är från år 1312 
med beteckningen in Ketlingehanno (DMS 1:4:162) 
och under medeltiden har byn haft sex skattehem
man. Var byn legat innan den avhystes och säte
riet bildades är inte känt, men ett tänkbart läge är

något mera centralt i åkergärdet, förslagsvis inom 
den rektangulära åkermarken som avgränsas av fle
ra vägar strax nordväst om säteriet. Huvudbosätt
ningen under yngre järnålder bör däremot ha legat 
längre norrut, i anslutning till det stora gravfältet.

I Skarbo, i höjd med nyssnämnda fornlämning- 
ar men cirka 3,5 kilometer österut på andra sidan 
Vendelsjön, ligger ett litet gravfält med sju röse- 
liknande stensättningar (RAÄ 151). Utifrån deras

496 ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 4



RAA 277

200 Meters

Figur 18. Utsnitt ur den geometriska avmätningen 
från år 1707 över Skarbo med aktuella fornlämningar 
markerade.

Figure i8. Segment from a cadastral map from 1705 
of Skarbo with relevant ancient monuments marked.

morfologiska drag skulle dessa anläggningar lätt 
kunna hänföras till bronsålder eller äldsta järnål
der, men fynd som tillvaratogs från två skadade 
gravgömmor i slutet av 1800-talet, däribland en 
pilspets av typ Ai, vittnar istället att det rör sig om 
lämningar från vikingatiden (Seiler aooianzy). 
Gravfältet ligger på den västra sluttningen av ett 
vidsträckt moränområde, i anslutning till en smal 
remsa med glacial och postglacial lera. Fornläm- 
ningen är en av de få från yngre järnålder som 
överhuvudtaget är kända inom de nordöstra de
larna av Vendelbygden. Vid Hov cirka 750 meter åt 
sydväst finns två närliggande mindre gravgrupper 
med sammanlagt åtta gravar, fyra runda stensätt- 
ningar, tre högar och ett röse (RAÄ 213 & 214), i 
övrigt ligger de närmaste gravfälten från samma 
period på två till tre kilometers avstånd vid Örby 
och Kättslinge på andra sidan sjön (RAÄ 187 samt 
ovannämnda lokaler). En geometrisk avmätning
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vittnar om att torpet Skarbo år 1705 hade samma 
läge som dagens bebyggelse, d.v.s. drygt 200 me
ter norr om gravfältet (fig. 18). Det äldsta kända 
skriftliga belägget är från år 1536 då enheten om
nämns som Skareboda (DMS 1:4:166). Under tidig 
medeltid är det troligt att torpet hörde till Hov 
som då var en huvudgård, innan båda senast un
der 1300-talet inkorporerades i sätesgården och 
storgodset Örbyhus (Rahmqvist 1996:17^.). Hov 
är i övrigt känt som Hoff år 1451 (DMS 1:4:157) 
och torde av ortnamnet och gravarna att döma ha 
förhistoriska anor.

I de sydvästra utkanterna av vendelbygden, drygt 
tre kilometer söder om Snåret, finns ytterligare två
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FIGUR 19. Utsnitt ur arealavmätningen över Vendels 
allmänningfrån år 1698 med aktuella fornlämningar 
markerade.
Figure 19. Segment of the estate survey ofi6ę8from 
common area in the parish of Vendel with relevant 
ancient monuments marked.



Figur 20. Utsnitt ur ägodelningenfrån år 1702 över 
Gryttby med aktuella fornlämningar markerade. Åsbo 
ligger i bildens nedre del.

Figure 20. Segment of the estate survey of1702 from 
Gryttby with relevant ancient monuments marked.

i sammanhanget relevanta lokaler, båda påträffade 
i samband med utredningen för E4:an (Aspeborg 
m.fl. 1995:30). Dessa lokaler ligger strax öster om 
Uppsalaåsen, på naturligt underlag av glacial lera 
och moiga jordarter. Öster därom förekommer

större ytor med kärr och torv. Den ena lokalen ut
görs av boplatslämningar i åkermark med inslag 
av skärvsten i matjorden, kulturlager och en vall- 
formad lämning innehållande skärvsten, möjligen 
en skärvstenshög (RAÄ 309). Från platsen härrör 
även en rund vikingatida glattsten av blåaktigt glas 
(UMF 3160). Den andra lokalen består också av 
boplatslämningar i åkermark, med förekomst av 
upplöjda härdar, skärvsten i matjorden, kulturla
ger samt fynd av keramik, bränd lera, löpare och en 
folkvandringstida spetsoval eldslagningssten (RAÄ 
310). Drygt 200 meter sydost om RAÄ 309 ligger 
Odensbrunn (RAÄ 102), en artesisk källa som av
vattnas av Tassbäcken. Både namnet, äldre uppgif
ter om benfynd i vattnet (Dybeck 1844:90) samt 
en spetsoval eldslagningssten funnen i närheten 
(UMF 3939) vittnar om att vattenhålet mycket väl 
kunnat fungera som offerkälla under förhistorisk 
tid. Närmaste fornlämningar från yngre järnålder 
utgörs i övrigt av gravfält av varierande storlek i 
Kläringe och Husby cirka tre kilometer åt sydost, 
med bland annat gravkomplexet kring Ottarshö- 
gen. Enligt det äldre lantmäterimaterialet gränsar 
lokalerna till lägena för torpen Kläringeboda res
pektive Giillerbo/Gylleboda, båda belägna i Ven
dels tidigare häradsallmänning (hg. 19). Omgiv
ningarna bestod i övrigt av skog och ängsmarker, 
däribland Bladängarna i öster. Medeltida belägg 
saknas för torpen utan de omnämns första gången 
under 1680-talet i Vendels födelsebok.

De sista fornlämningarna som tas upp i den här 
redovisningen utgörs av mindre gravfält och grav
lokaler i Gryttby och Åsbo, i Vendelbygdens sydli
ga delar. De är alla belägna på Vendelåsen, i anslut
ning till områden med glacial lera. RAÄ 69 verkar 
ha skadats svårt genom åren och av ursprungliga 
minst nio högar och sju stensättningar (varav fem 
fyrkantiga, en tre uddig och en oval) återstår idag 
endast de förstnämnda och en rektangulär anlägg
ning som fått ett eget inventarienummer (RAÄ 50; 
Seiler 20013:119). RAÄ 71 består idag av en hög 
men minst ytterligare en dito med plundrat brand
lager och en rektangulär stensättning har funnits 
där från början. Av det äldre lantmäterimaterialet 
framgår att dessa gravlokaler under historisk tid 
legat inom de sydligaste delarna av Gryttby res
pektive inom Åsbos ägor, på impediment i när-
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Forn läm- Date- Jordart/ Markanvändning Närliggande Äldsta Avstånd till större
ningsnr ring närmaste enligt äldre bebyggelse belägg bebyggelsekoncen-
och typ jordart kartor (avstånd) tration under yngre

järnålder

RAÄ 309 
boplats

I 
1

0" Glacial lera/ 
kärr

Åker i anslutning till 
stora arealer ängs och 
skog

Torpet
Kläringeboda 
(ca 100 m)

1680-tal Fornlämningskomplex 
kring Ottarshögen i 
Husby/Kläringe, ca 3 km 
RAÄ 1,2,3 mm.

RAÄ 310 
boplats

? - fvt- ? Glacial lera-mo/ 
sand

Åker i anslutning till 
stora arealer ängs och 
skog

Torpet
Gylleboda 
(ca 20 m)

1 680-tal Fornlämningskomplex 
kring Ottarshögen i 
Husby/Kläringe, ca 3 km 
RAÄ 1,2,3 mm.

RAÄ 151 
gravfält

vik Morän/ 
glacial lera

Utmark i anslutning till 
mindre arealer åker- 
och ängsmark

Torpet
Skarbo 
(ca 200 m)

1536
Skareboda

Mindre gravfält i Hov, ca 
750 m
RAÄ 213

RAÄ 98 
gravfält

yjäå Isälvsmaterial/
sand

Utmark i anslutning 
till mindre åkrar och 
större arealer äng

Torpet
Stoparbo 
(50 m)

1680-tal Fornlämningskomplex i 
Bergby och Kättslinge, ca 
1,2-1,4 km
RAÄ 36 mm, 114

Utan nr 
gravfält

yjäå Isälvsmaterial/
sand

Utmark i anslutning 
till mindre åkrar och 
större arealer äng

Torpet Smeds- 
boda, ryttartorp, 
backstugor 
(50-250 m)

1680-tal Fornlämningskomplex i 
Bergby och Kättslinge, ca 
1-1,1 km
RAÄ 36 mm, 114

RAÄ 96 
gravfält

yjäå Isälvsmaterial/ 
glacial lera

Impediment i 
nordligaste delen av 
Berg bys åkergärde, 
invid större arealer 
ängsmark

Torpet
Tämunnen 
(150 m)

Fornlämningskomplex i 
Bergby, ca 450 m
RAÄ 36 mm.

RAÄ 112 
gravfält

yjäå Morän/ 
glacial lera

Impediment i västra 
delen av Kättslinge 
åkergärde, invid större 
arealer hagmark

Torpet
Omaket 
(25 m)

Större gravfält i
Kättslinge, ca 650 m
RAÄ 114

RAÄ 50-69 
gravfält

yjäå Isälvsmaterial/ 
glacial lera

Impediment invid 
mindre åkrar samt 
större ängs- och 
betesmarker

Byn Gryttby 
(ca 1 km)

1312
in Grutuby 
in Gruthuby

Fornlämningskomplex i 
Gryttby, ca 750 m
RAÄ 49 mm.

RAÄ 71 
gravfält

yjäå Isälvsmaterial/ 
glacial lera

Impediment invid min
dre åkrar och större 
ängsmarker

Gården Åsbo 
(20 m)

1481
Aasabool

Fornlämningskomplex i 
Gryttby, ca 1000 m
RAÄ 49 mm.

Figur 21. Tabell över periferafornlämningar i Vendelbygden med uppgifter om bl.a. datering och läge i förhållande 
till bebyggelsen från historisk tid.
Figure 21. Table showing peripheral monuments in the Vendel area with information on for example datings and
location in correlation to the settlements of historic times.

heten av odlad mark och vidsträckta ängsmarker 
(fig. 20). Gryttby är en av de största ägofigurerna 
med förhistoriskt ursprung i Vendelbygden, med 
flera stora gravfält med sammanlagt över 150 gra
var grupperade kring den gamla bytomten samt 
en försvunnen runsten (U1141; Wessen & Jansson 
1957). Från år 1312 är byn känd som in Grutuby 
och in Gruthuby (DMS 1:4:155). Av ägogränserna

såsom de är avbildade på de historiska kartorna 
framgår tydligt att Åsbos mark ursprungligen hört 
till Gryttby, innan fastigheten bröt sig loss och bil
dade en egen ägofigur. Äldsta belägget är från år 
1481 i form av Aasabool (DMS 1:4:172) och under 
medeltid kan man på platsen spåra ett frälsehem
man som hörde till frälsegodset vid Älby längre åt 
söder i Vendels socken (Rahmqvist lppó^SSf.).
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Vad dessa perifert belägna fornlämningar från 
yngre järnålder egentligen avspeglar är en svår- 
utredd fråga, främst beroende på att de inte be
rörts av större arkeologiska undersökningar som 
kunnat generera signifikant material. I detta sam
manhang är t.o.m. en så grundläggande aspekt 
som dateringsfrågan, i den mening tidpunkt för 
anläggande, användningstid och övergivande, svår 
att precisera. Vissa tendenser och särskilda drag 
kan dock lyftas fram. Dessa kan i sin tur, tillsam
mans med förhållandena i den bättre kända loka
len i Brunnby och andra platser i Norden, ligga 
till grund för uppbyggnaden av en generaliserande 
modell, en modell där utkantsgårdarna sätts in i 
sitt rätta samhälleliga sammanhang.

Som framgår att redovisningen ovan och av 
uppgifterna i figur 21 uppvisar de här aktuella lo
kalerna flera gemensamma nämnare. Förutom ett 
utkantsläge i förhållande till den öppna bygden, 
ett läge som i sig var en förutsättning för att de 
skulle ingå i undersökningen, kan man notera att 
samtliga uppvisar en rumslig koppling till områ
den med sandiga jordar eller glacial lera, samt att 
de under historisk tid legat invid oftast vidsträckta 
arealer med ängsmark. Gemensamt är även det 
stora avståndet till närmaste, presumtiva bebyg
gelsecentrum under yngre järnålder, mellan 450 
meter och tre kilometer. Även det senaste kan ses 
som en logisk följd av lokalurvalet. Den viktigaste 
skillnaden mellan lokalerna är att de historiskt 
belagda angränsande fastigheterna verkar, av det 
tillgängliga materialet att döma, ha olika åldrar.

Gravfälten som ingår i denna undersökning kan 
på goda grunder antas utgöra den synliga delen av 
en betydligt mer omfattande fornlämningsmiljö, 
där även angränsande boplatser bör existera. Om 
detta antagande är riktigt är gravfälten tydliga in
dikationer på att dessa bosättningar haft en varak
tig och (i alla fall relativt) långvarig karaktär, och 
att de följaktligen varit ett integrerat och inte för
sumbart inslag i den totala bebyggelsestrukturen 
i Vendelbygden. Med tanke på deras placering i 
landskapet, nästan uteslutande på gränszoner mel
lan slätbygd och höglänta områden, samt det pe- 
rifera läget gentemot större bebyggelsekärnor från 
yngre järnålder ligger det nära till hands att här se 
spår efter en tidig kolonisation av utmarken. Att de

delar av Vendel som ligger utanför den stora slät
ten koloniserats, i den mening varit föremål för ny
etableringar av bebyggelseenheter med ägogränser 
och produktionsmark, först och främst under his
torisk tid med start under medeltid torde det inte 
råda någon tvekan om. Stöd för detta påstående 
finner man i första hand i socknens ortnamnsskikt 
med en dominans av yngre namn i de perifera, ofta 
skogrika delarna, medan ortnamnen med förhisto
riska anor är koncentrerade till den centrala byg
den. Bland de medeltida eller yngre namnen kan 
nämnas dem med efterlederna -myra, -gärde, -rud, 
-väga och -rike. Ortnamn med efterlederna -bo 
och -bol brukar också räknas som tillhörande den 
yngre kategorin. De med förleder med personnamn 
eller personbenämningar anses ha en koppling till 
bebyggelseenheter som ursprungligen var av skat
tenatur, medan de med förleder av opersonlig, ofta 
naturbetecknande karaktär, eller innehållande en 
hantverkarbenämning hittas hos avgärdatorp un
der medeltida huvudgårdar, d.v.s. på frälsejord 
(Augustson ip72:62ff; Rahmqvist 1996:85). En an
nan indikation för en relativt sentida kolonisation 
av bygdens perifera delar är fornlämningsbilden 
såsom den är känd idag, med en avsaknad av forn
lämningar i de flesta förmodade yngre enheterna.
I sammanhanget är det dock viktigt att påpeka att 
det i vissa fall kan vara både osäkert och missvis
ande att datera bebyggelser enbart genom det ono- 
mastiska och arkeologiska materialet, vilket inte 
minst denna undersökning kommer att antyda.

Om de här behandlade gravfälten verkligen av
speglar en kolonisation av utmarken under yngre 
järnålder finns en väsentlig skillnad gentemot den 
som sker under senare perioder, nämligen att pro
cessen oftast inte resulterat i uppkomsten av bebyg
gelseenheter med egna ägogränser. Undantagen är 
i det här fallet Skarbo som kan vara en avgärdaen- 
het från Hov samt Åsbo som på goda grunder kan 
antas ha bildats på mark som ursprungligen hört 
till Gryttby. Fynd och i viss mån gravformer är in
dikationer på att Skarbo och Åsbo bildats under 
vikingatiden, vilket blir ett värdefullt inslag i date
ringsfrågan av -bo namnen. En rimlig förklaring 
till uppkomsten av dessa bosättningar torde vara 
ett bebyggelse- och befolkningstryck mot slutet av 
förhistorien, möjligen med arvsfrågor som tvingat
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fram markavstyckningar ur moderenheterna.
De övriga gravfälten är alla belägna inom Berg

bys och Kättslinges ägor, visserligen i utkanten av 
den centrala inägomarken, men likväl inom samma 
ägofigurcr som de mera centrala fornlämningarna. 
Orsakerna till kolonisationen kan även i deras fall 
hänga ihop med ett behov att expandera när trycket 
kring de primära gårdarna blivit för stor, i så fall 
utan att de nyetablerade bosättningarna fick bilda 
egna fastigheter. Värt att notera i sammanhanget 
är fornlämningarnas läge intill och exponering mot 
ägogränsen mellan Bergby och Kättslinge, såsom 
denna återspeglas i det äldre kartmaterialet. Under 
förutsättning att den förhistoriska gränsen haft un
gefär samma sträckning kan man ana att det up
penbara rumsliga mönstret är ett resultat av en be
byggelseexpansion som blev kännbar även utanför 
de egna ägorna, och där de nya bosättningarna med 
tillhörande gravplatser även fungerade som gräns
markörer riktade mot närmaste grannar. Den här 
mycket medvetna strategin i utnyttjandet av land
skapsrummet känns förstås igen från Brunnby (se 
ovan). Bebyggelseetableringarna i utkantsområden 
kan även avspegla en ökad satsning på utmarksre- 
surser under yngre järnålder. Närheten till större 
arealer ängsmarker och skog som framträder på det 
äldre kartmaterialet måste ha varit ännu påtagligare 
under tidigare perioder. Detta innebär att de perife- 
ra bosättningarna mycket väl skulle kunna avspegla 
någon form av specialisering, med inriktning på fo- 
dertäkt och skogsbruk (jfr. Brunnby ovan).

Avsaknaden av gravfält vid de två boplatserna 
vid Kläringboda och Gyllerboda tyder på att dessa 
lokaler skiljer sig från de övriga vad gäller graden av 
bofasthet. Angränsande samtida gravfält som inte 
ännu påträffats kan givetvis inte uteslutas, men om 
man accepterar att gravplatser verkligen saknas 
kan man även ana att lokalerna avspeglar andra 
skeenden och typer av bebyggelser i kolonisatio
nen av utmarken. Förekomsten av rikliga mängder 
med skärvsten väcker tanken om att det egentligen 
rör sig om fornlämningar från bronsålder och äldre 
järnålder, men lösfynden är å andra sidan starka 
indikationer på en användning även under åtmins
tone folkvandringstid och vikingatid. På senare år 
har förekomsten av skärvstenslager på boplatser 
från den senare delen av förhistorien börjat upp

märksammats, och bland de berörda lokalerna kan 
nämnas Järrestad i Skåne samt Nedre Odensvi och 
Husby i Glanshammars socken i Närke. Lagren 
kan av allt att döma förekomma i högstatusmiljöer 
som spår efter symboliska handlingar, inte säl
lan med koppling till rituella måltider, men även 
i andra sammanhang av mera ordinär art, som 
vanligt hushållsavfall (Pettersson 2003; Söderberg 
2005:20iff; se även Anderson Ambrosiani 2001). I 
ett rituellt perspektiv är närheten till både Odens- 
brunn och arealer med torvmarker förstås fanta
sieggande för lokalen vid Kläringeboda. En sådan 
koppling är dock omöjlig att verifiera utan vidare 
fältundersökningar och det enda som kan sägas 
med någorlunda stor säkerhet är att lämningarna 
vid både Kläringeboda och Gyllerboda bör avspeg
la någon form av säsongsbunden utmarksaktivitet. 
Möjligen har man här paralleller till Rössberga i 
Odensala socken, Uppland, en utmarkslokal som 
återkommande och på säsongsmässig basis nytt
jats som säter med inslag av extensivt åkerbruk 
av andra, i bygden mera centralt placerade gårdar 
(Olausson lppSanoöf, 20o6:4yff.) För den äldre 
järnålderns del och i östra Mellansverige verkar lo
kaler med skärvsten i perifera lägen i förhållande 
till samtida bebyggelse avspegla aktiviteter såsom 
rök- och torkanläggning för kött, garvning av hu
dar och skinn, trähantverk och/eller svårfångade 
rituella aktiviteter (Lindkvist 2005a:6ff. och där 
anförd litteratur). Liknande aktiviteter under 
yngre järnålder i utkanterna av Vendelbygden kan 
förstås inte heller uteslutas. Det är också viktigt 
att poängtera att lokalerna vid Kläringeboda och 
Gyllerboda sannolikt legat på utmark som under 
yngre järnålder hörde till stormannakomplexet 
kring Ottarshögen, en bebyggelseenhet som kro
nologiskt, organisatoriskt och socialt var mycket 
lik det närbelägna Tuna (Seiler 200ia:i03ff.). 
Detta konstaterade visar nämligen att utmarksut- 
nyttjandet verkar ha varit utbrett i Vendels hög- 
reståndsmiljöer, och följaktligen att de varor som 
kunde produceras långt ifrån centralbygden kun
de, i en hittills oanad omfattning, bidra till upp
byggnaden av ett ekonomiskt och socialt välstånd. 
Fyndet av en folkvandringstida eldslagningssten 
vid Gyllerboda är också ett tecken på att så var fal
let redan vid etableringsskedet.
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Utmarksbosätrningarnas relationer gentemot 
mera centralt belägna bebyggelser på en sam- 
hällshierarkisk nivå har sannolikt varierat kraf
tigt från fall till fall. Invånarna som bodde och 
var verksamma på stormannadomänernas utmark 
vid Brunnby, Kläringeboda och Gylleboda ingick 
med stor sannolikhet i ett följe, d.v.s. i ett socio- 
ekonomiskt system där begrepp som beroendeför
hållanden, makt, prestation och gentjänster varit 
framträdande (Seiler 2ooia:25ff, i3sff. och där an
förd litteratur). Här rör det således knappast om 
helt självägande bönder utan snarare om en sam
hällsgrupp som närmast kan jämföras med land
borna under historisk tid. Vid utkantsbosättning- 
arna i Bergby och Kättslinge indikerar däremot 
förhållandevis stora gravhögar att människorna 
där hade odalsrätt över den mark de brukade (jfr. 
Zachrisson 1994). Samarbetsformer förekom san
nolikt med de närbelägna, i bygden mera centralt 
placerade bebyggelseenheterna men dessa bedrevs 
i så fall på någorlunda jämlik basis. Möjligen kan 
bosättningarnas ringa storlek, mera perifera lägen 
och sämre tillgång till bra odlingsjord ha inneburit 
en lägre status på den sociala skalan. Det faktum 
att Åsbo och Skarbo utgjorde egna ägofigurer med 
väl definierade ägogränser är ett starkt indicium 
för att dessa bosättningar varit helt självständiga.

Denna studie kring lämningar från yngre järn
ålder i utkantslägen vore inte komplett om det up
penbara rumsliga sambandet som föreligger med 
bebyggelseenheter från historisk tid inte berördes. 
För Åsbo och Skarbo, de två fastigheterna med 
både egna ägogränser och medeltida belägg, kan 
man förutsätta en åtminstone nästan oavbruten 
kontinuitet från vikingatid fram till modern tid.
I de andra fallen finns det skäl att ifrågasätta en så 
lång kontinuitet, och främst är nog att de torp som 
kan spåras i närheten av gravfält eller boplatsläm
ningar saknar belägg äldre än ldooViyoo-talen. 
Här är det snarare troligt att den förhistoriska och 
äldsta kända historiska bebyggelsen alternerats av 
perioder av övergivande på flera århundraden. Det 
rumsliga sambandet torde istället kunna förklaras 
genom att samma naturgeografiska och topogra
fiska nischer, d.v.s. samma landskapsavsnitt, var 
lika attraktiva för en utmarksproduktion under 
yngre järnålder som för några hundra år sedan. I

sammanhanget kan man skönja att närheten till 
både lättarbetade jordar, stora arealer ängsmark 
och god tillgång till skog är återkommande drag. 
En annan avgörande faktor kan vara att man med
vetet sökte sig till de platser där gårdar i svunna 
tider legat, ödegårdar vars lägen var kända genom 
muntlig tradition. Detta behöver inte nödvändigt
vis bero på nostalgi eller någon mer eller mindre 
uttalad förfaderskult, utan bakgrunden kan vara 
av mer praktisk art. Exempelvis borde en betydligt 
mindre arbetsinsats ha krävts vid återupptagande 
av övergivna, sedan tidigare stenröjda åkrar än vid 
brytning av ny mark.

Slutord
I ljuset av E4-grävningarna i utkanterna av Vendel 
framträder en helt ny bild av bygden. De undersök
ta fornlämningarna sätter fokus på ett dynamiskt 
landskap som till följd av strandförskjutningspro- 
cessen skapat helt skilda levnadsvillkor genom de 
olika årtusendena, från mesolitikums yttre skär
gårdsmiljöer till den yngre järnålderns bördiga 
jordbrukslandskap omgivet av resursrika skogs
marker. Undersökningarna avslöjar också nya forn- 
lämningsmiljöer, med kust- och inlandsboplatser 
från tidig- respektive mellanneolitikum, brons
ålderns små gårdsbruk med tillhörande blockrika 
gravfält och skålgropsförekomster i dalgångarna, 
sporadiska spår efter troliga rörliga bosättningar 
under järnålderns första århundraden, den romers
ka järnålderns inslag av självförsörjande mindre 
gårdar och slutligen olika former av utmarksgårdar 
samt ett intensivt utnyttjande av perifera resurser, 
inte minst tjära, under yngre järnålder.

Dessa tidigare oanade sidor av förhistorien bi
drar till att bygdens forna glans återuppväckts. Be
rikad av en sådan mångfald framstår Vendel som 
mer spännande än någonsin. ■

Not: Uppgifterna om ortnamn i Vendels församlingböcker och 
lagfartsböcker har meddelats av Anders Flood, Landsarkivet i 
Uppsala, och Torbjörn Norman, Björklingebygdens Släktfors- 
karförening, som härmed tackas.
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Summary
The periphery ofthe Vendel area - Stone Age to Iron Age 
and the use of the outlying lands

T
he Vendel area, well known for its richly 
furnished ship burials and the monumen
tal mound, Ottarshögen, is frequently 
mentioned in archaeological literature. Even so, 

large gaps in our knowledge of the area’s pre-his- 
toric background prevail, in particular regarding 
the periphery and the periods leading up to the 
Early Iron Age. In conjunction with the new E4 
highway and road 709, several archaeological in
vestigations have been carried out in parts of Ven
del that have previously received little attention.

The aim of this article is to present, synthesise 
and problemize the recently acquired knowledge 
with the development of the Vendel area in a long 
term perspective as a backdrop.

Through the excavations at Snåret, Bålmyren, 
Älby, Fembäcke and Brunnby, all of which are situ
ated on the outskirts of Vendel, a new picture of 
the area emerges. The results of the investigations

put into focus a dynamic landscape that through 
the shore displacement process has created differ
ent conditions throughout the millennia, from the 
Mesolithic archipelago to the arable lands and for
ests of the Late Iron Age. The excavations also re
veal new cultural environments: coast and inland 
settlements from the Early and Middle Mesolithic, 
small holdings from the Bronze Age in the vales 
with their adjacent boulder rich burial grounds 
and cup mark sites, sporadic traces of mobile set
tlements from the first centuries of the Iron Age, 
the self sufficient farms of the Roman Iron Age and 
lastly, different types of farms in the outlying lands 
and an intensive use of the peripheral resources, 
for example tar, during the late Iron Age.

These previously unknown aspects of pre-his
tory do not rob the area of its former glory, but 
rather enriches it by the diversity and thus the area 
emerges as more interesting than ever. ■
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Bygden som
ARKEOLOGERNA GLÖMDE
Det förhistoriska Tierp i fokus

Anton Seiler, Riksantikvarieämbetet UV GAL

E
nligt Nationalencyklopedin utgörs en 
bygd av ett bebyggt område i landsorten 
som traditionellt utgör en enhet, till ex
empel av geografiska, historiska eller ekonomiska 

skäl (NE). I arkeologiskt sammanhang är termen 
bygd oftast synonym med ett väl avgränsat, eller 
åtminstone sammanhängande geografiskt område 
med en sammanhållen och enhetlig fornlämnings- 
miljö samt med andra gemensamma kulturhisto
riska drag (t.ex. Hyenstrand lpS/paof.). Det är ur 
ett sådant perspektiv som Tierpsbygden kommer 
att behandlas i denna artikel. Syftet med detta ar
bete är att på ett kortfattat och övergripande sätt 
ge en ingående presentation av bygden med fokus 
på naturgeografiska förutsättningar, topografi och 
framförallt fornlämningsbestånd, i synnerhet från 
järnålder. Fördjupade studier kring stenålder och 
bronsålder från Tierp görs i E/ppublikationen 
”stenåldern i Uppland” (Stenbäck 2007) och i 
Rencks artikel i denna volym. För vidare diskus
sioner kring dessa perioder hänvisas till dessa ar
beten. Tanken är att denna redovisning, tillsam
mans med andra kring ortnamn och förhållanden 
under historisk tid (Brink, Rahmqvist i denna vo
lym), skall kunna fungera som grund när resulta
ten från Eq-undersökningarna så småningom skall 
placeras i ett vidare sammanhang, samtidigt som 
tillfälle ges att lyfta fram aspekter kring bygden 
som tidigare föga eller inte uppmärksammats. En 
stor del av texten bygger på en total genomgång av 
det tillgängliga, och i stort sett tidigare inte publi
cerade arkivmaterialet för Tierps socken i främst
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ATA men även i Upplandsmuseet, bl.a. i form av 
grävrapporter, kartor, varav många specialinven- 
teringskartor över gravfält, planer och foton. Di
gitala och skannade uppgifter från FMIS har också 
utnyttjats i stor utsträckning. Allt fyndmaterial 
från Historiska Museet, Gustavianum och Upp
landsmuseet har granskats okulärt, antingen via 
fotografier i de fall användbara sådana har funnits 
tillgängliga eller direkt i magasin. Benmaterialet 
från brandgravar från äldre grävningar har dess
utom genomgåtts i syfte att söka artefakter som 
inte uppmärksammats i fält, främst kamfragment 
men även andra fyndkategorier. Andra parametrar 
såsom mängd, förekomst eller avsaknad av sot, kol 
och större antal djurben har också noterats, däre
mot har benen inte bestämts osteologiskt. Till sist 
har genomgången av materialet från Tierps socken 
kompletterats med studier av jordartskartan över 
området (Ericsson & Lidén 1987), äldre lantmäte
rikartor samt av relevant litteratur, inte minst den 
som specifikt berör Tierpsbygden (Medén 1975; 
Flygare m.fl. 2002). Att datera det arkeologiska 
materialet, särskilt det framgrävda gravmaterialet, 
har intagit en central plats i undersökningen. En 
fullständig förteckning av den i sammanhanget 
använda referenslitteraturen lämnas ej, däremot 
kan nämnas att Petrés typologiska studier kring 
kam- och pärlmaterialet (Petré 1984a & 1984b) 
samt hans källanvisningar för andra fyndkatego
rier har använts i stor utsträckning.

Den sammanlagda mängden data som denna 
artikel bygger på kan betraktas som omfattande.

SOS



På samma sätt är summan av fälttimmarna som 
arkeologerna spenderat i bygden före de stora 
infrastrukturprojekten allt annat än försumbar. 
Trots detta, och trots att flera av företeelserna som 
presenteras nedan ligger arkeologkåren varmt om 
hjärtat, verkar Tierp av någon besynnerlig anled
ning ha fallit i glömska. Förhoppningsvis kom
mer denna artikel att bidra till att strålkastarljuset 
återigen riktas mot detta spännande landstycke i 
norra Uppland.

En ingång till Tierpsbygden
Tierpsbygden är belägen i de norra delarna av Upp
land, cirka 45 kilometer nord-nordväst om Uppsala 
och 50 kilometer sydost om Gävle. Bygden domi
neras av en drygt 15 kilometer lång och som mest 
sex kilometer bred, flack och vidsträckt slätt, som 
sträcker sig från Bredänge i norr till Månkarbo i 
söder och från Munga i väster till Eskesta i öster. 
Nivåerna varierar mellan 25 och 40 m ö.h, och de 
vanligast förekommande jordarterna är kalkhaltiga 
glaciala och postglaciala leror, finmo och mindre 
inslag av morän. Tierpsslätten är idag, liksom i äld
re tid, ett utpräglat och bördigt jordbrukslandskap. 
I väster och öster avgränsas den öppna bygden av 
skogsklädda höjder, med en relativt skarp över- 
gångszon särskilt i öster. Där dominerar den bit
vis mycket blockiga moränen, men större partier 
av kärrmark och berg i dagen förekommer också.
I söder övergår bygden i ett småbrutet landskap 
med varierande jordarter för att slutligen ansluta 
till sjön Tämnaren i sydväst (hg. 1).

Karakteristiskt för bygden och av mycket stor be
tydelse för samhällsutvecklingen och kommunika
tionerna, är två linjära, högst framträdande natur
formationer. Den ena är Tämnarån som rinner från 
Tämnaren och passerar genom den centrala bygden 
mellan Onskarby och Torslunda. Ån följer sedan 
en långsmal dalgång i nordnordöstlig riktning ge
nom Tolfta och Västlands socknar för att slutligen 
mynna ut i Lövstabukten och Bottenhavet i höjd 
med Karlholmsbruk. Tämnaråns nedre dalgång har 
så nära koppling till Tierpsbygden att den egent
ligen borde behandlas i sin helhet i detta arbete. 
Exempelvis har Tämnaråns dalgång av Hyenstrand 
föreslagits utgöra ett sammanhållet arkeologiskt

delområde (Hyenstrand i984:34ff.). Endast den del 
som är belägen mellan Torslunda och sockengrän
sen vid Skämsta och Åskarby kommer dock här att 
bli föremål för närmare granskning. De viktigaste 
biflödena är Enstabäcken samt Årstabäcken och 
Eskestabäcken, som mynnar ut i Tämnarån i höjd 
med Tuva respektive Husbyborg. I väster rinner 
även Svartån, som ansluter till ån vid Odensfors, 
och i norr Kallåsbäcken, som mynnar i Tämnarån 
vid Svanby. Tämnarån omges till största delen av 
flacka marker, mellan Husbyborg och Torslunda 
hnns dock en markant dal. Längs ån finns ett fler
tal forsar, däribland vid Ullfors, Gryttjom och Fors. 
Värt att nämna är också de raviner som bildats på 
många ställen i anslutning till vattendragen och 
som utgör tämligen dramatiska inslag i landskapet. 
Särskilt längs Tämnarån från Frebro och norrut 
finns ytmässigt stora ytor av svämsediment.

Ännu mer iögonfallande, i topografin, är den 
andra linjära naturformationen, Uppsalaåsen som 
på sin väg från Södertörn i söder till Dalälvens 
mynning i norr passerar de centrala delarna av 
Tierp. Åsen tar egentligen abrupt slut vid Mån
karbo och syns därför i princip inte i slättbygdens 
södra del. Den dyker dock upp igen drygt fem 
kilometer längre norrut, först som en långsmal 
höjdsträckning vid Eskesta, sedan som en sam
manhängande åsformation från Frebro till Älv
karleby. Det enda avbrottet på denna sträcka finns 
vid Torslundas södra spets, där åsen genomskärs 
av Tämnarån. Med början vid Frebro och parallellt 
med Tämnaråns dalgång löper även en betydligt 
smalare ås, Västlandsåsen, som når nästan fram till 
Lövstabukten väster om Skärplinge. Åsarnas hög
sta delar ligger cirka 60 m ö.h, i övrigt kan note
ras att de helt naturligt omges av mer eller mindre 
stora ytor utsvallat isälvsmaterial. Det sistnämn
da gäller framförallt norr om Torslunda, där en 
sträcka på två kilometrar utmed åsen domineras 
av sandiga och grusiga jordar.

Genom bygden gick tidigare Nordstigen eller 
Norrlandsvägen, den gamla landsleden mellan 
Mälardalen och Norrland (t.ex. Brink 2000b). 
Denna väg som finns karterad på en sockenkarta 
från år 1697 följde Uppsalaåsen fram till Mån
karbo där den fortsatte längs moränhöjderna för 
att sedan ansluta till slätten vid Yttrö. Fortsätt-
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Figur i. Karta över Tierpsbygden med gravlokaler och andra fornlämningstyper, ägogränser enligt häradskartan 
från år 1859-63 och i texten omnämnda bebyggelseenheter. 1: Åskarby. 2: Bäggeby. 3: Skämsta. 4: Svanby. 5: Vallby. 
6: Fäcklinge. 7: Fors. 8: Frebro. 9: Torslunda. 10: Lundby. 11: Bredänge. 12: Flails. 13: Väsby. 14. Prästgården. 15: 
Tuva. 16: Hälistä. 17: Onsta. 18: Väster-Ensta. 19: Munga. 20: Löt. 21: Eskesta. 22: Gryttjom. 23: Husbyborg. 24: 
Öster-Ensta. 25: Bro. 26: Onskarby. 27: Odenfors. 28: Ålfors. 29: Raklösen. 30: Ullfors. 31: Yvre. 32: Yttrö. 33: Årsta. 
34: Månkarbo. 35: Degerbo. 36: Iggelbo. 37: Postboda. 38: Djupa.
Figure 1. Map of the Tierp area with burial grounds and other monuments, property boundaries according to 
the cadastral map from 1859-63 and settlement units mentioned in the text. 1: Åskarby. 2: Bäggeby. 3: Skämsta. 4: 
Svanby. 5: Vallby. 6: Fäcklinge. 7: Fors. 8: Frebro. 9: Torslunda. 10: Lundby. 11: Bredänge. 12: Halls. 13: Väsby. 14. 
Prästgården. 15: Tuva. 16: Hälistä. 17: Onsta. 18: Väster-Ensta. 19: Munga. 20: Löt. 21: Eskesta. 22: Gryttjom. 23: 
Husbyborg. 24: Öster-Ensta. 25: Bro. 26: Onskarby. 27: Odenfors. 28: Ålfors. 29: Raklösen. 30: Ullfors. 31: Yvre. 32: 
Yttrö. 33: Årsta. 34: Månkarbo. 35: Degerbo. 36: Iggelbo. 37: Postboda. 38: Djupa.
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ningsvis passerade den via bl.a. Husbyborg, 
Grytt jom och Tuva för att slutligen återkoppla till 
åsen vid Torslunda. Vid den sistnämnda platsen 
vittnar ett hålvägssystem om denna forna farled. 
Den nuvarande E4:an har delvis en annan sträck
ning än Nordstigen, särskilt i bygdens södra del 
där den går över Rogarna, de vidsträckta plana 
partierna söder om Yvre och Yttrö. Rogarnas san
ka karaktär skapade problem med vägunderhåll 
även på 1900-talet (Sjöberg rpys^agff.) och det är 
förståeligt att den forna vägsträckningen följde ett 
betydligt torrare landskapsavsnitt.

Tierpsbygdens forn- 
lämningar i korta drag
I Tierps socken finns över 340 kända fornlämnings- 
lokaler varav många utgörs av lämningar från his
torisk tid såsom vägmärken, kolbottnar, by- och 
gårdstomter samt torplämningar. Dessa kommer 
här inte att behandlas. Fokus läggs istället på läm
ningar med relativ säker förhistorisk tillhörighet. 
Den i särklass vanligaste fornlämningen är gravar 
varav cirka 1030 stycken kända. De flesta är för
delade på 43 gravgrupper om två till fyra anlägg
ningar, och på 32 gravfält med upp till 166 gravar. 
Drygt 50 gravar är ensamliggande. Dessa fornläm- 
ningar är huvudsakligen belägna i bygdens centra
la delar, längs Tämnaråns dalgång mellan Ålfors 
och Svanby, med en tydlig förtätning mellan Hus
byborg och Torslunda, samt längs Årstabäcken 
fram till Yttrö i söder. Mindre förekomster finns 
också i bygdens nordvästra och södra delar (fig. 1). 
Eskesta och Frebro har störst antalet gravar med 
251 respektive 147 stycken. Gryttjom, Torslunda, 
Ålfors, Fäcklinge, Fors och Skämsta har alla över 
ett femtiotal anläggningar, i övrigt har många be
byggelseenheter relativt få gravar.1

Mer än hälften av gravarna, 547 stycken, utgörs 
av högar och drygt en tredjedel, 307 stycken, är 
runda stensättningar. Antalet rektangulära sten- 
sättningar är förhållandevis stort med 5 5 exemplar 
(motsvarande cirka 5 %), medan resten av bestån
det utgörs av stensättningar med andra former, 
enstaka rösen och resta stenar samt gravar utan 
markeringar ovan jord. Vad gäller högarna kan

man notera att 151 stycken har diametrar mellan 
10 och 19 meter, varav 37 stycken är över 15 meter 
stora, och att 18 stycken är mellan 20 och 25 meter 
stora. Högarna större än 15 meter är framförallt 
belägna i två koncentrationer i anslutning till eller 
i närheten av Tämnarån, den ena vid knutpunk
ten mellan Gryttjom, Husbyborg och Eskesta, den 
andra vid Lundby, Torslunda och Frebro. Mindre 
förekomster finns i övrigt i söder vid Årsta och 
Yttrö, längs Tämnaråns över lopp vid Ålfors och 
Raklösen, i dalgång mellan Fäcklinge och Svanby 
samt på den plats där Gallbäcken har sitt utlopp i 
Enstabäcken (fig. 23). Sammanlagt har drygt iro 
gravar undersökts på ett sakkunnigt sätt, varav 26 
stycken under 1990- och 2000-talet i samband 
med olika exploateringsprojekt. De flesta var be
lägna i Torslunda, i Lundby, på Prästgården, Vall
by och Skämsta, medan några låg på andra fastig
heter (fig. 2 & 3; se nedan).

Boplatser har framförallt påträffats vid inven
teringar och utgrävningar i samband med linjära 
exploaterings- och infrastruktursprojekt. De flesta 
stenålderslokalerna är lokaliserade till moränmark 
öster om den öppna bygden och avslöjar indirekt 
sträckningen av den nya E4:an (Björck 1999b; 
Björck & Guinard 2003; Ytterberg 2006a; Dar- 
mark & Sundström 2006; Sundström m.fl. 2006; 
Lindberg 2006; Guinard & Vogel 2006a, 2006b). 
Boplatserna på slätten har upptäckts i samband 
med flera olika projekt, en utredning för natur
gasledning mellan Kalkugnen och Stockholm norr 
(Syse 1991), en schaktövervakning vid nedläggan
de av optokabel (Frölund 1992), en utredning och 
undersökningar inför byggnationen av Ostkust
banan sträckan Örbyhus - Tierp (Göthberg 1990; 
Frölund & Larsson 2002) samt en utredning och 
undersökningar inför byggandet av E4:an (Aspe- 
borg m.fl. 1995; Seiler 2005; Häringe Frisberg & 
Seiler 2005; Renck 2004; Appelgren & Häringe 
frisberg 2005; Häringe Frisberg & Renck 2005). 
Med undantag för de lokaler som undersökts vid 
de två sistnämnda projekten kan boplatserna i ler- 
mark svårligen dateras närmare än till perioden 
bronsålder-järnålder (fig. 4).

De övriga fornlämningarna är fåtaliga och be
står av en fornborg vid Munga, tre runstenar i 
bygdens centrala del samt enstaka skärvstenhögar
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Torslunda 124 2 16377 hög 6,5 0,6 rjäå 553 1

Torslunda 141 15 21307 stensättn. 4x5 0,6 yrjäå-fvt 208

Torslunda 141 16 21307 stensättn. 4 0,6 yrjäå-fvt 644

Torslunda 141 20 21307 stensättn. 4 0,6 yrjäå-fvt 19 ? 1

Torslunda 141 C6 21307 urnegrav 0,5 0,25 rjäå-fvt 697

Fred bro 105:2 96 19771 hög - 0,7 jäå

Fredbro 105:2 98 19771 stensättn. 3,1 0,3 äjäå-fvt 1107

Fredbro 105:2 99 19771 stensättn. 4 0,5 200-/400tal 228 1

Fredbro 105:2 101 19771 stensättn. 4 0,4 frjäå 913 1 1

Lundby utan II 15618 stensättn. 3,2 0,3 700-tal 69

Lundby utan III 15618 stensättn. 1,75 0,3 700-tal X

Lundby utan IV 15618 hög - 0,2 vdt-vik 60

Lundby utan V 15618 hög 3,5 0,1 vdt-vik 514

Lundby utan VI 15618 hög - 0,1 vdt-vik 1

Lundby utan 1 15618 hög 23 1,3 400-tal 1486 1 1 1

Lundby utan 3 15618 hög 17 0,9 3007400-tal 560 1

Lundby utan 4 15618 hög 15 0,5 500-tal 3665 273 1

Lundby utan 6 15618 hög 8 0,3 700-tal 804 1 1

Lundby utan 7 15618 hög 7x10 0,5 vik? X

Lundby utan 8 15618 hög - 0,1 vdt 662 43

Lundby utan 9 15618 hög - 0,1 600-tal 79 6

Lundby utan 10 15618 hög 7 x 8 0,35 yjäå 369

Lundby utan 12 15618 hög - 0,1 700-tal 762 1

Lundby utan 13 15618 stensättn. 2,1 0,2 500-tal 228 1

Lundby utan 15a 15618 hög 7 0,25 vdt? 1819 1

Lundby utan 15b 15618 hög 7 0,25 fvt 578 1

Lundby utan 16a 15618 hög 10 0,3 vdt? 433

Lundby utan 16b 15618 hög 10 0,3 fvt 376 1 1

Lundby utan 17 15618 hög 15 0,45 vdt-vik 2005

Lundby utan 21 15618 hög - 0,1 yjäå X

Gryttjom 17 1 23125 hög 15,5 2 yjäå 7 62

Gryttjom 18 33 23125 hög 15x17 3 vdt 20197 (76) 1

Gryttjom 18 38 23125 stensättn. 10 1 yjäå X X

Gryttjom 18 39 23125 stensättn. 2,5 x 
3,7

0,2 vdt X X 1
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Halls utan 1 23125 hög 10 1,25 800-tal X 1

Halls utan 2 23125 stensättn. 7 0,25 700-tal X 1

Prästgård. utan 1 17907 - - - vdt-vik 1044 1

Prästgård. utan 2 17907 - - - 600-tal 55

Prästgård. utan 5 17907 - - - 500-tal 61 1

Prästgård. utan 6 17907 hög - 0,1 vdt-vik 1526

Prästgård. utan 7 17907 hög - 0,1 600-tal 222

Prästgård. utan 8 17907 treudd 3 0,2 500-tal 309 1 1 1

Prästgård. utan 9 17907 hög - 0,1 fvt 427

Prästgård. utan 10 17907 hög - 0,1 500-tal 129 1

Prästgård. utan 12 17907 flatmark. 2,5 0,6 200-tal

Prästgård. utan 14 17907 - - - fvt 177 1

Prästgård. utan 16 17907 - - - 500-tal 599 1 1 1
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Torslunda 124 2

Torslunda 141 15

Torslunda 141 16

Torslunda 141 20

Torslunda 141 C6 1

Fredbro 105:2 96

Fredbro 105:2 98

Fredbro 105:2 99

Fredbro 105:2 101

Lundby utan II 3

Lundby utan III 12+

Lundby utan IV 1
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Lundby utan v 1

Lundby utan VI

Lundby utan 1

Lundby utan 3

Lundby utan 4 1 2 1 ?

Lundby utan 6 1 1

Lundby utan 7 1

Lundby utan 8 8+ 1

Lundby utan 9 7 1

Lundby utan 10

Lundby utan 12 5 1 1

Lundby utan 13

Lundby utan 15a

Lundby utan 15b

Lundby utan 16a 4

Lundby utan 16b

Lundby utan 17

Lundby utan 21

Gryttjom 17 1

Gryttjom 18 33 1 35

Gryttjom 18 38

Gryttjom 18 39 1 1 3

Halls utan 1

Halls utan 2 1

Prästgård. utan 1 1 2

Prästgård. utan 2 160 1 1

Prästgård. utan 5 2+

Prästgård. utan 6

Prästgård. utan 7 30+ 4+ 1 1

Prästgård. utan 8 2

Prästgård. utan 9

Prästgård. utan 10 1 1

Prästgård. utan 12 1 1 1 1 1

Prästgård. utan 14

Prästgård. utan 16 1 1
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Torslunda 124 2

Torslunda 141 15 ?

Torslunda 141 16 1

Torslunda 141 20

Torslunda 141 C6 1

Fredbro 105:2 96 1

Fredbro 105:2 98 1 1 1

Fredbro 105:2 99

Fredbro 105:2 101 X

Lundby utan II 1 2

Lundby utan III 1

Lundby utan IV 1 X

Lundby utan V 1 XX 3

Lundby utan VI 1

Lundby utan 1 X

Lundby utan 3

Lundby utan 4 ? 15 1 1 X

Lundby utan 6 46 1 1 X

Lundby utan 7 11

Lundby utan 8 1 X X X

Lundby utan 9 1 2

Lundby utan 10 10 10 1

Lundby utan 12 X 1 XX XX 1

Lundby utan 13

Lundby utan 15a 1 XX

Lundby utan 15b X X

Lundby utan 16a 1 X

Lundby utan 16b

Lundby utan 17 1 X

Lundby utan 21 1

Gryttjom 17 1 1 96

Gryttjom 18 33 1 1 9+ 7+ 1 1 1 9 201 X

Gryttjom 18 38 1 X

Gryttjom 18 39 1 82
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Halls utan 1

Halls utan 2 2 1 6+ X 1 2 X

Prästgård. utan 1 3+

Prästgård. utan 2 1 8

Prästgård. utan 5 1

Prästgård. utan 6 1

Prästgård. utan 7 1 X X 2 X X

Prästgård. utan 8 1

Prästgård. utan 9 1 X

Prästgård. utan 10 1 1

Prästgård. utan 12 2

Prästgård. utan 14 1 X X

Prästgård. utan 16 X

Figur 2. Tabell med undersökta gravar från järnålder i Tierpsbygden med uppgifter om bl.a. typ, mått, datering 
och fyndinnehåll. De gravar som inte innehöll några fynd eller endast innehöll ben redovisas inte här (se fig. 3), inte 
heller gravarna som undersökts på tępo- och 2000-talet. X = enstaka, XX = många, + = minimiantal, ( ) — fynd 
ifyllning, jäå = järnålder, frjäå= förromersk järnålder, rjäå = romersk järnålder, äjäå = äldre järnålder, yrjäå = 
yngre romersk järnålder, fvt = folkvandringstid, vdt = vendeltid, vik = vikingatid.
FIGURE 2. Table of investigated graves from Iron Age in the Tierp area with information on, for example, type, 
measurements, dating and artefact content. Graves not containing objects or only containing bones are not presented 
here (see figure 3), nor graves investigated in the ippos and 2i’h century. X = few, XX = several, + = minimum 
quantity, ( ) = finds in fill, jää = Iron Age, frjå = pre-roman Iron Age, rjäå = roman Iron Age, äjäå = early Iron 
Age, yrjäå = late roman Iron Age, fvt = Migration period, vdt = Vendel period, vik = Viking Age.
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Fastighet RAÄ nr Anr Inv. nr 
(SHM)

Gravform Storlek 
i meter

Höjd/djup 
i meter

Datering Brända ben 
(i gram)

Torslunda 124 1 16377 hög 12x13 1 yrjäå-fvt

Torslunda 124 3 16377 hög 6x7 0,3 rjäå-fvt 10

Torslunda 124 4 16377 hög 9,5 0,6 rjäå-fvt 331

Torslunda 141 10 21307 stensättning 4,5 0,5 yrjäå-fvt

Torslunda 141 13 21307 stensättning 3,8 0,3 yrjäå-fvt

Torslunda 141 19 21307 stensättning 2 x 2,2 0,5 yrjäå-fvt 338

Torslunda 141 21 21307 treudd 4,5 0,3 yrjäå-fvt

Torslunda 141 C10 21307 urnegrav 0,5 0,3 rjäå-fvt X

Torslunda 141 C55 21307 urnegrav 0,5 0,3 rjäå-fvt 721

Torslunda 141 C96 21307 urnegrav 0,8 0,7 rjäå-fvt 3965

Torslunda 141 C99 21307 urnegrav 0,4 0,3 rjäå-fvt 1034

Torslunda 141 6 16377 stensättning 2,3x3 0,2 rjäå-fvt X

Torslunda 141 7 16377 stensättning 2,3x3 0,2 rjäå-fvt 74

Torslunda 315 5 16377 stensättning 2,4 x 2,9 0,3 rjäå-fvt 575

Fredbro 105:1 1 19771 hög 8,5 0,75 jäå

Fredbro 105:2 95 19771 hög - 0,8 jäå

Fredbro 105:2 97A 19771 stensättning 4,5x6 0,4 äjäå-fvt

Fredbro 105:2 97B 19771 stensättning - 0,2 jäå

Fredbro 105:2 100 19771 stensättning 7,5 0,3 äjäå-fvt 179

Lundby utan I 15618 hög - 0,1 yjäå X

Lundby utan 2 15618 hög 17 0,75 fvt

Lundby utan 5 15618 hög 14 0,6 yjäå

Lundby utan 11 15618 hög - 0,1 yjäå X

Lundby utan 14 15618 hög 9 0,4 yjäå

Lundby utan 18 15618 hög 25 1,4 yjäå

Lundby utan 19 15618 hög 20 0,4 yjäå

Lundby utan 20 15618 hög - 0,1 yjäå X

Lundby utan 22 15618 hög - 0,1 yjäå

Eskesta 10 68 - stensättning 5 0,3 rjäå-fvt X

Prästgården utan 3 17907 - - - jäå 92

Prästgården utan 4 17907 hög 14 0,5 fvt 731

Prästgården utan 11 17907 - ■ - jäå

Prästgården utan 13 17907 - - jäå

Prästgården utan 15 17907 - - - jäå

Figur 3. Tabell med undersökta gravar från järnålder i Tierpsbygden med uppgifter om bl.a. typ, mått och datering. 
Gravarna som redovisas i denna tabell innehöll endast ben eller inga fynd alls, för fyndförande anläggningar se figur 
2. Gravar undersökta på 199c-och 2000-talet är undantagna.

Figure 3. Table of investigated graves from the Iron Age in the Tierp area with information on, among other 
things, type, measurements and dating. The graves presented in this table contained only bones or no finds (for graves 
containing finds, see figure 2). Graves excavated in the 1990s or the 21th century excepted.
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• lösfynd stenålder

• lösfynd bronsålder

• lösfynd järnålder 

A boplats stenålder

▲ boplats bronsålder

▲ boplats järnålder

Figur 4. kartan över Tierpsbygden med kända boplatser, lösfynd och ägogränser enligt häradskartan från år 1859-63.

Figure 4. Map of the Tierp area with known settlements, solitary finds and property borders, according to cadastral 
map from 1859-63.

och skålgropsblock (angående de sistnämnda, se 
Renck i denna volym). I skogsmarkerna i öster har 
även flera tjärframställningsgropar lokaliserats och 
undersökts inom ramen för E4-projektet, varav åt
minstone fyra har dateringar mellan yngsta ven
deltid och tidig medeltid (Hennius m.fl. 2005).

Sammanlagt är 102 lösfynd kända. Av dessa 
härrör 76 från senare delen av stenåldern, sju från 
bronsålder och 19 från järnålder (fig. 5-7). De flesta 
har föga förvånansvärt påträffats eller registrerats 
i slutet av 1800-talet eller början av 1900-talet, då 
ny mark togs i anspråk i samband med den agrara 
revolutionen. Torslunda och Munga har flest fynd 
från stenålder (13 respektive 10 stycken), följda

av Fäcklinge, Bredänge och Djupa (fyra eller fem 
fynd var). Resterande fynd härrör från i princip 
hela den övriga bygden, särskilt dess norra delar. 
Huvuddelen av föremålen är stenyxor av olika 
slag, med en dominans av skafthålsyxor som för 
övrigt även kan härstamma från bronsålder. I öv
rigt kan noteras ett flertal flintdolkar och mejslar 
samt två stockbåtar som möjligen kan vara av be
tydligt yngre datum. Bronsåldersfynden domine
ras av yxor av olika typer och är utspridda över 
hela den centrala bygden, medan fynden från järn
åldern har främst påträffats i Tämnaråns dalgång 
mellan Eskesta och Svanby. Antalet vapen och eld- 
slagningsstenar är där relativt stort.
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Typ Fyndplats Årtal Fyndnr
Bergartsyxa Djupa 1906 UMF3017

Bergartsyxa Bredänge, soldattorp nr 11 1896 UMF 2464

Flintavslag Askarby i mindre åker omedelbart norr om järnväg 1995 RAÄ 80

Flintdolk Forsbomyren 1896 UMF 2477

Flintdolk Halls 1906 UMF 3022

Flintdolk Vallby 1906 UMF 3021

Flintdolk Fäcklinge, i grusåsen under stenuttagning 1882 UMF 4135

Flintdolk Ullfors 1950 UM 20345

Håleggad yxa Djupa 1907 UMF 3375

Håleggad yxa Fäcklinge, å södra sidan av Ekberget - UMF 4984

Håleggad yxa Tierps socken 1884 SHM 7424

Håleggad yxa Svanby på sluttningen af den stora grusåsen 1905 SHM 12535
Keramik Torslunda 1915 UMF 4974

Keramik Torslunda 1915 UMF 4975

Keramik Torslunda 1915 UMF 4976

Keramik Torslunda 1915 UMF 4977

Keramik Torslunda 1915 UMF 4978

Keramik Torslunda 1915 UMF 4979

Keramik Torslunda 1915 UMF 4980

Keramik Torslunda 1915 UMF 4981

Keramik Torslunda, på boplatsen väster om vägen 1910 UMF 4078
Keramik Orrskog, några hundra meter NV om järnvägsstation 1907 UMF 3753

Keramik Bredänge, i en högt belägen åker på ett torp 1910 UMF 3974

Keramik Eskesta, nedanför grustagskant på gravfältet RAÄ 10 1957 SHM 25640

Keramik Torslunda, vid anläggning av Torslunda backe 1887 SHM 9306

Mejsel Frebro, i en åker 1910 UMF 3751

Mejsel Djupa 1899 UMF 2709

Mejsel Munga 1906 UMF 301 8

Mejsel Snårsbo, 1000 m NO om gården vid flygfältets bygge 1955 UMF 5890

Mejsel Onskarby? - UMF 3051

Skafthålsyxa Frebro sent 1800-tal UMF 4140

Skafthålsyxa Fäcklinge, vid plöjning å byns åkergärde sent 1800-tal UMF 4139

Skafthålsyxa Hälistä - UMF 5370

Skafthålsyxa Hällfors, i jorden vid Tämnarens sänkning 1871 UMF 4137

Skafthålsyxa Munga 1900 UMF 2840

Skafthålsyxa Munga 1902 UMF 2876

Skafthålsyxa Månkarbo? vid repning af mossa i skogen 1870-tal UMF 1556

Skafthålsyxa Mån karbo? under plöjning 1870-tal UMF 1557

Skafthålsyxa Muskarbo 1897 UMF 2652

Skafthålsyxa Ullfors, Tämnarån 1895 UMF 2479

Skafthålsyxa Vallby, jordfynd 1906 UMF 3009

Skafthålsyxa Yfre 1902 UMF 2869

Skafthålsyxa Bredänge, i en högt belägen åker på ett torp 1910 UMF 3975
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Typ Fyndplats Årtal Fyndnr

Skafthålsyxa Halls 1906 UMF 2998

Skafthålsyxa Munga 1900 UMF 2841

Skafthålsyxa Munga 1902 UMF 2890

Skafthålsyxa Munga 1906 UMF 3016

Skafthålsyxa Onskarby 1903 UMF 3332

Skafthålsyxa Vallby, jordfynd 1906 UMF 301 2

Skafthålsyxa Pilbo 1895 UMF 2506

Skafthålsyxa Fäcklinge 1915 UMF 4987

Skafthålsyxa Halls, i Månshagen - UMF 3119

Skafthålsyxa Torslunda, vid potatissättning å Svedja ägor 1951 SHM 24562

Skafthålsyxa Tierps socken 1896 UMF 2450

Skafthålsyxa Tierps socken 1896 UMF 2458

Skafthålsyxor, 2 st Tierps socken 1881 UMF 6841

Slipsten Månkarbo, en meter djupt i en mosse 1911 UMF 3924

Spjutspets Torslunda 1931 UMF 4985

Spjutspets Gisselbo, i en trädesåker 1912 UMF 4013

Spjutspets Torslunda, i jorden vid Torslundabackens omläggning 1887 UMF 4134

Spjutspets Yfre 1906 UMF 3020

Stockbåt Vida, i den igenvuxna sjön Viggaren 1921 -

Stockbåt och ben Ålfors, i trädgård vid vattenledningsgrävning på ca 0,6 meter djup 1940-tal RAÄ312

Stridsyxa Munga, i jorden - UMF 2657

Stridsyxa Svanby sent 1800-tal UMF 4136

Stridsyxa Norra Munga, vid grushämtning i en kulle 1861 SHM 2806

Stridsyxa Munga, vid odling å en äng 2 å 3 tum under jordytan 1868 SHM 3803

Tjocknackig yxa Svanby 1909 UMF 3104

Tjocknackig yxa Tierps socken 1896 UMF 2461

Tjocknackig yxa Tierps socken 1907 UMF 3377

Trindyxa Bredänge, vid soldattorp öster om gården tidigt 1900-tal UMF 4029

Trindyxa Fäcklinge 1915 UMF 4986

Trindyxa Munga 1902 UMF 2915

Trindyxa Prästgården 1896 UMF 2460

Tunnackig yxa Fors - UMF 4983

Tunnackig yxa Djupa 1897 UMF 2662

Figur 5. Tabell över lösfynden från stenålder i Tierpsbygden. 
Figure 5. Table of solitary Stone Age finds from the Tierp area.
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Typ Fyndplats Årtal Fyndnr
Avsatsyxa Tierps sn SHM 12551
Holkyxa Munga, i närheten av Stensberg 1902 UMF3175
Holkyxa Alfors, vid plöjning av åker 1926 UMF5596
Holkyxa Svanby, RAÄ 455 2002 UM 31839

Kantyxa Svanby, i en märkbar förhöjning i åkerjord 1891 UMF 2352

Spjutspets Tierps socken 1930-tal SHM 26378

Tutulus Torslunda, i potatisåker invid RAÄ 315 1913 SHM 15028

Figur 6. Tabell över lösfynden från bronsålder i Tierpsbygden. 

Figure 6. Table of solitary Bronze Age finds from the Tierp area.

Typ Datering Fyndplats Årtal Fyndnr
Benskiva jäå Torslunda 1914 UMF 4989

Betsel vik Torslunda, i en grafhög 1815 UMF 3470

Eldslagningssten yrjäå-fvt Tierps socken 1896 UMF 3141

Eldslagningssten rjäå Tierps socken 1896 UMF 3142

Eldslagningssten rjäå Tierps socken 1896 UMF 3143

Eldslagningssten yrjäå-fvt Lundby, vid dikesgrävning i Ängsarvet invid en stor sten 1916 SHM15843
Hästbrodd yjäå Lundby, i åkrarne mellan Lundby och ån 1914 UMF 4323

Kraftig profilerad fibula ärjäå Bäggeby, i grusåsen under sidoschaktning för järnvägen 1873 UMF 4172
Kärl yjäå Eskesta, kring en av de stora gravhögarna 1875 utan
Lerklining och bränt ben jäå? Torslunda - UMF 4982
Sländtrissa jäå Djupa 1907 UMF 3376

Spjutsspets vik Tierps socken 1891 UMF 3472

Spännbuckla vik Fors 1896 UMF 3401
Svärd vik Fors 1896 UMF 4972
Svärd vik Svanby, i jorden vid uppodling af en beteshage 1869 SHM 10175
Svärd yjäå (?) Gryttjom, vid plöjning nära en grav invid ån sent 1800-tal utan
Svärd rjäå Lundby, i åkermark 1873 utan
Svärd vik Tierps socken 1891 UMF 3453
Yxa rjäå Lundby, under en stor sten vid stranden af Temnarån 1913 UMF 4321

Figur 7. Tabell över lösfynden från järnålder i Tierpsbygden. 
Figure 7. Table of solitary Iron Age finds from the Tierp area.

Från bygden härrör också tre depåfynd, från 
bronsålder och äldre järnålder, dessa presenteras 
utförligare nedan.

Överlag kan även sägas att landskapet i bygden 
varit föremål för drastiska förändringar under lop
pet av förhistorisk tid, från att vara en skärgårdsmil

jö och en fjärd under mesolitisk och neolitisk tid, 
en havsvik under äldre bronsålder till en slättbygd 
som den man möter idag från yngre bronsålder och 
framåt (Risberg & Alm 2003). Denna utveckling 
har givetvis i stor omfattning styrt invånarnas livs
villkor och lokalisering av deras lämningar.
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Några arkeologiska nedslag
Torslunda-Frebro
Den del av Tierp som tidigare varit föremål för 
flest arkeologiska insatser, E/plokalerna undan
tagna, är utan tvekan fornlämningskomplexet vid 
Torslunda (fig. 8 & 9). På en sydsluttning av Upp- 
salaåsen 150 meter från Tämnarån ligger en större 
neolitisk boplats, delvis undersökt vid olika väg
arbeten och andra markingrepp mellan åren 1905 
-1975 av bl.a. Knut Stjerna, Axel Bagge och Ann 
Segerberg. Från platsen härrör även ett stort an
tal lösfynd från stenålder (RAA 316; se Segerberg 
1995 för en sammanfattande översikt). Boplatsens 
datering till stenålderns yngre skede samt ett för

hållandevis rikt och varierat keramikmaterial har 
bidragit till att Torslunda ofta omnämns i stenål- 
derslitteraturen.

En annan företeelse som placerat platsen på den 
arkeologiska kartan är depåfyndet bestående av 
en spjutspets, en massiv skafthålsyxa och en kant
yxa, samtliga av brons, som framkom vid grustäkt 
strax norr om gården i slutet av 1800-talet (SHM 
10144). Depåfyndet härrör från bronsålderns pe
riod I och är därmed en av landets äldsta. I Tor
slunda är bronsåldern även representerad av ett 
lösfynd av tutulus samt av två rösen och möjligen 
fem mindre stensättningar som undersöktes år 
1909 av Knut Stjerna (RAÄ 126 & 315). Den be
varade dokumentationen från denna grävning är 
knapphändig men man kan i alla fall konstatera
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Präsgården

Hälistä

Gryttjom

lusbyborg

Ullfors

1 000 Meters

ii12#12

1=3
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Figur 8. Karta över Tierpsbygdens centrala delar med fornlämningar markerade. 

Figur k 8. Map of the central parts of the Tierp area with ancient monuments marked.
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Figur 9. Vy över Torslunda med omnejd år ięio. Den neolitiska boplatsen och gravfälten ligger cirka 100 meter 
utanför fotots högra kant. I bakgrunden syns Tämnarån och i färran skymtar slätten och Uppsalaäsen vid Eskesta. 
Observera de vattendränkta områdena i anslutning till ån (foto från nordnordost av Oscar Almgren, A TA).

Figure 9. View of Torslunda and environments, from ięio. The Neolithic settlement and burial grounds 
are located approximately 100 meters outside the photograph ’s right edge. The Tämnarån River is visible in the 
background and in the distance the plain and the Uppsala ridge at Eskesta can be discerned. Note that the waterlogged 
areas adjacent to the river (photo from the North-north-east by Oscar Almgren, ATA).

att ett av rösena innehöll en obränd grav med fynd 
i form av bl.a. bronstutuli, en miniatyr dolk och en 
halskrage (se även Renck i denna volym).

Av de ovannämnda lämningarna syns idag ing
enting. Fornlämningsbilden vid Torslunda domi
neras istället av ett gravfält med ett 40-tal synliga 
anläggningar på ömse sidor landsvägen (RAÄ 124, 
135 & 141). En karta från år 1930 vittnar om att 
gravfältet ursprungligen varit betydligt större, 
med åtminstone ett 60-tal gravar. Den största, 
och även högst belägna av dem är den s.k. Tors- 
högen, också kallad Torishögen, en 25 meter stor 
och nästan tre meter hög grav med delvis synlig 
kantkedja. De övriga anläggningar är belägna på 
sluttningen nedanför och består av högar och run
da stensättningar. Bland de förra utmärker sig tre 
stycken med diametrar på mellan 10 och 12 meter 
och höjder på över en meter. Ett 20-tal omsorgs
fullt lagda stensättningar varav en treudd och ur- 
negravar med eller utan behållare undersöktes år 
1919 och 1934, implicit mest för att de överlagrade 
det primära föremålet för undersökningen, den 
neolitiska boplatsen, än för att de ansågs utgöra 
intressanta studieobjekt (fig. 10). Stensättning-

arna innehöll svaga brandlager, urnegravar med 
lerkärl, hartstätning eller utan spår av behållare, 
små benlager, brandgropar eller inga urskiljbara 
gravgömmor. I de befintliga gravgömmorna fanns 
som regel endast brända ben utan större sotin
blandning, i tre av dem hittades dock en kam i ett 
stycke, en björnfalang, troligen efter en fäll, och 
ett fragment av pilspets av ben eller horn (fig. 11; 
jfr. Almgren & Nerman i923:Taf.47; Lindbom 
2oo6:68ff.). De yttre och inre gravskicken samt 
fynden indicerar att de undersökta gravarna här
rör från perioden romersk järnålder - folkvand- 
ringstid. I Torslunda är järnåldern även represen
terad genom boplatsanläggningar som påträffats 
i samband med stenåldersundersökningarna. En 
härd är således 14C-daterad till förromersk järnål
der (Segerberg 1995:2^.) och det torde inte råda 
någon tvekan om att åtskilliga av de andra konsta
terade härdgroparna, stolphålen och nedgrävning- 
arna härrör från denna tid. Från järnålder finns 
även lösfynd i form av en ornerad benplatta, möj
ligen en vävbricka eller beslag (jfr. Cinthio 1998; 
Borg 1998) och ett betsel från en förstörd grav 
samt en kniv och hästbroddar som påträffades vid
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Figur io. Foto övergrav i6 vidRAÅ 141, Torslunda, efter avtorvning. Den runda stensättningen hade en 
kantkedja av större stenar och en flerskiktad fyllning av mindre stenmaterial. I mitten påträffades en grop med 
brända ben, 0,2 meter stor och 0,08 meterdjup (foto: Axel Bagge från väster, ATA).
Figure 10. Photograph of grave 16 atRAÄ 141, Torslunda, after removal of the topsoil. The round stone-setting 
had a perimeter consisting of large stones and a multi-layered fill ofsmaller stones. At its centre middle, a 0,2 meters 
large and 0,08 meters deep pit was discovered (photo from the West by Axel Bagge, A TA).

stenåldersundersökningarna. Ytterligare en före
teelse från järnåldern som hamnat i skymundan 
är det mycket ovanliga depåfyndet med 18 järn
föremål från Svedja, cirka en kilometer nordväst 
om Torslundagård. Fyndet, som dateras till yngre 
romersk järnålder, gjordes år 1909 under en stor 
sten och bestod av en massiv holkyxa, en spjut
spets, en sköldbuckla, en ridsporre, nio liar och 
skäror av varierande storlek, en skälla, en krok, två 
spetsiga järnstycken, som kan vara ämnen till skä
ror, samt en rund skiva med skaft, antagligen en 
bakspade för bröd (UMF 3832). Flera av de depo
nerade föremålen, vapnen och ryttarutrustningen 
är kategorier som tillhör högreståndsmiljöer. Då 
senare forskning visat att en tydlig koppling före
ligger mellan järnålderssamhällets övre strata och 
förekomst av bröd/redskap för brödproduktion
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(Zachrisson 2004a:358ff, 2004b:i52ff; Bergström 
i tryck) intar även stekpannan en särställning här. 
Gravfältet med ett femtiotal låga stensättningar 
(RAÄ 73) som ligger på åsen i närheten av fynd
platsen kan troligen hänföras till samma period.

På andra sidan Tämnarån, på krönet och slutt
ningarna av Uppsalaåsen, ligger Tierps näst störs
ta gravfält med drygt ett hundratal synliga an
läggningar (RAÄ 105; Fig. 8). Fornlämningen är 
bitvis kraftigt skadad av framförallt grustäkt, vissa 
delar är dock väl bevarade, som t.ex. dess högsta 
del, där flera vackra högar vilar på platåliknande 
formationer. Den klart dominerande gravformen 
utgörs av högar, varav en tredjedel med diametrar 
på 10-15 meter och några med kantränna, i öv
rigt förekommer mestadels runda men även rek
tangulära stensättningar. Nio gravar som hotades
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Figur ii. Några fynd från Torslunda. Kam från A2, ornerad benplatta (lösfynd) och fragment av pilspets från AC 6 
(teckningar av Louise Axelsson, förutom kammen från ATA. Skala 1:1).

Figure 11. Somefindsfrom Torslunda. A comb fromAi, decorated bone plate (solitary find) and fragmented arrow 
head from AC6 (drawings by Louise Axelsson, except for the comb, ATA. Scale 1:1).

av grustäkt, tre låga högar och sex förhållandevis 
väl lagda stensättningar, undersöktes år 1931 av 
Erik Bellander i gravfältets sydöstligaste del (RAÄ 
105:2). Högarna var mycket illa tillgångna, och 
under fragmentariska mittpackningar påträffades 
i bästa fall rester av brandlager med enstaka ke
ramikskärvor. Under de bättre bevarade stensätt- 
ningarna påträffades däremot mer eller mindre 
intakta gravgömmor i form av benlager med svagt 
kol- och sotinblandning och enstaka fynd såsom 
brons- och kamfragment från yngre romersk järn
ålder - folkvandringstid (fig. 12). Undantaget var 
grav 101 som innehöll en bengrop med fynd av 
ett remändbeslag och en gördelring med beslag

av järn från förromersk järnålder (jfr. Almgren & 
Nerman ipagHaf.sröo & Taf.6:79). Sammantaget 
verkar de undersökta gravarna kunna placeras i in
tervallet äldsta järnålder - folkvandringstid.

Värt att notera är också att några skärvor av 
gropkeramiskt gods tillvaratogs i gruset i anslut
ning till gravarna. Dessa fynd tillsammans med 
andra samtida boplatsindikationer under gravfäl
tet drygt too meter längre norrut (RAÄ 347) och 
några lösfynd från fastigheten vittnar om att på 
denna del av Uppsalaåsen kan finnas en gropke- 
ramisk boplats av samma storlek och dignitet som 
den vid Torslunda.

I likhet med andra fastigheter i Tierp finns vid
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Frebro ett antal gravar i närheten av Tämnarån, 
belägna på mindre naturliga förhöjningar eller di
rekt på låglänta partier. Idag är fem sådana lokaler 
kända, med en till tre gravar i varje (RAÄ 12, 107, 
108, 129 & 130). Gravanläggningarna består hu
vudsakligen av högar, som trots skador inte sällan 
är mellan 10 och 15 meter i diameter samt upp till 
1,5 meter höga. Det finns skäl att tro att det ur
sprungliga antalet gravar i närheten av Tämnarån 
kan ha varit väsentligt större. Exempelvis är an
läggningar karterade på 1930-talet helt försvunna 
idag, samtidigt som samma fornlämningsinven- 
tering vittnar om att de då synliga, och utsprid
da gravarna från början troligen bildat ett större 
sammanhängande gravfält. Nedanför och söder 
om åsen är flera boplatser i lermark kända (RAÄ 
319-325), i övrigt finns ett flertal mindre gravlo
kaler i öster mot skogsområdena. Några hundra 
meter inåt skogen är ett antal framställningsgro- 
par kända, varav tre har dateringar som sträcker 
sig från yngsta vendeltid till tidig medeltid (RAÄ 
411 & 423; Hennius m.fl. 2005).

Eskesta-Gryttjom-Husbyborg
I de centrala delarna av Tierpsbygden, inom en ra
die av drygt en kilometer, ligger ett väldigt impo
nerande fornlämningskomplex från främst järnål
der med få motsvarigheter i norra Uppland (hg. 
8). Platsens dignitet beror på ett ansenligt antal 
anläggningar med ovanligt stora dimensioner och 
på en varierad topografi med dramatiska drag. 
Dalgången är särskilt accentuerad, med flera na
turliga terrasseringar längs den västra sluttningen 
och med flera vattendrag som ansluter till Täm
narån, samtidigt som Uppsalaåsen dyker upp som 
en markant förhöjning i det plana landskapet. Hu
vudkomponenter i detta komplex är gravfält och 
ensamliggande gravar på låglänt mark, ofta tuv- 
ängar, i anslutning till Tämnarån, Eskestabäcken 
och Årstabäcken. Norr om den sistnämnda syns 
idag drygt 75 gravar varav fem är 20-25 meter 
stora och 2-3 meter höga högar (fig. 13). Ytterli
gare ett tiotal högar har diametrar och höjder som 
överstiger tio respektive en meter, medan de öv
riga gravarna utgörs av högar av mer blygsamma 
dimensioner och runda stensättningar, inte sällan

Figur 12. Kamfragment från Aęę på gravfältet RAA 
105:2 i Frebro (teckning av Louise Axelsson. Skala 1:1).

Figure 12. Comb fragment from Aęę at the burial 
ground RAA 105:2 in Frebro (drawing by Louise 
Axelsson. Scale 1:1).

med gravklot. I nuvarande bevaringstillstånd är 
gravarna grupperade i två gravfält med ett par en
samliggande anläggningar där emellan (RAÄ 7, 8 
& 47) men uppgifter från sent 1800-tal och tidigt 
1900-tal om skadade och borttagna mindre högar 
tyder på att fornlämningarna ursprungligen bildat 
ett större, sammanhängande gravfält. Ytterligare 
indicier på omfattande bortodling finner man i en 
uppgift från år 1875 om en påträffad ”stenkruka 
som de va en grön ketting i öra på” i anslutning till 
en av de stora högarna samt utifrån det faktum att 
flera av de återstående gravarna bär tydliga spår av 
plogens ovarsamma framfart.
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Längre söderut finns ytterligare 13 gravar, de 
flesta grupperade på andra sidan Årstabäcken nära 
Tämnarån (RAÄ 6 & 44-46), några ensamliggan
de med upp till 250 meter inbördes avstånd (RAÄ 
4 & 5). Två tredjedelar av anläggningarna är 10-20 
meter stora och upp till 2,5 meter höga högar, de 
övriga runda stensättningar med gravklot. Flera 
gravar på inventeringskartan från år 1930 är idag 
försvunna och även här kan man således ana en 
omfattande bortodling, i detta fall så sent som en 
bra bit in i 1900-talet.

En liknande fornlämningsbild med grupperade 
och isolerade högar finns i Gryttjom på Tämnaråns 
västra sida (RAÄ 15, 68 & 69). Även där är flera 
av gravarna starkt överodlade, med låga höjdmått

som inte ligger i paritet med diametrarna på upp 
till 25 meter.

Högre upp på moränhöjden vid Gryttjom ligger 
ett stort skadat gravfält med cirka 65 bevarade an
läggningarna (RAÄ 18) samt några angränsande, 
ensamliggande högar (RAÄ 17 & 67; Fig. 14). Hö
garna är ofta av betydande storlek. Två av dem, 
liksom två stensättningar undersöktes i början av 
1940-talet av Bernt Einerstam. I brandlagren på
träffades fynd från vendeltid och av yngre järnål- 
derskaraktär i form av bl.a. brända ben, keramik, 
remnitar av brons och järn, hästbroddar, guldfo- 
liepärlor och fragment av sammansatta kammar. 
I den största graven, 17 meter i diameter och tre 
meter hög, fanns även 35 hela eller fragmentariska

Figur 13. Foto över grav 35 vidRAÅ y, Eskesta, taget år 1930. Högen är en av de största på gravfältet, drygt 25 
meter i diameter och tre meter hög. Iförgrunden syns en betydligt lägre stensättning (foto: Karl Alfred Gustawsson 
från västsydväst, AT A).

f IGURE 13. Photograph from 1930 ofgrave 35 at RAA y, Eskesta. The mound is one of the largest on the cemetery 
with a diameter ofjust over 25 meters and a height ofthree meters. Visible in the foreground is a considerably lower 
stone-setting (photo from west-south-west by Karl Alfred Gustawsson, AT A).

524 ARKEOLOGI F-4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM Ą



spelbrickor av ben, över 20 kilo brända ben samt en 
fingerring och en fragmentarisk eneggad kniv, både 
av brons. De två sistnämnda fynden tros härröra 
från en underliggande bronsåldersgrav (se Renck 
i denna volym). I anslutning till gravfältet löper 
ett flertal stenmurar och det finns skäl att tro att 
mycket av stenmaterialet hämtats ur gravkonstruk
tioner, t.ex. stensättningar eller inre rösen i högar.

Strax norr därom har påträffats och undersökts 
boplatslämningar såsom kulturlager, nedgräv- 
ningar och härdar (RAÄ 343). Dessa lämningar 
ansluter till en av de få kända skärvstenhögarna 
i Tierpsbygden (RAÄ 16). Från Gryttjom finns i 
övrigt en uppgift om att ett svärd påträffats vid ån 
invid en grav.

I Husbyborg, strax söder om Gryttjom på andra 
sidan Tämnarån finns en ruin efter en salkyrka från 
sannolikt övergången mellan 1200- och 1300-tal 
(RAÄ 1). Kyrkan kan med stor säkerhet tolkas som 
en privat gårdskyrka eller kapell för den medeltida 
husaby med kungsgård som funnits på platsen. 
Lämningen undersöktes delvis år 1971 i samband 
med restaureringsarbeten, varvid ett tiotal skelett
begravningar från tidig medeltid påträffades. Gra
varna var i allmänhet fyndtomma, i några av dem 
hittades dock en dubbelsidig kam och ett par knivar. 
Utöver dessa anläggningar framkom även boplats
lämningar i form av lerklining, smält lera, bronsål- 
derskeramik och ett fragment från ett vikingatida 
kamfodral (Kindwall 1972). Strax söder om kyrkru- 
inen finns även ett litet gravfält (RAÄ 3).

I Eskesta, på krönet och sluttningarna av Upp- 
salaåsen, ligger Tierps största gravfält med när
mast 170 kända gravar, en av grustäkt synnerligen 
starkt skadad fornlämning (RAÄ 10). Gravarna 
består huvudsakligen av högar, ett fyrtiotal av dem 
med diametrar över 10 meter, men några sten
sättningar och en rest sten förekommer också. En 
rund flack stensättning belägen i gravfältets mel
lersta delar grävdes ut år 1931 av Erik Bellander. 
Anläggningen som hade en friliggande kantkedja 
och en gravgömma i form av en bengrop är svår 
att datera närmare än till intervallet förromersk 
järnålder - folkvandringstid. RAÄ 10 har i övrigt 
aldrig varit föremål för undersökningar.

Arkeologiska utredningar har avslöjat att åker
marken i gravfältets omgivningar döljer ytmäs-

sigt stora boplatslämningar (RAA 90, 327, 329- 
331, 344). I fornlämningsbeståndet inom Eskestas 
ägogränser ingår i övrigt en ensamliggande 15 x 
2,5 meter stor gravhög (RAÄ 11) samt ett min
dre höggravfält och gravgrupper i anslutning till 
skogsområdena i öster.

Lundby-Tierps prästgård 
-Tuva-Hallsta
De kända fornlämningarna i det här behandlade 
området består idag av två gravhögar vid Tuva 
(RAÄ 13 & 14), två runstenar vid kyrkan (RAÄ 
23) och ett gravfält vid Hälistä (RAÄ 19; Fig. 8). 
Runstenarna står idag resta intill varandra på kyr
kogården, invid den norra bogårdsmuren. Den ena 
stenen (U1143) har tidigare fungerat som tröskel
sten i vapenhuset, vilket förklarar den idag hårt 
nötta ristningsytan. Ristningen bestod ursprung
ligen av två symmetriskt lagda, upptill och nedtill 
sammankopplade ormar samt av två kors. Själva 
runföljden återfinns inom ormkropparna och ly
der enligt följande: ”Klint och Blek reste denna 
sten efter Gunnvid sin fader. Han for bort med 
Ingvar. Gud drotten hjälpe alla kristnas ande. Tore 
runorna (?) ristade”. U1143 är således en ”Ingvars- 
sten”, ett monument rest av två söner till minnet 
av deras far som deltog i det ödesdigra Ingvarstå- 
get mot Särkland (t.ex. Larsson M.G. 1986, 2004). 
Stenen är den nordligaste av de kända Ingvarsste- 
narna, en grupp som annars har sin huvudsakliga 
utbredning kring Mälarens strandbygder. Den 
andra stenen (U1144) har tidigare stått på olika 
platser i kyrkans närhet, den är idag skadad och 
saknar ett större kilformigt stycke. Ristningen be
står av ett kvadratiskt fält med runband, vertikalt 
indelat av en remsa med mittkors. De två fälten 
inom kvadraten har var sin slingrande orm och 
hjort. I runföljden går att läsa: ”Gerfast och huni- 
fraR och Ravn och Folkbjörn och Tore läto uppre
sa stenarna efter Gere, sin fader. Gud hjälpe hans 
ande. Åsmund ristade och hiriaR”. U1144 omtalar 
flera stenar, m.a.o. torde minst ytterligare en rest 
sten ursprungligen ha ingått i minnesmärket ef
ter Gere (Wessen & Jansson 1957). Själva kyrkan 
tros var byggd under 1290-talet och har möjligen 
haft en föregångare av trä. Den är byggd av na-
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Figur 14. Foto över grav 37 med omgivande anläggningar vid RAA 18, Gryttjom, taget år 1930. Högen är 16 
meter i diameter och trots skador över tre meter hög på ena sidan. Den undersökta fyndrika grav 45 låg strax bakom.
I bakgrunden syns Tämnaråns dalgång med Eskesta by, till vänster får tnan även en skymt av Uppsalaåsen med 
gravfältet RAÄ 10. Den svarta håriga varelsen som tittar fram från plundringsgropen är troligen en hund, möjligen 
inventerarens trogna följeslagar (foto: Karl Alfred Gustazvsson från väster, ATA).

Figure 14. Photograph of grave 37 with surrounding features at RAÄ 18, Gryttjom, from 1930. Despite damages, 
the mound is 16 meters in diameter and over three meters high to one side. The excavated and richly furnished grave 43 
was situated close by. The Tämnarån River with Eskesta village is visible in the background and to the left the Uppsala 
ridge with the burial ground RAA 10 can be glimpsed. The black, hairy creature looking up from the looters pit is 
probably a dog, possibly a companion ofthe surveyor (photo from the West by Karl Alfred Gustawsson, ATA).

turs ten och för Uppland ovanlig stor (Bäck 1991).
Gravfältet vid Malista ligger i ett synnerligen 

väl exponerat läge intill en åkrök, där Gallbäcken 
mynnar i Enstabäcken. Fornlämningen består av 
11 gravhögar, fler än hälften större än ro meter 
och tre stycken runt 20x2 meter stora.

I jämförelse med de två ovan beskrivna mil
jöerna uppvisar Tämnaråns dalgång i höjd med 
Lundby, Prästgården och Tuva ett nästan obefint
ligt fornlämningsbestånd. Så har dock troligen 
inte alltid varit fallet och de fornlämningar som är

kvar idag bör ses som fragment av en förhistorisk 
miljö som nästan helt upplånats, eller åtminstone 
osynliggjorts av jordbruket och andra aktiviteter 
under modern tid.

Redan 1905 noterade Oscar Almgren att fyra 
till fem gravhögar tidigare funnits på Prästgårdens 
ägor, invid ån och norr om bron. Gravarna hade 
före borttagande undersökts av kyrkoherden Lind
gren. Den 24 maj 1913 fick Oscar Almgren en ny an
mälan om ett femtontal gravkullar som höll på att 
förstöras i Lundby, på nyuppodlad ängsmark intill
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Tämnarån cirka 800 meter nordost om Tierps kyr
ka. En räddningsgrävning företogs följande månad 
av amanuens Eskil Olsson, varvid nästan ett tret
tiotal mer eller mindre skadade gravar kunde un
dersökas och dokumenteras. Anläggningarna var 
belägna i två grupper, åtskilda av en tydlig sänka 
i terrängen. Med undantag för en kort notis i Till
växten från år 1916 har denna undersökning aldrig 
publicerats, troligen beroende på avsaknaden av 
uppseendeväckande föremål. En närmare gransk
ning av rapporten visar dock att många aspekter 
förtjänar att lyftas fram, inte minst vad gäller an
läggningarnas konstruktionsdetaljer.

Med undantag för tre mindre stensättningar var 
samtliga gravar högar. Hälften av dessa var så pass 
skadade att ursprungliga mått inte kunde uppskat
tas, i övriga fall var diametrar över 15 meter inte 
sällsynta. Ursprungligen verkar de tre största hö
garna, grav 1, grav 18 och grav 19 ha varit mel
lan 20 och 25 meter stora och upp till 1,4 meter 
höga. De två sistnämnda var väl exponerade mot 
ån, uppbyggda av på varandra lagda torvlager och 
saknade helt spår av gravgömmor (fig. 15). Grav 
1 bestod av en överbyggnad av svart dyjord som 
dolde ett mycket omsorgsfullt byggt jordfritt kärn- 
röse, 2,3 meter i diameter och 1,25 meter högt, 
som påminner starkt om de inre rösena i Gamla 
Uppsalas västhög och Ä2:2 i Vendias hög i Vendel 
(Lindqvist 1936^1.19; Seiler 2002:6; Fig. 16). Mot 
botten av stenkonstruktionen fanns en flat häll på 
vilken en samling brända ben och övriga fynd i 
form av björnfalanger, fragment av folkvandrings- 
tida kammar och kamfodral deponerats (fig. 17 & 
18). Mest anmärkningsvärt med denna grav är att 
röset hade byggts i en nedgravning drygt en meter 
under den dåtida markytan, vilket innebär att dess 
bas vilade någon decimeter under åns vattenyta. 
Detta framgick mycket tydligt vid undersöknings
tillfället då schaktet ständigt och mycket snabbt 
fylldes med vatten (fig. 17).

Grav 15, en låg hög med diameter på sju meter 
hade också en anmärkningsvärd inre konstruktion. 
Under överbyggnaden påträffades en mycket väl- 
lagd, enskiktad och 2,25 meter stor stenpackning 
som dolde ett tunt brandlager med fynd av brända 
ben, keramikskärvor, kamfragment och talrika 
järnnitar. Cirka 10 centimeter under brandlagret
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och anlagd i en nedgravning under den ursprung
liga markytan fanns ytterligare en stenpackning 
mycket lik föregående (fig. 17). Gravgömman 
under denna bestod av en urnegrav. Av fyndsam
mansättningarna att döma rör det sig om två olika 
gravanläggningar.

Andra anläggningar värda en närmare presen
tation är grav 2 och grav 7. Den förra var en grav
hög byggd av svart dyjord, 17 meter i diameter och 
0,75 meter hög. Manteln dolde en låg stenpack
ning utan spår av gravgömma. Under stenarna 
framkom däremot spetsen av en stör av gran som 
tryckts ner i den underliggande leran. Grav 7 var 
en hög med obränd kistbegravning i öst-västlig 
riktning. Utifrån spridningen av kvarstående 
spikar med träfragment kunde man fastställa att 
kistan varit cirka 1,8 x 0,5 meter stor. Spår av ett 
skelett kunde skönjas i form av gulvitt benmjöl, 
i övrigt fanns en kniv med bevarat träskaft med 
spetsen riktad mot väster.

Flera av de övriga gravarna innehöll brandlager 
av varierande storlek med brända ben, järnnitar, 
i flera fall i ansenliga mängder, pärlor av glas och 
glasfluss, fragmentariska keramikkärl, kamfrag
ment, flintavslag och/eller brynen. I grav 4 fanns 
även rester efter ett böjt svärd och en möjlig sköld
buckla och från grav 8, grav 12 och grav 16 kan 
nämnas ett ryggknappsspänne, en liten oval oor- 
nerad vendeltida bronsbuckla samt ytterligare 
björnfalanger.

I sänkan mellan de två gravgrupperingarna, på 
ett ställe som skadats av ett sentida dike, fanns en 
träkonstruktion bestående av liggande och ståen
de virke. Träslagen bestod huvudsakligen av furu 
men även envirke ingick. Anläggningen blev på 
grund av tidsbrist inte föremål för någon vidare 
undersökning, men Olsson påpekar att det mycket 
väl kan röra sig om någon form av förhistorisk 
broanläggning.

Den sammanlagda fyndbilden antyder att grav
fältet varit i bruk mellan slutet av yngre romersk 
järnålder och vikingatid, med tyngdpunkt på folk- 
vandringstid-vendeltid. Värt att poängtera är att 
flera storhögar inte innehöll någon skönjbar grav
gömma. Detta beror knappast på ogynnsamma be- 
varingsförhållanden, då ben, fynd och även orga
niskt material fanns bevarade i andra anläggningar.
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Figur 15. Foto över grav 18, den största högen på gravfältet som undersöktes år 1913 invid Tämnarån i Lundby. 
Grovarbetarna har just påbörjat avtorvningen med hästkraft, under överinseende av en kostymklädd arkeolog, 
troligen Oscar Almgren. I bakgrunden syns Tierpskyrkan (foto: Eskil Olsson från nordost, ATA).

Figure 15. Photograph of grave 18, the largest of the mounds excavated in 1913 at Lundby by the Tämnarån River. 
The manual labourers have just started removing the topsoil with the aid of horse power, supervised by a suit-clad 
archaeologist, probably Oscar Almgren. Tierp church is visible in the background (photo from north-west by Eskil 
Olsson, ATA ).

Lösfynden från Lundby i form av en hästbrodd, 
en yxa och ett svärd härrör sannolikt från förstörda 
gravar i närheten av de nyss behandlade.

År 1925, efter ytterligare en anmälan om skadade 
fornlämningar, undersökte Sune Lindqvist tillsam
mans med studenter från Stockholms högskola 16 
gravar cirka 150 meter söder om dem som beskri
vits ovan. Det aktuella gravfältet var beläget allde
les intill Tämnaråns västra strand, på en uppodlad, 
torrare förhöjning i den i övrigt låglänta terrängen. 
Vid undersökningstillfället var fornlämningen be
lägen inom Prästgårdens ägor, enligt det äldre lant- 
mäterimaterialet har den dock tidigare legat inom

Lundbys ägor. Några gravar syntes fortfarande som 
låga förhöjningar i åkermarken, de flesta påträffa
des dock genom mörkfärgningar eller stenforekom
ster i ploglagret. Fornlämningen var med andra ord 
mycket överplöjd, men trots detta kunde några väl 
bevarade konstruktioner och gravgömmor doku
menteras. Med undantag för en kort notis i Tillväx
ten från år 1925 och för djupare studier kring en av 
gravarna (se nedan) har resultaten från Lindqvists 
besök i Tierp aldrig publicerats.

Den ovan mark bäst bevarade anläggningen var 
grav 4 som var 14 meter i diameter och 0,5 me
ter hög. Manteln täckte en gles och oregelbundet
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Figur i 6 Foto över gravröset i grav i, undersökt år ię 13 i Lundby. Roset hade en toppig form, relativt högt i 
förhållande till diametern (foto: Eskil Olsson, ATA).
Figure 16. Photograph of the cairn in grave 1, excavated in Lundby in 1913. The cairn had a conical shape and was 
disproportionably high compared to its diameter (photo: Eskil Olsson, ATA).

byggd flack stenpackning som i sin tur dolde en 
bengrop nedgrävd i den naturliga leran.

Grav 12 var en 2,5 meter lång, cirka 0,6 meter 
bredd och 0,7 meter djup nedgravning utan spår av 
överbyggnad som innehöll en skelettbegravning. 
Gravgodset bestod av ett o,4-0,6 meter stort ägg
format granitblock, en sköldbuckla med tillhöran
de handtag, ett eneggat svärd med bevarat träski
da, en lansspets, en kastspjutspets och en samling 
mindre rundade kiselstenar. Dessutom fanns två 
hartstätningsringar. Av själva skelettet syntes dä
remot ingenting (fig. 19). Den sammanlagda fynd
bilden antyder att graven anlagts under 200-talet
e.Kr, företrädesvis dess första hälft. I Mälarland
skapen har vapengraven från Tierps Prästgård få 
motsvarigheter och det torde inte råda någon tve-

Figur 17. Sektioner över grav 1 och grav 13 vid 
undersökningen i Lundby år 1913 (av: Eskil Olsson, 
ATA).

F1 g ur e 17. Sections of graves 1 and 15 at the 1913 
Lundby excavation (drawing: Eskil Olsson, ATA).
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Figur i8. Några gravfynd från gravfältet i Lundby. Fragment av kammar och kamfodral från Ai, A4, A16 och Ay 
(teckningar av Louise Axelsson. Skala 1:1).

Figure 18. Some ofthe finds from the Lundby burial ground. Fragments ofcombs and comb cases from Ai, A4, A16 
and At, (drawings by Louise Axelsson. Scale 1:1).
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Figur 19. Sektion ochplan över grav 12 vid undersökningen vid Prästgården år 1925 (W Sune Lindqvist, ATA). 
Figure 19. Section and plan of grave 12 from the 1925 excavation at Prästgården (drawing by Sune Lindqvist, ATA).

kan om att den gravlagde tillhört samhällets övre 
strata (Arbman 1932; Clärens 1980; Nicklasson 
1997; Wikborg 1998).

De övriga anläggningarna bestod av mer eller 
mindre bra bevarade stenpackningar med under
liggande gravgömmor. I de flesta fallen rörde det 
sig om brandlager med fynd av brända ben, frag
mentariska keramikkärl, kamfragment, järnnitar, 
järnknivar, flintavslag, pärlor och/eller diverse 
smycken/dräktdetaljer. Grav 8 var en flack tre
udd med drygt tre meter långa sidor som innehöll 
björnfalanger och ett tidigt vendeltida remändbe- 
slag (jfr. Nerman i9Ó9:Taf.22-24Ó), i övrigt kan 
nämnas grav 16 med fynd av ett motbeslag till 
sköldtornsölja samt grav 9 och grav 14 som inne
höll urnegravar med brända ben utan sot- eller ko
linblandning. Grav 2 och grav 7 var rika 600-tals 
kvinnogravar, den förra med hela 160 pärlor av
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glasfluss, den andra med pärlspridare eller beslag 
med stiliserat ansikte i vendelstil (fig. 20).

Gravformerna och fynden antyder att det aktu
ella gravfältet varit i bruk framförallt under folk- 
vandringstid och vendeltid, med inslag från äldre 
romersk järnålder och vikingatid.

Tämnaråns nedre dalgång: 
Fäcklinge-Fors-Svanby-Vallby 
-Bäggeby-Skämsta
Vid första anblicken förefaller fornlämningsbe- 
ståndet i Tämnaråns dalgång nordost om den cen
trala slätbygden vara relativt magert. Några min
dre gravfält förekommer visserligen, exempelvis 
vid Fors (RAÄ 123), Tierps köping (f.d. Svanby; 
RAÄ 210 & 223) och Skämsta (RAÄ 203-205, 207 
& 457). Från den sistnämnda platsen kan nämnas

531



Figur 20. Några gravfynd från gravfältet vid Prästgården. Kam franAiĄ och pärlspridare eller beslagfrån Ay 
(teckningar av Louise Axelsson respektive från A TA. Skala 1:1).

F ig ur fe 20. Grave finds from the burial ground at Prästgarden. Comb from Aią and pearl fastener or mount from 
Ap (drawings by Louise Axelsson and ATA respectively. Scale 1:1).

ett senvikingatida - tidigt medeltida skelettgravfält 
med bl.a. två dvärgar begravda (Frölund 2000). 
De idag synliga fornlämningarna domineras dock 
av ensamliggande anläggningar och mindre an
hopningar, oftast belägna antingen på gränszonen 
mellan morän- och lermarker eller på de svaga 
sluttningarna mot Tämnarån (hg. 21).

Å andra sidan är exempel på idag ej synliga 

gravplatser minst sagt talrika i området, vilket ger 
starka skäl att tro att den ursprungliga fornläm- 
ningsbilden varit betydligt mer framträdande. I 
åkermark strax sydost om Ekberget, en moränhöjd 
i Fäcklinge, påträffades och undersöktes en över
odlad obränd vapengrav i början av 1990-talet. 
Anläggningen, som bestod av en delvis stenskodd 
rektangulär nedgravning och möjligen spår efter en 
överbyggnad, innehöll ett dubbeleggat svärd med 
inläggningar på klingan och rester av en svärds
skida av trä. Fyndet var dåligt bevarat och följakt
ligen svårdaterat men det bör ändå kunna placeras 
i romersk järnålder eller senare (Frölund 1991). 
Ytterligare två stensättningar kunde konstateras 
80 meter söder om vapengraven vid naturgasut
redningen (RAÄ 317; Syse 1991) och på storskif- 
teskartan från år 1770 kan på samma plats skönjas

ett flertal cirkulära formationer varav åtminstone 
några bör ha varit gravar, cirka 15 meter i diameter 
(hg. 22). I samband med undersökningarna för väg 
E4 framkom i Vallby en brandgrav utan markering 
ovan jord. Anläggningen var en grop fylld med bål
rester i form av sotig jord, brända ben av människa 
och hund samt en järnnit (RAÄ 231). Om det från 
början funnits någon form av överbyggnad eller 
inte har inte gått att fastställa, däremot har en 
14C-datering visat att kremeringen ägt rum under 
slutet av vendeltiden eller början av vikingatiden 

(Seiler 2005:41). Denna grav kan vittna om att ett 
gravfält från yngre järnålder funnits på platsen, ett 
påstående som finner stöd i att en storhög med 
diameter på 20 meter kan vara avbildad i närheten 
på storskifteskartan (Seiler 2005:10!'.). I Vallby har 
även påträffats en överodlad stensättning, troligen 
från folkvandringstid (Häringe Frisberg & Seiler 
2005:28). Nästan mitt emot Vallby, på andra sidan 
Tämnarån, ligger en överodlad 17 meter stor och 
0,5 meter hög hög i Svanby (RAÄ 208). Av äldre 
inventeringsuppgifter och flygbilder framgår att 
graven från början ingått i ett gravfält med minst 
fem gravar, några av dem av ej blygsamma dimen
sioner. Lösfynden från järnålder som härstammar
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Figur 21. Karta över Tierpbygden nordöstra delar medfornlämningar markerade. 
Figure 21. Map ofthe northern part ofthe Tierp area with monuments marked.

från Tämnaråns nedre dalgång är relativt talrika 
och dessa smycken och vapen torde även vittna om 
förstörelse av gravar.

De boplatser som hittills lokaliserats och/eller 
undersökts i det aktuella området inom ramen 
för E4"projekt och inför ombyggnaden av Ost
kustbanan accentuerar ytterligare bilden av att 
dalgången under större delar av förhistorien varit 
tätt bebyggd. Dateringarna varierar starkt mellan 
de olika lokalerna, från Svanbys lämningar från 
brons- och äldre järnålder (RAÄ 233-235; Renck 
2004; Häringe Frisberg & Renck 2005), Vallbys 
dominans av yngre järnålder och tidig medeltid 
(RAÄ 231 & 232; Seiler 2005; Häringe Frisberg 
& Seiler 2005) och Skämstas inslag av såväl brons- 
som järnålder (RAÄ 342; Frölund & Larsson

2002). Dessa resultat är dock i hög grad kopplade 
till vilka avsnitt som berörts av exploateringar 
och ett inte alltför djärvt påstående är att hela det 
här aktuella området varit ständigt befolkat från 
åtminstone yngre bronsålder och framåt. Lägger 
man till resultaten från undersökningarna vid 
Djur stugan i Vallby (RAÄ 346; Ytterberg 2006a) 
och många lösfynd kan även stenålderns yngre del 
med god marginal inbegripas i detta påstående.

Tierpsbygdens södra, 
västra och nordvästra delar
Fornlämningarna är inte särskilt talrika i de södra 
delarna av bygden men de som är kända uppvisar 
en stark rumslig koppling till vattendragen (fig. 1
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Figur 22. Utsnitt ur storskifteskartan från 1770 över Fäcklinge, rektifierad efter rikets nät. I ängsmarken invid 
Tämnarån (grön markering) syns flera cirkulära och halvcirkulära märken som bör vara gravar. I åkergärdet i 
anslutning till bytomten (bildens övre kant till vänster) finns fler möjliga gravar. En av dem med prickad kontur 
runtom kan vara en hög med fotkedja, en stensättning med kantkedja eller en domarring. Skala 1:4 400.

Figure 22. Segment ofa 1770 rectified cadastral map of Fäcklinge. In the meadows by the Tämnarån River 
(marked in green), several circular and semi-circular markings, most likely graves, are visible. In the field adjacent 
to the village (upper left) are several possible graves. One of them, with a dotted contour, could be a mound with 
perimeter stones, a stone-setting or a ring of standing stones. Scale: 1:4400.
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& 8). Från Årsta till Yttrö finns således ett pärlband 
av mindre gravfält, ensamliggande anläggningar 
och boplatser på den östra sidan av Årstabäckens 
dalgång, på åkerimpediment eller gränsen mellan 
moränhöjder och lerpartier. Stensättningar domi
nerar men där hittas även några högar, de flesta 
med diametrar på 11-16 meter och höjdmått på 
upp till 2,25 meter. En liknande fornlämningsbild 
framträder längs Tämnarån i höjd med Onskarby, 
Ålfors, Bro och Raklösen, där är dock inslaget av 
gravhögar påtagligt större.

I bygdens södra slättområde är en av få forn- 
lämningar runstenen vid Yttrö (U1145; RAÄ 29). 
Efter en del förflyttningar och missöden står ste
nen idag på sin ursprungliga plats, vid ett vägskäl 
strax sydväst om Yttrös gamla bytomt. Ristningen 
består av två symmetriskt lagda, upptill och ned
till sammankopplade ormar samt av ett kors. Run- 
följden lyder enligt följande: ”RikR lät resa denna 
sten efter Faste, sin fader, så ock Gunntrud. Gud 
hjälpe hans själ och Guds moder” (Wessen & Jans
son i957:5Ó2ffi).

I början av 1920-talet, i samband med diknings- 
grävning i en åker alldeles i närheten av runstenen 
hittades fyra skelett som kort därefter återbegrav- 
des i Tierps kyrkogård. Ytterligare människoben, 
denna gång tillsammans med pärlor, benkammar 
och kistrester, påträffades några år senare i sam
band med uträtning av den kraftiga vägkurvan vid 
Yttrö by. Ingen arkeolog var tydligen anträffbar 
vid detta tillfälle, däremot kunde en amerikansk 
forskare på studiebesök vid Rasbiologiska institu
tet i Uppsala göra sig mödan att åka till Tierp för 
att granska platsen. Denna insats resulterade inte 
i någon vidare vetenskaplig efterforskning, däre
mot hamnade vissa fynd, efter att först ha fraktats 
till Uppsala, på andra sidan Atlanten då nämnde 
forskaren åkte hem. Av allt att döma härrör yttrö- 
fynden från ett skelettgravfält från vikingatid eller 
tidig medeltid, som i okänd utsträckning döljer el
ler dolde sig i åkermarken i närheten av runstenen. 
Som en anekdot med viss anknytning till vikinga
tiden kan även nämnas den trästock som gjordes i 
mitten av 1910-talet på Rogarna i södra Yvre. Den 
delvis böjda trästocken påträffades vid plöjning i 
dyjord i en gammal mosse och tolkades som en 
stäv till ett vikingaskepp, utskuren som ett drak-
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huvud. Efter noggrant förhör med både den något 
fabulerande upphittaren och diverse vittnen kun
de dock den ditresta antikvarien Sven Erlandsson 
konstatera att stocken inte alls varit bearbetad. 
Relevant för den fortsatta analysen av bygden är 
själva fyndplatsen som understryker områdets ti
digare sanka karaktär.

Långt söderut i bygden finns några enstaka gra
var vid Degerbo och i skogsmarken mot Vendels 
socken är ett par större rösen i krönläge kända. 
I skogen vid Postboda har även en tjärframställ- 
ningsgrop från yngsta vikingatid-tidig medeltid 
undersökts (RAÄ 382; Hennius m.fl. 2005). Ett 
större gravfält med anmärkningsvärt många rek
tangulära stensättningar är beläget i Iggelbo, strax 
invid Tämnarens strand. Ett par kilometer däri
från vid Sjölunda, på den plats där Tämnarån har 
sitt inlopp, har man år 1897 påträffat ett depåfynd 
från yngre bronsålder bestående av en halvring 
och två spiralnålar av brons (UMF 4890; se även 
Renck i denna volym).

I de västra och nordvästra delarna av bygden är 
de få kända fornlämningarna belägna i framförallt 
Halls, Munga och Bredänge, på mindre morän
höjder i släta lerpartier (fig. 1). I de flesta fall rör 
det sig om isolerade eller små grupper av stensätt
ningar men några högar är också kända. I Munga, 
på den östra kanten av de vidsträckta moränområ
dena i väster, finns även en fornborg.

År 1910 besiktigade Oscar Almgren en gravhög 
någon kilometer nordväst om Halls by. Anlägg
ningen hade några år tidigare blivit skadad av en 
överentusiastisk dräng, som också kunde tillvarata 
ett par järnbitar som lön för mödan. Almgren själv 
noterade endast kol och en bränd benflisa i den 
blottlagda delen av gravgömman, däremot hittade 
han bitar av lerklining, ett kvartsavslag och ett 
bronsbeslag i åkermarken i närheten. I anslutning 
till en jordfast sten på den södra delen av morän
höjden grävde han även fram ett 0,2 meter tjockt 
lager av ”fet vacker mylla” med inslag av eldpåver- 
kade stenar. Av allt att döma vittnar lämningarna 
och fynden om en boplats från brons- och/eller 
järnålder. Drygt 30 år senare i början av 1940- 
talet undersökte Bernt Einerstam ytterligare ett 
par skadade högar i Halls, varav den största var 10 
meter i diameter och 1,25 meter hög. Det är oklart
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om dessa låg på samma stålle som det Almgren be
sökt tidigare, däremot framgår av grävrapporten 
att gravarna innehöll fynd av yngre järnålder ska
raktär såsom kamfragment, nitar och lerkärl.

Som avslutning på denna genomgång kan po
ängteras att de fasta fornlämningarna och lösfyn
den från Tierps södra, västra och nordvästra delar 
uppvisar en förvånansvärt likartad rumslig sprid
ning. Om de platser som inte har dessa företeel
ser verkligen saknar förhistoriska spår får tillsvi
dare förbli osagt. Däremot kan man från befintliga 
koncentrationer lokalisera ett antal relativt säkra 
områden med bosättningar.

Diskussion - En spännande 
bygd träder fram
Efter presentationen och genomgången av mate
rialet från Tierpsbygden utkristalliserar sig många 
aspekter som förtjänar att behandlas ytterligare. 
En av dem är att en stor del av bygden verkar ha 
varit bebyggd kontinuerligt, från åtminstone sen- 
neolitikum fram till slutet av vikingatiden. Sprid
ningen av synliga fornlämningar i form av främst 
gravar, boplatser och lösfynd skiljer sig visserligen 
åt i flera avseenden men tillsammans ger dessa fö
reteelser ändå en bild av bosättningar som täcker 
i princip hela bygden, med undantag för området 
som sträcker sig från de södra delarna av Yttrö och 
Yvre till Månkarbo, d.v.s. Rogarna. Detta konsta
terande knyter an till uppgifterna om att detta 
område varit sankt och leder till slutsatsen att det 
sannolikt i stort sett varit olämpligt för bebyg
gelse. Några av de platser som undersökts i vidare 
omfattning tycks bekräfta bosättningarna långa 
kontinuitet. Vid Torslunda är den neolitiska fasen 
väl dokumenterad, bronsåldern avspeglas genom 
gravar och ett depåfynd, den förromerska järnål
dern genom boplatsanläggningar medan urne- 
gravar, stensättningar och ströfynd vittnar om en 
närvaro under äldre och yngre järnålder. En likar
tad bild framträder vid Vallby efter boplatsunder
sökningarna vid Djurstugan och de två platserna 
i dalgången. Där saknas bronsålderns äldre delar 
och den förromerska perioden är endast spora
diskt representerad men dessa luckor kan lika väl

bero på exploateringsytornas läge som på en verk
lig avsaknad. Som stöd för detta påstående kan på
pekas att mellersta bronsålder finns dokumenterat 
alldeles i närheten, något norrut vid Skämsta och 
vid Svanby på andra sidan Tämnarån. Omlokalise
ringar och omstruktureringar av bebyggelsen har 
med all säkerhet förekommit, inte minst i samband 
med landskapets totala förändring vid övergången 
mot äldre bronsålder, samtidigt som många bo
sättningar naturligtvis kan ha flyttat runt inom ett 
närområde eller helt upphört att existera. Slutsat
sen blir ändå densamma: Tierpsbygden har varit 
tätt befolkad under större delen av förhistorien.

En annan viktig aspekt är att fornlämningsbe- 
ståndet i stor omfattning verkar ha skadats eller 
skövlats genom olika aktiviteter. ”Mycket har 
förstörts, och åtskilligt hotas... Jag tror inte det 
finns någon Tierpsbo som skulle vilja anställa 
skadegörelse på nuvarande kyrkogården. Varför 
skulle vi inte hysa samma vördnad och aktning för 
dem, som vila på de äldre gravplatserna? De till
höra också Tierparna. Att de legat i jorden tusen 
år eller mer, utgör intet som hälst skäl för någon 
att förstöra deras gravar och hångrina åt dem, som 
vilja skydda desamma.” Så skrev den upprörda 
arkeologen tillika Tierpsbon Erik Bellander i en 
tidningsartikel år 1930. Problemet har tidigare 
behandlats av Sigurd Rahmqvist som påpekar att 
många bebyggelseenheter med förhistoriska namn 
och/eller stort antal gårdar under medeltiden har 
förvånansvärt få eller inga fornlämningar (Rahm
qvist 1980). Genomgången ovan bekräftar Rahm- 
qvists iakttagelser och pekar särskilt ut åkerbru
ket. Av uppgifter från 1850-talet framgår att högar 
kunde användas som matjordförbättringsmedel, 
m.a.o. kunde även gravar på ängsmarker drab
bas hårt. Samtidigt vittnar de skadade gravfälten 
vid Lundby invid Tämnarån om att jordbrukarna 
hade kapacitet att föra bort voluminösa anlägg
ningar utan motordrivna medel. Vidare finns 
enligt det äldre lantmäterimaterialet exempel på 
helt försvunna gravfält i Fäcklinge och Vallby. Att 
grustäkter, särskilt på Uppsalaåsen, skadat många 
fornlämningar är väl dokumenterat, och att ex
pansionen av Tierps Köping som stationssamhälle 
fr.o.m. 1870-talet gjordes helt utan arkeologiska 
insatser torde i sin tur ha bidragit till problemet.
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Dessutom kan påpekas att bygdens fornlämnings- 
bestånd skulle behöva inventeras på nytt, exempel
vis har nya gravar och agrara lämningar påträffats 
i både Vallby och Skämsta. Här har man således 
flera källkritiska aspekter som inte får försummas 
i den nu aktuella analysen. Denna något bittra re
dovisning till trots får man nog ändå anse att de 
kända fornlämningarna utgör ett tillräckligt un
derlag när bygdens organisation blir föremål för 
granskning, just för att analysen utförs på en över
gripande nivå. Däremot skulle problem sannolikt 
uppstå vid detaljerade studier av mera avgränsade 
områden, där t.ex. antal ursprungliga gravar och 
mera precisa dateringar brukar vara mera erfor
derliga variabler.

Den sista aspekten som kan lyftas fram är att 
Tierpsbygden, och i synnerhet dess centrala de
lar med Tämnaråns nedre dalgång, uppvisar en 
hög sekvens av högstatus-indikerande företeelser 
från järnålder. I första hand rör det sig om mel
lanstora högar och storhögar, men även vapengra
var, runstenar, lösfynd av vapen och ett depåfynd 
bör tas med i beräkningen. Knytpunkten Hus
byborg-Gry ttjom-Eskesta och dalgången i höjd 
med Lundby-Frebro framträder väldigt tydligt 
i detta sammanhang, men lika tydligt är att kri
gisk utrustning och maktmanifestationer i form 
av storslagna monument förekommer på andra 
håll, om än i mindre omfattning (hg. 23). Detta 
torde innebära att möjligheten, viljan och beho
vet av att manifestera sin makt och närvaro varit 
utbred i bygden, m.a.o. kan inte bara ett utan ett 
flertal maktcentra urskiljas. Begreppet makt kopp
las här ihop med förfogandet över åtminstone 
stora ekonomiska resurser och viss militär kapa
citet, följaktligen med förmågan att utöva ett visst 
inflytande över ett omland. Frågan är om inte de 
två största koncentrationerna i bygdens centrala 
del kan antas återspegla flera maktcentra. För att 
så verkligen varit fallet talar det faktum att de ak
tuella platserna, Grytt jom, Eskesta, Fundby och 
Frebro, av ortnamnen att döma bör ha varit egna 
bebyggelseenheter under järnålder, samtidigt som 
de är avskilda av Tämnarån som borde ha fungerat 
som en effektiv och tydlig ägogräns. De historiskt 
kända ägofigurerna talar däremot om att Husby
borg och torpet Torslunda ursprungligen ingått i

Eskesta respektive Fundby, även om ortnamnet 
Torslunda givetvis kan ha betydligt äldre anor.

Vidare måste påpekas den nästan totala avsak
naden av stora högar eller rika fynd i Tuva i byg
dens mittpunkt, en enhet som tillsammans med 
Prästgården möjligen tidigare burit namnet Tuna 
(se Brink i denna volym). Den principiella kopp
lingen mellan Tuna-enheter och samhällets övre 
strata under järnålder är väl känd men här lyser 
iögonfallande företeelser istället med sin från
varo, detta förstås om man bortser från både den 
magnifika kyrkan från slutet av 1290-talet (Bäck 
1991) och de två runstenarna, varav den ena ur
sprungligen verkar ha ingått i ett pampigare min
nesmärke. Sannolikt beror denna brist mycket på 
bortodling. Försvunna högar rapporterades som 
tidigare nämnts av Almgren i början av rpoo-ęalet 
och avsaknaden av för gravfält skyddande impedi
ment i området har påtalats av Sigurd Rahmqvist 
(Rahmqvist 1980). Denna förklaring kan dock 
knappast vara den enda. Ånyo kan de äldsta kända 
ägogränserna kasta ljus över den förhistoriska ter
ritoriella indelningen i bygden. I jämförelse med 
angränsande fastigheter är enheterna i bygdens 
mest centrala del nämligen relativt små och utan 
att vara alltför djärv kan man nog påstå att här 
döljer sig en ursprungligen större domän, ett för
historiskt ”Stor-Tuna”. Den föreslagna bilden är 
inte unik för Tierp. Fenomenet har tidigare kon
staterats i Vendel där Tuna splittrades under äldre 
medeltid då godset blev föremål för en omfattan
de omstrukturering (Rahmqvist 1996). Vad Tierp 
anbelangar skulle en sådan splittring ha resulterat 
i uppkomsten av åtminstone Prästgården, Hälistä, 
Väsby, Onsta, Väster-Ensta och Löt. Med denna 
redovisning som bakgrund får gravfält RAÄ 19 i 
Hälistä med sina storhögar plötsligt ett helt annat 
läge och framträder istället som centralt placerad 
i det forna Tuna, med andra ord får enheten de 
statusgravar som den kan förväntas innehålla. En 
invändning mot den förslagna rekonstruktionen 
av ett förhistoriskt Tuna i Tierp är att de flesta en
heterna väster om Tuva och Prästgården, till skill
nad från förhållandena i t.ex. Vendel, under med
eltiden består av, med uppländskt mått stora byar 
med skattehemman och förhistoriska namn. Däre
mot saknas någon sätesgård och andelen frälseägd
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högar 15-20 meter i diameter
• 1

• 2-4
• 5-9

• 10-24
• 25-44

Högar 20-25 meter i diameter
• 1

• 2-3
• 4
• runsten

y vapengrav 

I vapen (lösfynd)

+ Kyrka

X depåfynd från järnålder

Figur 23. Karta över Tierpsbygdens centrala delar med större högar, runstenar, vapengravar, lösfynd av vapen 
och depåfynd.

Figure 23 .Map of the central parts ofthe Tierp area with larger mounds, runestones, weapon burials, solitary finds 
of weapons and hoards.

jord är överhuvudtaget liten, något som i och för 
sig inte behöver utesluta förhistoriska stormanna- 
inslag (jfr. Larsson 1997). Utöver detta bör inte 
glömmas att det inte är säkert att namnet Tuna 
verkligen förekommit (DMS i:4:6iff.). Problema
tiken kring bygdens mittpunkt är minst sagt kom
plicerad och svårlöst, och den torde i sig indikera 
områdets särställning.

Av den ovan skisserade bilden kan man utläsa en 
struktur där makten inte varit central eller förun
nad några få, utan representanterna för samhällets 
övre strata verkar ha varit relativ många och för
fogat över både egna jordar och därmed betydan
de materiella och mänskliga resurser. Graden av

makt och inflytande har förmodligen varierat 
starkt dem emellan, och om en aristokratisk när
varo gör sig klart påmind i centrala Tierp kan man 
istället tolka stormannayttringarna i de övre och 
nedre delarna av Tämnaråns dalgång som vittnes
börd om ett välmående och självständigt samhälls
skikt, förslagsvis storbönder med egna bärkraftiga 
gårdar. Därmed inte sagt att relationerna över 
ägogränserna varit obefintliga. Bakom den ibland 
extrema rumsliga närheten till varandra kan man 
ana ett system som innefattat en invecklad organi
sation på bygdenivå, möjligen med inslag av speci
alisering. Förekomsten av vapen och vapengravar 
på flera håll antyder att en sådan organisation inte
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alltid fungerat friktionsfritt, eller åtminstone att 
det funnits en god beredskap inför inre och yttre 
hot. Utifrån undersökta fornlämningar och på
träffade fynd kan man ana att närvaron av en över
klass varit konstant i olika delar av bygden under 
större delen av första årtusendet e.Kr. Från andra 
delen av romersk järnålder härrör depåfyndet från 
Svedja, vapnen som grav- och lösfynd vid Lundby 
samt även möjligen en av de större högarna (A3) 
från närmaste fornlämning. Folkvandringstiden är 
väl representerad på de två gravfälten vid Lundby, 
och åtminstone en större hög från Gryttjom och 
ytterligare en från Lundby härrör från järnålderns 
senare del. Dessa sporadiska belägg torde vittna 
om ett någorlunda stabilt samhällssystem.

Den rumsliga kopplingen mellan högstatusin- 
dikerande företeelser och vattendragen är ytterli
gare en aspekt som förtjänar att diskuteras. Forn- 
lämningarna är i stort visserligen oftast belägna i 
dalgångarna men för de större högarna och vapen
fynden finns inga undantag. Tvärtom är närheten 
till Tämnarån ibland extrem, som t.ex. vid Hus- 
byborg-Eskesta, där de storslagna monumenten 
än idag omges av fuktiga tuvängar, eller som vid 
Lundby, där vissa schakt fylldes med vatten med
an utgrävningar pågick. Under förhistorisk tid då 
Tämnarån inte var reglerad har vissa av dessa forn
lämningar med all sannolikhet periodvis varit del
vis översvämmade och interaktionen mellan större 
högar och vatten ännu tydligare. Synen av åbrin- 
kar flankerade av välvda öar i grunda vattenspeglar 
måste ha varit en majestätisk syn och gjort ett både 
respektingivande och t.o.m. mystiskt intryck. Det 
är således uppenbart att högarna fungerat som vi
suella budskap riktade mot folk som färdades på 
eller befann sig i närheten av vattendragen, ett skå
despel riktat mot grannar och måhända framförallt 
mot resenärer på genomresa genom bygden. Ur ett

sådant perspektiv blir det också lättare att förstå 
storhögarna utan spår av begravningar. Deras rai
son d’etre var att fungera som led i en strategi med 
tydliga anspråk på förmedling. Samtidigt är det 
relevant att lyfta fram de många gravgömmorna 
med nitar, varav flera torde härröra från brända 
båtar (jfr. Larsson G. 2007). En följd av detta blir 
att vattendragen med Tämnarån i spetsen träder 
fram som viktiga farleder under järnålder, vitala 
pulsåldrar för transport av varor, människor och 
idéer. Detta är förstås delvis en truism men kopp
lingen mellan vatten och stormän bör poängteras. 
Den antyder nämligen att farlederna varit noga 
kontrollerade, och att denna kontroll åtminstone 
delvis legat till grund för välståndet i bygden. Att 
den största koncentrationen av större högar åter
finns vid ett hinder i form av en kraftig åkrök, 
där Årstabäcken och Eskestabäcken mynnar ut i 
Tämnarån är givetvis igen slump. De kommunika- 
tionsmässiga aspekterna i all ära bör huvudingre
dienserna i uppkomsten av det resursstarka sam
hället primärt ändå sökas i de rika naturresurser 
som Tierpsbygden hade att erbjuda. Vidsträckta 
naturliga ängsmarker för foderproduktion, lättare 
jordar som kunde odlas upp med dåtida redskap 
och stora arealer skog för bete och produktion av 
andra varor såsom t.ex. tjära utgör tillsammans en 
utomordentlig kombination för uppkomsten av ett 
effektivt, bärkraftigt och storskaligt jordbruk. De
påfyndet från yngre romersk järnålder vid Svedja 
med liar och skäror, skälla, bakspade och vapen är 
i det närmaste ett sammanfattande och symboliskt 
koncentrat över vad Tierpborna skulle sysselsätta 
med en lång tid framåt. ■

Not 1. Antalet gravar per fastighet har räknats enligt ägogrän
serna som återges på det äldre lantmäterimaterialet.
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Summary
The district archaeologists forgot -prehistoric Tierp in focus

T
he aim of this article is to present the Tierp 
area, focusing on its natural geographic 
conditions, topography and above all the 
composition of ancient monuments, in particular 

those from the Iron Age. The idea behind this 
compilation, together with various other articles 
on Tierp in this volume, is that it may be used as a 
background when the results from the E4-project 
are placed in a wider context. At the same time 
it will highlight previously insufficiently observed 
aspects of the area. Despite the fact that the area 
possesses several phenomena of great interest to 
archaeologists, Tierp seems for some reason to 
have been neglected.

A large part of the text is based on a complete 
survey of the available, often unpublished archive 
material for Tierp parish. These include excava
tion reports, special survey maps of burial grounds 
and information from FMIS. The material used 
also includes finds from older excavations and ca
dastral maps.

Tierp is situated in the Northern part of Uppland 
and comprises an approximately 15 kilometers long 
and six kilometres wide flat and expansive plain, 
surrounded by higher elevated moraine land. The 
Tämnarån River is significant for the area with its 
distinct vale. Another striking feature is the Upp
sala ridge, orientated in a north-south direction.

The most common type of ancient monument 
in the district consists of graves, with just over 
1 000 registered examples. They are chiefly situa
ted in the central area of the district, along parts of

the Tämnarån River vale, with a significant con
centration between Husbyborg and Torslunda. 
More than half of the graves constitute mounds, 
a large part of which exceed 15 meters in diame
ter. The larger mounds are mainly located at the 
junction of Gryttjom-Husbyborg-Eskesta and of 
Lundby-Torslunda-Frebro. The remainder is do
minated by round and rectangular stone-settings. 
Altogether approximately 110 graves have been 
competently excavated.

Other monuments include settlement sites, rune 
stones, heaps of fire-cracked stone, cup marks, tar 
pits and one hill fort. In addition, a substantial 
amount of single finds are known, most of which 
dates to the Stone Age.

In general, the area has seen drastic change 
during prehistoric times, from an archipelago and 
a bay during the Mesolithic, a gulf in the Bronze 
Age to the present day plain from later Bronze Age 
and onwards.

The presentation and analysis of the material 
from the Tierp area, has resulted in several aspects 
deserving further scrutiny. One of these is that a 
large part of the district seems to have been in
habited continuously during prehistoric times, 
at least from the late Neolithic to the end of the 
Viking Age. Although the distribution of visible 
remains, primarily graves, settlements and single 
finds differ in several ways, they give an accumu
lated representation of settlement covering most 
of the district, excepting only an area to the South 
that was marshy far into historic times.
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Another crucial aspect is that the monuments 
of the district to a large degree seem to have been 
damaged or destroyed by various activities. De
spite this somewhat bitter account, the known 
monuments probably constitute an adequate basis 
for closer analysis of the district’s overall organi
sation, especially since the analysis is performed 
on a general level. Problems would likely emerge 
in more detailed studies of delimited areas, where 
the numbers of graves originally present and more 
precise datings are usually necessary variables.

One last aspect is that the Tierp district, and 
its central areas and the lower vale of the Tämna- 
ren River in particular, displays a high frequency 
of high status Iron Age indications. These con
sist predominantly of medium sized and large 
mounds, but also of weapon burials, rune stones, 
single weapon finds and one hoard. The junction 
at Husbyborg-Gryttjom-Eskesta and the vale at 
Lundby-Frebro clearly emerge in this perspective, 
but equally noticeable is that war equipment and 
manifestations of power, in the form of grandiose 
monuments, are also present elsewhere, though 
to a lesser degree.

This should imply that the possibility, will and 
need to manifest power and presence was wides
pread in the area. Thus, not just one but several 
centres of authority are discernible in the material. 
The concept of power is here linked to the com
mand of a large variety of economic resources and 
some military capacity, and thus the ability to a 
certain amount of control over the surroundings.

From the description outlined above, a structure 
can be worked out, where power has not been cen
tralised or reserved for a small minority. Rather, 
the representatives of the highest section of socie
ty have been numerous and have controlled perso

nal land as well as significant material and human 
resources. The extent of power and influence has 
probably varied between them. If an aristocratic 
presence exists in central Tierp, the manifestations 
of power in the upper and lower parts of the Täm- 
narån River vale can be interpreted as a testimony 
to a prosperous and independent level of society; 
farmers with sustainable farms. This is not to imply 
that interaction across property borders were no
nexistent. Behind the occasionally extreme spatial 
proximity, it is instead possible to discern a system 
involving a complex organisation on a local level, 
possibly with an element of specialisation.

The spatial relation between features indicating 
high status and the watercourses is yet another no
ticeable aspect of the Iron Age landscape. This link 
suggests that the waterways were closely control
led and that this was at least in part responsible 
for the district’s wealth. The principal concentra
tion of larger mounds located to an obstacle in the 
shape of a river bend, where the Årsta stream and 
the Eskesta stream flow in to the Tämnarån River, 
is surely no coincidence.

Apart from communicational aspects, the chief 
component in the rise of the wealthy society 
should mainly be looked for in the natural resour
ces of Tierp. Widespread natural meadows for fod
der, light soils, easily cultivated with the tools of 
the time and vast forest areas for pasture and pro
duction of a variety of goods, such as tar, would 
have constituted an excellent combination for the 
rise of effective, sustainable and large-scale agri
culture. A late Roman Iron Age hoard from the 
North part of the district with scythes, sickles, a 
bell, a baking shovel and weapons almost symboli
cally summarize the activities awaiting the people 
of Tierp for a long time to come. ■
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Bronsålder i Tierpsbygden
Anna Maria Renck, Riksantikvarieämbetet UV GAL

D
en som söker kunskap om bronsålderns 
landskap i Tierpsbygden rör sig ännu i 
mångt och mycket i jungfruligt land. 
Min avsikt med den här artikeln är därför att syn- 

liggöra bronsåldern på Tierpsslätten och i Täm- 
naråns dalgång. Utgångspunkten är hittills kända 
fasta fornlämningar, depåfynd, gravfynd och lös
fynd samt de arkeologiska undersökningar som 
gjorts av gravar och boplatslämningar. Aspekter av 
social, ekonomisk, kommunikativ och ideologisk 
rituell karaktär kommer att beröras genom de frå
gor som omedelbart inställer sig vid betraktandet 
av den något magra fornlämningsbild vi känner 
till än så länge. Den må vara kvantitativt mager 
men kvalitativt ser det betydligt mer spännande 
ut. Detta väcker genast frågor om hur bronsåldern 
som kulturellt fenomen ter sig här.

Senast Norduppland inventerades i sin helhet, 
var i den landsomfattande inventering av fasta 
fornlämningar för den ekonomiska kartan som 
Riksantikvarieämbetet genomförde under åren 
1950-52. På sjuttiotalet gjordes en revideringsin
ventering men den kom aldrig att beröra Tierps sn 
och inte heller den i norr angränsande Tolfta sn. 
Detta innebär att bilden av fornlämningsbestån- 
det förmodligen inte är helt representativ. I inven
teringen av Tierps sn slås man av att den klassiska 
förekomsten av skärvstenshögar i bronsålderns 
bygder i princip saknas helt. Samma sak gäller 
ristningar. Med andra ord är det två betydelsefulla 
ingredienser från de kända bronsåldersmiljöerna 
som saknas här. Hur kommer detta sig? Kan en

förnyad inventering ge en mer igenkännbar bild? 
Eller är det helt andra orsaker till den annorlunda 
fornlämningsbilden? Tierps sn är en av de rikaste 
jordbruksbygderna i Uppland och därmed en av 
de mest uppodlade. I arkeologiska sammanhang 
innebär det också den mest bortodlade. Kan orsa
ken ligga i detta? En tredje möjlighet ligger i om 
annorlunda betingelser häruppe har fått en kultu
rell särart att uppstå.

Landskapet och rummet
Landskapet kring Tierp präglas av Tämnarån och 
dess dalgång. Ån har sin källa i sjön Tämnaren 
nere i uppländska höglandet och mynnar ut i Öst
ersjön. Ett stort slättland, Tierpsslätten, breder ut 
sig i dalgångens västra del. I den östra delen och 
runt slätten reser sig karga moränmarker. Det 
första som slår en är den inramade och skyddade 
karaktären i det här naturligt skapade landskaps
rummet. Den idag stillsamma och smalt slingrande 
Tämnarån är den inre resten av den forna havsvik 
som så småningom i och med landhöjningen kom 
att bli Tierpsslätten, omkring 2 000 f.Kr. Vid den 
här tiden låg strandlinjen cirka 35 meter över havet 
och på kartbilden (hg. 1) ses tydligt den udde, åsge- 
nombrottet, av Uppsalaåsen där Torslunda ligger.

Udden var då ett smalt näs, som skilj de det som 
kom att bli Svanbyslätten i norr närmare kusten, 
från den inre Tierpsslätten som nästan blev en in
sjö i det fasta landområdet. Idag överensstämmer 
i princip Tämnaråns östra strandområde med den
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Torslunda

Kilometer

Figur i .Innan den blivande Tierpsbygden stigit ur havet. Den yngre stenålderns strandlinje, 35 m ö.h, ca 2 000
f.Kr. (figur framställd av Anders Biwall, RAÅ UV Teknik).

Figure 1. The Tierp area prior to its emergence from the sea. The shore line of the Late Stone Age, 35 masl, 
approximately 2 occBC (illustration by Anders Biwall, RAÅ UV Teknik).
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Figur 2. Skärgårdslandskapet Uppland. Bronsålderns strandlinje 30 m ö.h. ca 1 20of.Kr. (kartfigur framställd av 
Anders Biwall, RAA UV Teknik, bakgrund av Jan Risberg, Stockholms universitet).
Figure 2. The archipelagic landscape of Uppland. The shore line of the Bronze Age, 30 masl, approximately 1 200 
BC. (illustration by Anders Biwall, RAA UV Teknik, background by Jan Risberg, Stockholm University).
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Gotland

Figur 3. Tierpsbygden. Ett eget arkeologiskt delområde, 40a, i mellersta Sverige (efter Hy enstrand 1984). 
Figure 3. The Tierp area is a specific archaeological area, 40a, in Central Sweden (after Hyenstrand 1984).
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forna havsvikens östra strand in emot det halvölik- 
nande område av fastland, som sträckte sig ända ner 
mot dagens Vendel och det som kom att bli Vendel- 
sjön och de vattenrika områdena vid naturreserva
tet Florarna norr om Österbybruk. Genom land
höjningen (fig. 2) under tidsperioden 2000-1200 
f.Kr. frilädes allt mer av havsvikens sandiga botten. 
Av den forna havsbottnen hade nu den ekologiskt 
rika Svanbyslätten bildats med sin bördiga och lätt
odlade sandjord, rik på fågelliv vid strandängarna 
nere vid Tämnarån och rik på fisk i vattendragen. 
Strandängarnas återkommande översvämningar 
innebar ett rikt gödslande, som i sin tur gav ytterst 
gynnsamma växtförhållanden. I en ekonomi där 
boskapsskötsel utgör ett betydande inslag är denna 
tillgång på näringsrika foderväxter ovärderlig.

Förutsättningarna för uppkomsten av en bygd är 
uppenbara. De naturgivna företeelserna Tämnaråns 
vattensystem, åsen och slättbäckena har sannolikt 
haft en sammanhållande betydelse. Den skyddande 
inramning som de stora morän- och skogsområde
na utgör bildar också naturliga gränsområden för 
bygden vilket ytterligare förstärker den. Området 
kring Tämnarån har bl.a. av dessa skäl setts som 
en egen bygd, en arkeologisk delregion i regionen 
Östra Sverige (Hyenstrand 1984:29, 40; fig. 3).

Vid platsen för bronsåldersboplatserna Svanby 
och Vallby bredde den vidsträckta slätten ut sig 
väster om Tämnarån medan området i den östra 
delen, vid Vallby, hade en betydligt smalare sträcka 
av strandängar och slättmarker innan moränmar
ken och höjdryggarna anslöt. Längs Tämnaråns 
slingrande väg söderut i dalgången kom dock 
strandängsmarkerna och slätten att vidga sig på 
var sida om vattenflödet. Men då har vi passerat 
det forna näset vid Torslunda och kommit till järn
ålderbygden vid Husbyborg och Gryttjom på det 
stora slättområde som idag kallas Tierpsslätten.

Landskapet är vid den första anblicken märk
bart präglat av järnålderns människor, och genom 
de många högarna av en påtaglig närvaro av aris
tokrati och makt. Hur detta händelseförlopp såg 
ut kommer inte att beröras närmare i den här arti
keln. Däremot infinner sig med nödvändighet föl
jande fråga. Hur långt tillbaka kan vi följa insikten 
om betydelsen av den här dalgången - om detta 
naturligt skyddade rum i landskapet, rikt på jord
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och vatten, beläget vid brytpunkten mellan den 
mäktiga Uppsalaåsen och Tämnarån och flankerad 
av ogästvänliga skogiga moränmarker?

Teoretisk utgångspunkt
Var och hur man strukturerar sin bebyggelse i 
landskapet är beroende av flera saker. Den mest 
grundläggande av dessa menar jag är den fysiska 
överlevnaden- ekonomin. För att den skall vara 
möjlig behöver man hjälp av såväl en välvillig gu
davärld som naturliga förutsättningar och inno
vationer. I tanken om det ritualiserade samhället 
(Bell 1992) är den religiösa världen oskiljbar från 
den världsliga - dikotomin anses av många fors
kare (t.ex. Artelius 1996; Kaliff 1999; Karlenby 
2002; Lekberg 2002) inte ha funnits överhuvud
taget- är allt detta sammanvävt i en gemensam 
föreställningsvärld. Gudars vilja och det vi idag 
kallar naturliga förutsättningar är ett och samma. 
Det innebär att för varje ”praktisk” aspekt som vi 
ur vår horisont vill lägga på en företeelse, finns en 
lika giltig ”andlig” aspekt (Renck 2000). Jag anser 
att tolkningen av boplatsers lägen i landskapet, 
deras inbördes rumsliga förhållanden och gårdar
nas såväl som det enskilda husets inre organisation 
bör göras med utgångspunkter i ett dylikt dualis
tiskt perspektiv. Min avsikt med detta är att värna 
om ett avmystifierande av förhistoriskt leverne, 
något som är särskilt angeläget i fråga om den 
”överkultifierade” bronsåldern. Kultyttringar och 
ritualer av olika slag har alla från början haft en 
medveten avsikt. Enkelt uttryckt hör de i grunden 
ihop med överlevnad, och i och med att mer kom
plexa samhällssystem uppstår, med egna och/eller 
andras värderingar legitimerade (genom föreställ
ningsvärlden) av individuella betydelser.

Bronsålderstida val 
i landskapsrummet
Oftast ser vi bronsålderns rösen anlagda på krö
nen av bergshöjder, åsryggar och moränhöjder (jfr. 
Hyenstrand 1984). Stämmer man instrumentet 
lite finare framträder andra lägen som uddar, öar 
och näs längs med landskapets inre vattenvägar.
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Figur 4. Upplandåsens deformerade ände vid Torslunda. Diagonalt i bilden ses Tämnarån (foto ur 
Upplandsmuseets bildarkiv).

F ig ure 4. The deformed edge of the Uppsala ridge at Torslunda. The Tämnaren River can be seen diagonally in the 
picture (photo from the archives of the Uppland museum).

Den fysiska närheten till vattendrag är påtaglig och 
den symboliska aspekten av vatten som är så up
penbar i bronsålderssammanhang måste här förstås 
som medvetet vald. Innebörden i dessa val av plats 
kan tolkas som möten mellan olika landskapsrum i 
betydelsen olika slags gränser i landskapet, fysiska 
och mentala (Thedéen 2004:33) eller som mötes
platser för de levande och de döda, där närheten 
till vatten haft en kosmologisk innebörd kring liv 
och död (Gerdin 1999:67). Sättet att markera rum 
med särskilda innebörder i landskapet genom mo
numentala anläggningar framstår som en viktig an
gelägenhet i bronsålderns kosmologiska uttryck.

Tidigare forskning
Bronsåldersforskningen kom tidigt att uppmärk
samma Tämnaråns dalgång. Upptäckten i slutet av 
1880-talet av boplatser och gravar i Torslunda och 
strax därefter, år 1891, upptäckten av det märkvär
diga depåfyndet i Torslundaåsens sluttning, skulle 
komma att påverka synen på Tierpsbygden (Ekholm 
I9i5:39ff; Åberg 1925; Oldeberg 1974:368t"; Seger
berg i979:25ff.). Den isolerade koncentrationen av 
fornlämningar var en andra orsak till att området 
av Åke Hyenstrand sågs som en särskild arkeologisk 
region (Hyenstrand 1984). Den, i jämförelse med 
övriga Uppland, rikliga förekomsten av fornläm
ningar och lösfynd från både sten- och bronsålder 
vittnar också om att det, naturgeografiskt betraktat, 
”isolerade” Tierpsområdet varit det mest befolkade i 
norra Uppland under lång tid (jfr. Jensen 1989:21).
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Torslunda
Torslunda ligger på den yttersta udden av Uppsa- 
laåsen innan den brant dyker och korsas av Täm- 
narån, för att sedan åter stiga i den södra delen av 
dalgången. Från åskrönet som ligger femtio meter 
över havet har man en vid utsikt över Tierpsslät- 
ten i sydväst och Svanbyslätten i nordost. Trots 
att vägbyggen redan på trettio- och femtiotalen 
deformerade åsänden råder det ingen tvekan om 
platsens särskildhet i landskapet (hg. 4). Ortnam
net Torslunda i sig talar också sitt tydliga språk 
om ett kultiskt järnålderssammanhang. Asaguden 
Tors namn som förled i namnet är sammankopp
lat med efterleden ”lunda”som vi från ett flertal

sammanhang vet avser en lund helgad för kult. 
Begreppet ”Torslunda offerlund” lever än idag 
och enligt ortsbefolkningen förknippas namnet 
med platsen för de stora ekar som växer, och som 
”alltid har vuxit där”, nedanför det sedan slutet på 
1880-talet kända området med gravar och boplats
lämningar i sydväst (Ekholm lpis^pff; Oldeberg 
1974:368^ Segerberg 1979:250, i995:i9lf-)-

Det är inte svårt att föreställa sig att Torslundas 
magnihka läge i landskapet har haft en stor såväl 
strategisk som mental betydelse för bronsålderns 
människor. På åskrönet ligger också, kanske som 
ett budskap om makt från en fjärran tid, det tju
gofem meter i diameter och nära tre meter höga 
röset Torsgraven. Det är det största vi känner till

Figur 5. Depåfyndet från Torslunda (foto ur Upplandsmuseets bildarkiv).
Figure 5. The hoard from Torslunda (photo from the archives of the Uppland museum).

arkeologi E4 Uppland - studier • volym 4 549



i Tierpsbygden och det är aldrig undersökt. Ro
sen som börjar anläggas under period II och III i 
den äldre och mellersta bronsåldern är oftast, så 
som fallet är med Torsgraven, belägna på berg
krön med en vidsträckt utsikt. I princip är de en
kelgravar som i många fall har haft centrala kistor 
(Hyenstrand i984:57f£). Vissa rösen har också en 
tradition tillbaka till senneolitisk tid då rösen upp
förts över hällkistor (Thedéen 2004:190). Brand
gravskicket har börjat slå igenom under den äldre 
bronsåldern och under hela bronsåldern förekom
mer sekundärbegravningar i rösen.

En individuell gravläggning i kombination med 
monumentala lägen leder gärna till samhällsmäs- 
siga spekulationer om makt. Men det har tidi
gare framhållits att det kan vara lätt att överdriva 
komplexiteten i ett samhälle som uppvisar dessa 
uttryck. En tolkning av rösegravarnas monumen
talitet som tecken på ett stratifierat samhälle i all
mänhet och Torsgravens status i synnerhet måste 
göras med stor försiktighet. Torsgraven ingår ge
nom sin storlek i den grupp av ett stort antal rösen 
som har diametrar på 20 meter. Det är endast ett 
fåtal mycket stora rösen där diametrarna uppgår 
till 40-60 meter som föreslagits kunna stå i rela
tion till verkliga centra (Hyenstrand i984:57ff.).

Torslundas boplatslämningar och gravfält har 
som nämnts ovan varit kända sedan slutet av 
1880-talet och förutom det magnifika depåfyndet 
har flera lösfynd av bronsföremål påträffats i åker
markerna intill, framför allt under 1890-talet och 
1900-talets första år.

Depåfyndet i Torslunda
År 1891 gjordes det uppseendeväckande fyndet av 
en massiv skafthålsyxa av brons och en spjutspets 
av brons (hg. 5 och hg. 18).

De låg nedgrävda tillsammans en meter ner i 
marken i ett grustag norr om Torslunda gård. Året 
därpå, 1892, hittades på samma ställe en kantyxa 
”skaftcelt” av brons som har tolkats höra till sam
ma depåfynd (SHM 10144; Oldeberg 1974:369 nr 
2840). Den 22 cm långa och 5 cm breda spjutspet
sen tillhör typen Valsömagle och har ryggad holk 
(Jacob-Friesen 1967; Oldeberg 1976:12h). Bladet 
är ornerat med inpunsade punktrader och halv

bågar samt koncentriska ringar med mittpunkt. 
Holken är ornerad med fem linjeband, fyllda tri
anglar, koncentriska ringar med mittpunkt samt 
korslagda streck och två runda nithål. Den mas
siva, 17 cm långa och 5 cm breda, skafthålsyxan 
har ingen ornering. Den smala eggen är trubbig 
och svagt böjd. Yxan smalnar av mot nacken som 
avslutas med en rektangulär platta. Yxans tvärsnitt 
är rektangulärt. Den 15 cm långa och 6 cm breda 
kantyxan har höga kantlister och en kraftigt ut
svängd avrundad egg. Den var täckt av grön patina 
(Oldeberg 1974:369 och där anförd litteratur).

Den vackra Ornamentiken liksom spjutspetsens 
form gör det möjligt att få en uppfattning om när 
föremålen deponerades i sluttningen. Spjutspet
sen har enligt Nils Åberg en rätlinjig ornamentik 
som placerar den i den första periodens ornamen
tik (Åberg 1925; avbildad i Montelius 1917:32, 
nr 822). Motiven av vågformigt löpande linjer 
och koncentriska cirklar längs spjutspetsens eg
gar - och som inte är rätlinjiga - är motiv som är 
sparsamt förekommande och Åberg menar att de 
sannolikt representerar en senare del av period I 
(Åberg 1925:22; jfr. Segerberg 1995:187). Lans
spetsar av Valsömagletyp uppträder enligt Jacob- 
Friesen i slutet av period I och början av period 
II. I Sverige har man hittat ett sjuttiotal varav de 
flesta i Skåne. Jacob-Friesen (1967) trodde sig 
kunna konstatera flera tillverkningscentra och 
menade att ett kan ha funnits i Mälardalsområdet. 
Andra kan ha funnits i Sydsverige och på Själland. 
Lansspetsar av den här typen förekommer i både 
gravar och som depåfynd i Småland, Uppland och 
på Gotland. I Uppland finns tre kända fyndplat
ser. Vid sidan av depån i Torslunda har lanstypen 
hittats i en depå i Ärentuna i Storvreta sn och i 
en skelettgrav i Simtuna i Ulleråker sn (Olderberg 
1974:363 nr 2818,1974:375 nr 2866). Vi förstår av 
typologin i depåfyndet att det måste ha lagts ner 
i Torslundaåsens sluttning någon gång runt 1 500 
f.Kr. (Jacob-Friesen 1967:132; Oldeberg 1976:12).

Depåfyndet står som inledningen till en eta
blerad närvaro av bronsålderskultur i dalgången. 
Att det är nedlagt i det speciella landskapsrum där 
Torslundaåsen möter Tämnarån, två avgörande 
kommunikationsleder, tyder på två saker. Någon 
eller några har haft för avsikt att ta kontrollen över

SSO ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 4



Figur 6. Depåfyndet från Sjölunda (efter Ekholm 1921). 

Figure 6. The hoard from Sjölunda (after Ekholm 1921).

denna krysspunkt och till detta värv behöver de 
gudavärldens hjälp och legitimering. De som har 
möjlighet att röra sig i dessa sfärer i ett samhälle, 
med offerhandlingar som denna, och med föremål 
laddade med makt, tillhör ett högre skikt i samhäl
let. Var deras bosättningar har legat ligger än så 
länge dolt i dunkel. Men depåns placering i den 
sluttning av Torslundaåsen som riktar sig söderut 
ut mot Tierpsslätten och Tämnarån kan ge en an
tydan om var.

Depåfyndet i Sjölunda
Om Torslundadepån får stå som inledning ifråga 
om de för bronsåldern så karakteristiska depåfyn
den, så står depåfyndet i Sjölunda (UMF 4890) för 
avslutningen och så småningom övergången till 
en annan tids idévärld (se fig. 18). År 1897 hittade
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en Johan Spjut en samling föremål vid sjön Täm- 
narens nordöstra strand. Ett av föremålen var inte, 
som upphittaren trodde handtaget till ett kärl, 
utan hälften av en halsring som låg tillsammans 
med två nålar av brons, alla med spår av järnrost 
(fig. 6). Halsringen var rund på mitten och hade 
tillplattade ändar. Diametern var drygt 11 cm och 
mot ena änden fanns en nit. De två nålarna var så 
kallade spiralhuvudnålar, den ena hel, drygt 18 cm 
lång, och den andra avbruten i spetsen.

Gunnar Ekholm (1921) menar efter jämförel
ser med Oscar Almgren (1914), att det depåfyndet 
”står på gränsen till järnålder” då halsringen är av 
tidig järnålderstyp. Han menar att detta ”överens
stämmer väl med formen på de båda nålarna” och 
hänvisar till Oscar Montelius (1917) som placerar 
nålformen i bronsålderns allra sista del (Almgren 
1914, Taf. 2:19; Montelius 1917, fig.1472; Ekholm 
1921:67). Ur tolkningssynpunkt är följande upp
lysning av intresse: Ekholm berättar att upphit
taren trodde sig veta att fyndet låg på den plats 
som hade torrlagts när Tämnaren sänktes 1871-78. 
För att avgöra om fyndet deponerats i sjön eller på 
land tillkallades expertis, som efter hydrografiska 
undersökningar konstaterade att fyndet hade legat 
ovan vatten. Själva fyndplatsen låg intill en sten 
väster om Tämnaråns utflöde ur sjön (Ekholm 
1921:67). Läget intill en sten liksom i anslutning 
till vatten är karakteristiskt för bronsålderns val av 
offerdepåer. Det här offret lades ner vid stranden 
i Sjölunda i slutet av bronsålderns sista period VI, 
omkring 500 f.Kr.

Depåfynden och dess sammanhang
Torslunda- och Sjölundadepåernas placering säger 
något om bakgrunden till att man valt att offra fö
remålen just där. Båda är nedlagda vid vatten. Vid 
Fors i Torslundas närhet har in i sen tid funnits, 
som namnet anger, en fors i Tämnarån. Forsen 
måste ha funnits här även under bronsåldern. Fle
ra faktorer kan ha ingått i det specifika med Tors
lunda. En första faktor är ett strömmande vatten 
som har fört ut till havet och samtidigt gjort pas
sagen inåt land svårare. Nästa faktor av betydelse 
är åsen. Ås och å möter varandra. De som färdas 
längs åsen måste passera ån - fysiskt och mentalt.
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De som färdas längs ån måste rent fysiskt forcera 
forsen och passerar/bryter åsen mentalt med hjälp 
av vattnet. Susanne Thedéen (2004) har i Söder
manland uppmärksammat ett likartat förhållande 
vid Hyndevad och Täckhammars bro i fråga om 
hopade fynd, särskilt av yxor. Namnen antyder i 
dessa fall gamla vadställen eller broar där man pas
serade vattendrag. Thedéen uppmärksammar här 
att deponeringar har skett vid forsar och vad över 
vatten, just där ås och å möter varandra. Vidare 
framhåller hon att rösen kan vara placerade på 
platser som dessa (a.a.:74). I fråga om den mentala 
relationen till vatten finns här alltså flera faktorer 
gemensamma med depåfyndet vid Torslunda även 
om detta utgör ett depåfynd nedlagt vid ett och 
samma tillfälle. Man kan nog med fog ändå våga 
påstå att förhållandena ovan har haft en stor bety
delse i ett kosmologiskt tänkande.

De flesta forskare är eniga om att depåfynd 
där speciella föremålskategorier uppträder till
sammans har deponerats av skäl som högst san
nolikt är av rituell karaktär och förbundna med 
den rådande föreställningsvärlden. Skälen till att 
man funnit det för nödvändigt att utföra kom- 
munikativa rituella handlingar av denna art bör 
sökas såväl i den politiska som i den religiösa sam
hällsbilden. Sannolikt kan det röra sig om föränd
ringar av hög angelägenhetsgrad för befolkningen 
- som inifrån eller utifrån drabbande konflikter, 
såväl som stabiliserande religiösa ceremonier för 
samhällets upprätthållande av sin kulturella iden
titet. Eftersom depåfynd inte tycks förekomma i 
större mängder om man ser till en jämn fördel
ning kontinuerligt över tid, utan snarare tvärtom, 
måste man anta att de har utgjort handlingar av 
särskilt avgörande slag. Betydelsen av ritualiserade 
handlingar av denna art blir ytterst påtaglig, när 
vi ser till de stora mängder offer av bronsföremål 
som deponeras i vattendragen under slutskedet 
av bronsåldern, något som sker över hela det eu
ropeiska området (t.ex. Coles & Harding 1979). 
Valet av deponeringsplats i naturen varierar över 
tid. Depåfynden uppträder ofta nedgrävda, invid 
stenblock, i våtmarker eller vid rinnande eller stil
lastående vattendrag (jfr. Karlenby 2002).

I linje med synsättet om det ritualiserade sam
hället ovan kan fyndets betydelse också sökas på

Figur 7. Kantyxan av brons från Svanby, daterad till 
bronsålderns Period I (efter Oldeberg 1974).

Figure 7. The flanged axe from Svanby, dated to the 
Bronze Age, periodi (after Oldeberg 1974).

ett, med dagens ögon, mer jordnära plan. Den 
rumsliga relationen mellan depåer och bygd fö
refaller i bronsåldersammanhang vara avsiktlig. 
Sonja Wigren (1987:61) menar att dessa bygdede- 
påer lagts ner mer avsides, i utkanten, ca 5-30 km 
från bygdens centrala delar. Om vi ser till depåfyn
det i Torslunda som ligger endast någon kilometer 
från boplatserna Svanby, Vallby och Skämsta som 
jag skall beröra längre fram, förefaller det alltså 
inte röra sig om en bygdedepå i den meningen. 
Den sista av de registrerade boplatslämningarna 
i bygden, den sannolikt bronsålderstida boplats
lämningen vid Ekberget ligger ännu närmare, helt 
nära Torslunda.

Lösfynden från Tierps sn
Än så länge känner vi till sju lösfunna fynd av brons 
i Tierps sn. Utöver dessa har ett stort antal stenfö- 
remål som olika typer av yxor, framför allt simpla 
skafthålsyxor, och löpare hittats vid arbeten på åk
rarna. Bronserna är till största delen olika typer av 
arbetsyxor men två spetsar finns; en till dolk eller
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lans omarbetad svärdsklinga och en lancettformad 
spjutspets. Där fyndomständigheterna är kända 
framgår att alla är funna i åkermark och med ett 
par undantag, ungefär samtidigt vid tiden kring 
förra sekelskiftet. Under den här tiden pågick se
dan 1850-talet en intensifierad uppodling (Rahm- 
qvist 1980) av slätterna i området och den samtida 
kännedomen om Torslundas fornlämningsområde 
har säkert bidragit till att fler fynd kom att upp
märksammas och registreras. Alla bronserna förut
om en har kunnat föras till tiden för bronsålderns 
första tre perioder, 1800-1100 f.Ki. Undantaget ät 
en holkyxa fiån period V-VI, 900-500 f.Kr. undei 
bronsålderns slutskede. I det följande är tespektive 
datering placeiad enligt Andieas Oldebeigs peri
odindelning (d.v.s. 1800-500 f.Ki.)

Låt oss titta näimaie på fynden föi att se vad de

Figur 8. Avsatsyxa av brons 
från Period II (efter 0Ideberg 
1974)-
Figure 8. Bronze palstave from 
period II (after Oldeberg 1974).

kan säga. En kantyxa fiån period I hittades hösten 
1891 i ”en märkbar förhöjning i åkerjord på Svanby 
ägor” (Oldeberg 1974:368 nr 2838; UMF M2352; 
fig. 7). Fyndplatsen låter misstänkt likt en grav och 
skulle därför kunna vara en indikation på att man 
anlagt gravar på Svanbyslätten norr om Tämnarån.

Slätten består av fin siltig sand, och naturligt 
förekommande stenar i åkermarken som i något 
skede skulle ha samlats till en märkbar förhöj
ning är inte en sannolik förklaring. Men, innebär 
detta att yxan därmed skulle vara ett gravfynd? I 
princip förekommer yxor under den äldre brons
åldern aldrig i gravar i Sverige. De bör alltså inte 
förstås som personliga gåvor. Istället finner man 
dem i offerdepåer, på samma sätt som man även 
gör i Danmark och Tyskland, under senare delen

Fig ur 9. Holkyxa av brons från 
Period III, funnen i Alfors (efter 
Oldeberg 1974).
Figure 9. Socketed bronze axe 
from period III, found at Ålfors 
(after Oldeberg 1974).

av äldre bronsålder. Däremot förekommer de in
tressant nog faktiskt som gravfynd i Danmark och 
Tyskland under mellersta bronsålder (Karlenby 
2002:99f.). Om man bortser från att yxan skulle 
vara borttappad, är den rimliga tolkningen att den 
har deponerats i anslutning till en grav. Men, det 
finns en möjlighet att vi här ser en influens söderi
från. Yxan från Svanby är det äldsta lösfunna fyn
det och är samtida med depåfyndet i Torslunda. 
Tillsammans utgör de med andra ord de första 
tecknen på bronsålderskulturens närvaro i bygden 
redan under period I, 1800-1500 f.Kr.

Under period II, 1500-1300 f.Kr. verkar närva
ron av ett bronsålderssamhälle vara mer etablerad. 
Det visar sig också i gravfynden från den här perio
den som jag snart skall komma till. I lösfynden ser 
vi nu en avsatsyxa som saknar närmare fyndom
ständigheter men typen kan dateras till period II

Figur 10. Dolkklinga eller 
en lansspets samt spjutspets 
med lancettformat blad (efter 
Oldeberg 1974).
Figure ro. Dagger blade 
or lance point and spear head 
with lance-shaped blade 
(after Oldeberg 1974).

(Oldeberg 1974:368 nr 2836; SHM 12551; fig. 8). 
En avsatsyxa har använts som arbetsyxa och enligt 
Montelius är den ”allmän i det germanska området 
såväl på den skandinaviska halvön och i Danmark 
som i norra Tyskland” men inte utanför detta om
råde, vilket motsvarar ”der Nordischer Kreis”, an-
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nat än i undantagsfall (Montelius 1917:35).
Därefter kommer vi till den vanligast förekom

mande av bronsålderns redskapsyxor, holkyxan. 
Den förekommer under hela bronsåldern men for
men ändrar sig genom tiden från att vara längre 
och rakare i den äldre bronsåldern till att bli kor
tare med mer utsvängd egg i den yngre. Trots att 
de är så vanliga har endast två holkyxor kunnat 
registreras som lösfynd (fig. 9). Den första hitta
des av lantbrukare Lindström i Ålfors i Tierp sn år 
1926 vid plöjning av åkern (Oldeberg 1974:369 nr 
2841; UMF 5596). Den är troligtvis daterbar till 
Period III (UMF).

Den andra holkyxan (UM 31839) hittades så 
sent som år 2002 av lantbrukare Lars-Gunnar 
Sandin i Svanby, intill en åkerholme ca 500 m väs
ter om bronsåldersboplatsen i Svanby. Yxans raka 
form gör att den sannolikt kan dateras till period 
III-IV (UM; jfr. Montelius 1917:66, f.994) vilket 
gör den samtida med den första holkyxan.

Sist och yngst i raden av yxor är en holkyxa som 
hittats i närheten av Stensberg i byn Munga i den 
västra delen av Tierpsslätten. Fyndåret är okänt. 
Den dateras till ca 900-500 f.Kr, period V-VI i den 
yngre bronsåldern (UMF 3175).

Spridningen av de här yxorna i tid från den äldsta 
till den yngsta bronsåldern, med fyndplatser från 
olika delar av Tämnaråns dalgång och Tierpsslätten 
talar sitt tydliga språk. Trots att det lilla antalet är 
ytterst bleka reminiscenser kan vi anta att det fun
nits en väl etablerad bronsåldersbygd i området.

Endast två spetsar finns registrerade som lös
fynd. Den ena är möjligen en dolkklinga, kanske 
även en lansspets, som sekundärt har formats om 
av en svärdsklinga (fig. 10).

Enligt Oldeberg kan den möjligen dateras till 
äldre bronsålder (Oldeberg 1974:368 nr 2837; 
GAM 1253; Oldeberg 1974:368b och där anförd 
litteratur). När och var fyndet gjordes, finns det 
ingen uppgift om. Den andra är en spjutspets med 
lancettformat blad och med eggarna neddragna 
mot holkmynningen (fig. 10). Fyndomständighe
ten vilar tyvärr i dunkel, den enda uppgiften är att 
spetsen hittades på 30-talet någonstans i Tierp- 
strakten (Oldeberg 1974:369 nr 2842; SHM 2367 
Bronsålder skatalogen).

Enligt Oldeberg är spetsen av typen Hulterstad

Figur 11. Gravfynden från det lilla röset i Offerlunden 
i Torslunda (efter Ekholm ię2i).

Figure 11. The grave finds from the small cairn at 
Offerlunden in Torslunda (after Ekholm ię2i).

som sedan länge har setts som den dominerande på 
nordiskt område under den andra hälften av den 
äldre bronsåldern. I Sverige finns det ett sextiotal 
lansspetsar av den här typen, varav ungefär hälften 
har påträffats i Skåne, Halland och Blekinge. I Mä- 
lardalsområdet har ett tiotal exemplar påträffats 
och i Östsverige något färre. Några slutna fynd, 
grav- eller depåfynd, med fyndkombinationer som 
klart kan föras till period III, har påträffats i Skåne, 
Södermanland och på Öland. Sannolikt skall även 
spjutspetsen från Tierp föras till period III (Olde
berg 1974:369 och där anförd litteratur, nr 2842; 
Oldeberg 1976:13b; SHM 26378 Bronsålderskata- 
logen). Spjutspetsen är betydligt vanligare i södra 
Sverige, längre norrut möter vi ett fåtal i Söder
manland med sina etablerade bronsålderbygder
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(jfr. Ericsson 2002) och i Mälardalsområdet. Hul- 
terstadsspetsen i Tierp vittnar om kontakter med 
väl etablerade områden inom ”der Nordischer Kre
is”. Den säger oss samtidigt något om karaktären 
på den bronsålderbygd i Tierpsområdet så som den 
anas av yxornas spridning i tid och rum. Spjutspet
sens närvaro vittnar om välstånd och allianser.

Undersökningarna
Allt detta drog till sig några av det tidiga 1900-ta- 
lets mest namnkunniga arkeologer. Under led
ning av Oscar Almgren, Knut Stjerna och Sune 
Lindqvist genomfördes ett flertal undersökningar 
mellan åren 1905 och 1919. Dessa hade den pri
vilegierade karaktären av riktad forskningsunder- 
sökning till skillnad från de under senare år som 
föranleddes och styrdes av olika markarbeten. På 
trettio- och femtiotalet leddes undersökningar av 
Axel Bagge och Gustav Adolf Hellman. I mitten 
av sjuttiotalet utförde Ann Segerberg den senaste 
av de undersökningar som gjorts vid Torslunda 
(Segerberg 199 5:191!.). Det är framför allt den 
stora gropkeramiska boplatsen som lyfts fram ge
nom Segerbergs arbeten som har fäst Torslunda 
på kartan. Omständigheterna kring bronsåldern i 
Tierpsområdet och dess sammanhang med depå
fyndet från Torslunda är däremot till största del 
outredda (se dock Segerberg 1995).

Av de här äldre undersökningarna skall vi därför 
först särskilt lägga märke till den som genomfördes 
av Knut Stierna och Wilhelm Göransson somma
ren 1909 eftersom den ger en grundlig information 
om föremålsfynden. Den berörde det s.k. sydvästra 
boplatsområdet där stenålderslämningar också hit
tats men i mindre omfattning. Detta sydvästra om
råde låg ca hundra meter sydväst om det s.k. nord
östra boplatsområdet beläget på åsens sluttningar 
mot söder och sydväst, där den stora boplatsen med 
boplatslämningar från yngre stenåldern (RAÄ 315 
och 316) delvis överlagrades av ett järnålder sgrav- 
fält (RAÄ 124 och 141) och ett mindre bronsålders- 
gravfält (Ekholm 1915:39#; Oldeberg 1974:308t'; 
Segerberg 1979:25!^ I99s:i88ff.).

Målet för Stiernas undersökning var alltså brons
åldergravarna här på det sydvästra boplatsområdet. 
Intresset för dem hade väckts av att man tidigare

samma år, 1909, vid arbeten på åkern hade hittat 
några föremål intill ett litet, ovalt, skadat röse i, 
som Ekholm skriver, ”en träddunge kallad Offer
lunden” (ńg. 11). Båda föremålen var täckta av grön 
patina. Man hade hittat en fragmentarisk, sönder
bruten, bronshalskrage med räfflad ornering och 
ändpartier med inpunsad spiralornamentik, som 
omges av ett ramverk av trianglar och linjer. Hals
kragen dateras till period II (Ekholm 1921:13-17; 
Montelius 1917:41, f. 958). Det andra föremålet 
var en bronsminiatyrdolk av typen helgreppsdolk 
vilket innebär att klinga, grepp och fäste är gjutna 
i ett stycke. Greppet har ett runt tvärsnitt och häft- 
plattan har tre symboliska nitar. Miniatyrdolken 
dateras också den till period II (Ekholm 1921:131!; 
Oldeberg 1974:368; Montelius 1917:38, f. 909; för 
närmare fynduppgifter se SHM 14270 och Olde
berg 1974:368 nr 2839).

Ett röses berättelse
Det var alltså efter upptäckten av dessa föremål 
som Knut Stjerna genomförde sin undersökning 
och fick fram ett ca 500 m2 stort gravfält (Oldeberg 
1974:368!.). Två rösen, det norra innehöll bland 
annat flera bronstutuli, och fem mindre gravar un
dersöktes (Ekholm 1911:226!; Segerberg 1995).

De flesta av de undersökta gravarna var brand
gravar. Men i det andra undersökta röset, det lilla 
som låg i ”offerlunden” i den nordvästra delen av 
gravfältet, fanns däremot en skelettbegravning 
och flera bronser i gravgåva (se hg. 11). Här fanns 
en stor bronsdubbelknapp, där den plana huvud
plattan har en ornering i ytterkanten av punktra
der och innanför denna fyra symmetriskt orne- 
rade punktspiraler; vidare en bälteplatta med en 
låg konisk torne, det breda, svagt välvda brättet 
har en ornering av pärlsnoddrader och spiraler, på 
undersidan finns en liten ögla (Montelius 1917 nr 
946). Dessutom fanns sex runda hängprydnader 
(Montelius 1917 nr 938) med kort torne, i mitt
fältet ses en ornering med flera koncentriska och 
kraftiga upphöjda cirklar och på kanten finns en 
bred omböjd flikliknande utväxt. Undersidan är 
slät. Spännande nog, vilket vi skall hålla i minnet, 
placeras föremålen av Montelius i period II (för 
närmare fynduppgifter se SHM 14270; Oldeberg 
1974:368 nr 2839).
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Figur 12 A. Bronsåldernsfornlämningar i Tierpsbygdens norra delen (kartfigur framställd av Anders Biwall, RAÄ 
UV Teknik efter underlag av författaren).

Figure i2A. The Bronze Age ancient monuments in the northern part of the Tierp area (map by Anders Biwall, 
RAA UV Teknik based on information from the author).

Andreas Olde berg menar att halskragen och mi~ 
niatyrdolken från ”offerlunden” otvivelaktigt hör 
till det här gravfyndet. Samma gäller sannolikt 
även för den bronstutulus (se fig. n) som hitta
des några år senare, 1913, i åkern söder om grav- 
röset (SHM 15028, fyndet sammanfört med SHM 
14270; Oldeberg 1974:368 nr 2839). Den är dater
bar till period II, har en låg torne i mitten och på 
undersidan en liten ögla. På översidan är den or- 
nerad med två omringande knippen av räfflor och 
pärlsnoddrader, och däremellan rad av på varan
dra följande äkta spiraler förbundna sinsemellan 
med en dubbel linje, ”löpande hund” (Oldeberg 
i974:3Ó8f. och där anförd litteratur).

Gravfynden bildar tillsammans med depåfyn
den och lösfynden underlaget till den kunskap 
vi hittills haft om bronsålderns föremålsvärld i

Tierpsbygden och Tämnaråns dalgång. Det lilla 
antalet till trots, är det fullt tillräckligt för att kon
statera att föremålsvärlden häruppe inte skiljer sig 
från den sydskandinaviska bronsålderstraditionen. 
Tvärtom utgör särskilt gravfynden i det lilla röset 
ovan en ypperlig belysning till att den ”osynliga” 
period II (Thedéen 2004:166; se även Damell 
1985) inte är så osynlig här. Rösets tidiga datering 
kan också ses i ljuset av Thedéens konstaterande, 
att tiden då traditionen att börja anlägga rösen i 
stor utsträckning infaller under period III (a.a.). 
Det är också värt att uppmärksamma skelettgrav
skicket här och den med all sannolikhet individu
ella begravningen. Inte minst med tanke på den 
pågående diskussionen om när senneolitikum skall 
anses ”övergå” i bronsålder. När man ser till Mä
larlandskapen innehåller rösena mestadels brända
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Figur 12 b. Bronsålderns fornlämningar i Tierpsbygden södra delen (kartfigur framställd av Anders Biwall, RAA 
UV Teknik efter underlag av författaren).
Figure 12 b. The Bronze Age ancient monuments in the Tierp area the southern part (map by Anders Biwall, 
RAÅ UV Teknik based on information from the author).

ben och stenkistor för obrända kroppar förefaller 
vara ovanliga (Hyenstrand 1984:60).

Av ovanstående kan vi sluta oss till att om det 
finns kulturella skillnader mellan den här nordliga 
regionen och övriga inom ”der Nordischer Kreis” 
så ligger den i andra företeelser än föremålsvärl- 
den. Den liksom gravskicken tyder snarare på eta
blerade kontakter söderut.

Överlagrade gravar och boplatser
Slutligen skall vi titta på ytterligare två under
sökningar som inte medvetet avsåg att undersöka 
bronsålderlämningar utan yngre järnålder och 
medeltid, men där spännande bronsåldersläm- 
ningar upptäcktes i underliggande lager och kon
struktioner. Den första rör järnåldersgravfältet 
Raä 18 i Gryttjom, inte långt från Husbyborg, som

hotades av att militäranläggningar skulle uppföras 
och komma att skada gravar (se fig. 12b).

Detta var 1943, mitt under andra världskriget. 
Två högar och två stensättningar undersöktes nu 
delvis partiellt under ledning av Bernt Einerstam 
(SHM Samlingar inv. nr 23125, se Huvudkata
logen och Bronsålderskatalogen för rapport och 
fyndteckningar). I den ena högen, Grav 1, fann 
man brända och obrända benflisor samt bränd lera 
i den nästan halvmetertjocka jordmanteln. Jorden 
till den täckande manteln har sannolikt hämtas 
inte särskilt långt från gravanläggningen och fyn
den tyder på kulturlager, troligen från en boplats, 
i området.

I nästa hög, grav 33, var kärnröset ”täckt av 
jordmantel uppblandad med skörsten”. Dessutom 
fanns obrända tänder från häst och nötkreatur.
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Figur 13. Fynden i den dolda bronsåldersgraven under grav 33 z Gryttjom. Fyndförteckning och fyndteckningar 
över graven av Wilhelm Holmqvist 1946 (efter SHM Samlingar).

Figure 13. The finds from the concealed Bronze Age grave underneath grave 33 at Gryttjom. Find register and 
drawings ofthe grave by Wilhelm Holmqvist 1946 (after the SHM collections).

Även detta tyder på kulturlager i jordmanteln 
(a.a: Huvudkatalogen).

Gravgåvorna i högen var folkvandringstida och 
det visade sig att brandlagret låg ovanpå en äldre 
stensättning från bronsålder. Någon riktig klarhet 
i förhållandet mellan dessa båda gravar kunde inte 
nås. Det anges också att det i södra delen av brand
lagret fanns en ”benficka” med rena brända ben. I 
samband med de brända benen fanns några kruk- 
skärvor av ljust brungult gods. En meter sydväst 
om bensamlingen hittades fragment av en eneggad 
bronskniv (hg. 13). Vid sållning hittades ytterligare 
ett bronsföremål; en liten fingerspiral av bronstråd 
lagd i tre varv (SHM Bronsålderkatalogen).

I samma lager anges att det också fanns ett brons
beslag av tunn omböjd bronsplåt med fyra små nitar 
samt fyra runda bronsnitar eller knappar. Fynden 
var inte eldskadade. Kniven och bronsspiralen har 
av SHM förts till yngre bronsålder (a.a.: Huvud
katalogen). Knivfragmentet, som utgörs av en del 
av tången och bladet närmast den, ligger närmast 
Montelius nr 1016 i bronsålderns period III (Mon- 
telius 1917:44, plansch: 67). Till samma period kan 
bronsspiralringen föras efter jämförelse med Mon
telius nr 1042 (Montelius 1917:45, plansch: 69). De 
fyra knapparna är dubbelknappar med flat översida 
som tycks vara ornerade men vilken är inte angivet. 
Föremålstypen finns redan i period II och senare 
perioders dubbelknappar har ofta ett spröt som

med tiden blir allt längre. I period IV förekom
mer dock även dubbelknappar med flat och orne- 
rad översida. Bra paralleller till Gryttjomgravens 
knappar är Montelius nr.1144 och 1145 (Montelius 
1917:50, plansch: 74). Gravens dubbelknappar, lik
som kniven och spiralringen vars former även fö
rekommer senare än period III, kan därmed ligga 
såväl i period III som period IV.

Vi kan alltså konstatera att vi har spår av en tro
lig boplats i anslutning till RAÄ 18 genom före
komsten av kulturlager i jordmantlarna, dessutom 
har vi en uppenbar yngre bronsåldersgrav. Efter
som undersökningen bara var partiell finns troli
gen mer gömt under järnålderns gravar. Gryttjom 
blir därmed, vid sidan av Ekberget nära Torslun- 
da, den andra lokalen i Tierpsbygden där vi kan se 
indikationer på både boplats och tillhörande gra
var. Nu får vi också ett sammanhang till den andra 
av Tierps två registrerade skärvstenhögar, RAÄ 
16, som ligger en bit norr om j ärnåldersgravfältet 
RAÄ 18 med bronsåldergraven (se fig. 12b).

Men det stannar inte vid detta. Området vid 
Husbyborg ger spännande nog ytterligare indi
kationer på bronsålderbosättning där. Här gjor
des nämligen 1971 den andra av de ovan nämnda 
undersökningarna; den av Husbyborg kyrkoruin, 
Raä 1. Syftet var att få främst området innanför 
murarna undersökt inför konservering av ruinen. 
Undersökningen leddes av Bo Kindwall (Kindwall
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Figur 14, Bearbetat, sågtandat föremål av ben. Funnet i yngre bronsålderslager inom Husbyborgs kyrkoruin (foto 
ur Upplandsmuseets bildarkiv).
Figure 14. Worked, saw-toothed bone object found in a Late Bronze Age layer at the Husbyborg church ruin (photo 
from the archives of the Uppland museum).

1972, 1975). Under kyrkans raseringlager hittades 
fynd från perioden yngre bronsålder - äldre järn
ålder i ett kulturpåverkat myllalager. Kindwall 
skriver att platsen för Husbyborg, som ansetts så 
strategiskt viktig att man senare anlagt en kungs
gård där mycket väl, utifrån dessa förtecken, kan 
ha haft en förhistorisk bosättning under längre pe
rioder (1972:11). Detta stärks när vi ser karaktären 
på fynden. Förutom skärvor av rabbig keramik av 
yngre bronsålderskaraktär, asbestkeramik och en 
stor mängd lerklining framkom ett 350-tal ”slagg

skivor”. Alla påträffades innanför kyrkans murar, 
men Kindwall menar att det finns en möjlighet 
att lagret kan vara påfört från kyrkans absoluta 
närområde (Kindwall 1972:9). Innan vi betraktar 
”slaggskivorna” närmare skall vi uppmärksamma 
fyndet av det bearbetade benföremål som en
bart beskrivits i rapporten (Kindwall 1972: F 44; 
UM20576). Det är ett 18 cm långt och tre cm brett 
animalben, möjligen revben, som sågtandats på 
ena långsidan. Ena änden ser ut som en tånge till 
ett skaft (fig. 14). Ett femtontal av den här märk-
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Figur 15. Sågtandat 
benföremål från 
bronsåldersboplatsen i Skämsta 
(foto: Tommy Arvidsson 
Upplandsmuseet) (efter Frölund 
& Larsson 2002).

Figure 15. Saw-toothed bone 
object from the Bronze Age 
settlement at Skämsta (photo: 
Tommy Arvidsson, the Uppland 
museum) (after Frölund & 
Larsson 2002).

liga föremålstypen hittades vid undersökningen av 
bronsåldersboplatsen i Skämsta (fig. 15).

Samma typ av föremål har också hittats på de 
uppländska bronsåldersboplatserna Trollbo i Vatt- 
holma i Lena sn, Apalle i Övergran sn och Barkar
by i Järfälla sn. Men då kända paralleller saknas är 
föremålens funktion fortfarande oklar. Enligt Frö
lund & Larsson (2002) bör de ha varit för veka för 
att användas som skäror även om formen liknar 
dem, en annan föreslagen möjlighet är någon form 
av textilarbete. Däremot är tidsbestämningen säk
rare eftersom en benflisa från ett av föremålen från 
Skämsta 14C-daterats till yngre bronsålder, f.Kr. 
998-518 (Frölund & Larsson 2002:80 och där an
förd litteratur). Detta stämmer bra överens med 
den yngre bronsålderskeramiken ovan, och med de 
typologiska dateringarna av bronsföremålen från 
Gryttjomgraven i närheten. Dessa fynd av sågtan- 
dade benföremål kan kompletteras med ännu ett. 
Nu blir det än mer intressant och intrikat eftersom 
detta fynd gjordes i en grav - i benlagret i en mitt- 
blocksstensättning på Eksågsgravfältet i Härads sn 
i Södermanland. Av benföremålet, här kallat såg- 
format, fanns endast en del av sågtandningen kvar 
så vare sig ursprunglig längd eller form gick att av
göra. I samma gravgömma fanns också bronsföre
mål men även dessa var alltför fragmenterade för 
att närmare kunna bestämmas (Runcis 1995:13). 
Det intressanta med detta är det nu uppträder som 
gravgåva i en grav och inte i boplatsrelaterade la

ger eller anläggningar som i de övriga exemplen. 
Vilket, menar jag, tyder på att föremålstypen haft 
transformerande egenskaper av symboliskt värde 
inom den religiösa sfären. Slutligen kan vi göra en 
intressant jämförelse med ett liknade föremål från 
den medeltida fasen av Eketorps borg på Öland, 
Eketorp III. I fyndmaterial som förts till hästmun
dering finns ett 12,5 och 3 cm stort grovt sågtandat 
benföremål utsågat av revben av nöt. På mitten av 
det här föremålet finns till skillnad från Husby- 
borgföremålets tångeliknande skaftdel, två större 
hål och ett tapphål för fastsättning i ett handtag. 
Här har man föreslagit att föremålet använts som 
ryktskrapa (Wallander 1998:222).

Säkrare information om verksamheten på plat
sen för Husbyborg får vi av slaggskivorna/parti- 
ciellt smält lera som nämnts ovan. De bestod av 
hårt brända skivor av sand och lera. Hans-Åke 
Nordström (1972) vid Uppsala universitets Egyp- 
tologiska institution analyserade några av dem och 
fann stora likheter i struktur och sammansättning 
mellan detta material och den skiva som påträf
fats på bronsåldersboplatsen Hallunda, Botkyrka 
sn i Södermanland. Troligen är det fodring från 
smältugnar/gjutgropar bestående av ett gjutsand- 
sliknande material av mo och finsand som upp
blandats med ett fint lermaterial. När dessa anlägg
ningar använts har fodringen blivit hårt sintrad 
(Nordström 1972:2). Dessutom fann man resterna 
av en lerfodrad anläggning som kan ha utgjort en
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ugn. Styckena/skivorna av particiellt smält lera låg 
spridda över ett större område och inte koncentre
rat i anläggningens direkta närhet vilket gjorde att 
man inte kunde bekräfta ett samband mellan an
läggningen och de möjliga lerfodringsstyckena. Dä
remot kunde ett samband anas genom fynd av ke
ramik av samma typ som fanns i Broby gård i Börje 
sn i Uppland (Schönbäck 1952) där man även fann 
smältdeglar och gjutformar, vilket visar att man 
bedrivit bronshantverk. Kindwall menar att Broby
keramiken vid Husbyborg och ugnen inte behöver 
vara samtida, men den relativa närheten till Broby 
och sambandet mellan Husbyborg och bronsålder
boplatsen Hallunda vad gäller slaggerna, tyder på 
att så kan vara fallet (Kindwall 1975:59)

Det här skulle betyda att vi har rester av en 
verksamhet med bronsgjutning här på platsen för 
Husbyborg. Den dignitet som Hallunda har som 
verkstadsplats i större skala, kan också ses här i 
måttligare skala. Men lägesanknytningen till en 
plats av uppenbar strategisk betydelse, bör innebä
ra att den här bronsåldersbosättningen ägde en sär
skild status i Tierpsbygden och inför omvärlden.

Bronsålder - kulturell 
enhetlighet eller variation?
I bronsåldersforskningen är begreppet der Nord
ischer Kreis välkänt sedan länge (Baudou 1960). 
Det som avses är en förståelse av bronsålderns 
samhällen som en enhetlig kulturkrets vilken åter
finns över hela Skandinavien, förutom i den norra 
delen, och i Nordtyskland. Gränsen mot norr anses 
i Sverige ligga vid Dalälven, Limes Norrlandicus. 
Kulturens enhetlighet visar sig framför allt i fram
ställningen av brons- och guldföremål av mycket 
hög klass. Den andra stora gemensamma nämna
ren är den i princip enhetliga symbolvärlden och 
olika yttringar av religiöst rituell karaktär.

Spridningen av hantverkskunskapen såväl som 
råvarorna koppar, tenn och guld, men även fär
diga föremål för omgjutning, förutsätter kontak
ter över stora områden. Kristian Kristiansen har 
föreslagit att hela Europa utgjorde ett gemensamt 
kulturellt ramverk där metaller och metallurgiska 
kunskaper, statusföremål, sociala normer och reli-
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giös föreställningsvärld cirkulerades och utbyttes 
inom ett organiserat nätverk (Kristiansen 1998).

Under ytan av denna kulturella enhetlighet i 
det stora, finns naturligtvis flera skikt av bronsål- 
derssamhället. Inom denna tillhörighet till - och 
identifikation med - en gemensam kultursfär på 
regional nivå, så uttrycks sannolikt sociala nor
mer liksom föreställningsvärldens ritualer och 
ceremonier i egna nyanser av helheten, på lokal 
nivå. Men man rör sig fortfarande inom ett ge
mensamt kulturellt rum. Det är på samma gång 
en styrka och en svaghet. Vittfamnande nätverk 
bygger på ömsesidiga beroendeförhållanden. Det 
skapade ”behovet” av bronserna är en avgörande 
faktor i detta. Bronsålderns ideologiska uttryck av 
en föreställning kring gjutningen - transforme
randet - av metallerna och konsthantverket med 
sin religiöst färgade symbolvärld, en sociopolitisk 
organisation som upprätthåller möjligheterna till 
detta producerande, och en gemensam eskatologi 
hör alla samman i en övergripande religiös före
ställningsvärld. Så länge bronserna hade ett ideo
logiskt värde ”levde” bronsåldern. När järnet tog 
över föll kulturen samman. Med järnet kom en an
nan ideologi, ett annat samhälle och andra gudar.

Tämnaråns dalgång i närbild

Bronsålderns lämningar
Vid den genomgång av samtliga 195 registrerade 
fornlämningar i Tierps sn som ingått i arbetet med 
denna artikel, visar sig 40 lokaler vara daterbara till 
bronsålder. Bland det registrerade fornlämningar - 
na i Tolfta sn har sex lokaler ansetts daterbara till 
bronsålder. Lokalen RAÄ 86 i figur 17 nedan blev 
känd genom en specialinventering och är vid sidan 
av de två kända i Tierps sn den tredje av fem kända 
skärvstenshögar i den norra, oreviderade delen av 
Uppsala län. Två lokaler i Österlövsta sn har en 
kokstenshög respektive en hög som kan vara en 
skärvstenshög (Hermodsson 1996:68). Till detta 
skall nu fogas den skärvstenhög, som påträffades i 
Vallby vid utredningen inför E4~undersökningar- 
na. Den ligger på ett mot norr utskjutande impedi
ment ett par hundra meter nordnordöst om grav-
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Gravfält Hög?Grav
grupp

Sten- Stensättn. Stensättn. Stensättn. Röse Skål-
sättn.? röselikn. ensamligg? gropar

Raä 124 * Raä 31 Raä 49 Raä 116 Raä 102 Raä 50 Raä 305 Raä 53 Raä 88

Raä 141 Raä 32 Raä 208 Raä 214 Raä 121 Raä 65 Raä 307 Raä 111 Raä 89

Raä 48 Raä 215 Raä 201 Raä 224 Raä 308

Raä 206 Raä 222 Raä 202 Raä 225

Raä 212 Raä 336

Raä 318

Figur i6a & iób. Tabeller som visar fördelning i typ 
av bronsålderslokaler i Tierpssn. Undersökta lokaler är 
märkta med asterisk.

Figure i6a & iób. Tables showing the distribution 
by type of Bronze Age sites in Tierp parish. Investigated 
sites marked by asterisk.

miljön RAÄ 122,123 och 131 väster om Vallbytorp 
(Larsson & Åstrand 1996:13). Skärvstenshögen är 
inte registrerad och har markerats ungefärligt på 
översiktskartan (se hg. 12).

Lokalerna fördelar sig i typer som visas av fi
gur 16 & 17. Spridningen i landskapet framgår av 
karthguren (se hg. 12). Undersökta lokaler är i ta
bellerna märkta med asterisk.

Urvalskriterier och källkritiska aspekter
De fornlämningar som i första hand valts ut från 
samtliga registrerade fornlämningar i Tierp och 
Tolfta socknar, och som bedömts kunna dateras 
till bronsålder är rösen, röseliknande stensätt- 
ningar med kal fyllning samt ristningar. Enligt 
Mälardalens traditionella gravtypologi (Ambro-

Boplats- Boplats- Skärv- Skärv-
omr. omr. stens- stens-

och gravar hög förekomst

Raä 1* Raä 18* Raä 16 Raä 236

Raä 231 * Raä 232 * Raä 209 *

Raä 234 * Raä 337
0 32

oregistrerad

Raä 235 *

Raä
315/316*

Raä 337

Raä 342 *

siani 1964; Hyenstrand 1974; Bennett 1987) hör 
större stensättningar med kal fyllning och delar 
av rösebeståndet till bronsålder. Det är dock tvek
samt om Mälardalstypologin fullt ut är tillämpbar 
i norra Uppland (Frölund 8c Larsson 2002:9h).

Därutöver har tveksamma registreringar som 
osäkra stensättningar, stensättning? /naturbild
ning? tagits med som eventuella gravar från pe
rioden yngsta bronsålder - äldsta järnålder. Högar 
har tagits med då de misstänks kunna vara rösen. 
De har angetts med ett frågetecken i hgur 16. Då 
inventeringen nämnt högar borde de förstås som 
jordmantlade. Det är tveksamt om högar dater- 
bara till bronsålder hnns i materialet men ur käll
kritisk aspekt har ändå högar i de fall som de känts 
tveksamma p.g.a. läge och kontext tagits med.

Gravfält Gravgrupp Stensättn.
röseliknande

Stensättn.
ensamliggande

Skärvstenshög? och stensättning? 
(registrerade som två högar)

Raä 9 Raä 12 Raä 18 Raä 20 Raä 86

Raä 26 Raä 25

Figur 17. Tabell som visar fördelning av bronsålderslokaler i Tolfta sn 
Figure 17. Table showing distribution of Bronze Age sites in Tolfta parish.
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Då stensättningar angetts vara fyllda har de 
förståtts som inte med ”kal fyllning” men har av 
källkritiska skäl ändå tagits med som möjliga, då 
uppgifterna ibland anger ”fylld av sten” alternativt 
enbart ”fylld”. I dessa fall har läge och samman
hang fått avgöra urvalet.

Boplatslämningar på nivåer över 35 m ö.h. har 
inte tagits med. Boplatser på nivåer 25-30 m ö.h. 
har tagits med och i förekommande fall har skärv- 
stensförekomst angivits.

Det finns som sagt en del källkritiska aspek
ter att ta hänsyn till i det inventerade materialet. 
Drygt 50 år har passerat och terminologin har dif
ferentierats och blivit tydligare (fr. a Hyenstrand 
1984). Därför råder det ofta tveksamheter om en 
hög verkligen är en jordmantlad hög eller ett röse.
I figur 16 ovan har de fått beteckningen hög? Ett 
exempel på detta är röset Torsgraven som ibland 
omnämns som hög, ibland som röse. Bland dessa 
hittills kända och registrerade fasta fornlämning- 
arna är det en försvinnande liten del som bildar 
bronsålder smilj öer.

Tidsperiodens gravspråk, med sina karakte
ristiska ensamliggande rösen, röseliknande sten
sättningar och rösegrupper är än så länge kända 
bara på ett fåtal ställen. Man måste ställa frågan 
om detta är en skev bild av det faktiska förhål
landet. När inventeringen gjordes på femtiota
let var man heller inte som idag medveten om 
det väsensskilda gravskicket i de oansenliga och 
otydliga gravarna från skedet yngre bronsålder - 
äldsta järnålder. Gravtypen är förvillande lik na
turformationer och kan mycket väl ha förbisetts. 
Vägledande för möjligheten att identifiera de här 
gravfälten är ensamliggande stensättningar som 
sannolikt fungerar som markörer (jfr. Äijä 1994). 
Detta har uppmärksammats på senare år fr.a. som 
personliga gåvor i södra Uppland och i Söderman
land vilket medfört att tolkningsmöjligheter kring 
detta specifika gravskick särskilt har lyfts fram och 
fördjupats. Anläggningstypen och dess inre grav
skick är högst intressant eftersom den kan vara en 
nyckel till förståelse av pågående ideologiska för
ändringar i brandgravskicket under bronsålderns 
slutskede (Ericsson & Runcis 1995; Appelgren & 
Nilsson 2000a, 2000b; Appelgren 2000, Appel
gren & Renck 2007). Senast har gravfält av samma
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typ uppmärksammats även i norra Uppland i sam
band med E4 undersökningarna. Här kan lokaler
na Fullerö, Vallby södra, Alby, Sommaränge skog 
och Snåret nämnas (Appelgren & Björk 2005; 
Häringe-Frisberg & Seiler 2005).

Skärvstenshögens frånvaro
Det är märkligt att skärvstenshögar som är ett så 
påtaglig inslag i bronsåldersmiljöerna i östra Mel
lansverige för övrigt i princip saknas i det registrera
de fornlämningsbeståndet. Två registrerade skärv
stenshögar och en oregistrerad finns i Tierps och 
en registrerad i Tolfta socknar. De två registrerade 
skärvstenshögarna ligger på den västra sidan om 
och ganska nära Tämnarån. Den ena är den så kal
lade Trindkullen, Raä 209, som ligger mitt emellan 
Svanbyboplatsen och boplatserna Vallby och Skäm- 
sta på den motsatta sidan av Tämnarån. Trindkullen 
undersöktes 1931 av Bellander ”inför borttagande” 
och i anteckningarna i FMIS uppges vidare att det 
fanns ett antal brända ben men inga övriga fynd i 
den metertjocka skärvstensfyllningen. Huruvida 
benen härrör från människa eller djur framgår inte. 
Men med tanke på att man sedan länge (Hyenstrand 
1984; Rundqvist 1994; Runcis 1999) känner till be
gravningar i skärvstenshögar är det inte otänkbart 
att detta skulle vara fallet här. Tjugo år innan Bel- 
landers undersökning skall även den namnkunnige 
arkeologen Knut Stierna ”ha företagit undersökning 
i denna hög” - vad han såg framgår inte av FMIS. 
Idag återstår bara en tredjedel av skärvstenshögen 
Trindkullen. Den andra skärvstenshögen, RAÄ 16, 
finns längre söderut i närheten av Tämnarån vid 
Grytt jom och inte långt nordost om järnåldersgrav- 
fältet RAÄ 18. Det intressanta sammanhanget kring 
den här skärvstenshögen har behandlats ovan i av
snittet Undersökningar.

Att skärvstenshögar inte skulle ingå som en del 
av bronsåldersmiljöerna i Norduppland i allmän
het och Tierpsbygden i synnerhet väcker frågor. 
Den bronsåldersmiljö som vi känner igen från 
östra Sverige, och som enligt Åke Hyenstrand 
(1984:60) visar ett samhällsmässigt samband 
ända från de mellersta delarna av Kalmar län upp 
till norra Uppland skulle i så fall inte finnas här. 
Vilket skulle innebära en stor kulturell skillnad
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Figur i8. Bronsåldernsfornlämningar i Tämnaråns dalgång. Torslunda, Svanbyslätten och området öster om 
Tämnarån (kartfigur framställd av Anders Biwall, RAÄ UV Teknik efter underlag av författaren).

Figure i 8. The Bronze Age monuments in the vale of the Tämnaren River. Torslunda, Svanbyslätten and the area 
east of the Tämnaren River (map by Anders Bizvall, RAA UV Teknik, based on information from the author).
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mellan Norduppland och resten av östra Sveriges 
bronsåldersbygder.

Flera faktorer spelar in i denna synbarliga från
varo. Den första faktorn som måste beaktas är den 
oerhörda grad av bortodling som är resultatet av 
hundratals år av odling i den fullåkersbygd som 
Tierpsslätten och Tämnaråns dalgång till stor del 
utgörs av än idag. Tierps sn är den arealmässigt 
rikaste jordbruksbygden i Uppland (Rahmqvist 
1980). Om man tittar på arealen efter ägoslag i Ör
byhus härad då fullåkersbygden nådde sin högsta 
punkt 1927, kan man jämföra andelen odlad mark i 
Tierps sn med de omgivande socknarna Tolfta och 
Västland i nordöst, Tegelmora i öster, Vendel i sö
der och Söderfors i väster. Om man tar bort ande
len hektar skogsmark och ”övrig mark” och ser till 
åker, slåtteräng och betesäng, så upptar dessa ägo
slag i Tierps och Vendels socknar ca 30 % av sock
nens totala areal. I Tolfta sn upptar samma markslag 
ca 6 % medan Västland närmare kusten har ca 25 %.
I Söderfors och Tegelsmora med sina morän- och 
skogsområden liknande dem i Tolfta upptas endast 
ca 11 % respektive ca 10 % av den totala arealen av 
åker- och betesmarker (Gadd 1999).

Problemet kring bortodlingsgraden för Tierps- 
områdets del har tidigare behandlats av Sigurd 
Rahmqvist (1980). Ulf Sporrong har berört samma 
problem för Mälardalsområdets del och särskilt 
Fyrisåns dalgång vid Gamla Uppsala (Sporrong 
i98s:iÓ3ff.). Rahmqvist påpekar de ofta förekom
mande uppgifterna om skador genom grustäkt och 
odling på gravar och gravfält i inventeringsböckerna 
över häraderna Tierp, Våla, Vendel och Oland och 
socknarna Dannemora, Film samt Norra Roden. 
Han konstaterar att de flesta fallen av bortodling 
finns i Tierp. Förutom på åsen och längs Tämnaråns 
stränder där vi främst hittar järnålderns gravar, 
finns den vanliga bilden av gravfält på moränimpe- 
diment endast på vissa ställen i slättbygdens östra 
utkant (Rahmqvist lpSozSqff.). Detta säger genast 
något om de topografiska förutsättningarna i den 
här utpräglade slättbygden. Över stora områden 
saknas helt enkelt de naturgivna klassiska gravlä
gena. Rahmqvist gör en intressant naturgeografisk 
jämförelse med Olandbygden som liksom Tierp är 
en av Upplands fornlämningsrikaste bygder. Skill
naden är att här finns en tämligen jämnt spridd
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och bevarad fornlämningsbild kvar och man ser 
inga tecken på någon större omfattning av bortod
ling. Olandsområdet består av visserligen ett flackt 
lerslättsområde längs Olandsån, precis som i Tierp 
men det är splittrat av stora och små moränhöjder. 
Det är också på dessa man hittar gravarna och även 
boplatserna. På den fornlämningsfattiga Tierpslät- 
ten rådde helt andra förutsättningar. I brist på de 
moränhöjder och mindre åsar som fanns i Olands
området måste åtskilliga gravar här ha anlagts på 
den odlingsbara marken med påföljd att de idag på 
grund av odlingen inte längre finns bevarade (a.a.). 
Att det förhåller sig på det här sättet råder inte 
många tvivel om. Vi ser också att bronsålderns gra
var huvudsakligen ligger längs den östra sidan av 
Tämnaråns dalgång, i övergången mellan morän- 
och slättmark (se fig. 12). Det är bara ett fåtal av 
bronsålderns boplatslämningar som vi än så länge 
känner till, Vallby och Skämsta öster och Svanby 
väster om Tämnarån. Ingen av dessa boplatser har 
kända och samtida gravar intill sig. Det har däremot 
troligen den utredningsundersökta och sannolikt 
bronsålderstida boplatsen RAÄ 318, vid Ekberget 
nära Torslunda väster om Tämnarån (fig. 18).

Ett större antal stolphål och möjligen ett hus 
kunde ses här. På Ekberget ligger fyra stensätt- 
ningar, RAÄ 212 (Syse 1991:23). Närheten till 
boplatsen tyder på att de kan vara bronsålder. I 
anslutning till Ekberget har också överplöjda gra
var hittats vilket på ett tydligt sätt belyser hur 
bortodlingen har påverkat fornlämningsbilden 
(Larsson & Åstrand 1996:32). Detta är vid sidan 
om det indikerade komplexet vid Husbyborg och 
Gryttjom som beskrivits ovan, det enda exemplet 
på en trolig bronsåldersmiljö med både boplats 
och tillhörande gravar. Vid boplatsen Vallby södra 
på andra sidan Tämnarån har man kunnat datera 
ett litet gravområde med gravar från övergången 
yngre bronsålder - äldre järnålder. Ett bränt ben 
från en av gravarna har 14C-daterats till yngsta 
bronsålder - äldsta järnålder (Häringe Frisberg & 
Seiler 2005:21, 41). I gravområdet finns också två 
skålgropslokaler som utgör en karakteristisk ingre
diens bland gravar av just den här typen (Appel
gren & Nilsson 2000a, 2000b; Appelgren 2000; 
Appelgren & Renck 2007). Tyvärr finns inga bo
platslämningar som kan föras till bronsålder i när-



Figur 19. Skärvstenshögarnas spridning i Uppland (figur framställd av Anders Biwall, RAÄ UV Teknik, 
bakgrund av Jan Risberg, Stockholms universitet).

Figure 19. The distribution ofthe heaps of fire-cracked stone in Uppland (figure by Anders Biwall, RAÄ UV 
Teknik, background by Jan Risberg, Stockholm University).
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heten av dessa gravar. De återfinns först närmare 
Tämnarån i slättmarken vid Vallby norra (Seiler 
2005). Till boplatsen vid Skämsta som egentligen 
har det topografiskt bästa läget att anlägga gravar 
intill sin boplats har inga bronsåldersgravar kun
nat hittas. Så återstår då den vidsträckta boplatsen 
vid Svanby. Direkt ute på slätten ligger den utan 
tillstymmelse till annat än platt land. Naturgeo- 
grafiskt är det precis samma förhållande som på 
den stora och fornlämningsfattiga Tierpslätten på 
andra sidan Torslundaåsen. Inga skärvstenshögar 
och inga gravar är synliga här överhuvudtaget.

Uppodlingen i Tierp sn har sannolikt haft en 
förödande inverkan på fornlämningsbilden. Men 
frågan om skärvstenshögarnas frånvaro måste 
trots det ställas igen. Är detta en tillräcklig för
klaring? Representerar den här frånvaron att det 
finns en faktisk gräns för skärvstenshögarnas ut
bredning norrut i Uppland. Här spelar kunskapen 
om Ulandsområdet återigen en viktig roll. Vi skall 
titta närmare på det.

Skärvstenshögen 
som problem
Den andra stora faktorn som berör skärvstens
högarnas frånvaro är den av olika skäl bristande 
inventeringen av de norduppländska bygderna. 
Vid den omfattande revideringsinventeringen av 
landet på 1970- och 80-talet upptäcktes i norra 
Mälardalen mängder av skärvstenshögar. Tillsam
mans bildar de ett kraftigt stråk av skärvstenshö
gar och ristningsområden som i stora drag sträck
er sig mellan Enköping och Uppsala för att sedan 
tunna av österut mot Roslagen (fig. 19). Detta 
kom att förstås som rika centralområden under 
bronsålder, där skärvstenshögarna ansågs indikera 
boplatser och där intensiva stråk av hällkonst och 
gravhögar ingick i den samlade bebyggelsebilden 
(Jensen 1986:21). Ett känt område inom detta 
stråk är Hågaområdet i Bondkyrko sn där olika 
fornlämningstyper tillsammans bildar ett bebyg
gelsekomplex (Olausson lppp^Saff; se även Vic
tor 2002:i53ff.). De östra delarna av Uppland och 
Roslagen uppvisar en annorlunda bild och präglas 
istället av omfattande röseområden (Jensen 1986).

I detta finns dock ett inslag av skärvstenshögar 
(Hermodsson 2003).

I sammanhanget skall nämnas att bland de 
nordligast belägna skärvstenhögarna inom detta 
täta stråk ingår de nyligen upptäckta och under
sökta skärvstenshögarna vid lokalerna Ryssgärdet i 
Onslunda och Sommaränge skog några mil norr om 
Uppsala (Eriksson & Östling 2004; Forsman & Vic
tor 2007). Men, jag vill poängtera att vi fortfarande 
befinner oss på ett betydande avstånd från Tierp.
I miljöerna kring Ryssgärdet och Sommaränge 
skog finns även ristningar. Dessutom ligger Som
maränge skog omedelbart öster om den nordligaste 
skålgropskoncentrationen på slättlandet (Larsson 
2002 muntligt). I samband med undersökningen i 
Onslunda gjorde Sven-Gunnar Broström specialin
venteringar efter ristningar i närområdet. På mark
fasta block på en liten åkerholme invid Onslundal- 
okalen upptäcktes hösten 2004 en skeppsristning 
och ett hundratal skålgropar (Broström 2003b). 
Broström inventerade också området intill Vallby i 
Tierp för att se om fler skålgropsförekomster kunde 
ses förutom de två redan kända (Broström 2003a). 
På den delvis bronsålderstida lokalen Snåret i Ven
del sn kunde 24 skålgropar ses, huvudsakligen längs 
en röjd väg kantad av bentomma gravar (Björck & 
Larsson 2007a).

Att det finns ett stort mörkertal ifråga om ut
bredningen av skärvstenshögar är högst sannolikt. 
Men det innebär inte att det täta stråkets bety
delse av kärnbygdsområde skulle bortförklaras 
eller förminskas. Däremot bör identifieringen av 
bronsålderns bygder enbart utifrån förekomsten av 
skärvstenshögarna omvärderas och sättas in i sam
manhang som har med en fördjupad tolkning och 
differentiering av deras skiftande betydelser i olika 
miljöer att göra (jfr. Kaliff 1997; Karlenby 1999; 
Runcis 1999; Ericsson 2002; Thedeén 2004).

För att närmare kunna betrakta den tredje fak
torn i problemet med skärvstenshögarnas frånva
ro som varande ett eventuellt uttryck av kulturell 
särart, skall vi nu närma oss Norduppland. Riks
antikvarieämbetet genomförde en andragångs- 
inventering åren 2001 och 2002 i Tierps östra 
grannsocken Tegelsmora. Egentligen utgjordes 
den av en granskning och komplettering av den 
inventering som gjorts av Skogsvårdstyrelsens
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Figur 20. Boplatsområdet vidSvanby (efterRenck 2004 ó'200^). 

Figure 20. The settlement area at Svanby (afterRenck 2004 dr 2005).
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projekt Skog och Historia 2000-2002. Från att i 
Tegelsmora sn ha funnits 40 kända fornlämningar 
steg nu antalet till 213 vilket är en höjning med ca 
533 procent. Anmärkningsvärt är att förhistoriska 
gravar och agrara lämningar inte alls uppmärk
sammats tidigare utan nu för första gången kunde 
registreras i socknen (Hermodsson 2003:5, 15).
I viss mån säger detta något om inventeringens 
större uppmärksamhet på yngre lämningar. Men 
faktum kvarstår att detta också säger något om ett 
stort dolt mörkertal i fornlämningsbeståndet, som 
vid första påseende får en att med försiktighet be
trakta skärvstenshögarnas frånvaro som kulturellt 
betingad. Att detta skulle kunna vara en tänkbar 
möjlighet tyder Örjan Hermodssons resultat på. 
Han har genom sina inventeringar östra Nordupp
land kunnat se att i Olandsområdet, i trakterna 
mellan Harg och Ekeby, tycks den södra ”Mälar- 
dalsbronsålderns” miljöer av boplatser, ristning
ar, rösen och röjda ytor upphöra (Hermodsson 
rppóiiyóff.). Mönstret i Olandsområdet är fort
farande detsamma som i exemplen från Onslunda 
och Sommaränge ovan men här tycks det handla 
om en sista utpost av sammansatta miljöer. Också 
i Vendelområdet, inte långt västerut från Olands
området, har specialinventeringar gjorts. Såväl 
skärvstenshögar som skålgropslokaler har hittats 
här (Seiler 200ia:ioó och där anförd litteratur). 
Men som jag nämnt ovan finns det i den norra och 
oreviderade delen av Uppland bara fem kända och 
möjliga skärvstenshögar registrerade här varav en 
i Tolfta och två i Tierps socknar. Även om skärv
stenshögar har upptäckts i stor utsträckning vid 
specialinventeringar efter revideringen, så är detta 
framför allt i Upplands centrala delar i anslutning 
till det täta stråket mellan Enköping och Uppsala. 
Däremot kunde inga nya skärvstenhögar upptäck
as vid den omfattande utredning för ett planerat 
naturgasnät genom Uppland som även berörde 
Tierpsområdet (Hermodsson 1996:68^ 214).

Vad innebär detta? Betyder det att vi har en kul
turell gräns mellan de här områdena och längre 
norrut? Mot detta talar förekomsten i trakterna 
öster om Tierp. Eller finns det en naturgeografiskt 
betingad lucka i förekomsten av skärvstenshögar för 
Tierpsområdets del? Är det den som skapat förut
sättningarna för ett annorlunda kulturellt uttryck?

Har slätternas människor här ersatt skärvstenshö- 
garna och deras betydelser med andra uttryck?

Bronsålder smilj ön 
vid Tämnarån
Boplatsen vid Svanby
Boplatsytan vid Svanby, RAÄ 234 och RAA 235, 
var gravt skadad av odling och hur mycket som bli
vit helt bortplöjt är svårt att säga. På många stäl
len återstod endast tunna mörka färgningar som 
inte längre var möjliga att sätta in i sina ursprung
liga sammanhang. Boplatslämningarna sträckte 
sig över ett ca fyrahundra meter långt och nästan 
hundra meter brett område längs med Kallåsbäck- 
en, ett biflöde till Tämnarån i söder (se fig. 18). De 
hade en tydlig koncentration till den centrala de
len av ytan och i riktning mot Kallåsbäcken i öster 
(fig. 20). Det var här de två bostadshusen, de enda 
som kunde identifieras, låg på var sin sida om ett 
större odlingslager. Husen var treskeppiga och ca 
tolv meter i sin bevarade längd. Det norra kunde 
14C-dateras till yngre bronsålder 640-590 f.Kr. (Ua 
26795), och det södra på typologiska grunder till 
att vara i princip samtida, möjligen något yngre. 
De var tämligen korta och i båda husen kunde man 
se en oregelbunden spannlängd som var tydligast i 
huset i det södra området, där också flertalet av de 
yngre dateringarna av boplatsen återfanns (Renck 
2004:14). Enligt Hans Göthberg (Göthberg 
2000:24ff.) är detta ett drag i den grundläggande 
indelning av hustyper som kan göras av treskep
piga hus i Uppland under yngre bronsålder, för
romersk och romersk järnålder. Den oregelbundna 
spannlängden indikerar en tydligare och av olika 
skäl varierad rumsindelning. Sannolikt skall denna 
kopplas samman med den förändring i hushållens 
storlek som visat sig i och med övergången under 
mellersta bronsålder till mindre gårdsenheter (jfr. 
Olausson lppSanooff; Ericsson 2002:62). Här 
finns också en möjlighet att tolka variationerna 
som indikationer på en social stratifiering inom 
gårdens hushåll (t.ex. Göthberg lppSuryff.).

De enda lämningarna av boplatsen som var möj
liga att identifiera var de två bostadshusen och två
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större gropsystem, vilka vi känner igen som typiska 
inslag på bronsåldersboplatser i Mellansverige.

Inga överlagringar som kunde påvisa olika faser 
i boplatsens historia gick att se. Att sådana har fun
nits framgår av dateringarna som visar att områ
det brukats under en period av nära 1000 år, från 
mellersta bronsålder in i äldre järnålder. Däremot 
kan man skönja att de äldre delarna låg i den norra 
och västra delen av det centrala området och vid 
det större gropsystemet längre söderut (RAÄ 235 
respektive RAÄ 234, se hg. 20). I detta fanns ett 
centralt vattenhål och spår av foderväxter som hit
tades i anslutning till detta gör att det är troligt att 
vi här ser spår av boplatsens boskapsskötsel. De 
yngre dateringarna hnns istället i söder och öster 
av den centrala delen. Den förtätning av anlägg
ningar som kunde ses här i öster kan mycket väl 
representera ett yngre skede i boplatsens historia 
där en förtätad gårdsstruktur skulle kunna ligga 
dold i jorden närmare österut mot Kallåsbäcken. 
Här kunde också en viss platåliknande topografisk 
förhöjning iakttas, en lämplig yta för hus.

Samma dragning till den här östra ytan sågs i 
det mindre norra område som undersöktes 2004. 
Även här fanns karaktären av en i rummet utbredd 
boplats, i motsats till en mer centrerad gårdsbe- 
byggelse. Här låg det andra större gropsystemet i 
anslutning till två fyrstolpshus. Två hägnader, yt
terligare ett fyrstolpshus samt härd- och gropom
råden på denna mindre yta av den sammanhäng
ande boplatsen tyder på aktiviteter som hantverk 
och spannmålshantering. Även smådjursskötsel är 
möjlig (Renck 2004, 2005).

Jordbrukets betydelse
Resultatet av makrofossilanalysen visade att man 
odlat havre, korn och vete på såväl den stora som 
den mindre norra delen av Svanbyboplatsen. Hav
rens närvaro är särskilt intressant med sin tidiga 
datering till övergången mellan den yngsta brons
åldern och äldsta järnåldern. Havrens frön är olje
rika och bevaras sämre som brända eller brinner 
upp helt och hållet. Även om det hnns fynd från 
bronsåldern så är det främst i romersk järnålder 
och framåt som havre har odlats (Renck 2004:8f; 
27; Ranheden 2006 muntligt).

Vikten för jordbrukets framväxt genom den s.k. 
sekundärprodukternas revolution ”the Secondary 
Agrarian Revolution” (Sherratt 1981) kan inte 
nog understrykas. Man brukar sätta skiljelinjen 
för detta till inträdet av den mellersta bronsål
dern, ca 1100 f.Kr. Vilket är samma tid som vi ser 
i Svanbys äldsta fas. Processen kan också ses som 
den första brytpunkten i bronsålderns utveckling. 
Under den äldre bronsåldern hade man tillägnat 
sig kunskapen att tillvarata fr. a. mjölken som ett 
viktigt födoämne men också ullen, och att förädla 
dessa vidare. Detta gjorde det lönsamt att hålla her 
djur och att stalla dem, vilket i sin tur förde med 
sej förbättrade möjligheter till plöjning och göds
ling av åkermarken (Olausson lppSb^Sff.). Alf 
Ericsson (2002:63) kan för norra Södermanlands 
del se att de första stenröjda åkrarna framträder 
under yngre bronsålder och därmed bildas ett för
sta fossilt odlingslandskap. Ericsson påvisar vidare 
ett parallellt samband mellan upplösandet av de 
stora bebyggelsekomplexen med skärvstenshögar- 
na, och en etablering av nya, mindre enheter. Han 
motsätter sig förekomsten av en renodlad pastoral 
ekonomi och hävdar att bronsåldersforskningen 
inte uppmärksammat åkerbrukets betydelse i till
räckligt hög grad (a.a.). Boskapens roll i bronsål- 
derssamhället som en betydelsefull förutsättning 
för ökad individuell makt och överskott har lyfts 
fram och bör nog inte ifrågasättas. Det starka sam
bandet mellan boskapshållandet och därmed möj
ligheterna för åkerbrukets utveckling leder också 
senare, i och med järnets kvalitéer till nästa stora 
agrara utvecklingsfas under romersk järnålder 
(Myrdal 1982; Hjärthner-Holdar 1993).

Boplatserna vid Skämsta 
och Vallby norra
När Skämstaboplatsen, RAÄ 342, undersöktes 
1993"94 konstaterades att den bronsålderstida de
len av boplatsområdet visade klara paralleller ifrå
ga om såväl konstruktioner som anläggningstyper 
och fynd med boplatser inom den sydskandina- 
viska bronsålderskulturen. Därmed kom Skämsta 
att vara en av de nordligast kända av denna typ 
(Frölund & Larsson 2002:110). Till skillnad från 
Svanby, RAÄ 234 och RAÄ 235, som har sin äldsta
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datering i mellersta bronsålder, ńnns i Skämsta en 
14C-datering till äldre bronsålder, 1265 - 1115 f.Kr, 
från ett av de många gropsystemen. Då befinner vi 
oss i bronsålderns period III. De övriga gropsyste
men har genom fynd och kontext daterats till yngre 
bronsålder respektive bronsålder generellt. Två hus 
fanns. Ett ovanligt inslag var ett mindre tvåskep- 
pigt mesulahus som 14C-daterades till yngsta brons
ålder, 800-543 f.Kr. En tolkning till bostadshus har 
avvisats pga. den ovanliga konstruktionen. Parallel
ler på kontinenten har gjort att en tolkning till en 
större stolpbod, härbre, föreslagits. I fyndmaterialet 
till denna byggnad fanns obrända ben efter svin och 
däggdjur samt av lårben till foster/spädbarn (a.a.: 
32, 40). Förekomsten av humanben, såväl brända 
som obrända, är ett inslag på bronsålderns boplat
ser som bör granskas närmare. Att de skall föras 
till en sfär av mentalitet och förmodligen ritualitet 
är högst sannolikt. En nyligen framkommen jäm
förelse ifråga om detta fenomen kan ses i lokalen 
Ryssgärdet, där ett uppochnervänt pannben från en 
ung individ påträffades i ett gropsystem inte långt 
ifrån en liten grop fylld av omsorgsfullt lagda, rena 
svinben (Eriksson & Östling 2004).

Att Skämsta har de enda hittills kända inslagen 
av den äldre bronsåldern visar det andra huset på. 
Bockbredden, såväl som husets totala bredd på nio 
meter, och en möjlig längd av trettio meter är båda 
äldre konstruktionsdrag (jfr. Olausson 1998a). 
Tillsammans med den indragna ingången placerad 
längst i öster bildar detta en arkitektur som enty
digt pekar på äldre eller mellersta bronsålder. Ty
värr finns ingen 14C-datering som kan styrka detta 
(Frölund & Larsson 2002:4<5ff.). Av benmaterialet 
av nöt, får, get, häst och svin att döma har här fun
nits en ekonomi med tamboskap. Bland näringar
na fanns även vilt, fisk och fågel. Däremot saknas 
mer tydliga tecken på odling. Rent naturgeogra- 
fiskt kan detta kanske förklaras av att Skämsta, till 
skillnad från Svanby nere på slätten, ligger när
mare moränen på den sydöstra sidan av Tämnarån. 
En intressantare och möjlig förklaring är att på 
Skämstaboplatsen befinner vi oss - med ledning av 
dateringarna ovan - i ett skede strax innan bronsål
derns första brytpunkt får sitt genomslag.

På samma sätt som på Svanbyboplatsen fanns 
här få redskapsfynd av bergart, kvarts och brons.

Troligen skall detta tillskrivas bortodlingen. Det 
andra stora gemensamma inslaget, eller rättare 
sagt brist på inslag, är den uppmärksammade 
avsaknaden av skärvstenshögar (a.a.:no). Bland 
fynden i Skämsta skall vi däremot uppmärksam
ma de märkliga sågtandade redskapen av ben som 
påträffades bl.a. i två av gropsystemen (a.a.rapff.).
I avsnittet Undersökningar ovan berörde jag lik
heten med det sågtandade redskap som hittades i 
undersökningen av Husbyborg där rabbig keramik 
och slaggskivor från ugnsfodring givit lämningar
na en relativ datering till yngre bronsålder.

Den tredje nu kända boplatsen är Vallby norra, 
RAÄ 231, som vi återfinner på den östra sidan av 
Tämnarån, nästan rakt sydost om Svanby (se fig. 
18). Här fanns ett mindre boplatsområde som da
terats till yngre bronsålder och allra äldsta järnål
der, cirka 900 - 400 f.Kr. Ett kort och brett tre- 
skeppigt hus och två kokgropar utgör tillsammans 
med ett antal spridda stolphål av samma karaktär 
som i huset, den identifierade delen av en bronsål- 
dersboplats. En intressant aspekt för tolkningen av 
den här gruppen anläggningar är läget ca 25 meter 
över havet. De bör alltså ha legat i direkt anslut
ning till strandängarna i den forna havsviken. Den 
här mindre boplatsresten har tolkats vara en del av 
en boplats från yngre bronsålder - äldsta järnålder 
som huvudsakligen ligger utanför det undersökta 
området, förslagsvis åt sydväst (Seiler 2005:41). 
Man får förmoda att Vallby norra liksom Svanby 
haft en boskapsekonomi och det är tänkbart att 
huset och anläggningarnas närhet till strandängar
nas foderväxter skall förstås i det sammanhanget.

I ett kronologiskt bebyggelsemönster där Skäm
sta uppvisar de äldsta dateringarna, visar Vallby 
norra de yngsta. Däremellan ligger Svanby med 
såväl mellersta som yngre bronsålder och äldsta 
järnåldersdateringar. Men utifrån så trots allt 
magra material som vi har från dessa undersök
ningar, är det svårt att med säkerhet uttala sig om 
eventuella förflyttningar i bygden. Det troligaste 
är att de här olika boplatsområdena kronologiskt 
och rumsligt har rört sig inom sina resursområ
den till långt fram i tiden, vilket också kan antydas 
av de senare historiska bytomternas lägen. Oftast 
ligger dessa i anslutning till den yngre järnålderns 
boplatser och vi ser både i Skämsta och i Vallby
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norra en kontinuitet till järnålder. För Svanbys 
del finns de äldre j ärnåldersdateringarna men allt 
tyder på att järnåldersbebyggelsen inom Svanbys 
resursområde ligger på den norra sidan av Kallås- 
bäcken där vi också finner bytomtens läge.

Bebyggelsestrukturen liksom arkitekturen un
der bronsålder är fortfarande ganska dåligt känd. 
Men man kan ändå se antydningar till stora va
riationer både ifråga om storlek, komplexitet och 
funktion (Göthberg 1997:117). Detta kan det 
breda lilla huset på boplatsen vid Vallby norra få 
illustrera. Huset hade, till skillnad från den gene
rella uppfattningen av bronsålderns hus som över
balanserat och balanserat konstruerade, en under- 
balanserad konstruktion (Seiler 2005:44).

Mälarområdet 
- utblickar och jämförelser
Var kan vi då finna motsvarigheter till boplatserna 
vid Tämnarån? Till att börja med skall vi titta på 
den något disparata bild som några uppländska bo
platser visar. Boplatsen vid Apalle i Övergrans sn 
(Ullén 2003) som var samtida med Tämnaråns var 
helt annorlunda. Här fanns en stor koncentrerad 
bosättning med cirka 45 hus från brons- och äldre 
järnålder, vilket istället gör den jämförbar med de 
historiskt kända byarna. En betydligt mindre bo
sättning som mer liknar de vid Tämnarån fanns i 
Vrå i Knivsta sn (Göthberg m.fl. 2002). Fem hus 
från både äldre och yngre bronsålder represente
rar sannolikt en gård. Största likheten ger bronsål- 
dersfasen av bosättningen vid Tibble i Litslena sn 
(Hjärthner-Holdar 1989; Andersson 1994), som 
med sina minst två glest spridda gårdar, får agera 
bakgrund för den bästa förståelsen av boplatserna 
vid Tämnarån. Om vi går till förromersk järnål
der så är bosättningarna härifrån däremot bättre 
kända. På boplatserna vid såväl Tibble ovan som 
Skälby i Lundby sn, kan man under den här tiden 
se en relativt gles spridning av husen. Eftersom hu
sen har tolkats som bostadshus och ofta var ensam
liggande har en tolkning till gårdsenheter föresla
gits. Bosättningarna antas också ha bestått av flera 
samtida gårdar (Göthberg 1998:117!; se närmare 
Andersson m.fl. 1994:1704 Göthberg m.fl. 2002;

Ullén 1995:69, 2003). Nu kan vi bättre se likheter 
med framför allt Svanbyboplatsen med sin glest 
spridda bebyggelse över ett stort boplatsområde. 
Jämförelsen stämmer tidsmässigt bra eftersom 
Svanbyhusen har daterats till yngre bronsålder och 
förromersk järnålder (Renck 2004:i4f.). Detta är 
nog än så länge så långt det går att komma ifråga 
om boplatsernas inre rumsliga organisation i Tierps 
bronsåldersbygd. Vidare jämförelser med kända 
boplatser som t.ex. Pryssgården i Östergötland el
ler Hallunda i Södermanland känns inte fruktbara 
då Pryssgården kan förstås som en form av landsby 
(Borna-Ahlkvist 2002) och Hallunda som en yt
terligt koncentrerad boplats (Jaanusson m.fl.1978) 
mer jämförbar med Apalle (Ullén 2003).

För att kunna sätta in den tillsynes mer ordi
nära bronsåldersbebyggelsen längs Tämnarån i 
ett större kulturellt sammanhang, men beläget ut
anför det täta speciella skärvstenstråket norr om 
Mälaren, skall vi göra en utblick till de mer kän
da bronsåldersbygderna i Mälarområdet. Låt oss 
titta närmare på Södermanland där bronsålderns 
fornlämningar ofta ligger samlad i stora gruppe
ringar. Sonja Wigren såg de största av dessa som 
centrumbildningar - överordnade boplatser inom 
avgränsade territorier (Wigren 1987). Synsättet 
är dock representativt för en äldre forskning som 
inte känns helt aktuell idag. Men den arkeologiska 
bilden kvarstår. I norra Södermanland uppträder 
täta bronsåldersbygder där byggnader, skärvstens- 
högar, gravar och skålgropsförekomster ligger 
samlade i stora komplex. Alf Ericsson konstaterar 
efter undersökningarna av bebyggelsekomplexen 
Rosendal och Rödbobacken i Härads sn, att de väl 
ansluter till Sonja Wigrens (1987) dateringar av 
Södermanlands största bebyggelsekomplex. Han 
drar slutsatsen att de anläggs i början av period II, 
1500 f.Kr, och överges senast i början av period V, 
900 f.Kr. (Ericsson 2002:62). Den yngre bronsål
dern i området uppträder istället på andra platser, 
där nya monument anläggs. Janis Runcis har un
dersökt dels ett gravfält i Eksåg, dels ett gravröse 
som visade sig vara uppfört så sent som period VI 
i bronsålderns slutskede (Ericsson & Runcis 1995; 
Runcis 1996). Ericsson menar vidare att man, 
trots att någon bebyggelse inte har undersökts i 
anslutning till dessa gravar, kan skönja en utveck-
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ling mot mindre enheter (Ericsson 2oo2:Ó2ff.).
I dessa områden i norra Södermanland introdu

cerades brandgravskicket under äldre bronsålder 
samtidigt med det nordvästeuropeiska byggnads- 
skicket med treskeppiga hus (Ericsson 2002; jfr. 
Wigren 1987). Samtidigt uppträder i Mälarområ- 
det de för Östsverige typiska skärvstenshögarna. 
Ronnie Jensens sammanställningar av 14C-date- 
ringar från skärvstenshögar i Mälarområdet visade 
något förvånansvärt att de huvudsakligen återfinns 
i den äldre bronsåldern (Jensen lpSdzaof.). Detta 
bekräftade Sonja Wigrens dateringar av skärv
stenshögar från Södermanlands bronsåldersområ- 
den, vilka då klart hade avvikit från den rådande 
uppfattningen att Mälarområdets skärvstenshögar 
hörde till mellersta och yngre bronsålder (Wigren 
1987:83; jfr. även för diskussion Kjellén & Hyen- 
strand 1977:22). Anders Kaliff har ifråga om forsk
ningen kring skärvstenshögarnas dateringar sam
manfattningsvis konstaterat, att de kronologiskt 
kan beläggas till framför allt yngre bronsålder. 
Något som också dateringar av skärvstenshögar i 
Östergötland bekräftar. Men han tillägger, vilket 
är viktigt ifråga om Wigrens och Jensens resultat, 
att skärvstenshögar tydligt uppträder i miljöer av 
mycket skilda slag, och att man i detta material 
kan se vissa högar som möjligen kan föras till äldre 
bronsålder (1999:99 och där anförd litteratur). Av 
detta måste man sluta sig till att spridningen över 
tid av skärvstenhögar är vidare än vid ett första på
seende och att detta, liksom skärvstenens existens 
som sådan, sannolikt har att göra med differentie
rade betydelser under bronsålderns lopp. Att pro- 
blematisera och fördjupa tolkningar av dessa dif
ferenser är en väsentlig del i en ökad förståelse av 
bronsålderns världsbild (jfr. Widholm 1998:27).

Enligt Alf Ericsson har brandgravskicket, det 
nordvästeuropeiska byggnadsskicket och anläg
gandet av skärvstenshögar i norra Södermanland 
introducerats samtidigt under period II för att 
vara fullt utvecklat under period III. De här be
byggelsekomplexen som bestod av gravar, bygg
nader, skärvstenshögar och skålgropsförekomster 
övergavs till stora delar i början av yngre bronsål
der (Ericsson 2002:63).

Det här är den karakteristiska bilden av bebyg
gelsekomplex inom den sydskandinaviska bronsål-
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derskulturen så som vi ser dem i östra Mälardals- 
området med undantag av Närke, i Östergötland 
och i Tjustbygden i norra Småland. I alla dessa 
områden är skärvstenshögen en tydlig kompo
nent. Däremot förändras mönstret längre söde
rut då skärvstenshögar mer eller mindre saknas i 
Skåne och Danmark. Dessa grundläggande kom
ponenter syns också i det mycket täta skärvstens- 
högstråket norr om Mälaren. Norr om detta stråk 
avtar företeelsen skärvstenshög väsentligt för att 
i princip saknas helt i Tierpsområdet. Vi känner 
igen föremålsvärlden, gravtyperna och bebyggel
seskicket men saknar skärvstenshögen. Vad inne
bär nu det här för förståelsen av Tierpsområdet?

Bronsåldersbygden 
längs Tämnarån
Vi kan nu konstatera att likheterna med den syd
skandinaviska bronsålderstraditionen syns så
väl inom föremålsvärld som inom gravskick och 
bebyggelse. På boplatserna i Svanby, Vallby och 
Skämsta ser vi treskeppiga huskonstruktioner med 
samma grundarkitektur som söderut. Samma gäl
ler inslagen av småhus, fyrstolpshus och de karak
teristiska stora gropsystemen. Av vad som gått att 
uttolka från de här boplatserna tycks de bestå av 
flera spridda små enheter av hushåll, och det går 
inte att se några grupper av hus samlade inom ett 
markerat tun eller en gårdstomt. Den utveckling 
mot en förtätning av bebyggelsen som kunnat ses i 
exemplen från Södermanland har inte rymts inom 
de undersökta områdena. Jag har ovan föreslagit 
att ett möjligt område för en sådan gårdsgrupp 
kan ligga öster om Svanbys centrala del, något 
som också stärks av den delens dateringar till yng
re bronsålder. Det ytmässigt stora boplatsområdet 
med samtida dateringar är ytterligare ett belägg 
för detta extensiva bebyggelsemönster. Det jäm
förelsevis lilla boplatsmaterialet från Vallby norra 
faller in i samma mönster men ligger på alltför 
stort avstånd från Svanby för att ha kunnat ingå i 
något sammanhängande boplatsområde.

Anomalin ligger i skärvstenhögens frånvaro. 
Jag har fört fram att den stora bortodlingen och 
bristande inventeringar kan vara två tänkbara
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men inte fullt tillräckliga förklaringar till detta.
Alltså återstår den tredje stora möjliga faktorn. 

Kulturell särart. Skillnaden tycks ju ligga i att den 
betydelse som skärvstenshögens olika innebörder 
har i de bebyggelsemönster där de ingår som en 
karakteristisk del, inte är relevant här. Av något 
skäl har man inte anslutit sig till samma mönster 
annat än med några enstaka disparata inslag. Jag 
vill peka på några olika, möjliga skäl till detta som 
inte alls utesluter varandra. Det ena har med inne
börder i sig att göra. Det andra med det som hän
der mellan två angränsande områden ur ett cen
trum - periferi perspektiv. De har sin grund inom 
samma behov av idévärld som den som innefattar 
skärvstenshögen som ett uttryck av mentalitet. 
Det är viktigt att förstå att en betydelsefull del i 
en mental helhet inte kan tas bort utan att den er
sätts av en annan företeelse som inrymmer samma 
innebörd av identifikation i någon mening. En så 
stark företeelse som fenomenet skärvstenshög ut
gör med förmodligen en mängd olika innebörder 
borde ha ersatts av ett annat uttryck för samma 
slags innebörder. Skärvstenshögens olika varia
tioner är i sig ett uttryck av kulturell särart. Men 
uttryckandet av denna särart tycks inte relevant 
här. Har skärvstenens roll i sig inte samma men- 
talitetsinnebörd i ett utpräglat slättlandskap? Har 
kontakten och närheten till berget i de småbrutna 
landskapstyperna skapat företeelsen ”skärvsten” 
och gjort den till ett särskilt symbolladdat redskap 
i livsuppehället?

Stenens och bergets betydelse har uppmärk
sammats av flera forskare (t.ex. Kaliff 1997, 1999; 
Gerdin 1999; Hauptman Wahlgren 2000; Appel
gren 2000c). Till berget riktas bronsålderns kult- 
yttringar som skålgropar och ristningar, ur berget 
kommer den genom elden omvandlade skärvste
nen, krönrösena byggs in i bergets form, och gra
var byggs för att likna naturen. Bergets roll som en 
högsta punkt i landskapet och en länk till himlen 
och gudavärlden är universell (jfr. Eliade 1959).

Insikten om möjligheten att omvandla berg 
till värme kan ha inneburit en känsla av guda- 
given kunskap. Kanske kan man i ljuset av detta 
förstå förekomsten av offrade transformerande 
föremål som malstenar, metaller och människo
ben bland skärvstenen. Föremål som alla ingår i

en för bronsåldern övergripande religiös idé om 
återfödelse (jfr. Renck 2000). Men, det finns två 
sidor av detta mynt och en annan aspekt att be
grunda. Skärvstenshögen som statusmarkör. Att 
vara i besittning av en gudagiven kunskap innebar 
närhet till den sakrala makten och är därmed i sig 
maktlegitimerande enligt en förståelse om att de 
som ägde den politiska makten i samhället samti
digt var de som innehade den religiösa. Endast de 
ägde kunskapen om det heliga och endast de fick 
utföra ritualerna (jfr. Sundqvist 2002). Så, vad re
presenterar då egentligen mängden skärvstenshö- 
gar inom det täta stråket av rika kärnbygder? Om 
vi nu inte nöjer oss med den äldre forskningens 
funktionella förklaringar om faktisk förbrukning 
av skärvsten som endast relaterad till bosättning
arna och deras storlek, så måste helt andra saker 
belysas. Som att vi ser de största koncentrationer
na av bronsföremål i östra Mellansverige just här 
inom det täta stråket av skärvstenshögar. Särskilt 
norr och nordväst om Enköping, i Hagbyområdet 
norr om Örsundaån, och i området norr och väster 
om Uppsala där vi finner Hågahögen och Dragby. 
Därefter uppstår ett tomrum innan nästa stora 
koncentration dyker upp i Tierpsområdet (Jensen 
1986:21). Att mängden av bronsföremål bör tolkas 
i termer av makt och status står utan tvivel. Men 
är det också möjligt att tolka skärvstenshögarnas 
stora antal i sig, som ett uttryck av samma status? 
Förslagsvis i linje med tanken om de stora expone
rade gödselstackarna på folkvandringstidens stor
gårdar som ett synligt tecken på hur många djur, 
d.v.s. rikedom och status, man ägde? (jfr. Olausson 
1998^52). Kan antalet skärvstenshögar och anta
let bronser betraktas som två delar i samma ma
nifesterade uttryck av status? Om vi tror att detta 
resonemang äger rimlighet, så frågar man sig ge
nast varför detta uttrycksbehov inte fanns i Tierp. 
Eller, uttryckte man samma sak på ett annat sätt?

Om vi riktar blicken mot Upplands östra delar 
möter vi stora rösestråk. Där skärvstensstråket 
tycks upphöra nordost och öster om Uppsala vid
tar istället rösen, ut mot Roslagen och upp längs 
hela den uppländska kusten (Jensen 1986). I Mä
larlandskapen ingår röjningar, skärvstenshögar 
och hällristningar i rösemiljöerna. I stort ingår 
dessa miljöer i den östliga bronsåldersmiljön ända
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från de mellersta delarna av Kalmar län och upp till 
Mälarlandskapen. Här blir den nu ytterst frekvent 
upp till norra Uppland (Hyenstrand 1984:60). 
Riktar vi istället blicken norrut från Tierpsområ- 
det möter vi Norrland. Och, de norrländska kust- 
rösena. Men nu händer något med rösemiljön. De 
norrländska kuströsenas miljö avviker klart från 
den sydskandinaviska, för här saknas skärvstens- 
högarna. Att rösena här verkligen tillhör brons
ålder, kanske särskilt dess mellersta del, tyder en
ligt Hyenstrand nivåförhållandena på, vilket även 
Baudou tidigare konstaterat (Baudou 1977:113). 
Däremot är de rikare på variationer än vad rösena 
är i Mälarlandskapen (Hyenstrand 1984:60). Ett 
stort antal norrländska kuströsen har undersökts, 
särskilt i Ångermanland, men det stora flertalet 
har saknat fynd beroende på att de flesta har varit 
plundrade och stenarna omplockade. Några fynd 
har ändå gjorts, skelett har hittats i ett röse med 
en hällkista och brända ben i ett annat med två 
kistor. I såväl runda som ovala rosen förekommer 
hällkistor även om de är vanligare i de ovala. Men 
det finns också lägre belägna rosen runt Bottniska 
viken, särskilt på den finska sidan, som har inne
hållit fynd från järnålder. I Gästrikland finns en 
grupp lågt belägna rösen, 16 m ö.h. och ännu läg
re. Ett av rösena ligger så lågt, 12 m ö.h, att det 
borde tillhöra yngre järnålder och det innehåller 
en manslång stenkista. Stenkisterösen från järnål
der finns även i Finland.

Gustav Hallström som ägnat mycket arbete åt 
norrländska kuströsen myntade termen nykuströ- 
sen för de lågt liggande medan de högre liggande 
kallades fornkuströsen. Det är i flera av de senare 
som man har gjort fynd av föremål från bronsålder, 
från Medelpad ända upp till Västerbotten belägna 
på höjder från ca 30 till 90 m ö.h. De typologiskt 
närmare daterbara föremålen hör fr. a till den yng
re bronsåldern, men föremål som kan tillhöra såväl 
den äldsta som den yngsta bronsåldern finns också 
(Baudou 1959:162!. och där anförd litteratur).

När nu rösena som företeelse, delvis med för
ändrade och förstärkta innebörder, vilket enligt 
Hans Bolin (1999) visar sig i att de byggts på och 
plockas om i rituella syften, tar sig vidare upp mot 
Norrland så händer något på vägen. Något gör att 
skärvstenshögens roll i den arkeologiska miljön

där de båda tidigare ingick, inte längre är relevant. 
Rösena som företeelse fortsätter, sannolikt med 
något förändrade innebörder men fortfarande 
med samma konstruktiva drag, föremålsvärld och 
förändring av inre gravskick som ses i Sydskandi- 
navien från äldre till yngre bronsålder (Baudou 
1977:119), medan skärvstenshögen som företeelse 
försvinner helt.

Av detta förstår vi att vårt geografiskt isolerade 
Tierpsområde inte bara hade en lysande bränn
punkt i de stora korsande kommunikationsvä
garna, det utgjorde också en brännpunkt mellan 
två skilda kulturyttringar. Enligt centrum - peri
feri tänkandet avtar beroendet och identifieringen 
med centrum ju längre ut i periferin man kommer 
(Hyenstrand 1974; Kristiansen 1998). Starka ka
rakteristiska delar av kulturens centrum klingar av 
och upphör i periferin. Här kan blandformer upp
stå i kontakten med ett annat områdes periferi. 
Krocken mellan dessa periferier kan också skapa 
särskilt starka egna uttryck (särskilt Kristiansen 
1998:85!!.). Kanske är det i det här sammanhanget 
som de karakteristiska rösena och skeppssätt- 
ningarna i norra Upplands kustbygder kommer 
in i bilden. Man finner dem i Tämnaråns dalgång 
norr om Tierp, i Västland och Tolfta socknar längs 
Tämnaråns flöde ut mot havet (Frölund & Lars
son 2002:10). De har antagits vara från järnålder 
eftersom de dels ligger lågt i landskapet, dels finns 
som inslag på gravfält med gravar av yngre järn- 
ålderskaraktär eller nära den medeltida bygden 
(Frölund 2005 muntligt). Men skeppsättningar 
hör framför allt hemma i bronsålder förutom som 
ett kort återkommande inslag i vikingatid. Frågan 
är om denna datering till järnålder är helt opro
blematisk? Skulle de istället kunna förstås som 
bronsålderstida markeringar i bygder på samma 
sätt som skärvstenshögen? Som jag nämnt ovan 
tycks den rumsliga rörelsen av boplatsernas lägen 
genom tiden vara liten i Tierpsbygden. Kanske 
kan just dessa därför vara ett uttryck av en sådan 
kulturell särskildhet som kan uppstå när två peri
ferier möts.

Men själva Tierpsbygden med Tierpsslätten och 
Tämnaråns dalgång visar sig i det här samman
hanget som ett slags ingenmansland. Några vilsna 
rester av den rikt uttryckta skandinaviska brons-
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ålderskulturen längre söderut syns i de enstaka 
skärvstenshögarna och några få skålgropslokaler. 
Och i själva Tierpsområdet ser vi inga specifika ut
tryck av kulturell egenart.

Det isolerade Tierpsområdet skulle kunna för
stås som en ö, fast på fastlandet. Diskussioner har 
förts kring ”ön” som fenomen där man lyfter fram 
en benägenhet att skapa en egen kultur eller va
riation av kultur (Tarsala 1998). Samtidigt finns 
tankar om att man ”är sig själv nog” genom sitt 
geografiska läge långt från styrande centra. Den 
isolerade förekomsten av bronser häruppe har ti
digare förklarats ha sina rötter i den yngre sten
åldern då området kring Tämnarån fortfarande 
var en vik av den Baltiska Litorinasjön (Jensen 
1986:21). Innebörden av detta är ju att kontaktvä
garna för Tierpsområdet främst skulle ha varit sjö

vägen. Vilket kan förstärka bilden av en från den 
övriga kulturkretsen isolerad ”ö”. Kommunikatio
nerna har snarare riktats mot det öppna havet än 
mer svårforcerade landområden. Att så varit fallet 
ser vi också genom fynden av strimmig och deko
rerad keramik med proveniens från de baltiska och 
finska områdena på andra sidan Östersjön (Olaus
son 1993; Hjärthner-Holdar & Risberg 2002). 
Här vill jag understryka att det stora föremålsbe- 
ståndet ändå är det sydskandinaviska.

Havet möjliggjorde kommunikationerna fysiskt 
men innebar samtidigt ett psykiskt avstånd. Kan 
Tierpsområdet förstås så här? Som en egen värld 
på gränsen mellan två periferier där sydskandi
naviska skärvstenshögar upphör och norrländska 
kuströsen inträder, men där ingen av dessa förete
elser är deras. ■
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Summary
The Bronze Age in the Tierp district

T
he typical occurrence of heaps of fire-crack
ed stone in Bronze Age areas, is practically 
absent in the parish of Tierp and the same 
can be said for rock carvings. Why is it that two of 

the most well known components of Bronze Age 
environments are missing? Could a new survey of 
the area produce a more recognisable pattern or 
does the unusual distribution of ancient monu
ments have a different explanation?

Tierp is one of the richest agricultural areas in 
Uppland and therefore the most cultivated, leaving 
the pre-historic sites truncated by later ploughing. 
Could this perhaps be the reason? Damage and de
ficient surveys are two potential explanations, but 
they cannot satisfactorily explain the absence of 
heaps of fire-cracked stone. The significance of these 
mounds in the areas where they are an integrated 
part does not seem relevant here. For reasons un
known, it has not been thought necessary to adhere 
to the typical patterns, with few exceptions. Other
wise the similarities with the South Scandinavian 
Bronze Age tradition, regarding both objects, buri
als and settlements, are apparent. A third possible 
explanation is that different conditions in this part 
of Uppland may have led to a cultural distinction. 
The largest concentration of bronze objects in the 
eastern part of Central Sweden is concentrated to an 
area with accumulated heaps of fire-cracked stones. 
This area extends from south-eastern Västmanland 
to the north and west of Uppsala. The number of 
bronze objects then decreases until the next large 
concentration occurs in the Tierp area.
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The amount of bronze objects can be inter
preted in terms of power and status and possibly 
the many heaps of fire-cracked stone may be in
terpreted in a similar way. Could the number of 
heaps and bronze objects be regarded as two mani
festations of the same concept? If this reasoning is 
valid, the question remains why this form of ex
pression was not required in Tierp. Was the same 
meaning manifested in a different way?

Of further interest in this context are the char
acteristic cairns and ship settings in the coastal ar
eas of Northern Uppland. They are found in the 
vale of the Tämnaren River north of Tierp. Is the 
Iron Age dating of these monuments entirely un
problematic? Maybe they should be attributed to 
the Bronze Age and thus be an expression of the 
cultural idiosyncrasy that can appear when two 
peripheries meet. The Tierp district comes across 
as something of a no mans land where stray rem
nants of the Scandinavian Bronze Age culture re
veal themselves in sporadic occurrences of heaps of 
fire-cracked stone and a few sites with cup-mark. 
There are in fact no significantly different cultural 
expressions in the Tierp area, apart from the ab
sence of heaps of fire-cracked stone.

Instead, the isolated Tierp area can be seen as an 
island - on the mainland. The island as a phenom
enon has the propensity to create its own culture 
or variation of a culture. By its geographical loca
tion distant from the governing centres, the island 
is at the same time an entity to itself. Communica
tions of the Tierp area have in all probability tak-
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en the sea route rather than the more demanding 
overland route. This reinforces the interpretation 
of an isolated island, separated from the rest of the 
Nordic Bronze Age culture. Can the Tierp area 
be understood as a detached world on the border 
of two peripheries where the South Scandinavian 
heaps of fire-cracked stone cease and the northern 
coastal cairns appear, but where none of them are 
of domestic origin? ■



Vallby
Specialiserade bosättningar utmed Tämnarån

Anton Seiler, Riksantikvarieämbetet UV GAL,
Håkan Ranheden, Berit Sigvallius, Riksantikvarieämbetet UV Mitt

E
n närmare granskning av den moderna eko
nomiska kartan avslöjar att det nutida ad
ministrativa landskapet består av en myriad 
av olika fastigheter, ofta av högst varierande storlek. 

Denna bild, som är ett direkt resultat av avstyck
ningar och andra markskiften, skiljer sig markant 
från ägoförhållandena såsom dessa återges på det 
äldre lantmäterimaterialet, där sammanhängande 
större ägofigurer fortfarande går att utläsa. Bakom 
beteckningarna Vallby 1:3, Vallby 2:4, Fors 1:6 och 
Fäcklinge 2:10 döljer sig således den ursprungliga 
byn Vallby i Tierps socken, en fastighet som vid tre 
tillfällen och på tre olika platser kom att beröras av 
större arkeologiska undersökningar i samband med 
E4-projektet.

Vid en av dessa undersökningar, Djurstugan, 
påträffades boplatslämningar från början av sen- 
neolitikum (Ytterberg 2006a). Vid de två andra, 
Vallby södra och Vallby norra, framkom boplats
lämningar från huvudsakligen tidsintervallet folk- 
vandringstid-tidig medeltid, med mindre inslag 
av yngre bronsålder samt förromersk och romersk 
järnålder. Vid Vallby södra påträffades även ett 
gravfält från övergången mellan brons- och järnål
der (Seiler 2005; Häringe Frisberg & Seiler 2005). 
Dessutom kan nämnas att boplatslämningar från 
yngre järnålder och medeltid kunnat konstate
ras alldeles intill Vallby norra i samband med en 
schaktningsövervakning (Appelgren & Häringe 
Frisberg 2005).

Tillsammans har de arkeologiska insatserna i 
Vallby således berört en nästan obruten krono

logisk följd på drygt 3500 år, en distinkt kedja av 
empirisk data som gör det möjligt att rekonstru
era en stor del av byns förhistoria. Lägger man till 
analyserna av det historiska källmaterialet från 
Vallby som gjorts inom E4-projektet (Toliin m.fl.
2007) blir denna norduppländska by en av få i re
gionen vars utveckling kan följas någorlunda väl 
i ett så långt tidsperspektiv, från slutet av stenål
dern fram till våra dagar. Av mycket stor vikt för 
den fortsatta diskussionen är att överlagringar fö
rekom i väldigt liten utsträckning inom de under
sökta ytorna, vilket innebär att i princip varje kon
struktion, anläggning, fynd och prov med relativt 
god säkerhet kunnat knytas till en specifik kontext 
inom en snäv tidsperiod.

Inför varje undersökning formulerades ett an
tal frågeställningar, både på detaljnivå och mera 
övergripande. De förra, oftast platsspecifika, har 
kunnat behandlas och besvaras inom ramen för 
respektive rapport. De andra kräver däremot att 
lokalerna studeras tillsammans och även placeras i 
ett större perspektiv på bygdenivå för att överhu
vudtaget kunna beröras. Syftet med denna artikel 
är således att ta vid där rapporterna slutade, m.a.o. 
att studera Vallbys övergripande utveckling och 
dess plats i ett vidare sammanhang. Lämningarna 
från början av senneolitisk tid behandlas i flera 
andra sammanhang i E4-publikationerna (se t.ex. 
Stenbäck 2007) och kommer därför inte att bli fö
remål för ytterligare studier här. Detsamma gäller 
för bronsålderslämningarna som studeras utförligt 
av Renck i denna volym. Tyngdpunkten i den fort
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satta analysen läggs istället på Vallby under järn
åldern och medeltidens början, med fokus på bo- 
sättningsstruktur och socioekonomiska aspekter. 
Undantag utgörs av analysen av det arkeobota- 
niska materialet som berör både ett större område 
och ett breddare tidsspann. Om inget annat anges 
är grunduppgifterna hämtade från rapporterna.

Vallby - en kort bakgrund
Två bytomter och ett glest 
fornlämningsbestånd
Vallby är belägen i den nordöstra delen av Tierps- 
bygden, på den östra sidan av Tämnaråns dalgång. 
Denna dalgång utgörs av ett som mest en kilometer 
brett, öppet och flackt landskapsavsnitt, inklämt 
mellan vidsträckta och skogsbevuxna moränhöj

der i öster och åfåran i dalgångens mitt. Området 
domineras av flack, svagt sluttande åkermark, men 
i övergången mellan skogen och den öppna delen 
av dalgången hittas även ett småbrutet landskap 
med inslag av mindre åkrar, hagar och morän
backar. Marken närmast Tämnarån består av del
vis skogsklädda våtängar. Den nuvarande gårds
bebyggelsen är koncentrerad på ett planare parti 
mitt i åkermarken. Nivåerna i dalgången varierar 
mellan 20 och 35 m ö.h. Angränsande fastigheter 
är Fors i sydväst, Skämsta i nordost och Svanby i 
nordväst på andra sidan Tämnarån.

Det äldsta kända skriftliga belägget för Vallby är 
från år 1426 då fastigheten omnämns som Walby. 
På 1540-talet hade byn tre skatthemman och en 
skatteutjord (DMS 1:4:80). Den geometriska av
mätningen från år 1640-41 vittnar om att Vallby 
vid denna tid hade dubbla bytomter, en sydöstlig 
med två hemman belägen vid byns nuvarande

Figur 1. Geometrisk avmätning från år 1640-41 över Vallbys inägor med ytorna som undersöktes 2002 och 2003 
markerade.

Figure 1. Cadastral map from 1640-41 depicting Vallby’s infields with the areas investigated in 2002 and 2003 marked.
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läge, och en nordvästlig med ett hemman närmare 
Tämnarån. Bytomterna var sammanbundna av en 
väg, och ytterligare en väg eller fägata ledde mot 
skogsmarkerna i sydost. Åkermarken var indelad i 
fyra gärden runt bebyggelsen, medan de lägre par
tierna mot Tämnarån utnyttjades som ängsmark. 
Utmarken var belägen på moränpartierna i sydost, 
som en drygt en kilometer bred och nästan en mil 
lång remsa som sträckte sig över moränområden 
fram till sjön Strömaren i öster (fig. i; se även 
Pettersson i denna volym). Av en storskifteskarta 
från år 1735 framgår att samtliga tre hemman tidi
gare, d.v.s. före år 1640, legat vid den nordvästra 
bytomten. Denna har ursprungligen således varit 
större, men efter en vådeld flyttades två hemman 
till det som skulle bli den sydvästra tomten, ett 
område som tidigare använts som svinvall (Toliin 
m.fl. 2007). Av storskifteskartan från år 1787-88 
framgår att den nordvästra bytomten då hade 
övergivits helt och att marken istället brukades 
som åker. En viktig detalj är att lantmätaren an
tecknat att jorden på den västra delen av den forna 
bytomten bestod av ”svartmylla” (se fig. 3). Detta 
syftar sannolikt, åtminstone delvis, på den kultur- 
påverkade jorden från den övergivna bebyggelsen, 
men före själva undersökningen föddes även tan
ken om att detta kunde indicera en förhistorisk 
bosättning. Bytomtens forna läge kan idag anas 
genom en svag förhöjning i terrängen.

Fram till nyligen var inga fasta fornlämningar 
kända i Vallby. Några stensättningar, en hög och 
en skärvstenshög påträffades på två olika plat
ser vid skogskanten i samband med utredningen 
och förundersökningen (Aspeborg m.fl. rppg^pf.; 
Larsson & Åstrand 1996b) men t.ex. större grav
fält lyser med sin frånvaro. Grannfastigheterna 
Fors och Skämsta har båda ett flertal förhållande
vis stora gravlokaler inom sina ägogränser (se Sei
ler i denna volym) och det är därför inte omöjligt 
att gravbeståndet i Vallby drabbats särskilt hårt av 
bortodling. I detta sammanhang kan man inte ute
sluta att några av de talrika små cirklarna som är 
avbildade i åkermarken på det äldre kartmaterialet 
egentligen var gravar. En cirka 20 meter i diameter, 
rund formation i ängsmarken på storskifteskartan 
kan även den vara en indikation på en bortodlad 
fornlämning, i detta fall en större hög (se fig. 3).

Vallby södra
Undersökningsytan med namnet Vallby södra var 
belägen ett hundratal meter sydväst om den sydös
tra bytomten. De äldsta lämningarna som påträf
fades där härrör från yngre bronsålder och förro
mersk järnålder. De utgjordes av ett gravfält med 
stensättningar och blockgravar, några skålgropar 
och nedgrävningar samt ett grophus. Boplatsläm
ningarna från denna tid är egentligen magra, utan 
spår av stolphuskonstruktioner, men troligen finns 
mycket mer att upptäcka utanför exploateringsy- 
tan, både i väster och öster. Möjligen avspeglar de 
konstaterade inslagen en gles, oregelbunden och 
spridd bebyggelsebild, såsom det ofta konstaterats 
i östra Mellansverige under denna tid (Olausson 
I998a:i04f.; Göthberg 20oo:93ff.). Från romersk 
järnålder fanns en enda stor härd, även i detta fall 
är det sannolikt att merparten av spåren från den
na tid finns utanför det berörda området. Huvud
delen av lämningarna vid Vallby södra härrörde 
istället från folkvandringstid-tidig vendeltid, i 
form av fem stolphus, ytor för matlagning och av
fallshantering, hägnader och åtminstone en grav. 
Den sammanlagda bilden tyder på att det rör sig 
om en byliknande enhet, bestående av tre till fem 
samtida och närliggande gårdar med egna gårds
tomter och möjligen egna gravfält, placerade kring 
en gemensam plats, ett bytun (fig. 2).

Paralleller till den nyss skisserade bebyggelse
strukturen tycks kunna anas på andra håll i Mä
larlandskapen, inte minst vid Grannbyn Skäm
sta (Häringe Frisberg & Seiler 2005:5^. och där 
anförd litteratur; se även Schmidt Sabo 2005). 
Gynnsamma faktorer såsom förhållandevis bra 
bevaringsförhållanden och den undersökta ytans 
utbredning gör dock Vallby södra till det hittills i 
särklass tydligaste exemplet.

Med undantag för ett litet fyrstolpshus från slu
tet av vikingatiden eller början av medeltiden lyste 
spår från yngre perioder med sin frånvaro.

Vallby norra
Undersökningsytan som kom att benämnas Vallby 
norra var belägen i direkt anslutning till den nord
västra bytomten såsom denna återges på 1640 års
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karta. Den berörde även det sydvästra hörnet av 
tomten enligt kartan från år 1735 (fig. 3).

De äldsta lämningarna som påträffades inom 
undersökningsområdet härrör från yngre bronsål
der och allra äldsta järnålder, cirka 900-400 f.Kr. 
Till dessa hör ett mindre treskeppigt hus, ett par 
kokgropar samt sannolikt även ett stort antal min
dre stolphål. Dessa lämningar låg cirka 25 m ö.h, 
vilket innebär att de under den aktuella tidsperio
den bör ha varit belägna i direkt anslutning till de 
låglänta våtmarkerna i den forna havsviken. An
tagligen utgör huset och det anslutande aktivitets
området en mindre del av en boplats från yngre

bronsålder-äldsta järnålder som huvudsakligen 
ligger utanför undersökningsområdet, förslagsvis 
sydväst därom.

Den enda företeelsen som daterats till resteran
de del av förromersk järnålder är ett 14C-daterat 
bränt sädeskorn som tillvaratogs från ett större 
odlingslager. Det sistnämnda är med all säkerhet 
av yngre datum och fyndet indicerar istället att 
lämningar från denna tid finns i närområdet.

Lämningar från romersk järnålder verkar sak
nas helt vid Vallby norra och början på nästa bo- 
sättningsfas kan istället skönjas under folkvand- 
ringstid och vendeltid genom ett fyrstolpshus med

Figur 2. Modell över Vallby södras rumsliga 
organisation under folkvandringstid-äldsta vendeltid 
med ett utsnitt ur storskifteskartan i bakgrunden (efter 
Häringe Frisberg <éf Seiler 200$:fig. 22).

Figure 2. Model of the spatial organisation ofVallby 
södra during the Migration and early Vendel periods, 
superimposed on a section of a cadastral map (after 
Häringe & Seiler 2 0 05, fig 22).
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Figur 3. Den vikingatida 
och tidigt medeltida 
bebyggelsen vid Vallby norra. 
Bakgrunden utgörs av ett 
utsnitt ur storskifteskartan.
De undersökta ytorna samt 
utbredningen av bytomten 
enligt kartorna från 1640-41 
(blå linje) respektive 1735 
(brun linje) är markerad. 
Observerade den orangea 
rektangeln som motsvarar 
området med ”svartmylla”, 
liksom cirkeln i ängsmarken 
som sannolikt är en storhög.

Figure 3. Viking and early 
medieval settlement at Vallby 
norra. The background consists 
of a section of a cadastral 
map. The investigated areas 
are marked, as is the extent 
of the village toft, according 
to the 1640-41 (blue line) 
and 173s (brown line) maps. 
Observe the orange rectangle 
corresponding to the area with 
“black soil” and the circle in 
the meadowland, which is 
probably a large mound.

angränsande täktgropar samt två härdar och en 
kokgrop i undersökningsområdets norra del. Slu
tet av vendeltiden är även representerad genom 
en grav i form av en brandgrop utan överbyggnad 
och som innehöll brända ben av människa och 
hund samt en järnnit. Möjligen vittnar denna grav 
tillsammans med den troliga storhögen om ett

idag helt försvunnet större gravfält, som i okänd 
omfattning sträckt sig nordväst och norr om den 
forna bytomten.

Under vikingatid och tidig medeltid, med start 
i slutet av 800-talet, inträffar en kraftig bebyggel
seexpansion med som mest åtta samtida stolphus, 
varav ett ovanligt brett (se nedan), en bebyggelse
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expansion som har sin höjdpunkt under 1000- och 
1100-talen. Under 1200-talet avtar denna bebyg
gelsefas kraftigt, för att sedan försvinna nästan 
helt under 1300-talet och början av 1400-talet.

Antalet samtida hus ger vid handen att bebyg
gelsen vid Vallby norra åtminstone under perioden 
900- till 1100-tal, och förmodligen redan tidigare, 
bestått av flera närliggande gårdar med flera hus
håll. Denna bosättningsform kan betraktas som 
en form av bybildning, i den mening en samling 
samverkande bruksenheter inom ett gemensamt 
avgränsat område.

Södra och norra 
tillsammans ger svaren
Kronologisk utveckling och 
bosättningsformer
Vid första anblicken kan bebyggelseutvecklingen i 
Vallby förefalla relativt enkel att rekonstruera. Järn
ålderns äldre delar verkar ha karakteriserats av en 
rörlig bebyggelse, för att under 400- och 500-talen 
ersättas av en mer statisk, byliknande struktur med 
flera gårdar vid Vallby södra. Till dessa gårdar hör
de enskilda, mindre gravfält och ett utkantsområde 
vid Vallby norra. Under vendeltidens första århund
rade överges boplatsen vid Vallby södra helt och 
istället etableras flera gårdar vid Vallby norra, en 
bebyggelse som expanderar fram till 1100-talet för 
att sedan kraftigt avta mot 1300-talet. Till den sen- 
vendeltida och vikingatida fasen av denna bebyg
gelse hör ett gravfält lågt beläget mot Tämnarån. 
Arkeologiska belägg saknas för 1400- och 1500-ta- 
let men tre hemman är belagda från det skriftliga 
källmaterialet. Enligt det äldre kartmaterialet tycks 
flera gårdar finnas kvar i höjd med den nordvästra 
bytomten fram till 1600-tal, då först två, sedan yt
terligare en gård flyttas till sydöstra tomten. Grovt 
förenklat skulle man kunna säga att man i princip 
från 400-talets början fram till 1600-talet kan följa 
samma gårdsgruppering och dess olika förflytning- 
ar. En rad indicier tyder emellertid på att så inte 
fallet, och man får istället anta att bebyggelseut
veckling varit betydligt mer intrikat.

Först och främst är det viktigt att ha i åtanke 
att undersökningarna berört endast en liten del av 
Vallbys inägomark. Uppgifter om svartmylla på 
flera ställen i anslutning till den sydöstra bytomten 
och ett par kända härdar och gropar är exempelvis 
tecken på att flera boplatser finns i närområdet 
(Appelgren & Häringe Frisberg 2005; Toliin m.fl.
2007). Dessa är naturligtvis varken avgränsade el
ler än mindre daterade, men att Vallby södra skulle 
vara den enda bebyggelsekärnan under folkvand- 
ringstid och tidig vendeltid är långt ifrån säkert.

Att Vallby norra skulle vara en kronologisk 
uppföljare till Vallby södra får inte heller tas för 
givet. Härdarna, kokgroparna och fyrstolpshuset, 
d.v.s. för utkantsområden karakteristiska anlägg
ningar och konstruktioner, som konstaterats vid 
Vallby norra vittnar exempelvis om att en boplats 
sannolikt etablerats i närheten redan under folk- 
vandringstid och vendeltid. Ett inte alltför djärvt 
påstående är att de centrala delarna av denna bo
plats var lokaliserade på den låga förhöjningen 
öster därom, i höjd med den karterade rektang
eln av ”svartmyllan”. Redan under vikingatid fick 
lägre belägna, och ur dräneringssynpunkt mindre 
attraktiva områden användas för byggnationen 
av nya hus, sannolikt beroende på brist på plats 
inom boplatsens redan bebyggda delar. Att man 
helst velat hålla sig till det högre belägna området 
framgår dock av att tre av stolphusen byggts på 
nästan samma plats samt av att deras omedelbara 
omgivning var den mest anläggningstäta. Dessa 
förhållanden kan jämföras med dem kring husen i 
sydost, där den närmast totala avsaknaden av akti- 
vitetsspår var påtaglig. Att främst lämningar från 
vikingatid och tidig medeltid påträffats vid Vallby 
norra torde således bero mest på exploateringsy- 
tans utbredning än på den berörda boplatsens 
sammanlagda kronologiska tillhörighet.

Om tolkningen ovan är riktig kan man dra slut
satsen att den folkvandringstida och tidigt vendel- 
tida bebyggelsen Vallby bestått av åtminstone två 
kärnor, den ena i närheten av moränområdena, 
den andra inte så långt ifrån Tämnarån. Därmed 
inte sagt att de varit lika stora eller organiserade 
på samma sätt, tvärtom kan skillnaderna ha varit 
stora. Detta framgår inte minst av placeringen i 
landskapsavsnitt med helt skilda förutsättningar,
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samt av utvecklingen under resten av yngre järn
ålder, med Vallby södra som upphör helt medan 
Vallby norra expanderar kraftigt.

En följdfråga som det ovannämnda genererar 
är naturligtvis vad som hände med gårdarna vid 
Vallby södra i början av 6oo-talet. Flera indicier 
tyder på att de flyttat närmare eller rent av in på 
det centrala impedimentet, där den sydöstra by
tomten senare är belägen. Framför allt framstår 
detta läge som mycket centralt i Vallbys ägor, i an
slutning till samtliga fyra åkergärden och lika nära 
ängs- som urmarkerna under historisk tid, och 
knappast mindre attraktivt för bosättningar un
der yngre järnålder. Dessutom torde fyrstolpshu- 
set från sen vikingatid-tidig medeltid vid Vallby 
södra indikera en bosättning i närheten.

Bakom övergivandet av boplatsen på lermark 
vid Vallby södra och nyetableringen närmare el
ler på det centrala stora impedimentet kan man 
ana att en omfattande omstrukturering i bebyg
gelsestrukturen ägde rum under 6oo-talet. Detta 
är långt ifrån unikt för Vallby, utan liknande för
hållanden har konstaterats vid otaliga tillfällen på 
samtida boplatser över hela östra Mellansverige 
(t.ex. Göthberg 2000). De bakomliggande orsa
kerna till denna process är ännu oklara och pro
blemområdet är alldeles för stort för att egentligen 
avhandlas närmare i denna artikel. Som ett bidrag 
i debatten kan dock påpekas att övergivandet av 
en ytmässigt stor boplats i lermark måste ha fri
gjort en stor areal odlingsbar mark. Detta tyder 
i sin tur på en ökad betydelse av åkerbruket, vil
ket verkar få stöd i det arkeobotaniska materialet 
(se nedan). En ökad betydelse av lermarkerna för 
produktion av odlade växter kan även till viss del 
förklara den byggnadstekniska utvecklingen som 
sker under loppet av yngre järnålder, med lerkli- 
nade stolphus som börjar försvinna till förmån för 
timrade byggnader. Teknikerna som användes i de 
nya husmodellerna var kända redan under romersk 
järnålder (Ramqvist rppS^qff.), m.a.o. rörde det 
sig knappast enbart om nya innovationer. Istället 
kan utvecklingen helt enkelt avspegla lerans änd
rade betydelse från byggnadsmaterial till värdefull 
grund för en agrar produktion. En 350 år gammal 
tall som fälldes på 1300-talet vittnar om god till
gång på virke, och indirekt om att omställningen

från en byggnadstradition till en annan måhända 
inte var så omständligt för Vallbyborna.

Ekonomiska förhållanden
Ull och svinkött
På de båda boplatserna i Vallby skiljer sig den ani- 
mala produktionen markant från övriga boplatser 
i området och även från förhistoriska boplatser ge
nerellt (hg. 4). Men skillnaderna är inte desamma.
I benmaterialet från Vallby norra hnns väldigt 
mycket gris, medan det i Vallby södra är fåret som 
dominerar. Vallby norra är från yngre järnålder 
medan Vallby södra är från äldre järnålder. Trots 
att boplatserna ligger mycket nära varandra hnns 
det med andra ord ingen möjlighet att befolkning
en här skulle ha delat upp den animala produktio
nen sinsemellan, eftersom det är hera hundra års 
tidsspann mellan dem.

Normalt är det nötkreatur som dominerar den 
animala produktionen. Kor ger mjölk, kött och 
skinn. Mjölkens betydelse var säkert underordnad 
med tanke på den ringa kvantitet som förhistoriska 
kor producerade. Köttet hade säkert en mycket stor 
betydelse, ett nöt ger betydligt större mängder kött 
än en gris och, framförallt, större än ett får eller en 
get. Hudarna måste ha varit av en mycket stor be
tydelse, av nötläder kan en mycket stor mängd va
ror produceras. Hudarna är dessutom lätta att salta 
och torka för långväga frakter för avsalu. I Vallby 
fanns också mycket riktigt en rätt stor mängd nöt, 
de bidrog med cirka 40% av köttproduktionen 
både under äldre och yngre järnålder. Samtidigt är 
det en betydligt mycket lägre andel än på övriga 
boplatser i området där köttet från nöt stod för 65 
till 90 % av all köttproduktion.

Drygt 50 % av köttproduktionen på Vallby södra 
kommer från får eller get. De båda arterna är så 
nära besläktade, och lever under så likartade för
hållanden, att utseendet på deras skelett skiljer sig i 
mycket liten grad. Det är därför omöjligt att avgöra 
hur stor andel av djuren som var får och hur stor del 
som var getter. I osteologiska undersökningar är 
den vanligaste beteckningen för de båda djuren ”får 
eller get”. Att inte kunna skilja arterna åt är natur
ligtvis inte tillfredsställande, för även om arterna är 
mycket likartade så skiljer sig deras habitat något,
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Figur 4. Relationen mellan olika djur i benmaterialet (bearbetad efter Wigh 2007).

Figure 4. The relationship between different animals in the bone material (edited after Wigh 2007).

getter kan till exempel hållas på betydligt magrare 
marker än får. De produkter som man får från get
ter är framförallt mjölk, men även kött och skinn. 
Från får kan man få mjölk, kött, ull och fällar.

Den mjölk som de båda arterna ger är visserli
gen näringsrik, men kvantiteten är liten. Har man 
magra utmarker, som uppenbarligen är fallet på 
Vallby södra med närheten till moränområdena, är 
det förstås fördelaktigt att hålla får och getter där. 
Ju magrare marker, desto fler getter och färre får.

Från getter kan man få mjuka skinn som kan 
lämpa sig bra för till exempel kläder och handskar, 
men endast fåret ger ull som kan spinnas till garn 
och därför har ett betydligt större användnings
område. Fårets fäll är dessutom mer långhårig 
än getens, och lämpar sig därför bättre till varma 
plagg, åkpåsar, täcken mm.

Sannolikt har människorna även konsumerat 
köttet från båda arterna, men eftersom det aldrig 
är fråga om några stora mängder kött från något 
av djuren, kan det knappast ha varit den mest vä
sentliga anledningen till det stora antalet djur.

Om man höll getter i någon större mängd un

der förhistorisk tid vet vi inte, men vi kan kanske 
utgå från att det förhåller sig så. Under 1600-talet 
fanns både får och getter på gårdarna i Vallby, och 
getterna utgjorde 15% av det totala antalet djur 
(Toliin m.fl. 2007). Under 1700- och 180o-talen 
finns inga getter upptagna i bouppteckningarna 
och antalet djur, om de fanns där, blir inte lätt 
att uppskatta. Idag kan vi konstatera att getkött 
knappast står på menyn i det här landet, kanske 
beroende på köttets starka och särpräglade smak. 
Mjölken tar vi vara på än idag, och det är den som 
är den främsta, många gånger kanske den enda, 
produktionsanledningen till att vi fortfarande hål
ler getter. Om getmjölken minskade i värde, till 
exempel på grund av en ökad produktion av ko
mjölk, fanns kanske ingen anledning att hålla get
ter i någon nämnvärd utsträckning längre. Fåret 
är däremot det enda av husdjuren som ger ull, och 
ullens betydelse är stor. Det är möjligt att det stora 
antalet benfragment från får/get som vi har kun
nat identifiera från den äldre järnålderns Vallby 
till absolut största delen faktiskt utgörs av får.

Ungefär 60 % av köttproduktionen på Vallby
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norra kommer från gris. Får finns det endast en 
försvinnande liten del av och nötkreatur står för 
knappt 40 % av köttproduktionen. Inte heller på 
Vallby norra finns det några bevis för att befolk
ningen skulle ha varit särskilt stor, även om det 
helt klart rör det sig om fler än en enda gård. M.a.o. 
verkar det inte som om det under yngre järnålder 
funnits extremt många munnar att mätta här, och 
det finns följaktligen inte någon enkel förklaring 
till den stora produktionen av griskött.

Emellertid är produktionsmonstret vad man 
brukar kalla urbant, här har funnits många män
niskor som behövde mat utan att de själva deltog 
i jordbruksproduktionen. I det sammanhanget 
är det klart fördelaktigt att föda upp grisar, de är 
lätta att hålla och producerar stora mängder kött. 
Grisen ger kött, möjligen också skinn. Svinläder, 
som är mjukt och porigt, kan användas till hand
skar och kläder. Grisen ger ingen ull och inte hel
ler mjölk. Den allt överskuggande anledningen till 
att föda upp grisar är en köttproduktion.

Eftersom benfragmenten faktiskt fanns kvar på 
platsen har grisarna inte fraktats härifrån, varken 
som levande djur för att slaktas någon annanstans, 
eller som slaktdetaljer. Även om det naturligtvis 
hade varit möjligt att transportera både levande djur 
och slaktdetaljer per båt, så har köttet från grisarna 
konsumerats på platsen. Följaktligen har här fak
tiskt funnits proportionerligt fler människor, som 
behövde utspisas, än på en ordinär agrarenhet.

Av allt att döma har det vid Vallby norra pågått 
en verksamhet som krävde mycket mat, tillredd cen
tralt och konsumerad av många människor. Vallby 
norra är inte en traditionell bondgård under yngre 
järnålder. Enligt de arkeologiska undersökningarna 
finns det ingenting som talar för att befolkningarna 
har varit större på de båda Vallbyboplatserna än på 
övriga boplatser från samma tidsperioder. Det kan 
därför inte argumenteras för att människorna på 
Vallby södra hade en stor mängd får för att de, på 
grund av sitt antal, behövde en stor mängd kläder. 
Inte heller att de som bebodde Vallby norra skulle 
ha varit så många att de behövde en stor köttpro
duktion för att utspisa de boende. Därför bör det 
finnas en annan anledning till att animalieproduk- 
tionen på de båda boplatserna har en annorlunda 
inriktning än vad vi är vana att se.
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Landskapsutveckling och agrara ambitioner

Generellt sett kan man säga att Tierpsbygden är 
beläget mitt i ett ganska omfattande sedimentom
råde 25-35 meter över havet. Här finns glaciala och 
postglaciala leror liksom grövre och mer komplext 
sammansatta sediment inkluderande varvig mo, 
mjäla eller ännu grövre fraktioner. Längs Täm- 
narån består jorden mest av svämsediment. Öster 
om Tierp är marken emellertid något högre belä
gen och präglas i första hand av moräner med ställ
vis hög blockhalt men också av avgränsade partier 
med tunna torvskikt på markytan. I nordostlig rikt
ning från Tierp löper Uppsalaåsen ganska obruten 
i sin gestaltning längs den gamla E4:an.

I anslutning till dessa sedimentmarker i Tierp- 
strakten har inom projektet framtagits ett pollen
diagram som baseras på analyser av en borrkärna 
från Oxkärret och har utförts av Sven Karlsson 
(Karlsson 2004). Oxkärret ligger ett par kilome
ter SSO om Månkarbo och ingår som en del av 
det låglänta sedimentområdet och som mot söder 
ansluter till sjön Tämnaren. Platsen för Oxkärret 
bör under senmesolitisk tid ha funnits nära havet. 
Ur både geografisk och topografisk synvinkel kan 
man tycka att förhållandena kring Månkarbo bor
de ha tillräckligt mycket gemensamt med Tierps
bygden i övrigt för att pollendiagrammet från Ox
kärret skall kunna betraktas som relevant även för 
det området. De ligger inte så långt från varandra 
och inte minst inom samma dalgång.

Ett annat pollendiagram har utarbetats av Eli
sabeth Almgren (Almgren 2005a) på en borrkärna 
som tagits i sjön Strömmaren. Strömmaten ligger 
inom den östligare moränmarken en knapp mil 
öster om Tierp på ca 30 meter över havet och bör 
därmed ha varit i nivå med det dåvarande havet 
under tidig- eller mellanneolitisk tid. Trots att 
Strömmaren finns inom den allmänt mer höglänta 
moränmarken ligger den lägre än Oxkärret efter
som landet här i stort sänker sig österut.

Genom de arkeologiska undersökningarna av 
Svanby har också den äldre utvecklingen i området 
kring Tierp kunnat följas. Svanby ligger i Tierps 
nordöstra delar och är huvudsakligen belägen på 
glaciallera. Det man fann vid utgrävningarna av 
Svanby var mer eller mindre spridda boplatsläm
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ningar från mellersta bronsålder till förromersk 
järnålder. Lämningarna ifråga uppträdde främst 
i koncentrationer inom undersökningsområdets 
centrala del (belägen på ca 28-29 m ö.h.) och man 
har antagit att boplatsen i första hand hade en mer 
extensiv funktion under denna tid, d.v.s. att man 
nyttjade marken för bete och/eller som en foder
källa (Renck 2004). Makrofossilanalyserna från 
Svanby har emellertid främst givit signaler om 
odling eller åtminstone hantering av säd även om 
lämningarna inte var särskilt markanta. Detta gäl
ler de äldsta skedena i Svanby, d.v.s. den mellersta 
bronsåldern och en del av den yngre bronsåldern.

Att det fanns en mer utspridd eller allmän akti
vitet i Tierpsområdet under bronsåldern har också 
framgått av dateringarna från flera av de under
sökta platserna som t.ex. Vallby norra och Vallby 
södra liksom från grannbyn Skämsta även om det 
inom dessa platser främst har varit järnålderns 
lämningar som har stått i fokus (Frölund & Lars
son 2002). I Skämsta fanns spår av en bronsålders- 
bosättning där näringen i första hand utgjordes av 
husdjurshållning medan odlingsspåren var fåtaliga. 
Benmaterialet från Skämsta kom framförallt från 
nötkreatur men även från får och i lägre grad från 
gris. Enstaka ben fanns även från häst liksom från 
vilda djur som älg, kronhjort, fågel och av fisk.

Om man i pollendiagrammet från Oxkärret för
söker tolka landskapsutnyttjandet under just brons
åldern stöter man emellertid på problem eftersom 
denna tid faller inom de delar av lagerföljden som 
korrelerar mot övergången från sediment till torv 
och där material sannolikt oxiderat, d.v.s. brutits 
ner. Det är ganska vanligt att det fattas torv eller 
gyttja i just detta övergångsskede där sjön grundats 
upp och luften fått fritt tillträde till det organiska 
material som inlagrats. De nivåer i pollendiagram
met som ändå kan bedömas inrymma bronsåldern 
innehåller emellertid endast svaga antropogena 
signaler som tycks tillta något i de ovanliggande 
nivåer som bör motsvara äldsta järnålder.

Frågan är därmed om potentiella indikationer 
på bronsålderns eventuella odlarmöda gått förlo
rad genom oxidation eller om de i stället bedrivits 
på platser som inte kunnat generera sådana signa
ler i framtida pollendiagram.

För Upplandsskogarnas vegetationsomvandling

har granens etablering och vidare existens varit 
central och av pollendiagrammet från Strömma- 
ren att döma får man intrycket att granens etable
ring skedde mycket tidigt i norra Uppland, redan 
under yngre bronsålder, och i diagrammet syns 
etableringen skarpt och tydligt på de nivåer som 
14C-daterats till 900-800 f.Kr.

Som en kraftfull konsekvens av granens eta
blering märks också en distinkt förändring i pol
lensammansättningen. De flesta lövträd minskar 
kraftigt. Man kan diskutera huruvida det är den 
stora mängden granpollen som orsakat detta eller 
om det har mer antropogena förklaringar. Att de 
sannolikt talrika pollenkornen av gran pressat ner 
de andra arternas andelar är helt klart eftersom alla 
trädpollen delar på too procent, men frågan är om 
granens spridning och etablering gynnats av män
niskans ingrepp i den existerande lövvegetationen. 
Så är sannolikt fallet, vilket också stärker slutsat
sen att människan under den yngre bronsåldern 
och den äldsta järnåldern nyttjade området kring 
sjön Strömmaren både för betesgång, fodermarks- 
bruk och odling. Efter detta är de antropogena 
indikationerna i pollendiagrammet mycket svaga 
eller obefintliga och återkommer svagt under san
nolikt den tidigare delen av romersk järnålder.

Det är också i lagren från just den yngre brons
åldern/äldsta järnåldern som de flesta av sädes- 
slagsfynden gjordes i materialet från Svanby. I 
proverna därifrån fanns enstaka frön av både korn 
och vete men framförallt noterades flera havrefrön. 
Fynden av havre är intressanta eftersom fettrika 
frön annars brukar vara starkt underrepresente- 
rade i brända kontexter. Många gånger noterar 
man enstaka brända havrefrön och det vanliga är 
då att man tolkar dem som mer eller mindre oav
siktligt inslag i annan gröda. I det här fallet är det 
osäkert huruvida det rör sig om den odlade arten, 
eftersom inga agndelar påträffats, men det är i alla 
händelser anmärkningsvärt att fynden av dessa 
fettrika sädesslagsfrön dominerar över de mer 
stärkelserika typerna. Detta bör kunna tolkas som 
att man avsiktligt hanterat havre. Ett spontant in
slag av sådana fragila frön skulle knappast kunna 
dominera över de avsiktligt odlade och betydligt 
mer resistenta fröerna.

Fynden av havre i proverna från Svanby måste
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betraktas som gamla enligt de observationer som 
hittills gjorts i Sverige även om man också måste 
utgå från att havrefrön i de flesta fall är starkt un- 
derrepresenterade. Den relativa frånvaron av frön/ 
frukter från örter anger också det ganska normala 
förhållandet att fragila växtrester från äldre tider 
inte finns bevarade, vilket ger anledning att tro att 
havrefröerna en gång varit betydligt mer frekventa 
på markytan.

Fynd av växtmaterial från äldre järnåldern 
är förhållandevis fåtaliga och utgörs av ett antal 
kornfrön från Skämsta, där enstaka sådana frön 
låg i stolphålsfyllningar inom ett hus från förro
mersk järnålder, samt ett bröd/kubbvetefrö från 
Svanby. För Svanbys del tycks emellertid kulmen i 
markutnyttjande (så som det framgår av odlings- 
resterna) nu ha passerats.

En omständighet som är slående, och som fram
går av båda pollendiagrammen är att ädellövträden 
egentligen aldrig tycks ha återhämtat sig efter den 
nedgång som syns i de lager som bedöms korrelera 
mot yngre bronsålder eller äldsta järnålder. Som 
nämnts är frågan i vilken grad dessa hållits i schack 
genom människans försorg eller i vilken mån de
ras representation skenbart undertryckts i pollen
diagrammen genom den procentuella beräknings
metoden. Man kan anta att granens permanenta 
etablering skapat en förändrad markmiljö och en 
annan jordmån som inte var särskilt gynnsam för 
dessa ädellövträd. Ädellövträdens mer eller mindre 
permanenta tillbakagång framgår av flera pollen
diagram från norra Uppland, varför man borde 
kunna utgå från att detta inte bara rört sig om 
mer lokala förändringar. Det är också just de mest 
näringskrävande ädellövträden som tycks ha varit 
minst benägna att återta sina positioner i landska
pet, medan eken verkar ha klarat sig bättre. Den 
trivs även på lite magrare marker och bör ha klarat 
markförändringarna efter granens etablering bättre 
än de mer krävande träden. Under denna tid nytt
jades inte heller eken på samma sätt som t.ex. asken 
och linden, från vilka man under förmodligen alla 
tider tagit löv som extra foder till kreaturen.

I pollendiagrammet från Oxkärret finns svaga 
men ändå kontinuerliga odlingsindikationer i de 
nivåer som borde motsvara romersk järnålder. Det 
rör sig om enstaka pollen av ospecificerad säd och

av korn i korresponderade lager. Övriga tecken i 
pollenproverna är ganska diffusa, men utgörs av 
sporadiska noteringar från betes- eller gräs/ängs- 
marksväxter.

Den yngre järnåldern kan därefter följas ganska 
bra i pollendiagrammet från Oxkärret. Här utgörs 
de analyserade lagren av vitmosstorv, vilken i regel 
har en mer okomplicerad tillväxt även om denna 
kan variera, liksom att humifieringsgraden också 
kan vara olika. Strax ovan de just nämnda lagren i 
Oxkärrets lagerföljd tycks spåren av odling upphö
ra (d.v.s. i den mån frånvaron av de redan fåtaliga 
pollenkornen av säd ska anses som relevanta för en 
sådan tolkning). Det är nu förmodligen den yngre 
järnålderns utveckling man ser och pollenspåren 
av just sädesslagshantering återkommer inte för
rän i det allra översta lagret. Här tycks det alltså 
som om odlingsambitionerna under den yngre 
järnåldern skulle ha realiserats i endast ringa om
fattning. Detta stämmer bra med vad som fram
kommit i flera av de undersökta boplatserna utef
ter den nya vägsträckan och som framgår av flera 
av pollendiagrammen (dock inte av alla).

Det är lite svårare att följa detta i diagrammet 
från Strömmaren där dateringarna anger att lag
ren från den här tiden är komprimerade, vilket fått 
till konsekvens att antalet analyser per tidsenhet 
blivit lågt. I diagrammet finns dock ett kort avsnitt 
där inslaget av antropogena indikatorer är svaga, 
vilket skulle kunna korrelera mot yngre järnålder.

De svaga tecknen på igenväxning under skiftet 
äldre/yngre järnålder i pollendiagrammet från 
Oxkärret sammanfaller med förekomsten av pol
len från humle/hampa (dessa två släkten brukar 
sammanföras, eftersom det är svårt att skilja dem 
åt). Det finns flera exempel på att pollenkurvan 
för humle/hampa visar tillfälliga toppar i just de 
nivåer där man i övrigt uttyder en tillbakahållen 
sädesslagshantering. Om detta skall tolkas som 
uttryck för en reciprocitet och att t.ex. odling av 
hampa bedrevs under tider av övrig tillbakagång, 
är naturligtvis svårt att säga. Det finns exempel på 
att pollenkurvan för humle/hampa samvarierar 
bättre med sädesslagskurvorna.

Vad beträffar undersökningarna av Vallby har 
makrofossilfynden från den äldre av de två platser
na (Vallby södra) antagits svara mot odlingsverk-
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samheter under folkvandringstid - tidig vendeltid. 
Fynden av frön och frukter har också varit intres
santa då de har utgjort förhållandevis starka indi
kationer på extensivt markbruk, i synnerhet då det 
jämförs med fynden från Vallby norra som relaterar 
mot något senare tider. I växtmaterialet från Vallby 
södra finns frön/frukter från gräs/ängsmarksväxter 
i ganska betydelsefulla frekvenser liksom även av 
ruderatvegetation (fig. 5). Man får ett ganska tyd
ligt intryck av ett fuktängsutnyttjande under den 
tidigare fasen. Växtfynden från sådana markslag 
har varit frukter av säv och starr, vilka framförallt 
noterades inom ett prov ur ett stolphål från ett av 
husen (hus 21). Huset antas ha varit ett annex till 
ett större hus (hus 19) och de nämnda frukterna 
fanns i husets nordvästra del. Ansamlingen av fruk
terna ger också anledning att anta att huset kan ha 
varit en foderlada eller något liknande.

Vad gäller lämningarna av odlat växtmaterial 
finns en väsentlig skillnad mellan Vallby södra och 
Vallby norra, där det i proverna från den tidiga
re fasen (Vallby södra) noterades mest korn och 
havre, medan det i proverna från den senare fasen 
(Vallby norra) mest var vete som påträffades. Även 
ett frö av lin fanns från Vallby norra, detta i ett 
prov där även ett frö av vete, havre och råg vardera 
noterades. Det är intressant att ett prov uppvisar 
en sådan taxonomisk spridning samtidigt som an
talet fynd är så litet. Möjligen kan man tolka det 
som att hanteringen av säd ändå var relativt lågin
tensiv eller att materialet relaterar mot en längre 
tids ackumulation av odlingsrester.

Mest anmärkningsvärda är dock de över 20 fyn
den av fodervicker (Vicia sativa) vilka endast har 
påträffats i Vallby södra. Fodervicker, som använts 
som både foderväxt och odlad gröda, var en ärtväxt 
med trolig god inverkan på jordmånen. Sannolikt 
har den främst använts som fodertillskott till dju

ren. En källa, Retzelius år 1806, uppger: ”Wickor 
sås antingen i trädet, för at afslå innan de hinna slå ut 
i blomma, antingen til grönt foder eller torrkas til hö, 
hwilket i senare tider på en del ställen til höförrådets 
ökande kommit mycket i bruk ”, Fodervicker kan så
ledes ha såtts in avsiktligt tillsammans med havre, 
vilket möjligen uttrycker denna ärtväxts betydelse 
som fodertillskott. Vickerfröerna fanns i en sten
samling som ingick i en avfallsplats, och man kan 
undra över om de är rester av spontan spridning 
eller spill på markytan eller om de medvetet lagts i 
högen av någon anledning.

Vid en jämförelse mellan makrofossilfynden 
från Vallby norra och Vallby södra kan man no
tera att foder/ängsmarksaspekten är betydligt mer 
representerad i fynden från Vallby södra, d.v.s. un
der den tidigare fasen. Det är möjligt att detta il
lustrerar den dominerande fårskötseln (se ovan), 
även om också nötkreatursskötsel borde kunna ge 
en liknande signal bland växtfynden.

Makrofossilfynden från Vallby norra relaterar 
till yngsta järnålder/tidig medeltid och har alltså i 
högre grad utgjorts av sädesslagsfynd än de från 
Vallby södra. Bland den säd som kunnat artbe
stämmas har vete dominerat, följd av råg och de 
andra sädesslagen liksom av lin. Här är också de 
extensiva signalerna svagare jämfört med Vallby 
södra. Detta skulle kunna ansluta till de osteolo
giska resultaten där en dominans av svinben anger 
ett urbant drag hos fyndmaterialet.

Då det vidare gäller den yngre järnålderns och 
den tidiga medeltidens markanvändning verkar 
denna finnas representerad i båda pollendiagram
men även om utvecklingen under senmedeltid är 
svår att uttyda. I pollendiagrammet från Ström- 
maren är bilden av den tidiga medeltidens odlings- 
expansion mycket tydlig och det är först i dessa 
översta nivåer i diagrammet som sädesslagskur-

Figur 5 .En jämförelse av den tidigare 
fasen (Vallby södra) och den senare 
(Vallby norra) avseende förhållandet 
mellan säd och örtväxtdelar.

Figure 5. The relationship between 
the earlier phase (Vallby södra) and the 
later phase (Vallby norra) in terms ofthe 
proportion of cereal to herbal plant parts.
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vorna blir ordentligt accentuerade. Diagrammet 
antyder att odlingarna nu blev viktigare i ekono
min. Det sädesslag som odlades var i första hand 
vete och i viss mån råg, vilket inte heller motsägs 
av makrofossilfynden från Vallby norra.

I pollendiagrammet från Oxkärret är signalerna 
från den medeltida markanvändningen mindre 
tydliga även om material (torv) sannolikt finns 
bevarat från denna tid. Under den tid som finns 
representerad i diagrammets övre del, d.v.s. för
modligen den yngre järnåldern, är de antropogena 
indikationerna mycket svaga och det finns, som 
redan nämnts, i stort sett inga odlingstecken från 
yngre järnålder förutom pollen av humle/hampa.

Tiden efter medeltid finns med största sanno
likhet inte representerad i något av diagrammen 
liksom inte heller i det arkeobotaniska materialet 
från boplatserna.

Övrig produktion
Förutom det osteologiska och malcrofossila ma
terialet finns få fynd från Vallbyboplatserna som 
indikerar någon annan produktion. Reduktions- 
slagg och ett möjligt fragment av ett blästermun- 
stycke är säkra indikationer på järnframställning i 
blästugn under både den tidigare och den senare 
fasen. Vid Vallby norra indikerar fragment av bot- 
tenskållor dessutom en smidesverksamhet (Gran
din & Hjärthner-Holdar 2002; Willim 2005). Om 
produktionen varit avsedd för lokala behov, eller 
varit mera omfattande och riktad mot externa 
marknader får förbli osagt.

I ett hus från Vallby södra påträffades fragmen
tariska vävtyngder som vittnar om en textilpro
duktion, och från samma boplats härrör två smala 
järnmejslar utan fastställt användningsområde.

Specialisering och samverkan
Den sammanlaga bilden som erhålls när tolkning
en av de arkeologiska lämningarna vävs ihop med 
resultaten från de naturvetenskapliga analyserna 
tyder på en specialiserad produktion vid Vallby 
under de aktuella perioderna.

Stora fårbestånd vid Vallby södra under folk- 
vandringstid och äldsta vendeltid stöds inte bara 
av den stora andelen fårben utan även av närheten

till lämpliga betesmarker i moränområdena i öster, 
av förhållandevis starka indikationer på extensivt 
markbruk och av byns centralt placerade gemen
samma plats som kunde fungera som insamlings- 
plats för djuren. I sammanhanget kan även läggas 
till att avsaknaden av övertygande indikationer på 
stalldelar i husen pekar mot en regelrätt utomhus- 
drift, vilket stämmer väl överens med det faktum att 
de flesta tamdjuren, och i synnerhet fåren, klarar av 
att övervintra ute i det fria (Zimmermann 1999).

Det är föga troligt att ett ovanligt stort antal får, 
och följaktligen en stor mängd ull för exempelvis 
klädtillverkning, motiverades av egna behov hos 
invånarna vid Vallby södra. Bakom den konstate
rade bilden kan man istället ana att det rör sig om 
en medveten överskottsproduktion, m.a.o. att ull
produktionen varit riktad mot externa marknader. 
Att frakta ull långa vägar från Vallby kan inte ha 
varit förknippat med större svårigheter med tanke 
på närheten till Tämnarån.

Den stora mängden svinkött vars rester kon
staterats vid Vallby norra har däremot uppenbar
ligen konsumerats på plats, av proportionerligt 
fler människor än de där boenden. I det här fal
let verkar det således röra sig om någon form av 
matbespisning för utomstående. Med en sådan 
tolkning som utgångspunkt leder tanken osökt 
till en av byggnaderna som påträffats vid Vallby 
norra, nämligen Hus 10 som utmärkte sig både 
genom sin storlek och genom sin öppna planlös
ning (fig. 6). Huset var 29 x 13 meter stort, d.v.s. 
med en längd som kan betraktas som normal i ett 
järnålderssammanhang. Det stora breddmåttet är 
däremot ett sällsynt drag som endast konstaterats 
hos ett fåtal samtida byggnader i Norden. Ex
empel på lika breda eller bredare hus härrör från 
Gamla Uppsala i Uppland och Järrestad i Skåne 
(Nordahl 1996; Söderberg 2003), Borg i Lofoten 
och Kauphang i Norge (Stamso Munch m.fl. 2003; 
Skre 2007) samt Gudme, Lejre och Tissø i Dan
mark (Sørensen 1994; Christensen 1997; Jørgen
sen 1998), d.v.s. uteslutande högreståndsmiljöer. 
Samtliga dessa hus har tolkats som hallar, bygg
nader tillhörande individer med auktoritet och 
ämnade för aktiviteter av representativ och rituell 
art, inklusive gästabud, snarare än för permanent 
boende (t.ex. Söderberg aoosnoyff.). Frågan är
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Figur 6. Plan över det ovanligt breda hus 10 med den 
mindre ekonomibyggnaden i anslutning.

Figure 6 Plan of the unusually wide building io with 
the adjacent smaller outbuilding.

naturligtvis om inte även Hus to från Vallby norra 
kan tolkas som hall. Visserligen saknas där aris
tokratiska drag, såsom ovanliga fynd eller ett ur 
exponeringssynvinkel fördelaktigt läge, men den 
stora byggnaden med en sammanhängande yta 
på minst 300 m2 bör ha varit mer än lämplig som 
samlingsplats för en skara människor som ville 
umgås, samtala, vila eller köpslå. I sammanhanget 
är förekomsten av ett troligt grovkök i husets östra 
del samt av en angränsande ekonomibyggnad med 
goda förvaringsmöjligheter förstås högst relevant.

Vad som kan ha lockat utomstående till Vallby 
norra är inte känt men möjliga förklaringar kan 
vara att där funnits en marknadsplats eller annan 
samlingsplats med tillhörande utspisning. Oav
sett vilket tyder det faktum att Hus 10 sannolikt 
stått under flera hundra år på att denna verksam
het varit långvarig och återkommande. Centralt i 
sammanhanget är förstås närheten till Tämnarån, 
denna för flödet av varor, människor och idéer 
livsviktiga pulsåder som sammanband bygderna 
längs Sveriges norra kust med andra i Upplands 
inland och så småningom Mälarlandskapen. För 
en jämn ström av passerande sjöfarare måste vet
skapen om möjligheten att inta ett skrovmål med 
mycket griskött i en imponerande miljö ha varit 
mer än lockande, något som invånarna vid Vallby 
norra mycket väl var medvetna om.

Relevant i diskussionen kring specialiseringen 
är också att poängtera att två parallella gårdsgrup
peringar finns i två helt skilda lägen i landskapet, 
från folkvandringstid fram till åtminstone tidig 
medeltid. Denna dualism, tillsammans med en rad 
indicier, tyder nämligen på att bebyggelsekärnorna 
haft framskridna samarbetsformer. Ett helt plau
sibelt scenario är att den södra bosättningen med 
sin närhet till odlingsbar mark och skogsbete hade 
huvudansvaret vad gäller odling och djuruppföd
ning. Läget invid sanka partier, svåra att odla med 
den dåtida teknologin men optimala för foder
produktion, tyder å andra sidan på att den norra 
bosättningen ombesörjde foderproduktion. Med 
sin närhet till Tämnarån kunde den även omsätta 
överskottet från den agrara produktionen, antin
gen genom vidare transport eller genom konsum
tion på plats. Bildligt kan man säga att den norra 
boplatsen fungerat som Vallbys ansikte utåt.

Som avslutning kan återigen blicken riktas på 
bebyggelsen i Vallby såsom denna återspeglas på 
kartan från 1640-talet (fig. 1). Placeringen av den 
sydöstra bytomten mitt i inägomarken kan be
traktas som normal för uppländska förhållanden, 
medan den nordvästra framträder istället som en 
anomali (Sporrong 1985). Mot bakgrund av det 
ovan skisserade finns det fog för att påstå att röt
terna till den dubbla bytomten är att finna i en 
flerkärnig järnåldersstruktur.

Ett välmående bondesam
hälle - Om strategier och 
Vallbys plats i omvärlden
Oavsett om man studerar de enskilda boplatserna 
var för sig eller Vallby i stort som en enhet, är ett 
återkommande drag att många aspekter präglas 
av en stor målmedvetenhet från invånarnas sida. 
På olika nivåer kan det handla om topografiska 
element som utnyttjas som konstruktionsdetal
jer i byggnader, gårdarnas väl organiserade tun, 
boplatsernas övergripande rumsliga planlösning 
och för bestämda ändamål optimala lägen, el
ler specialiseringen och samverkan som tycks ha 
förekommit inom Vallbys ägogränser. Den sam
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manlagda bilden vittnar om ett dynamiskt bon
desamhälle med strategier där medvetna val och 
mål ingick. Med undantag för en trolig storhög 
och det ovanligt breda huset saknar de materiella 
lämningarna visserligen en högstatusprägel, men 
spåren efter flerkärniga bebyggelseenheter med 
en överskottsproduktion vittnar i sig om både 
en långvarig stabilitet och en stor bärkraftighet. 
Kortfattat kan man säga att Vallbybornas strate
gier resulterade i framgång.

Frågan är också om Vallby är ett unikum el
ler om liknande miljöer utvecklats på andra håll 
i Tierpsbygden. Det finns givetvis inget enkelt 
svar men koncentrationen av fornlämningar, och 
inte minst större högar längs Tämnarån och andra

vattendrag (se Seiler i denna volym), torde i alla 
fall vittna om att närheten till farlederna bidragit 
till utvecklingen av större bebyggelseenheter och 
samtidigt genererat ett visst välstånd. Paralleller 
till Vallby, i den mening byliknande gårdskong
lomerat med riktad överskottsproduktion, finns 
möjligen främst uppströms från Husbyborg och 
nedströms från Torslunda, medan andra typer av 
bebyggelseenheter kan förväntas i bygdens mest 
centrala delar, där de aristokratiska inslagen är 
mer påtagliga. Uppenbara skillnader på en sam- 
hällshierarkisk skala, inslag av kultiska namn och 
åtminstone ett konstaterat fall av specialisering lå
ter ana en intrikat organisation på bygdenivå som 
Vallby mycket väl kan ha varit en del av. ■
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Summary
Vallby - specialised settlements along the river Tämnarån

T
his article deals with Vallby in Tierp pa
rish, a village where two large settlements 
from the Iron Age have been excavated. 
The aim of this article is two carry on where the 

field reports left off, i.e to study Vallby’s general 
development in a long term perspective and its 
place in a larger context. The emphasis of the in
vestigation is on the Iron Age - early medieval pe
riod, focusing on settlement structure and socio- 
economical aspects. The exception is the analysis 
of archeo-botanical material that encompasses a 
larger area as well as a wider time span.

At, the southern settlement, Vallby södra a unit 
resembling a village was found, dating from the 
Migration Period to the Vendel Period and consis
ting of three to five contemporary farmsteads ar
ranged around a communal place, a village green. 
The remains at the northern site, Vallby norra, 
consisted mainly of Viking and early medieval 
houses, that also constituted several contempo
rary farmsteads.

In all probability, Vallby norra is not a chrono
logical follow-up of Vallby södra. It is more likely 
that at least two settlement cores have co-existed 
from the Migration Period onwards.

In terms of animal production, the two settle
ments at Vallby differed significantly from other 
settlements in the area, as well as from prehisto
ric settlements in general. At the late Iron Age site 
of Vallby norra, large amounts of pig were found, 
while the early Iron Age site of Vallby södra was 
dominated by sheep. On most sites cattle seem oth

erwise to be predominant. The Vallby settlements 
thus seem to have had a specialised production.

The article discusses land use in the Tierp area 
with reference to two pollen diagrams as well as 
the results from local macrofossil analyses. These 
have shown that activities at one of the sites in the 
area (Svanby) was not only in extensive use during 
part of th Middle Bronze Age - Pre-roman Iron 
Age, there was also much handling of cereal. The 
most remarkable result is that oats dominated ce
real samples from Svanby. Traces of land use in the 
pollen diagrams are distinct but faint; they seem 
to increase somewhat on levels that correspond to 
Pre-roman Iron Age.

A presumably very important change in the flora 
and the general character of the land followed the 
introduction of spruce as early as during the Late 
Bronze Age. According to the pollen diagrams, 
the deciduous forests, that had been so widespread 
in the region, never seemed to recover. This can 
probably be explained by the spruce affecting the 
ground conditions. Oak seems to have fared bet
ter than other deciduous trees. The rapid spread 
of the spruce was probably facilitated by humans’ 
increased use of the land during the oldest phases. 
Today, deciduous forests are to be found mainly in 
the eastern regions and in areas with good ground 
conditions or on sites where the spruce is kept 
back through active intervention.

The faint signs of overgrowing during the transi
tion between the Early and Late Iron Ages seen in 
one of the pollen diagrams seem to coincide with
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several occurrences of pollen from hops/hemp (Hu- 
mulus/Canabis). This has parallels in several pollen 
diagrams from the region where it seems as if hops or 
hemp have been cultivated or handled at times when 
ordinary cereals have not been grown. This picture is 
however not uniform throughout the diagrams.

Other remarkable features are the several finds 
of Common Vetch (Vicia Sativa) from Vallby söd
ra. The finds probably correlate to the Migration 
and Vendel Periods and the site has been charac
terised by extensive activity. Osteological analyses 
have implied this through unusually frequent finds 
of sheep bone.

Late Iron Age and early medieval household eco
nomy can be observed through the finds of plant ma
terial from Vallby norra. These have implied an em
phasis on crop handling at this time. Also, pigs have
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been kept at Vallby norra. The development during 
this later period can be seen in one of the pollen dia
grams, in which it emerges that human crop produc
tion was now much more developed than before.

The comprehensive picture derived from the 
combination of archaeological interpretations 
with scientific analyses imply that the settle
ments consciously produced a surplus of agrarian 
goods. Vallby södra produced wool for external 
markets, while food served strangers seemed to 
have characterised the northern settlement. This 
food was probably served in the hall-like structure 
and seemed to have been aimed towards people 
travelling along the river Tämnarån nearby.

There were possibly other specialised settlements 
in Tierp during the Iron Age. If so, this might bear 
witness to a intricate regional organisation. ■
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En mörk tid 
i Uppländsk ekonomi
Andreas Hennius, Upplandsmuseet

D
et är något besynnerligt med den tidiga 
svenska tjärproduktionen och tjäran
vändningen. De flesta verkar vara med
vetna om att det länge varit ett hantverk och en 

manufaktur med stor betydelse men de flesta utsa
gor baseras på lösa antaganden och vetskapen om 
dess betydelse under senare tid. Tjära omnämns då 
och då i det medeltida skriftliga källmaterialet. I 
arkeologiska sammanhang har förekomster av tjä
ra konstaterats några enstaka gånger. Det är dock 
mycket lite skrivet om användning, produktions
sätt, omfattning eller påverkan på övriga delar av 
samhället. Nya fynd inom projektet Arkeologi E4 
Uppland ger möjligheter att studera ämnesområ
det utifrån arkeologiska lämningar.

De senaste årens arkeologiska undersökningar i 
Uppland har visat att en tidigare föga känd stor- 
skalig produktion av tjära inletts redan under yng
re järnålder (se Svensson i denna volym).

Det räcker dock inte med att man kan framställa 
stora mängder tjära utan det måste även finnas ett 
behov av produkten. Efter Svenssons genomgång 
kvarstår frågan; Vad användes tjäran till under 
yngre järnålder och medeltid?

I följande artikel blir denna fråga en utgångs
punkt för vidare diskussion kring de få spår av tjära 
som uppmärksammats i svenskt arkeologiskt ma
terial. Genom jämförelser med situationen under 
äldre järnålder, andra hantverk, samhällsföränd
ringar och till viss del förändringar i naturmiljön 
skall yngre järnålderns tjäranvändning studeras i 
relation till den bild de skriftliga källorna ger un

der historisk tid. Hypotesen att tjära var en viktig 
handelsvara redan under yngre järnålder kommer 
att presenteras.

Liten blir stor
Utifrån de anläggningar som undersöktes inom 
projektet Arkeologi E4 Uppland har vi kunnat 
spåra framställningen av tjära redan under ro
mersk järnålder (kanske så långt tillbaka som för
romersk järnålder) och produktionens förändring 
under yngre järnålder och medeltid (se Svensson i 
denna volym). Under perioden sker stora föränd
ringar i tjärframställningens karaktär, vilka något 
förenklat kan beskrivas på följande sätt:

Den äldre järnålderns tjärframställning genom
fördes i anknytning till samtida boplatser från 
framförallt romersk järnålder och folkvandrings- 
tid. De boplatser där tjärgropar hittills påträffats 
är främst belägna inom Uppsalaslätten och norrut 
mot Björklinge (se exempelvis Berggren & Hen
nius 2004; Björck & Appelgren 2005; Åberg & 
Svensson 2006). Tjäran framställdes i trattformade 
gropar belägna solitärt eller i grupperingar på eller 
strax utanför gårdstunet. Groparna, som var tyd
ligt trattformade, var ungefär en meter i diameter 
och lika djupa. Utifrån de underliggande uppsam- 
lingsutrymmenas volym har Svensson uppskattat 
den mängd tjära som kunde produceras. De flesta 
gropar torde ha kunnat producera omkring 12-15 
liter tjära per bränning.

Under yngre järnåldern är tjärframställnings-
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anläggningarna lokaliserade till skogsområdena i 
norra Uppland (Hennius m.fl. 2005). De arkeo
logiska undersökningar som genomförts koncen
trerades främst till de synliga tjärgroparna. Om 
det funnits andra lämningar på dessa platser är 
därför omöjligt att säga. Groparna var fortfarande 
trattformade och slutna men storleken var avse
värt större. Anläggningarna kunde vara upp mot 
10 m i diameter och utgjordes av en trattformad 
grop som kringgärdades av en kraftig vall. Voly
men på det underliggande utrymmet varierade 
mellan 0,3 och 0,9 kubikmeter, men tycks oftast 
ha utgjort omkring en halv kubikmeter. En för
siktig uppskattning av den producerade mängden 
tjära kan vara 200-300 liter.

Utifrån undersökningsresultaten inom projektet 
Arkeologi E4 Uppland kan ramarna rekonstrueras 
för ett hantverk som utvecklas från en småskalig 
produktion på boplatserna under romersk järn
ålder till en storskalig produktion i urmarkerna 
under sen vendeltid/vikingatid och medeltid. Det 
finns alltid undantag som bekräftar regeln och 
självklart är den här bilden av utvecklingen något 
förenklad. Ett exempel är en ”tjärdal i miniatyr” 
som påträffades inne i ett vikingatida grophus i 
Hedesunda sn, Gästrikland, 1991. Den trattforma
de gropen var cirka 1 m i diameter, klädd med lera 
och fylld med finhuggen ved (Hovanta muntligt).

Med hänsyn tagen till att upprepade brän
ningar i små gropar också kan generera en an
senlig mängd tjära (Biermann lppSuyoff.) är det 
troligt att förändringen resulterade i en markant 
ökning av produktionen. Tjäran blir så viktig att 
folk friställs från övrigt dagligt arbete i hushållet 
för att på ett mer omfattande sätt samla in virke, 
hugga, stapla och bränna tjärdalen men också för 
att tillverka behållare för att förvara tjäran och 
transportera den tillbaka till hemmet. Oavsett den 
i slutänden producerade mängden tjära innebär 
utflyttningen från boplatserna till skogsmarkerna 
en förändrad syn på produktionsprocessen och på 
den framställda produkten. Det är stora olikheter 
i arbetsplanering och arbetssätt att bränna 20 små 
tjärgropar hemma på gårdstunet mot att bränna 
en stor tjärgrop ute i skogen.

Att döma till torv och tjära 
- tjära i det skriftliga materialet
Tjära har i historisk tid främst använts för kon
servering och fuktskydd av trä även om en mängd 
andra användningsområden finns belagda. Ofta 
påpekas att tjära omnämns i Bibeln och att exem
pelvis Noas ark skulle ha tätats med tjära. Det visar 
sig dock att benämningen skiftar i olika svenska 
bibelöversättningar. Vid närmare studier av origi
nalskrifterna visar det sig att orden hänsyftar på 
beck och jordbeck som är omnämningar av natur
ligt förekommande asfalt (Ottosson muntligt).

I de svenska skriftliga källorna finns flera hänvis
ningar till tjära. I den äldre Västgötalagen omtalas 
tjära som en del av ett straff. Om någon konstate
ras vara en ”full tjuv” det vill säga att stölden var 
av en sådan karaktär att dödstraff kunde utdömas

”...skall man döma honom till hugg och häng
ning, till torv och tjära, ogill för arvinge och ef- 
termälande, såväl för kyrka som konung.” (Äldre 
västgötalagen, tjuvabalken, §3 Holmbäck & Wes
sen 1946).

Schlyter jämför med äldre norska lagar där 
straffet var att tjuvens huvud smordes med tjära 
och pryddes med fjädrar innan han/hon fick löpa 
gatlopp där torv och sten kastades på den krimi
nelle (Schlyter 1877). En annan tolkning är att den 
dömdes huvudsvål skars bort och huvudet smor
des med tjära (Holmbäck & Wessen 1946:168). 
Att tjära förkommer som en del av ett straff och 
utan närmare förklaringar kan tyda på att bruket 
av tjära var allmänt under 1200-talet. Det bör ock
så noteras att tjärbränningen inte ansågs viktig att 
reglera i lagtexten.

Även i andra skriftliga källor omnämns tjära på 
ett flertal ställen. Söderwalls ordbok redovisar om
nämnandet av tjära i exempelvis Birgittas Uppen
barelser och Kumla kyrkas räknebok från 1424. 
Det finns även ett flertal ordsammansättningar 
där tjära ingår såsom exempelvis tiäro brännare, 
tiäro mästare och tiäro vräkare. Att skatt betalats 
med tjära omnämns från Finland 1451 (Kulturhis
toriskt lexikon, uppslagsord: Tjära). Ingenstans i 
det skriftliga materialet görs några längre beskriv
ningar av hantverket eller förklaringar av orden. 
De sporadiska omnämnandena utan förklaringar
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kan tyda på att såväl produkten som hantverket 
var välkänt och etablerat.

Export av tjära omtalas i en norsk översättning 
av Tristrams saga från 1226. Översättaren beskri
ver en last som togs till Frankrike med ett norskt 
skepp. På båten fanns olika nordiska produkter 
som exempelvis djurhudar och pälsar, valross- 
betar, hökar, falkar, fisk, vax, olja men även tjä
ra (Sawyer & Sawyer 1993:158). Om tjäran från 
Tristrams saga ursprungligen kom från Norge vet 
man inte. Svensk tjärexport finns belagd i lybska 
pundtullsregister 1368. Med Stockholm som ut- 
skeppningshamn exporterades då 15 tunnor och 
från Gotland omnämns tre sändningar om 15-20 
tunnor vardera. Dessutom omnämns en post om 
30 tunnor från Stockholm eller Gotland. Visby var 
en Hansestad och man kan inte vara säker på att 
tjäran som exporterades härifrån hade framställts 
på Gotland. Ytterligare uppgifter om tjärexport 
till Lübeck finns från år 1400 då Stockholm var ut- 
skeppningshamn för omkring 30 tunnor. Det kan 
dock inte uteslutas att tjära exporterades också till 
icke hanseanslutna städer. Under 1400-talet ökar 
framför allt den gotländska exporten och uppgif
ter finns från såväl Lübeck som Danzig. 1476 finns 
uppgifter om utskeppning av tjära från Kalmar och 
1493 finns uppgifter om tjära från Nyköping, Sö
derköping och Västervik. Under 1500-talet expor
terades tjära även från Öland, Öregrund och Gäv
le. År 1550 gjorde Gustav Vasa förteckningar över 
varor som kunde avvaras i riket och vilka han re
kommenderade för export. Bland dessa omnämns 
tjära som kunde exporteras till England, Holland, 
Brabant och Seeland. Tjäran utgjorde under denna 
tid omkring 1 % av den totala exporten. (Kultur
historiskt lexikon, uppslagsord: Tjära).

Från tiden före 1500-talets slut finns endast be
lägg för små kvantiteter beck och tjära som expor
terats från Sverige, men 1637 hade utförseln ökat 
till omkring 88 ooo tunnor och tjäran utgjorde 
näst efter kopparn och järnet den viktigaste varan 
i Sveriges utrikeshandel (Kirby 1990).

Under andra halvan av 1600-talet kom Sverige 
inklusive den finska rikshalvan att helt dominera 
marknaden och upprätthöll i princip en monopol
ställning som exportland av tjära. Handeln sköttes 
under 1600-talet och en bit in på 1700-talet av sär

skilda tjärhandelskompanier i Stockholm och Gö
teborg men släpptes sedan fri. Den svenska tjäran 
såldes till de stora sjöfartsnationerna och användes 
främst för impregnering av båtar i exempelvis Eng
land, Nederländerna och Spanien. Den svenska 
dominansen inom tjärhandeln höll i sig ända fram 
på 1800-talet då Ryssland och Nordamerika tog 
allt större marknadsandelar (Villstrand 1996:63; 
Adolfsson 1992; Heckscher 1980:118). Fyhrvall 
skriver att sätet för industrin utgjordes av Sveriges 
och Finlands skogsmarker, med undantag av Svea
lands bruksområden där skogen istället användes 
för kolning (Fyhrvall 1880:42).

Tjära i det arkeologiska 
materialet
Hela förhistorien kan i princip kategoriseras som 
en träkultur. Ved behövdes till elden som gav 
värme, ljus och möjligheter till matlagning. Ved 
användes som bränsle vid järnframställning och 
bränning av keramik, vid smide och bronsgjut- 
ning. Trä användes för alla upptänkliga redskap 
(se fig. 1), till vagnar och inte minst till båtar. 
Hyddor och hus byggdes av trä; takbärande stol
par, väggar av mindre trästolpar, vidjor och lera 
och senare av stockar eller plank. Med så mycket 
trä var det säkerligen viktigt att skydda materialet 
mot röta. De områden som man spontant tänker 
på som stora tjärkonsumenter är boplatser, båtar, 
borgar och kyrkor.

Boplatser
Spår av att tjära har använts vid husbygge under 
förhistorisk tid är få. Ett lite ovanligt tecken från 
förromersk/romersk tid som kan tyda på att stolpar 
impregnerats med tjära kommer från boplatsen vid 
Vaxmyra, Ärentuna sn Uppland. Vid utgrävning 
av ett stolphål i ett hus kunde en distinkt doft av 
tjära uppfattas (se fig. 2). Inom undersökningsom
rådet påträffades dock inga tjärframställningsan- 
läggningar (Eklund 2005:82, 115). Längre fram i 
tiden har tjäran även haft en viktig impregnerande 
funktion på taktäckning av spån eller plank. Tak
täckningens utformning under förhistorisk tid är
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Figur i. Trä 
användes till en uppsjö 
av arbetsredskap och 
personliga tillhörigheter 
vilket lätt glöms bort. På 
bilden syns två krattor 
funna i Kärringsjön 
i Halland samt skål, 
skopa och tjuderpåle 
från Årby, Uppland. 
Observera att föremålen 
inte är i samma skala 
(foton efter Arbman 
1945:92 & Arbman
1993:44)-

Figure 1. It is easy 
to forget that wood was 
used for a number of 
working tools, utensils 
and personal equipment 
in prehistoric times.
In the figure are some 
examples, two rakes 
found in Kärringsjön, 
Halland and bowl, ladle 
and a pole to tether 
the cattle from Årby, 
Uppland. Note that the 
objects are depicted in 
different scales (photos 
after Arbman 1945:92 
& Arbman 1995:44).
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Figur 2. Rekonstruktionsteckning av boplatsen vid Vaxmyra. Vid undersökning av ett stolphål noterades en tydlig 
doft av tjära. Detta kan vara ett av få tecken på att stolpar i hus impregnerats med tjära redan under äldre järnålder 
(teckning Amppi Darmark efter Eklund 2005).
Figure 2. Interpretation of the settlement site at Vaxmyra, Ärentuna parish, Uppland. When excavating a posthole 
a distinct odour of tar was noticed. This could be one of few signs that building timber were impregnated with tar 
already during early Iron Age (painting by Amppi Darmark after Eklund 2005}.

inte känd men mycket talar för att man främst haft 
taktäckning av torv, halm eller näver vilka inte be
höver tjäras (Komber 1989:36f, 70).

Under den yngre järnåldern blev de enskeppiga 
husen vanligare. De förekommer i olika varianter, 
enbart uppbyggda med stolphål, stolphål i kombi
nation med sten- eller träsyllar och hus med enbart 
stensyll. Väggarna har troligtvis varit uppbyggda i 
skiftesverksteknik, stavverk eller flätverk. De kan 
även ha varit knuttimrade (Göthberg 20oo:8iff.). 
Med väggar byggda av massivt trä blir förmodligen 
tjäran viktig för såväl impregnering som för tätning.

Ett tidigt exempel på att inventarier tjärbehand-
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lats finns från Danmark där den berömda klapp
stolen från Guldhöje impregnerats med bok- eller 
björktjära någon gång omkring 1400-1200 f.Kr. 
(Persson T. 1994). Ett annat, lite udda, exempel 
kommer från en medeltida torpstuga som under
sökts utanför Björklinge i Uppland. Vid analys 
fastställdes att en svart beläggning på en liten sten 
utgjordes av tjära från t all/gran (se fig. 3). Stenens 
användningsområde är okänt (Dutra Leivas & 
Hennius 2006:44).

Det finns ett flertal exempel som visar att så kal
lade matskorpor på keramik i själva verket utgörs 
av tjära. Vid Snåret och Glädjen som undersöktes
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inom arkeologi E4-Uppland finns flera exempel på 
tall- eller gran-tjära på keramik från framför allt 
bronsåldern. Förekomsten är udda då inga spår 
av så tidig tjärframställning ännu har undersökts 
i området. Det är dock ett tydligt tecken på att den 
empiriska kunskapen om den tidiga tjäranvänd
ningen är bristfällig (Björck & Larsson 2007a; 
Lindberg 2006:102).

Båtar
Att tjära använts vid båtbygge verkar vara allmänt 
vedertaget även om de faktiska spåren är få (se fig. 
4). Ofta finns väldigt lite trä bevarat och när det 
finns verkar man inte ha gjort några analyser av 
förekomsten av tjära. Vid konservering har man 
ofta använt alun vilket försvårar vidare analyser.

Några få exempel finns dock. Den berömda 
Hjortspringbåten från Als i Danmark, daterad till 
omkring 350 f.Kr. var bestruken med tjära. (Wes- 
terdahl lpppnyff.). Ytterligare ett danskt fynd av 
tjära kommer från båtar daterade till cirka 300
e.Kr. funna i Nydams mosse. Från samma tid finns 
ett fynd från Norge. I Halsnöybåten fanns drev 
som impregnerats med tjära (Persson T. 1994:33h). 
Spår av tjära eller beck från Sutton Hoo tolkas som 
rester av drev och/eller tjärbehandling. Tjära blan
dat med sågspån återfanns inne i gravkammaren. 
Vad denna använts till är inte klarlagt (Bruce-Mit-

ford 1975:341, 456 & 486). Mycket tyder på att vi
kingatidens båtar delvis varit tjärbestrukna. Drev 
indränkt i tjära användes till såväl Gokstad- som 
Osebergskeppen (Egenberg 2003:63; Brøgger & 
Shetelig 1951:116). Samtida med Gokstadskeppet 
är Årbybåten från Rasbokil, Uppland. Även här fö
rekommer tjärdrev (SHM). Analyser med infraröd 
spektroskopi på Skuldelevbåtarna från 1000-ta- 
let visade att en blandning av talltjära, ockra och 
eventuellt linolja använts för att få en dekorativ 
och skyddande yta (Crumlin-Pedersen 2002:61). 
En båt från Vik i Söderby Karl sn i Uppland har 
konstaterats vara tjärbestruken. Båtens datering 
är lite osäker men den härrör troligtvis från tidig 
medeltid (Larsson G. 2007:34^ muntligt).

Kyrkor
Utifrån förekomsten av korsmärkta runstenar och 
kristna begravningar kan man dra slutsatsen att 
delar av den uppländska befolkningen var kristnad 
under 1000-talet. Det är därför troligt att några 
kyrkor byggda av trä funnits i området men som 
inte längre är kända (Bonnier 1987:18). När det 
gäller de norska träkyrkorna stipuleras det i Fro
statingslagen att det var böndernas uppgift att 
tjära kyrkan vart tredje år (se fig. 5). Denna del 
av Frostatingslagen är troligtvis från andra halvan 
av 1100-talet men antas avspegla äldre traditioner

Figur 3 .Denna sten som 
påträffades i medeltida torp har en 
tydlig svart beläggning av tjära, 
det är dock mycket osäkert vad den 
kan ha använts till (foto: Andreas 
Hennius).

Figure 3. This stone, which was 
found in a medieval cottage, has a 
distinct black coating of tar. What the 
stone was used for is unknown (photo: 
Andreas Hennius).
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Figur 4. Vikingatidens båtar bör ha använt stora mängder tjära. Tyvärr har få analyser gjorts för att spåra ämnet. 
Däremotfinns flera uppgifter om tjärindränkt drev (teckning av Olle Hjortzberg).
Figure 4. The Viking age boats probably needed a lot oftar. Unfortunately very few analysis has been made to trace 
the substance. There are however some reports on tar soaked oakum (painting: Olle Hjortzberg).

vilket kan vara en indikation på att stavkyrkorna 
tjärades redan från då de uppfördes (Egenberg 
2001:44). Inger Marie Egenberg presenterar siffror 
i storleksordningen 500 liter för en tjärbehandling 
av en träkyrka (Egenberg 2003:21, soff.).

Borgar
I konstruktionen av såväl förhistoriska som med
eltida borgar har en stor mängd trä ingått. Man 
kan utgå ifrån att det var av vikt att skydda dessa 
mot röta. Det verkar dock inte som att frågor om 
tjäranvändning har studerats i samband med des
sa lämningar. Däremot finns exempel på att tjära 
använts i krigiska sammanhang både i projektiler 
och att den kokande hällts över angripare i för- 
svarssyfte (Sikorski 1997).
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Yngre järnålder 
- en föränderlig tid
Ovanstående diskussion visar områden där tjära 
rimligtvis behövdes och där spår ibland har påträf
fats. Det förklarar dock inte varför tillverkningen 
förändrades så drastiskt vid övergången från äldre 
till yngre järnålder. Under denna period sker för
ändringar på många plan i samhället och omställ
ningar liknande den för tjärframställningen är syn
lig även inom andra hantverk. Frågan är då för vilka 
ändamål behovet av tjära ökade under perioden?



Figur 5. Världsliga ting förgås men Guds kyrka består. De norska stavkyrkorna skulle tjäras vart tredje år i enlighet 
med Frostatingslova. När man spenderar tid och kraft på ettså storslaget bygge som en kyrka var det nog av största vikt 
att impregnera träet mot röta och andra angrepp. På fotot syns Urnes stavkyrka med Lustraff orden i bakgrunden. Kyrkan 
byggdes troligen före 115 0 och är världens äldsta bevarade träkyrka (foto: Ingalill Snitt från Anker & Snitt 1997).

Figure 5. Earthly things vanish but the church ofGod lasts. The medieval law Frostatingslova stipulated that the 
Norwegian stave churches should be covered with tar every third year. When you spend time and effort on such a 
grandiose building project as a church it was probably ofutterly importance to protect the timber from rot and other 
forms of decay. The photo shows the Norwegian stave church in Urnes with Lustrafforden in the background. The 

church was probably built before 1150 and is the oldest wooden church still existing in the world (photo: Ingalill Snitt 
from Anker & Snitt 1997).
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Tjära som spår av 
en större förändring
På många håll i Sverige förändras bebyggelse
mönstren vid övergången från äldre till yngre 
järnålder. Äldre boplatslägen övergavs. Bebyg
gelsen omlokaliserades och återfinns sedan ofta i 
närheten av de medeltida byarna. Det finns rikliga 
spår av en omstrukturering där äldre gårdslägen 
övergivits och odlings- och kulturmark förändrats. 
De tidigare stora hägnadslagen splittrades upp i 
mindre by- och gårdsterritorier. Grundstrukturen 
börjar alltmer likna det vi känner från historisk 
tid. Vi känner till hur det under järnåldern växer 
fram platser där kosthåll, klädedräkt, byggnads- 
skick och förekomsten av importgods vittnar om 
rikedom och överflöd (Welinder m.fl. rppS^aSf.). 
I Uppland finns ett otal exempel på mycket rika 
miljöer under järnåldern med platser som exem
pelvis Gamla Uppsala, Valsgärde, Fullerö, Lena 
och Vendel (Hjärthner-Holdar manus 2). Plund
ringar och handel kan ha varit några anledningar 
till överskottet men ytterst vilar rikedomen på att 
den produktion av livsmedel och andra råvaror 
som kunnat produceras på hemmaplan (se Berg 
2003:34 och där anförd litteratur). I ett sådant hie
rarkiskt samhälle fanns inte bara de omåttligt rika 
jordägarna utan också en annan ytterlighet - de 
ofria trålarna. Det är omdiskuterat när trälsamhäl- 
let uppstod men det var under yngre järnåldern 
med största sannolikhet en viktig del i den nord
iska ekonomin (se Lindkvist & Myrdal 2003 och 
där ingående artiklar).

Vid övergången till yngre järnåldern blir tex
tilhantverket allt mer specialiserat. Redan under 
romersk järnålder finns en import av textilier från 
de romerska provinserna. I rika gravar från yngre 
järnåldern dyker det upp en specifik typ av trådtät 
diamantkypert som är så enhetligt utförd att en 
mycket storskalig produktion kan förutsättas. Det
ta har till stora delar att göra med utveckling inom 
såväl vävteknik som de förberedande processerna. 
Med hjälp av ullkammen kunde ullen kammas till 
långa sammanhängande fibrer som kunde spinnas 
tunnare, blankare och finare än det vanliga kar
dade garnet. Med hjälp av vävskedar i järn kunde 
inslaget slås hårdare och väven göras tätare (Lars

son A. 2007:20of.). Ursprunget till tygerna är om
diskuterat. Lise Bender Jörgensen menar att texti
lierna kan knytas till tre större produktionscentra: 
Ett i Västnorge, ett på Gotland och ett i Finland 
(Bender Jörgensen 1992:151). Andra författare är 
mer tveksamma till en nordisk produktion och 
hänvisar till skriftliga uppgifter om frisiskt kläde 
(Geijer i938:4off.) eller till produktionscentra i 
exempelvis Irland eller Syrien (Hoffman 1964). 
Oavsett ursprung visar textilierna på specialiserat 
hantverk och en långväga handel under vikingatid. 
Eva Andersson visar hur även handeln av textila 
produkter av normal brukskvalitet blev en vikig 
handelsprodukt under yngre järnålder. På frågan 
hur denna överskottsproduktion organiserades 
sätter Andersson upp tre modeller utifrån under
sökningar i Skåne; 1. Överskottsproduktionen var 
knuten till en storgård kontrollerad av en person 
med stor politisk och/eller ekonomisk makt. 2. 
Vanliga bönder samarbetar med textilproduk
tion under de delar av året då jordbrukssysslorna 
tar mindre tid i anspråk. 3. Vanliga bönder med 
en mindre överskottsproduktion har fritt omsatt 
sina produkter vid visa tidpunkter på året och på 
platser som kontrollerats av traktens ledande skikt 
(Andersson E. rpppbiapff.).

Sjöfarten blev alltmer intensiv under yngre 
järnåldern och samhället präglades enligt Gunilla 
Larsson i hög grad av en maritim ideologi (Lars
son G. 2007). Även inom båtbyggarkonsten sker 
betydande förändringar i övergången mellan äldre 
och yngre järnålder. I och med introduktionen av 
bredyxan kan man börja dela träet radiellt vilket 
gjorde det möjligt att hugga ut tunnare plank. För
utom ett mer ekonomiskt båtbyggande blev bå
tarna lättare, snabbare och mer sjödugliga (Lars
son G. 2007:85). Introduktionen av segel var den 
andra stora förändringen på yngre järnålderns bå
tar. I och med detta kunde man utnyttja vindkraf
ten vid långväga resor och det blev möjligt att eta
blera och upprätthålla långväga handelskontakter 
(Larsson G. 2007:92). Larsson menar att seglen 
företrädesvis bör ha varit gjorda av hampa. I pol
lendiagrammen från E4:an finns det dock inga spår 
av någon utbredd hampodling i området. Hamp- 
pollen kan lätt förväxlas med pollen från såväl 
humle och nässla men inte heller dessa växter har
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någon framträdande position (Almgren, munt
ligt). Eva Andersson menar att ull varit det mest 
nyttjade materialet (Andersson, E. 19990:31). Ett 
större långskepp bör ha haft ett segel på omkring 
120 m2. För detta har man behövt ungefär 60 kg 
ull. Teoretiskt skulle det motsvara 30-60 får. All 
ull från ett får är inte lämplig att användas för se
gel vilket ger ett betydligt större antal får. Ander
son gör även en beräkning för tidsåtgången för att 
tillverka ett segel av denna storlek. Att bara spinna 
tråden beräknas till 2,7 år för en människa som ar
betar 12 timmar/dag. Sedan skall väven varpas och 
duken vävas. Därefter skall den valkas och sys för 
att slutligen behandlas med fett, talg eller tjära för 
att bli riktigt tät. Andersson drar således den rim
liga slutsatsen att segeltillverkning säkerligen in
volverat en stor organisation och samarbete mel
lan ett flertal personer med olika kunskaper om 
hantverket (Andersson E. 1999^11,19990:31).

I samspel med att ett allt mer avancerat och 
organiserat hantverk växer fram förändras övrig 
samhällsstruktur. Ett tillräckligt stort överskott av 
basförnödenheter måste kunna produceras av öv
riga samhällsmedborgare för att kunna försörja de 
som under delar av året var upptagna med hant- 
verkssysslor. Specialiseringen kan också ses som 
ett sätt att ta till vara arbetskraften under de pe
rioder då jordbruksarbetet inte krävde så stora ar
betsinsatser. Jordbruket var grundförutsättningen 
för existensen under järnåldern. Under perioden 
200-1000 e.Kr. ersätts en uppsjö av äldre redskaps- 
former med ett fåtal effektiva skörderedskap som 
haft europeiska förebilder. Många av redskapen 
är, med små förändringar, av samma typ som kom 
att användas fram i vår tid. Den viktigaste föränd
ringen är införandet av kortlien under de första 
århundradena efter Kristus, något som nästan 
fördubblade effektiviteten vid slattern. Långlien 
introducerades inte förrän i slutet av järnåldern. 
Även jordbearbetningen med årder blev alltmer 
effektiv i och med årderbillen av järn. Den hittills 
äldsta årderbillen av järn i Sverige kommer från 
Gotland, daterad till 400-500-tal e.Kr. (Welinder 
m.fl. i998:358ff.).

Järn och tjära - likartade hantverk

En viktig likhet finns mellan framställningen av 
tjära och järn och det är tillgången till trä. För tjä
ran utgör trä den enda råvaran och till järn var trä 
eller kol nödvändig i framställningsprocessen. Eva 
Hjärthner-Holdar visar att järnframställningen 
börjar i liten skala i anknytning till boplatserna re
dan under mellersta bronsålder för att sedan flytta 
ut till platser med rika förekomster av malmråvara 
där produktionen kunde öka (Hjärthner-Holdar 
1993:38).

När det gäller Uppland ansågs järnframställ
ningen länge ha varit av mindre betydelse på 
grund av avsaknaden av sjö- och myrmalm. Senare 
års forskning har dock givit indikationer på att 
man börjat bryta bergsmalm redan under äldre ro
mersk järnålder, framför allt i området kring Vatt- 
holma (Hjärthner-Holdar manus 2).

Det finns många tolkningar av hur den materi
ella standard som är synlig i båtbegravningarna vid 
exempelvis Gamla Uppsala, Valsgärde och Vendel 
vuxit fram under yngre järnåldern. De begravda 
individerna har bland annat tillskrivits positioner 
inom en framväxande krigsmakt eller en roll som 
religiösa ledare (Seiler 2ooia:8). Flera forskare me
nar att framväxten av de rika miljöerna i Fyrisåns 
dalgång har berott på järnet och andra handelsva
ror (se exempelvis Ambrosiani i98o:i3iff, 1983:22, 
1992:30; Höilund Nielsen 1991:154; Schönbeck 
1994:128). Utifrån förekomsten av bland annat 
hammare och annan smidesutrustning i de beröm
da båtgravarna menar man att de begravda perso
nerna organiserat produktion och/eller kontrolle
rat handeln med järn från norra Uppland, Dalarna 
och Gästrikland ner mot exempelvis Helgö, Birka 
eller andra köpplatser vid kusten. Tidigare forsk
ning som utgått från hierarkiska modeller har häv
dat att exploateringen av dessa perifera regioner 
organiserades och kontrollerades av hövdingar 
i Uppland. Eva Hjärthner-Holdar menar dock 
att dessa producenter/stormän inte behöver ses 
som underställda utan som sidordnade deltagare 
inom ett vidsträckt nätverk av kontakter (Hjärth
ner-Holdar, manus 2). När det gäller frågan om 
kontroll över råvaran menar Hjärthner-Holdar 
att detta sannolikt inte kan ha förekommit i det
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decentraliserade samhället i skandinavisk äldre 
järnålder. Även om handeln med brons och brons
hantverk har kontrollerats av vissa sociala strata 
menar Hjärthner Holdar att järnmetallurgin kan 
ha fått en betydligt bredare spridning på grund av 
att den baseras på mer lokala råvaror som i vissa 
områden förekom i stora kvantiteter (Hjärthner 
Holdar 1993:185). Däremot är det inte omöjligt 
att tänka sig att kontrollen över distributionen av 
framförallt högkvalitativa produkter ökar under 
yngre järnålder (Hjärthner-Holdar manus 2). Rå
varan för tjära - tall och gran - fanns i överflöd i 
norra Uppland under yngre järnåldern och torde 
ha varit än mer svårkontrollerad.

På frågan om vem som framställde järnet me
nar Gert Magnusson att det rimligaste, utifrån det 
skriftliga materialet, är att den jämtländska järn
producenten varit en mångsysslande bonde som 
ägnat sig åt järnproduktionen under de perioder 
av året då det passade övrigt arbete - det vill säga 
juni månad för att ta in myrmalm för torkning och 
oktober - november för blåsning och smide. I en 
kartläggning av bondens år från 1750 sker även 
tjärbränningen i juni (se hg. 6) (Magnusson G. 
i986:283ff.). Av samma åsikt är Eva Hjärthner- 
Holdar som menar att det inte finns några indi
kationer på att järnhanteringen i Sverige skulle ha 
utgjort en heltidssysselsättning förrän under sen 
historisk tid (Hjärthner-Holdar 1993:25). Utifrån 
makrofossilt material från tjärgropar i Björklinge 
dras slutsatsen att tjäran under romersk järnålder 
på denna plats bränts veckorna kring midsommar 
vilket tyder på en likartad arbetsplanering (Åberg 
& Svensson 2006:80, i30ff.). Man kan se produk
tionen av såväl tjära som järn som ett sätt för bön
derna att effektivisera utnyttjandet av arbetskraf
ten och naturresurserna.

Tjärframställning i landskapet 
och den lokala naturmiljön
Frågor om järnets ekonomi väcktes tidigt. Tradi
tionella forskare menade att om järnet hade någon 
större ekonomisk betydelse skulle detta synas i det 
arkeologiska materialet. En överskottsproduktion 
i ett område skulle ha lett till varuutbyten som 
skulle synas i det arkeologiska materialet i dessa

områden. Gert Magnusson menar dock att råva
ruhandeln ofta hade karaktären av en exploate
ring av ett område och att de säkraste spåren av 
en överskottsproduktion är produktionsplatserna 
som sådana (Magnusson 1986:39).

I drottning Kristinas skogsförordning från 1647 
klargörs att skogen i bruksområdena skall använ
das för kol och att annat utnyttjande av skogen än 
till husbehov är förbjudet. För Upplands del, med 
en stor mängd järnbruk, innebär detta sannolikt 
att majoriteten av de påträffade tjärframställnings- 
anläggningarna är äldre än detta datum.

Vid studier av tjärgroparnas utbredning i Upp
land är det viktigt att komma ihåg att lämningsty- 
pen inte uppmärksammats förrän under de senaste 
åren och att det främst är de skogiga norra sock
narna som inventerats. I FMIS är tjärgropar och 
tjärdalar sammanslagna vilket ytterligare kompli
cerar en analys. Trots detta finns vissa mönster i 
spridningen som kan vara värda att betrakta (se 
fig. 16 i Svensson i denna volym).

Den uppländska tjärframställningen är koncen
trerad till de nordliga och västra delarna av länet 
med Tierp, Heby och Östhammars kommuner. 
Inom projektet arkeologi E4 Uppland berörs en
dast den förstnämnda. Det är även främst här som 
projektet Skog och Historia har bedrivit sina in
venteringar. I hela området syns en relativt jämn 
fördelning av tjärgropar. I kustbandet finns en 
något förhöjd frekvens, dessutom finns en mycket 
påtaglig koncentration i Tämnaråns dalgång sö
der om Tierp. Tämnarån rinner norrut från sjön 
Tämnaren och mynnar i Lövstabukten. I Åke 
Hyenstrands indelning av arkeologiska regioner 
i Sverige bildar Tämnaråns dalgång ett eget del
område (Hyenstrand 1984:192). Fornlämningarna 
i dalgången utgörs främst av gravar och gravfält 
belägna på höj dryggar i åkermark eller i b rytzonen 
mellan åker och skog. I Tierpsområdet finns ett 
ovanligt stort antal stora högar med en diameter 
på över 14 m vilket kan ses som ett tecken på ett 
betydande välstånd. Det finns ett stort antal kän
da boplatser från stenålder och framåt, i området 
finns även ett stort antal registrerade lösfynd och 
depåfynd (Frölund & Larsson 2002:9 eUer Seiler, 
Renck i denna volym).

Två studier har gjorts med avseende på tjärgro-
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Figur 6. Bondens åri Offerdal 1750. Tjärbränningen skedde främst i juni, även om insamlandet och 
grovhuggningen av trä även ktmde ske vintertid. Det finns indikationer på att tjäran brändes runt midsommar även 
i det arkeologiska materialet (bild efter Magnusson 1986).

Figure 6. The year of the farmer in Offerdal 1750. The burning of tar was mainly done in June even if the 
gathering of wood and part of the chopping also was done in the wintertime. There are indications that tar was burnt 
around midsummer also in the archaeological material (picture after Magnusson 1986).

parnas placering i landskapet i relation till den för
historiska och historiska bebyggelsen. De områden 
som berörs är två platser i Tierps sn, Frebro (Stor
mossen) och Månkarbo (Postboda). Jämförelse
materialet utgörs av kända fornlämningar, äldre 
lantmäterikartor och kameralt material (Hennius 
m.fl. 2005:43ff.). Två olika typer av belägenhet i 
landskapet kan utläsas i exemplen beroende på ål
dern på den närliggande bebyggelsen.

Frebro verkar vara en bosättning med rötter i 
järnåldern, i området finns rikligt med förhis
toriska gravar. De samtida tjärgroparna åter
finns här på ett avstånd av cirka 1,5 km från 
bykärnan.
I Postboda är situationen annorlunda. Bebyg
gelse som utifrån namnskick och fornläm- 
ningsbestånd kan antas ha rötter i järnåldern 
återfinns på ett betydligt längre avstånd från
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de samtida tjärgroparna. Dessa ligger 5-6 
km längre norrut i anslutning till Tämnarån. 
Yngre järnålderns tjärgropar påträffas istället 
i anknytning till gårdar som kan antas ha an
lagts under medeltid, sannolikt främst under 
1200-1300-tal bedömt utifrån efterleden -bo 
och -boda i namnet. Dessa platser ligger invid 
låglänt mark som tidigt kunde användas för 
slåtter och bete. Det är således möjligt att tjär- 
framställningen under yngre järnålder fung
erat tillsammans med sådana verksamheter 
under delar av året. Platserna kan senare ha 
utvecklats till fäbodar och avgärda gårdar då 
uppodling och en fastare bebyggelse med bo- 
da-namn tillkom (Hennius m.fl. 2005:43ff.).

En viktig fråga är hur skogen påverkades av denna 
intensiva tjärbränning. Inom E4 projektet gjor
des pollenanalyser på borrkärnor från bland an
nat Strömmaren i Tierp. Barrträdens utbredning 
påverkas mycket lite under yngre järnåldern. Gra
nen ligger på en nästan konstant nivå medan tal
len närmast ökar något. Lövträden minskar dock 
betydligt. Det är därför inte troligt att tjärbrän
ningen hade någon större inverkan på skogbestån
det mer än mycket lokalt. I pollendiagrammet från 
Strömmaren finns en mycket markant ökning av 
mängden kolpartiklar i proverna från tidig medel
tid och framåt. Till stora delar beror denna ökning 
säkerligen på det ökande bergsbruket i området 
men tjärframställning kan också vara en del av or
saken (Almgren E. 2005a).

Tjära som handelsvara 
under förhistorisk tid?
Vi har i ovanstående text sett att många delar av 
samhället förändras under yngre järnåldern. Nya 
typer av huskonstruktioner och en allt mer om
fattande sjöfart kan ha gjort att behovet av tjära 
ökat. En alltmer storskalig organisation av hant
verket var möjlig då jordbruket blev mer effektivt. 
En ökande befolkning kan ha gjort det möjligt att 
efterfrågan ökade men också att arbetskraft för en 
produktionsökning fanns tillgänglig. Sammanta
get bör detta ha gjort det möjligt för att undanta 
folk från vardagens hushållsarbete för att på ett
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mer intensivt sätt ägna sig åt tjärframställning. 
Det bör också ha gjort det möjligt att omsätta tjä
ran inom handeln.

Under äldre järnåldern bestod fjärrhandeln näs
tan enbart av ett gåvoutväxlingssystem med lyxva
ror. Denna utvecklas redan under yngre romersk 
järnålder till att vara mer administrerad eller av
talad men domineras fortfarande av dyrbarheter 
och lyxvaror för den yppersta eliten (Näsman 
1990:111). Under yngre järnåldern utvecklas den 
regionala handeln och blir mer inriktad på basva
ror. En viktig handelsvara var järn till vapen och 
jordbruksredskap men också exempelvis malste- 
nar, täljstensgrytor, brynen och keramik blir vik
tiga handelsprodukter (Jensen S. 1990:131) Andra 
produkter som säkerligen spelade stor roll bevaras 
inte som arkeologiska lämningar, exempelvis päls
verk, skinn, bivax eller slavar (Näsman 1990:90, 
103; Clarke 1985:16) Under samma period växte 
handelsplatser som Helgö & Birka i Mälaren, He
deby & Ribe i Danmark och Skiringssal & Kau
pang i Norge fram (Welinder m.fl. i998:395ff, 
4i2ff, 457ff.). En ökad regional handel innebär 
de samtidigt en ökning av transporter via vatten 
(Larsson G. 2007:235).

Det äldsta exemplet på handel med tjära i Nor
den kommer från Ribe i Danmark. Under vikinga
tid anlades en marknadsplats vid floden Ribes 
strand. En av brunnarna hade byggts av en trätun
na. Analyser visade att tunnan hade spår av tjära 
på insidan. Då träet fällts i Niedersachsen tolkas 
tjäran komma från Harzregionen och ha anlänt till 
Ribe via Elbe. Tunnan ses som ett tecken på att 
tjära var en viktig handelsvara redan under 700-ta- 
let (Bencard & Bender Jörgensen 1990:145).

Avslutning
Vid studier av förhistorisk tjärframställning i Upp
land kan man urskilja ett hantverk som utvecklas från 
ett mindre boplatsanknuten aktivitet under romersk 
järnålder till en storskalig produktion i urmarkerna 
under sen vendeltid/vikingatid och medeltid.

Vid övergången mellan äldre och yngre järnålder 
sker förändringar på många plan i samhället och 
omställningar liknande den för tjärframställning- 
en är synlig även inom andra hantverk. Föränd
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ringarna kan ses som ett effektivare utnyttjande 
av produktionsresurserna. Frågan är då för vilka 
ändamål behovet av tjära ökade under perioden?

Det är inte lätt att dra några säkra slutsatser uti
från ett så fragmentariskt källmaterial som järnål
derns tjära. Däremot kan man urskilja en bild som, 
trots att handfasta bevis än så länge saknas, fram
står som såväl trolig som logisk. Forskningen inom 
ämnet är fortfarande i sin linda men som med så 
många andra teman är det först när man börjat 
uppmärksamma ett fenomen som det plötsligt 
synligt på allt fler ställen. Tjära framstår som mer 
betydelsefullt under äldre perioder än vad man 
tidigare varit medveten om. Utifrån kunskapen 
kring de samhällsförändringar som skedde under 
yngre järnålder kan man inse att behovet av tjära 
också ökar. Nya byggnadssätt och en allt större in
riktning på sjöfart kan ha skapat ett behov av att 
skydda träet mot röta inte minst när man kom
mer upp i medeltid och börjar bygga träkyrkor. 
En specialisering av många olika former av hant
verk kan ha utvecklat ett samhällssystem där man 
under perioder kunde friställa människor från de 
dagliga sysslorna för helt ägna sig åt något annat. 
Utifrån frekvensen av importerat gods kan man 
dra slutsatsen att handeln ökade under 700-talet. 
De exportprodukter som oftast nämns för svenska 
förhållanden är skinn, pälsar och järn men ibland 
även bärnsten och slavar. Få av dessa produkter 
bevaras i det arkeologiska materialet och blir lätt 
osynliga i studiet av den dåtida ekonomin. En 
ökad handel i regionen innebär ett ökat behov av 
transportfordon. I och med den ökande sjöfarten 
under yngre järnålder och problemen med lands- 
transporter är det mycket sannolikt att stora delar 
av transporterna skedde med båt. Exempelvis är 
det inte omöjligt att se Tämnarån som en möjlig 
transportväg för tjära ut mot kusten.

Tjära var en handelsprodukt i Danmark redan 
på 700-talet där man funnit en tjärtunna importe
rad från Niedersaschen. Det är därför fullt möjligt 
att tjära skall läggas till listan över den yngre järn
ålderns nordiska handelsvaror.

Ännu så länge har vikingatidens tjärproduktion 
främst uppmärksammats i östra Mellansverige

med en koncentration i norra Uppland. Detta är 
ett av de områdena som sedan länge pekats ut som 
ett kärnområde för yngre järnålderns handel.

Som nämndes tidigare undersöktes endast de 
enskilda tjärframställningsanläggningarna på var
je plats. Resultaten från landskapsanalysen visar 
att det är fullt möjligt att en del av tjärgroparna 
ingått i ett större sammanhang med fler aktiviteter 
såsom slåtter och bete i någon variant av säsongs
mässigt utmarksutnyttjande som så småningom 
utvecklats till fäbodar och ibland fastare bebyggel
se. Vi ska inte glömma bort att det vi nu ser som 
öde skogsmarker en gång i tiden var mångfacet
terade kulturlandskap med stor betydelse för det 
förhistoriska livet och ekonomin.

Sedan länge har man föreslagit att den rikedom 
som avspeglas i de rika fornlämningsmiljöerna i 
Fyrisåns dalgång och framför allt i båtbegravning
arna i exempelvis Vendel och Valsgärde skulle ha 
uppkommit genom kontroll av järnhandeln i norr 
och nordväst. Kanske kan en del av rikedomen, 
framförallt i Tämnaråns dalgång uppkommit ge
nom kontroll eller produktion av tjära.

För att komma vidare i kunskapen kring järn
ålderns tjäranvändning finns några områden som 
bör prioriteras i grundforskningen.

• Riktade inventeringar för att kartlägga om
fattningen och utbredningen av tjärframställ- 
nings anläggningar i skog och mark.

• Fler anläggningar bör undersökas för att få ett 
förbättrat dateringsunderlag och större kun
skap om framställningsprocessen.

• Vid undersökning av stora utmarksbelägna 
anläggningar är det också viktigt att under
söka ett större område för att försöka spåra 
andra former av aktiviteter som skett i anslut
ning till tjärframställningen.

• Det viktigaste är dock att försöka spåra an
vändningen av tjära i det arkeologiska mate
rialet och utöka analysförfarandet på bevarat 
trä och stolphål och andra anläggningar inom 
boplatser och andra typer av arkeologiska 
lämningar. ■
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Summary
The dark age ofUpplandic economy

T
races of tar are rare in the archaeological 
material, but archaeological investiga
tions in recent years have shed new light 
on this previously practically unknown craft, fol

lowing the discovery of tar production sites. We 
can now trace tar production through the ages, 
from a small settlement-bound activity during the 
Roman Iron Age (possibly even earlier), to large- 
scale production in the outlying lands during the 
Late Iron Age and early Middle ages. The change 
probably involved an increase of production that 
amounted to the yield from each individual kiln 
increasing tenfold. However, it is not enough to 
produce vast amounts of tar; there must also be a 
call for the product. This article therefore focuses 
on this question: What was tar used for during the 
Late Iron Age and the Middle ages? My hypothesis 
is that tars constituted important trade goods long 
before it was mentioned in historical accounts.

Tar appears to have been a great deal more im
portant in older times than previously thought. 
Knowing what we now do of the societal changes 
that occurred during the Late Iron Age, it is easy to 
realise that the need for tar increased as well. New 
ways of building and an increased focus on shipping 
may have created a need to protect the wood from 
rot, particularly during medieval times, with the 
emergence of wooden churches. A specialisation of 
many crafts may have resulted in a societal system 
where people were relieved from everyday tasks to 
devote themselves to something else. The number 
of imported goods suggest that trade increased in 
the 8th century. As early as in the 8th century, tar 
was trade goods in Denmark, where at Ribe a bar
rel of tar was found. It had been imported from 
Niedersaschen. All these factors combine make it 
possible to view tar as an important Upplandic 
trade goods as early as the Viking Age. ■
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Upplands tidiga
TJÄRBRÄNNING
Ett uråldrigt hantverk

Jonas Svensson, Upplandsmuseet

I
 tider när trä, läder och naturfiber utgjorde de 

främsta råmaterialen innebar det en stor ut
maning att skydda byggnader, farkoster och 

bruksföremål mot för tidig förgängelse. Det bästa 
skyddet mot sol, vind, fukt och röta åstadkoms 
med tjära. Tjära och den mer förädlade produkten 
beck kunde också användas som fogmassa, klis
ter, medicin mot hudsjukdomar hos människor 
och djur mm. Ända fram till 1900-talets första 
decennier, då billigare petroleumprodukter blev 
tillgängliga och nya råmaterial allmänna, var tjära 
därför en oumbärlig vardagsartikel. Tjärans be
tydelse under historisk tid är välbelagd eftersom 
den blev en viktig handelsvara med särskilt stor 
betydelse för krig och sjöfart. Tjärexporten från 
Nordens skogar höll bokstavligen de europeiska 
sjöfararnationernas krigs- och handelsflottor fly
tande under 1600-talet. Tjärans tidigare hantering 
i Norden har däremot varit mycket dåligt känd, 
även om tjära nämns som exportvara ända sedan 
medeltiden.

Tjära har mycket stark motståndskraft mot ned
brytning och tillhör därför de fåtaliga organiska 
produkter som ofta påträffas i arkeologiska kon
texter. Den inordnas då vanligen i materialkate
gorin harts. I arkeologiska sammanhang kan be
teckningen harts visserligen stå för många olika 
organiska ämnen, men i praktiken ingår förmod
ligen oftast tjära, av tall eller björknäver. Använd
ningen av harts är känd i Norden från mesolitikum 
och framåt. Hur den framställdes har däremot 
länge varit nästan helt okänt.

E/pprojektet i Uppland innebar emellertid att 
mycket ny mark kunde brytas inom detta område. 
Framför allt kunde omfattande tjärframställning 
beläggas redan för äldre järnålder. En storskalig 
produktion tycks ha inletts i Uppland under yngre 
järnålder och fortsatt under tidig medeltid. Denna 
tidiga tjärframställning bedrevs i slutna gropar, 
vilket klart skiljer den från de metoder som til
lämpades under historisk tid. Inledningsvis var det 
därför mycket svårt att dra de rätta slutsatserna av 
utgrävningarna. Bilden blev dock allt tydligare 
med tilltagande mängd material och de resultat 
som nu föreligger ger en bred grund för fortsatt 
forskning.

De små under jorden
De första av de märkliga groparna påträffades som
maren 2002 i samband med slutundersökning av 
boplatsen Sommaränge syd. När matjorden schak
tats bort framträdde de som runda anläggningar 
med visst innehåll av kol och ofta med en bård av 
rödbränd lera runt om. I profil hade de den säregna 
formen av en uppochnedvänd, stympad kon med 
ett cylinderformat utrymme underst vid konens 
spets (Berggren & Hennius 2004:3Óff.). Kort efter 
att de första groparna hade påträffats i Sommar
änge upptäcktes liknande gropar på järnåldersbo- 
platsen i Fullerö (Björck & Appelgren 2006:16). 
Ytterligare en trattformad grop framkom på bo
platsen vid Skärna (Aspeborg & Östling 2007:22). 
De trattformade groparna var därmed inte längre
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Figur i . AĄiyy i profil från Sommaränge (foto: Jonas 
Svensson ).

Figure i. Section of A4177 from Sommaränge (photo: 
Jonas Svensson).

ett isolerat fenomen utan framstod som en ny an
läggningstyp. Vad de använts till var dock fortfa
rande oklart. Så hade det förmodligen förblivit om 
inte lyckliga omständigheter så småningom hade 
lett fram till boplatsforskning i Centraleuropa. Det 
visade sig att anläggningar som liknade dem som 
framkommit i Uppland också förekommer i Polen, 
Tjeckien, Slovakien och östra Tyskland. I central
europeisk forskning har de länge tolkats som gro
par för tjärframställning. De associeras med slavis
ka bosättningar och är daterade till tidig medeltid. 
Därmed fanns det en undersökningsmetod och ett 
jämförelsematerial. Men framför allt ledde det till 
att rätt analysmetoder kunde användas.

Sedan 2002 har tjärgropar hittats på flera håll 
runt om i Uppland. 2003 hittades fem på E4- 
utgrävningen av boplatsen ”Trekanten” (Ons- 
ten-Molander & Wikborg 2ooó:ć>2ff.) och fyra i 
samband med en utbyggnad av en vattenledning i 
gamla Uppsala (Fagerlund & Åberg 2005:56f.) och 
en vid en förundersökning i Stenhagen utanför 
Uppsala (Åberg 2004:pff.). År 2004 hittades sju 
tjärgropar på en utgrävning inför byggandet av en 
E4-relaterad trafikplats strax söder om Björklinge 
(Åberg & Svensson 200<5:34ff.). I augusti 2006 hit

tades en tjärgrop på en j ärnåldersboplats i utkan
ten av Uppsala (Ölund manus). I revision av tidi
gare forskning har en tjärgrop kunnat identifieras 
på en utgrävning från 1991 i Bälinge ca en mil norr 
om Uppsala (Fagerlund 1991:3<5ff.) och möjligen 
ännu en på den första utgrävningen inom E4~pro- 
jektet år 2000 i Danmarks socken (Göthberg m.fl. 
2002:51). Alla tjärgropar utom den i Bälinge har 
hittats på boplatser från äldre romersk järnålder 
och folkvandringstid. Sammanlagt har nu 40 tjär
gropar identifierats runt Uppsala.

Anläggningarna
Samtliga anläggningar har påträffats i plöjd åker
mark. De är i plan vanligen runda eller ovala med 
diametrar mellan 0,6 m och 1,5 m och har djup av 
mellan 0,4 m och 1,3 m. En anläggning hade en di
ameter på hela 2,0 m (Bälinge), men denna skiljer 
sig från de övriga i även i andra avseenden. Flera 
tjärgropar är svårt skadade av plöjning och i vissa 
fall har den övre, trattformade gropen nästan helt 
raderats (jfr. Fullerö A3061, fig. 4). Eftersom den 
säregna trattformen är en av tjärgroparnas vikti
gaste karaktärer kan det vara svårt att bestämma 
svårt sönderplöjda anläggningar. Det har förkom
mit att förmodade tjärgropar har avskrivits av 
detta skäl (Fagerlund & Åberg 2005:56). Förutom 
formen är andra utmärkande drag för tjärgropar 
förekomsten av bränd lera, kol och halvförkolnat 
trä i gropens fyllning. Ofta är den naturliga leran 
runt anläggningen eldpåverkad.

På nästan alla lokaler där tjärgropar förekom
mit har det funnits mer än en. Vanligen låg de då 
utspridda bland andra anläggningar på eller i ut
kanten av boplatsytan. Solitärer förekom endast i 
Stenhagen och Bälinge. I två fall låg tjärgroparna 
tydligt samlade till mindre aktivitetsområden 
inom vilka anläggningarna nästan uteslutande ut
gjordes av tjärgropar. I Fullerö fanns elva tjärgro
par inom ett 17x9 m stort område och i Tibble sju 
inom ett 15x9m stort område.

Tjärgroparna i Tibble skiljde sig något från de öv
riga i profilformen och hade i flera fall fodringar av 
lera längs väggarna och botten. Det undre utrym
met var i flera fall asymmetriskt och modellerat av 
lera. I en av groparna fanns en flat, bränd stenhäll
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Figur 2. Lokaler där tjärgropar har påträffats i Uppland. Utbredningen begränsar sig till ett cirka 15 x20 km stort 

område inom jordbruksmarkerna runt och norr om Uppsala.

Figure 2. Tar pit sites in Uppland. The distribution is limited to an area ofapproximately 15 x 20 kilometres within 

the arable lands around and north of Uppsala.

som troligen hade skilj t det övre utrymmet från de 
undre. Tibblegroparnas annorlunda uppbyggnad 
med mycket obränd lera tolkades som en anpass
ning till lokala förhållanden. Marken på lokalen 
var mycket sandig och rasade lätt till skillnad från 
marken på de andra uppländska lokalerna som ut
gjordes av styv, tät lera. Tolkningen var därför att 
groparna stabiliserats och tätats med lera för att

arkeologi et Uppland - studier • volym 4

inte rasa in (Åberg & Svensson 2006:41).
I tjärgroparna i Tibble fanns konstruktionsele

ment av obränd lera in situ, vilket gav goda möj
ligheter att knyta kol till konstruktionsfasen. I en 
av groparna (A6453, se nedan) bidrog de tydliga 
kontexterna till att intressanta makrofossilanaly- 
ser kunde göras (se fig. 5). Sammansättningen av 
gräs och örter gjorde att aktiviteten kunde årstids-
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Figur 3. Schematisk skiss av en tjärgrop.

Figure 3. Schematic representation of tar pit.

bestämmas till veckorna kring midsommar (Reg- 
nell 2005:2). Det är också den tid den tid då man 
helst företog tjärbränning under historisk tid.

Groparnas användning
Även om överensstämmelsen med de centraleuro
peiska groparna var stor hade tolkningen som tjär- 
framställningsanläggning flera konkurrenter. Det 
föreslogs att de skulle ha med småskalig kolning 
eller med smide att göra eller att de helt enkelt 
skulle vara deformerade, brända stolphål. Efter
som det fanns stora likheter mellan tjärgroparna 
och profilerna på vissa järnframställningsugnar 
var järnframställning en ofta föreslagen tolkning. 
Mot metallurgiska tolkningar talade avsaknaden 
av slagg och hårt sintrad lera, vilket man annars 
skulle ha förväntat sig i och kring lämningar ef
ter smides- eller blästerugnar. Hårt sintrad lera 
påträffades visserligen i viss mängd på Sommar- 
ängeboplatsen, men inget av materialet bedömdes 
ha med metallurgi att göra (Berggren & Hennius 
2004:61). Groparnas form talade emot att de skul
le ha använts för kolning eftersom det lilla utrym
met under tratten inte kunde förklaras med någon 
känd kolningsmetod.

För tjärframställning talade istället en rad fak
torer; Förekomsten av halvförkolnat trä i groparna 
skvallrade om att innehållet knappast utsatts för

mycket höga temperaturer och avvisade samtidigt 
att obränt trä upphettats i anläggningarna. Ko
let eller det halvförkolnade träet utgjordes med 
få undantag av tall, vilket överensstämmer med 
framställning av t all tjära. I ett par fall i Sommar- 
änge sågs spår av insektsgnag, vilket talar för att 
ved från torrakor eller ved som dödats av törska- 
tesvampen kommit till användning. Sådan ved är 
särskilt hartsrik, vilket gör den attraktiv för tjär
framställning, medan egenskapen saknar betydel
se för metallurgi.

För att ytterligare stärka bevisningen under
söktes jordprover från några av groparna i Som- 
maränge och Fullerö för förekomst av tjärämnen. 
Proverna valdes ut i ett samarbete mellan Upp
landsmuseet och Riksantikvarieämbetet UV GAL 
och analyserades av Arkeologiska Forskningsla
boratoriet vid Stockholms universitet (Hjulström 
& Isaksson 2004:i34ff.). Analyserna utfördes med 
gaskromatograf med masspektrometer, GC/MS 
och inriktades på att i första hand identifiera en 
biomarkör för tjära av tallväxter och en för björk
näver eftersom dessa träslag bedömdes vara de 
troligaste råmaterialen för förhistorisk tjära. Pro
dukter av björk kan identifieras av en biomarkör 
som finns både i obehandlad näver och björktjära. 
Provet kan därför inte ge indikationer på hur fram
ställningen gick till. För tallväxter [pinaceae), d.v.s. 
tall, gran, cederträ osv, kan man däremot iden
tifiera harts som upphettats i reducerande miljö 
(Hjulström.m.fl. 2005:284). Det gick att påvisa 
tjärämnen i groparna medan vanliga, flacka härdar 
oftast inte innehöll någonting. Främst identifiera
des tjära från tallväxter, men i två av groparna fö
rekom också spår av björk. Detta tolkades som att 
groparna tätats med näver (Hjulström & Isaksson 
2004:138). Tjärämnesanalyserna bidrog starkt till 
att tjärframställning framstod som den bästa för
klaringen av vad groparna använts till. När sedan 
liknande gropar hittades på andra platser under de 
följande åren tolkades de dock som tjärgropar utan 
jordanalyser. Det bör tilläggas att biomarkören för 
tjära av tallväxter kan uppstå i andra sammanhang 
än vid tjärbränning, t.ex. vid kolning eller då tall
växter brinner. När markören påvisades i jordprov 
från ett utbrunnet grophus på järnåldersboplatsen 
vid Eke strax nordost om Uppsala, kunde det alltså
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Figur 4. Profiler på ett urval av de undersökta tjärgroparna. Svarta lager består till största delen av kol, övriga 

lager redovisas för enkelhetens skull bara som streck.

Figure 4. Sections ofa selection ofthe excavated tar pits. Black layers consist mainly of char coal, remaining layers 

are represented by lines.
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Figur 5. Den uppländska tjärgropen A6453 hade många likheter med de kontinentaleuropeiska tjärgroparna av 
typ II. Stratigrafin i A 6 453 var mycket komplicerad liksom i flera av de andra tjärgroparna i Tibble. Tät, fin lera 
hade använts för att bygga upp konstruktioner inuti nedgravningen. De flesta av konstruktionerna hade kollapsat och 
rasat ned i gropen medan några fanns kvar in situ, vilket gav goda möjligheter till provtagning. Stora mängder bränd 
lera av två olika typer fanns i ett nedrasningslager. Den ena typen utgjordes av fin lera i tunna flak med avtryck av 
smetande fingrar och tolkades som brända innerväggar. Den andra typen utgjordes av grövre lera magrad med sand 
och växtdelar med avtryck av träbitar och tolkades som täckningsmaterial för att minska lufttillförseln. Lera har 
använts som täckmaterial på samma sätt i tyska experiment.

Figure 5. The tar pit A 6453 from Uppland shared many common traits with the continental tar pits oftype II. The 
stratigraphy ofA6433 was quite complex and the same was true of several ofthe other tar pits at Tibbie. Solid, fine clay 
was used to construct structures inside the pit. Most ofthe structures had collapsed into the pit, but some were intact 
and these were suitable for sampling. Large amounts of burned clay oftwo different types occurred in a layer ofcaved 
material. One type consisted of fine clay in thin slivers with imprints of smearing fingers. These were interpreted as 
burned inner walls. The other type consisted ofcoarse clay with additives of sand and vegetative material and with 
wood imprints. The type was interpreted as covering material for oxygen reduction. Clay has been used in this way in 
German experiments.
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tolkas både som att huskonstruktionen varit tjärad 
eller som att ämnet uppstått vid branden (Ölund 
& Hennius 2004:28).

Råvaror och produkter
Tjärveden eller ”töret” som är utgångsmaterialet 
för talltjära är särskilt hartsrik ved av tall. Harts
ämnen finns framför allt i tallens kärnved medan 
splinten är mycket fattig på sådana. Stora och gam
la tallar har mera kärnved och ger följaktligen be
tydligt mer och bättre tjära än småtallar (Klasson 
m.fl. 1907:19; Egenberg 2003:68f, Saff.). Växtor- 
ten tillmäts också stor betydelse för tallarnas dug
lighet som råmaterial och de bästa växtplatserna 
ska vara torra, steniga marker, medan försumpade 
marker anses ge mycket dåligt material (Petrini 
1928:1340; Westman 1982:9). Förutom i kärnve
den finns hartsrik ved dessutom i träd som skadats 
t.ex. av brand, blixtnedslag eller svampangrepp. 
De senare förorsakas ofta av den mycket vanliga 
törskatesvampen, vars angrepp främst yttrar sig i 
döda förtorkade talltoppar (Köhler lpoynff.).

Under historisk tid brändes nordisk tjära nästan 
uteslutande av tall. Under förhistorisk tid tillver
kades emellertid mycket tjära även av björknäver. 
Enligt det fåtal analyser som gjorts av mesolitiskt 
harts har den övervägande delen visat sig vara 
björktjära (Aveling 1998:152). Även under senare 
perioder tycks främst björktjära ha använts till fog
massan för askar av bark och trä som sedan upp
träder som hartstätningsringar i det arkeologiska 
materialet (Svanberg 1995:250). Björktjära var 
inte bara en viktig produkt i Norden. Enligt Pli- 
nius kokade gallerna en sorts ”bitumen” av björk 
(Pliny i952:437/XVI:XXX). Ämnet tycks också ha 
varit en handelsvara av viss betydelse i de romers
ka provinserna, vilket antydes av ett stort fynd av 
björktjära i ett nedbrunnet, romerskt handelshus 
i sydvästra Tyskland (Körber-Grohnei992:347ff.). 
Björktjära som också kallas ryssolja, juchtolja, dag
get mm. har delvis andra användningsområden än 
talltjära. Förutom som fogmassa och lim anses 
den vara det bästa medlet för att göra läder vatten
tätt. Betande får kunde smörjas in med björktjära, 
vars skarpa lukt avhöll vargen från att riva dem 
(Ödman 2001:1 dyff.). Det har också föreslagits att

lukten skulle ha använts i rituella sammanhang 
under förhistorisk tid och att en del av den harts 
som påträffas i gravmaterial skulle kunna vara rö
kelse (Isaksson 2005:i53ffi). Exakt hur björktjära 
framställdes i Norden under förhistorisk tid är 
inte känt. F.nligr en metod ska björktjära kunna 
framställas genom att en rulle av näver värms med 
eld i ena änden så att tjära kan droppa ut genom 
den andra änden. Anläggningar från förromersk 
järnålder som undersöktes i Östra Derome i Hal
land tolkades som spår av en framställningsplats 
för björktjära. I en av groparna påträffades ett ke
ramikkärl med en bevarad näverrulle som bränts i 
ena änden (Nyquist & Ullberg-Loh i994:i8ff.).

I nästan samtliga tjärgropar utgjordes det in
samlade kolmaterialet av tall, vilket bekräftade 
en hypotes om att talltjära framställts i groparna. 
För att få en representativ bild av kolmaterialet 
togs ofta mycket stora kolprover. Ett problem är 
att tjärgroparna sällan är slutna kontexter efter
som processen förutsätter att groparna töms efter 
avslutad bränning så att tjäran kan lyftas ut. Fyll
ningen torde därmed vara sekundär med inslag av 
andra boplatsaktiviteter. Det skulle kunna förklara 
förekomsten av gran i två tjärgropar och av björk
trä i en annan (Danielsson 2004:141; Fagerlund & 
Åberg 2005:57). Grantjära har samma biomarkör 
som tall, men ger dålig tjära eftersom dess hartsin
nehåll är lågt. Björkträ används till skillnad från 
näver knappast till tjärframställning.

Dateringar
Samtliga dateringar av tjärgropar har gjorts med 
14C. För lämningar efter tjärframställning är trä
ets egenålder viktig att beakta. Under historisk 
tid utgjorde nämligen ofta gamla tallstubbar rå
material för tjärtillverkning. Sådana kan bevaras 
mycket länge och således ge skenbart gamla date
ringar. Sammantaget tycks man dock oftast, med 
några undantag i Tibble, ha använt stamvirke och 
inte rotved under förhistorisk tid. Från tjärgro
parna i Sommaränge finns två exempel på att den 
ingående veden angripits av insekter, vilket tyder 
på att den varit död en tid innan den förkolnade 
i tjärgroparna. Frågan är bara hur länge. Om tjär- 
brännarna genomgående hade utnyttjat subfos-
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sil ved skulle man ha förväntat sig mycket gamla 
och mycket spridda dateringar. Nästan samtliga 
dateringar finns dock väl samlade inom perioden 
romersk järnålder - folkvandringstid. Dessutom 
passar dateringarna väl med andra lämningar på 
de boplatser där de hittats. På en utgrävning inför 
en vattenledning strax norr om Uppsala datera
des två tjärgropar. I den ena daterades tall, medan 
man i den andra hade fördelen att kunna date
ra en bit av det snabbväxande trädslaget björk. 
Båda dateringarna var mycket samstämmiga och 
talade för en datering till sen romersk järnålder 
eller tidig folkvandringstid (Fagerlund & Åberg 
2005:56^. Det verkar alltså som om man inte in
riktat sig på gamla stubbar utan föredragit yngre 
trä som kanske var lättare att samla in. Detta be
tyder antingen att felet är alltigenom systematiskt 
eller att vi, i stort, kan lita på att 14C-dateringarna 
som ett terminus post quem stämmer med bruk- 
ningstiden.

Av 16 koldateringar talar 14 för att anläggning
arna användes under perioden romersk järnålder- 
folkvandringstid och att tillverkningen skett i 
närheten av samtida bebyggelse. Av tre daterade 
tjärgropar på boplatsen i Fullerö kunde en be
stämmas till förromersk järnålder medan de två 
andra bestämdes till skiftet mellan romersk järn
ålder och folkvandringstid.

Utgrävarnas tolkning är att tjärgropar började 
användas i Fullerö redan under förromersk järn
ålder (Björck & Appelgren 200<5:37ff.). Det finns 
dock anledning att vara något försiktig. Den ti
diga tjärgropen framstår hittills som ett isolat 
och skiljs från de övriga i Uppland av en lucka på 
flera århundraden, trots att den tycks ligga på ett 
aktivitetsområde där andra tjärgropar fått senare 
dateringar. Det daterade materialet var tall med 
de risker för hög egenålder som det innebär och 
på den utgrävda ytan fanns en tidigare bebyggel
sefas som skulle kunna ha lett till kontaminering. 
Dateringen kan givetvis inte heller helt avfärdas 
eftersom olika typer av tjära användes långt tidi
gare i Norden. Från Boplatserna Glädjen och Snå
ret har tjärämnen t.ex. nyligen påvisats i keramik 
från bronsålder (Lindberg m.fl. 2006:59; Björck 
& Larsson 2007a). Det betyder dock inte nödvän
digtvis att trattformade tjärgropar användes under

bronsåldern. Keramikanalyserna från Snåret tyder 
på att tjära kan ha framställts i keramikkärl istället 
(Isaksson 200Ó:i02ff.). En annan avvikande date
ring gjordes av en t j är grop i Bälinge. Denna date
rades emellertid till skiftet mellan vikingatid och 
medeltid och avvikelsen kan alltså inte förklaras 
med hög egenålder på det daterade kolet. Tjärg
ropen avviker emellertid också genom sin storlek 
och är med sin övre diameter på 2 m med god 
marginal den största som hittats i åkermark. Bä- 
lingetjärgropen, som ursprungligen tolkades som 
kolningsgrop, fanns inte i närheten av samtida be
byggelse och ska förmodligen ses som en senare 
och annorlunda typ av tjärbränning (Fagerlund 
1998:3óE.). Sammanfattningsvis tycks alltså före
teelsen med boplatsanknuten tjärbränning i små 
tjärgropar vara relativt väl samlad till perioden ro
mersk järnålder - folkvandringstid.

Tjärt barn - många namn
Flera olika benämningar har använts i publika
tioner för att beskriva de förhistoriska tjärfram- 
ställningsanläggningarna, bl.a. forntratt, tj ärtratt, 
tjärgrop, etc. Efterhand har ”tjärgrop” etablerat sig 
som benämning för den här typen av anläggning
ar. Termen är logisk eftersom tjäran, enligt tolk
ningarna, bildas i gropens övre del och samlas i ett 
undre uppsamlingsutrymme där den är kvar tills 
tjärbränningen är avslutad. Problemet med termen 
är att den används för andra typer av anläggningar. 
I det digitala fornminnesregistret FMIS lämnings- 
typslista version 3.3 förekommer egenskapsvärdet 
tjärdal/tjärgrop där tjärgrop betecknar en mindre 
och djupare typ av tjärdal. Egenskapsvärdet syftar 
på anläggningar som till skillnad från den slutna 
tjärgropen, är försedda med en avtappningsränna 
genom vilken tjäran kontinuerligt kan ledas ut 
under tjärbränningsprocessen. I samband med att 
tjärdalar har undersökts arkeologiskt har det dock 
visat sig vara svårt att dra en tydlig gräns mellan 
de olika varianterna av anläggningar med avtapp
ningsränna. Som en följd av undersökningarna 
har det föreslagits att fornminnesregistret i nästa 
version ska förändras så att ”tjärgrop” endast be
tecknar en anläggning med slutet uppsamlingsut
rymme (Hennius m.fl. 2005:14).
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Figur 6. Ett urval av Tjärgropar Typi från olika centraleuropeiska fyndplatser (efter Eiermann 1998). 

Figure 6. A selection of tar pits from various Central European sites (after Eiermann 1998).
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Centraleuropeiska tjärgropar

Tjärgropar har varit kända som arkeologiska an
läggningar i Centraleuropa sedan 1948, då den 
polske arkeologen Włodzimierz Szafrański upp
märksammade trattformade gropar på en tidig
medeltida boplats i Biskupin. Förkolnade bitar av 
näver och svarta krustor i botten på groparna var 
viktiga ledtrådar till tolkningen. Det var emeller
tid framför allt en gammal smeds barndomsmin
nen som gjorde att anläggningarna fick en till
fredsställande förklaring. Smeden berättade hur 
man gjorde björktjära med keramik i gropar när 
han var barn under slutet av 1800-talet. Metoden 
provades experimentellt och visade sig fungera 
utmärkt (Szafrański i997:$4ff.). När sedan andra 
trattformiga gropar påträffades på fyndplatser 
i Polen, Slovakien och i nordöstra Tyskland för
klarades de på samma sätt och kom att förknip
pas med medeltida, slavisk bebyggelse (Biermann 
1998:169).

Dubbelkärlsmetoden
Tekniken som användes av Szafrański är relativt 
välkänd från historisk tid, inte bara från Polen. 
På tyska talar man om Doppeltopfverfahren el
ler Doppeltopfmethode, vilket kan översättas till 
”dubbelkärlsmetoden”. Enligt denna fylls näver 
i ett keramikkärl med lock och små hål i botten 
och ställs ovanpå ett uppsamlingskärl. Båda kär
len tätas noggrant med lera, varpå man eldar runt 
det övre kärlet. Björktjära bildas då av nävern i 
det övre kärlet och rinner ner eller kan konden
sera i det undre, svalare kärlet som skyddas från 
hettan genom att vara nedgrävt i en grop. Dub
belkärlsmetoden tillåter också att man tillverkar 
tjära av andra råmaterial än näver. På friluftsmu
seet i Düppel i Berlin har olika material provats 
och man har framför allt tillverkat mycket talltjära 
(Kurzweil & Todtenhaupt lppöarysff.). Dubbel
kärlsmetoden har också tillämpats under historisk 
tid för att utvinna kvicksilver, svavel och andra 
oorganiska ämnen ur mineraler (Kurzweil & Tod
tenhaupt 1991 rygf.).

Dubbelkärlsmetoden förutsätter kärl som pre
parerats på lämpligt sätt och rester av sådana kärl

i en arkeologisk kontext är en bra indikation på 
tjärtillverkning. Ett särskilt tydligt tecken ger 
skärvor av bottnen på det övre kärlet som försetts 
med små hål. Sådana keramikbottnar med spår av 
sekundärbränning och tjocka tjärkrustor är kän
da från ett flertal arkeologiska undersökningar i 
framför allt nordöstra Tyskland (Voß 1991:22t.;

1:2 2

Figu r 7. Exempel på tidigmedeltida slavisk keramik 
använd vid Dubbelkärlsmetoden (efter Kurzweil 
érTodtenhaupt ippi).

Figure y. Examples ofearly medieval Slavic pottery 
used in the double pot technique (after Kurzweil 
&Todtenhaupt lppi).
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Oettel 1991:34; Biermann i998:iÓ3ff.), men före
kommer också i senare historiska kontexter (Czo
pek i997:i59ff.).

Gropmetoden
Tjärkeramiken från nordöstra Tyskland visade 
visserligen på ett övertygande sätt att dubbelkärls- 
metoden använts under förhistoria och medeltid, 
men efterhand som källmaterialet tilltog blev det 
allt svårare att förklara de trattformade groparna 
på detta sätt. Ett skäl var att tjärkeramik med små 
hål aldrig påträffats i eller i direkt anslutning till 
groparna (Biermann 1998:167). Eftersom kärlen 
så ofta förstörs i processen borde man åtminstone 
i något fall ha funnit skärvor i några av groparna. 
Formen på groparna utgjorde ett annat problem ef
tersom den övre, koniska delen av gropen verkade 
vara överflödig vid dubbelkärlsmetoden. Egentli
gen behöver bara det undre kärlet grävas ned för 
att skyddas mot elden. Experiment visade att den 
koniska formen på groparna snabbt sätts igen av 
aska och heller inte bibehålls vid upprepade brän
ningar. Groparna var dessutom oftast för stora för 
dubbelkärlsmetoden. Flera hade diametrar på upp 
till 2 m, vilket inte motsvarade de betydligt mindre 
tjärkärlen vars mynningsdiametrar sällan översteg 
20 cm och höjden sällan 30 cm. I botten av tjärg- 
roparna påträffades ofta färgningar från utrunnen 
tjära i den orörda sanden, vilket endast i undan

tagsfall borde kunna ske med den annars slutna 
dubbelkärlsmetoden (Kurzweil & Todtenhaupt 
1996b). Det fanns alltså anledning att förmoda att 
de trattformade groparna representerade ett annat 
sätt att bränna tjära som skiljde sig från dubbel
kärlsmetoden. Ett uppslag på hur detta skulle ha 
gått till gavs av en tjärgrop i nuvarande Slovakien 
som hade packats, men uppenbarligen aldrig an
tänts. Tratten var fylld med obränd ekbark och i 
botten fanns ett uppsamlingskärl av keramik. Ett 
övre kärl med de karaktäristiska hålen i botten 
saknades dock (Bialekovå 1997:65). Fyndet tolka
des som att man velat framställa tjära av ekbark 
direkt i gropen utan keramik. Processen provades 
experimentellt med torr tallved vid friluftsmuseet 
i Düppel i Berlin, Tyskland. Metoden innebär att 
tj arveden förbränns långsamt med reducerad luft
tillförsel från toppen av tratten och nedåt så att 
tjäran smälter ut och samlas i det undre, svalare ut
rymmet (Kurzweil & Todtenhaupt i996b:i36ff.).

Mot bakgrund av de genomförda experimen
ten betraktar nyare forskning de trattformade 
groparna som spår av gropmetoden och inte som 
dubbelkärlsmetoden. Dubbelkärlsmetoden ger sig 
främst tillkänna i den särskilda keramiken, men de 
anläggningar metoden bedrivits i torde vara be
tydligt mer anonyma Biermann 1998:168). I an
slutning till tidigare forskning har det visserligen 
föreslagits att de uppländska tjärgroparna skulle 
utgöra spår av dubbelkärlsmetoden (Hennius &

Reaktionskärl 

Bränsle av
kådfattigt trä

Tärning av 
magrad lera

Täckning av grästorv eller lera

Töre (ti är ved 
t ex tall, bok, ek 
eller björknäver)

U ppsamlingskärl 
(svalt utrymme)

Kådrik ved som 
samtidigt fungerar 
som värmekälla

Uppsamlingskärl av 
keramik eller trä

Figur 8. Dubbelkärlsmetoden och gropmetoden enligt Kurzweil & Todtenhaupt (efter Hennius m.fl. 2005:13).

Figure 8. The double pot technique and the pit technique according to Kurzweil & Todtenhaupt (after Hennius et. 
al. 2005:13).
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Berggren 2oo4:75f.; Svensson 2004:15511.). Mot 
bakgrund av senare forskning måste detta dock 
betraktas som felaktigt. Enligt de kriterier som 
används i centraleuropeisk forskning saknas, mig 
veterligen, ännu belägg för dubbelkärlsmetoden 
i Norden. Dessa borde utgöras av keramik som 
preparerats med små hål och täckts av tjärskorpor. 
Det bör emellertid tilläggas att tjära på keramik 
hittills haft små möjligheter att ge sig till känna ef
tersom man i svensk forskning ofta använder ter
men ”matskorpor” för mörka krustor på keramik. 
I utländsk forskning beskrivs sådana oftast mer 
neutralt i förhållande till ursprunget. På senare år 
har dock kemiska analyser av krustor på keramik 
blivit vanligare, vilket medfört att tjära uppmärk
sammats inom denna materialgrupp. På lokalen 
Glädjen i norra Uppland kunde t.ex. oblandad tjä
ra av tall eller gran påvisas på bronsålderskeramik. 
Enligt tolkningen har keramiken förmodligen an
vänts vid tjärframställning (Isaksson 2006:103). 
Den tillämpade framställningstekniken skulle 
mycket väl kunna vara dubbelkärlsmetoden som 
i så fall har en betydligt högre ålder i Norden än 
gropmetoden. Beläggen är dock ännu tämligen 
knapphändiga. I förhållande till dubbelkärlsmeto
den har gropmetoden fördelen att ingen keramik 
behövs. Anläggningarna kan därmed göras större 
eftersom storleken inte begränsas av keramikens 
hållfasthet. Nackdelen är att den är svårare att sty
ra och att en del av det värdefulla töret förbränns, 
vilket medför att utbytet av tjära blir mindre (To- 
denhaupt & Kurzweil 1996^145).

Minst 110 tjärgropar har belagts på 26 platser 
runt om i Centraleuropa. Det stora materialet för
anledde på 1980-talet tjeckoslovakiska forskare att 
ställa upp ett typologiskt system där man iden
tifierade tre olika typer av tjärgropar. Den vanli
gaste typen, Ia, utgörs av en övre konisk del och 
en undre cylindrisk del. Typ Ib är som föregående, 
men den cylindriska underdelen har bränts hårt 
invändigt före användningen så att utrymmet ska 
kunna ta upp tjära direkt. Typ II har ett oregelbun
det format undre utrymme som täcks av en lerfo- 
drad brädbit. Den övre koniska delen av anlägg
ningen är förbunden med den undre endast via ett 
litet hål i brädbiten. Typ II tycks emellertid endast 
vara företrädd i Mähren (Biermann lppSnóSff.).

Typ Ia Typ Ib

Typ II

Figur 9. Rekonstruktionsförsök av typerna la, Ib och 
II. Över tjärveden i groparna ligger lera för att minska 

lufttillförseln. Lera har använts på detta sätt i tyska 
experiment och har också kunnat beläggas i uppländska 
tjärgropar, jfr. fig. 5 (efter Biermann 1998).

Figure 9. Reconstruction attempt ofthe types la, lb 
and II. Clay to reduce the oxygen flow is places on top of 
the tar wood in the pits. Clay has been used in this way in 
German experiments and it has also been substantiated 
by finds from tar pits in Uppland, cffigure 5 (after 
Biermann 1998).

De flesta av de uppländska tjärgroparna motsvarar 
den centraleuropeiska typen Ia. Typen Ib saknas 
helt medan Typ II kanske kan sägas motsvara tjär
groparna i Tibble som hade inre, asymmetriska 
konstruktioner av lera och sten (Åberg & Svens
son 2006:41).

Dateringar och utbredning
De tidigaste arkeologiska beläggen för dub
belkärlsmetoden i Centraleuropa kommer från 
Schweiz och Frankrike och kan dateras till de för
sta tre århundradena e.Kr. Denna sparsamt be
lagda, romerska produktion verkar ha bedrivits 
i återanvänd hushållskeramik. Man förmodar att 
metoden använts för att göra björktjära, men vissa 
analyser av det schweiziska materialet pekar på att 
man också framställt tjära av tall eller gran (Jauch
i994:mff.).
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Dubbelkärlsmetoden är i östra Centraleuropa 
känd genom keramiken från tidigslavisk tid från 
óoo-talet och framåt. Ursprungligen tycks verk
samheten ha bedrivits med vanlig hushållskeramik 
som preparerats med små hål för ändamålet. Spe
cialkeramik som tillverkats enbart för tjärfram- 
ställning börjar uppträda på rooo-talet i form av 
dubbelkoniska kärl med särskilt stor godstjocklek 
(Voss i997:8iff.).

Eftersom man tidigare betraktade trattfor- 
made gropar som spår av dubbelkärlsmetoden 
har de som företeelse betraktat ofta daterats till 
óoc-tal precis som keramiken. Ingen av de tratt- 
formade groparna har emellertid kunnat ges en 
så gammal datering. Enligt nyare forskning som 
betraktar gropmetoden som en separat företeelse 
kan denna inte beläggas före 800 e.Kr. Central
europeiska tjärgropar är kända inom ett område 
som sträcker sig mellan Nordsjön och Donau och 
mellan Elbe och Bug. En viktig åtskillnad görs 
mellan tjärgropar som hittas på eller i anslutning 
till boplatser och sådana som dyker upp i större 
grupper på särskilda tjärframställningsplatser ut
anför boplatser. Enstaka eller mindre grupper av 
tjärgropar på boplatserna tolkas som spår av en 
begränsad hushållsframställning inom bygemen
skapen som kan ha pågått under en längre tid. På 
de separata framställningsplatserna ger tjärgro- 
parna ett starkare intryck av samtidighet eftersom 
de ofta ordnats i långa rader av likartade anlägg
ningar som använts upprepade gånger. På vissa 
platser har det ursprungliga antalet tjärgropar 
uppskattats till över 50 anläggningar, vilket torde 
ha resulterat i en tjärproduktion långt utöver hus- 
hållsbehovet. Sådana separata tjärframställnings
platser finns i Mähren under 800- och 900-talen, 
medan gropmetoden bara uppträder som enstaka 
anläggningar på boplatser längre norrut. Först 
på 900- och 1000-tal börjar tjärframställnings
platser uppträda i det nordliga västslaviska om
rådet. Längs östersjökusten saknas, något förvå
nande, belägg för tjärframställning (Biermann 
lppS.-iyoff.). Tjärgroparna i Fullerö och Tibble 
ligger samlade i grupper på aktivitetsområden. 
Dessa uppländska aktivitetsområden går dock inte 
att jämföra med de centraleuropeiska, separata tjär- 
framställningsplatserna som har betydligt större och
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noggrannare organiserade batterier av tjärgropar.
I tysk forskning har vinkeln på tjärgroparnas 

övre konformade del tillmätts stor betydelse. Ef
tersom vinkeln har stor inverkan på hur brän
ningen fortskrider är den ett viktig mått vid expe
rimentella rekonstruktioner. Denna ”konvinkeln” 
har för ett antal av de centraleuropeiska tjärgro
parna uppmätts till mellan 36 och 122 grader, men 
intervallet begränsar sig för de större och bättre 
bevarade vanligen till mellan 44 och 90 grader. 
Spridningen är ganska stor och tyder förmodligen 
på en ganska heterogen teknik. Vid de tyska expe
rimenten i Düppel har man emellertid inriktat sig 
på en konvinkel på omkring 70 grader. Förutom 
konvinkeln har flera andra mått som t.ex. voly
mer för trattar uppsamlingsutrymmen beräknats. 
Skiftande former, dokumentationsmetoder och 
bevaringsförhållanden gör givetvis beräkningar av 
det här slaget mycket osäkra, men de ger åtmins
tone fingervisningar om tjärgroparnas storlek. 
Uppsamlingsutrymmenas volymer är intressanta 
mått eftersom de antyder hur mycket tjära som 
maximalt kunde produceras i en tjärbränning. Vid 
tjärbränning uppstår inte bara tjära utan också 
oanvändbara fraktioner av surt vatten som måste 
avskiljas. Uppsamlingsutrymmet måste givetvis 
vara tillräckligt stort för både tjäran och den vat- 
tenhaltiga andelen. Vid de tyska experimenten ut
gjorde tjäran ca 40 - 50 % av vätskeblandningen, 
vilket betyder att det maximala utbytet av tjära 
i en tjärgrop knappt uppgick till hälften av upp- 
samlingsutrymmets volym (Kurzweil & Todten- 
haupt I990b:i43ff.). För de centraleuropeiska tjär
groparna skiftar uppsamlingsutrymmenas storlek 
mellan ca 5 och 100 1 (opublicerade beräkningar 
av Andreas Kurzweil & Dieter Todtenhaupt). För 
de uppländska tjärgropar där konvinklarna an
setts mätbara ligger de mellan 58 och 105 grader, 
men flertalet har vinklar inom intervallet 71 - 86 
grader. Enkla uppskattningar av uppsamlingsut
rymmenas volymer har gjorts för de uppländska 
tjärgroparna där det var möjligt. Volymerna för 
15 järnåldersanläggningar varierar från 7 till 100 
liter. De flesta tycks dock ha haft volymer på om
kring 30 liter, vilket torde innebära att de kunde 
producera 12-15 liter per omgång. Den största av 
de tjärgroparna i som undersökts i åkermark var
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den från Bälinge som daterats till medeltid. Den 
hade ett uppsamlingsutrymme med en volym på 
ca 150 liter, men eftersom den skiljer sig så mycket 
från övriga tjärgropar finns det anledning att be
handla den separat. I fråga om storlek och date
ring har den nämligen mer gemensamt med den 
andra stora gruppen av tjärgropar som upptäcktes 
inom E/pprojektet.

Jättarna i skogen
Under fältsäsongen 2003 blev en ny källa till tjär- 
hanteringens tidiga historia känd. Denna gång i 
norra Upplands glesbefolkade skogsbygder. Per 
Olof Fredman som var arkeolog inom invente-

ringsprojektet Skog & Historia 2002 noterade att 
en viss typ av anläggningar började dyka upp allt 
oftare i inventeringsprotokollen. De var mycket 
likartade och utgjordes av stora gropar på några 
meters diameter med en markant, ringformad 
vall runt om. Både vallar och grop hade ett stort 
inslag av kol. I centrum hade de en djupare grop, 
ett försänkt bottenplan. En del av anläggningarna 
hade dittills beskrivits som ”kolningsgropar” eller 
”fångstgropar med kol” eller fått andra beteck
ningar som Fredman upplevde som otillfredsstäl
lande. Om det var fångstgropar gick det inte att 
förklara varför det var så mycket kol i vallar och 
botten på dem. Om det i stället rörde sig om kol
ningsgropar gick det inte att förklara det försänkta

Figur 10. Den stora tjärgropen vidSnåret. Anläggningen framträder tydligt efter att skogen avverkats. I 
bakgrunden undersöks boplatsspår från bronsålder av Riksantikvarieämbetets personal (foto: Upplandsmuseet).

Figure 10. The large tar pit at Snåret. The feature appeared clearly after the forest was taken down. In the 
background an excavation ofa Bronze Age site is carried out by staff from the National Heritage Board (photo: 
Upplandsmuseet).
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Figur ii. Profiler på några av de 
stora tjärgroparna.

Figure ii. Sections of some of the 
large tar pits.

bottenplanet eftersom ett sådant inte förekommer 
i kolningsgropar på andra håll. När groparna, ef
terhand som inventeringarna fortskred, började 
framstå som ett vanligt inslag i skogarna blev 
avsaknaden av en tillfredställande förklaring allt 
mer uppenbar. En tanke var att groparna använts 
för kolning, men att man i det försänkta botten
planet velat tillvarata tjära. De små tjärgropar som 
just hade upptäckts på Uppsalaslätten bidrog till 
att det inte heller upplevdes som orimligt att deras 
huvudsyfte varit att framställa tjära. I så fall rörde

arkeologi E4 Uppland - studier • volym 4

det sig om mycket stora tjärgropar som återfanns 
i ett svindlande stort antal. Detta var emellertid 
endast en hypotes som det ännu återstod att pröva 
vid ett lämpligt tillfälle.

E4-projektet gav ett sådant tillfälle. Vägbygget 
berörde flera av de märkliga groparna och några 
av dem kom att bli föremål för arkeologiska un
dersökningar. De flesta av dessa ingick i ett projekt 
som utfördes av Upplandsmuseet under somma
ren 2003. Med punktinsatser på ett 20-tal lokaler 
i norra Upplands skogar undersöktes lämningar
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efter kolning och tjärframställning från olika pe
rioder. Sammanlagt undersöktes sju av dessa gro
par inom projektet som jag fortsättningsvis kom
mer att hänvisa till som ”skogsprojektet” (Hennius 
m.fl. 2005). Samma sommar grävdes en liknande 
grop ut av Stockholms läns museum och Loshärads 
hembygdsförening strax norr om Rimbo i sydöstra 
Uppland (Andersson 2005:21). En nionde under
söktes av UV GAL under 2006 vid Fembäcke i Ven
dels socken i samband med utbyggnaden av väg 709 
som ansluter till E4 (Björk & Lindberg manus).

De undersökta groparna skilj de sig en hel del 
från varandra i form och storlek och även beva
randegraden skiftade. Gemensamt för samtliga 
var att det försänkta bottenplanet i varje grop 
dolde en cylinderformad nedgravning. Nedgrav
ningen var en halv till en dryg meter djup hade 
oftast en diameter på omkrig en meter. I flera av 
dessa nedgravningar fanns spår av tjärindränkt 
sand. Nedgravningen fanns i mitten på en 2- 4 
m bred grop som ofta hade ett koniskt tvärsnitt. 
Till profilen påminde de alltså mycket om de små 
tjärgropar som hade undersökts på järnåldersbo- 
platser. De s tora groparna i skogen hade dock en 
betydligt flackare profil och omgavs i samtliga fall 
av en ringformad vall. Vallen kunde vara upp till 3 
m bred och i ett fall bevarad till en höjd av 0,8 m. 
För några av groparna var emellertid vallen under 
en meter bred och så diffus att den inte kunde ses 
i plan utan att grässvålen avlägsnats. De flesta av 
groparna hade anlagts i torr mark. På lokalen P57 
hade emellertid två tjärgropar anlagts i en fuktig 
sänka i en sluttning, vilket medförde att anlägg
ningarna delvis låg under vatten.

Anläggningarna innehöll stora mängder kol 
som i vedartsanalyser med få undantag kunde be
stämmas till tall. I analyser av jord och sand kun
de biomarkören för tall- och björktjära beläggas. 
Undersökningarna bekräftade Fredmans hypotes. 
Groparna kunde övertygande tolkas som anlägg
ningar för tjärframställning där tjära bränts i den 
trattformade gropen för att samlas i det underlig
gande utrymmet. Den nyupptäckta lämningstypen 
visade sig också vara mycket gammal, dateringarna 
spände från sen vendeltid till tidig medeltid.

Tjärgropar som mycket påminner om dessa slut
na tjärgropar är kända från Finland. En sådan ut

gjordes av en trattformad grop, i vilken töre samla
des i en stack som täcktes med torv och jord. Töret 
antändes och förkolnade under begränsad lufttill
försel. Hettan pressade fram tjäran som rann ner 
i anläggningens botten där den skyddades av en 
konstruktion av brädor som fodrats med lera. Vid 
bränningens slut kunde tjäran ösas på tunnor efter 
att kolet tagits tillvara och bottenkonstruktionen 
öppnats. År 1934 undersöktes en tjärgrop av det
ta slag i Savolax i Finland. Tillkomsten av denna 
finländska tj ärbränningsmetod dateras senast till 
slutet av medeltiden och anses vara föregångaren 
till tjärdalen. Denna ska ha tillkommit i Finland 
under 1500-talet då en avtappningsränna av trä, 
genom vilken tjäran kontinuerligt kunde ledas ut 
ur anläggningen ersatte den slutna gropen. Detta 
tekniksprång anses ha möjliggjort den stordrift 
man känner från historisk tid i Finland (Vilkuna 
1974:420). Vi vet nu att tjärgropen är betydligt 
äldre i Norden än de finska dateringarna anger 
och utgrävningar från Gästrikland och Norge vi
sar att konstruktioner med avtappningsrännor 
kan ha funnits i Norden redan under vikingatid 
(Englund i992:82fi; Björck 2000:12). Däremot 
kan utvecklingen från tjärgrop till tjärdal beläggas 
även för Uppland. När lämningen P50 vid Stor
mossen ett par kilometer väster om Tierps Kyrka 
grävdes ut kunde konstateras att först hade en tjär
grop anlagts. Denna daterades till sen vikingatid 
eller tidig medeltid (1030-1210 e.Kr, Poz-4643). 
Det slutna utrymmet hade sedan fyllts igen och 
anläggningen hade försetts med en avtappnings
ränna och därmed förvandlats till en tjärdal. Tjär
dalen överlagrades i sin tur av en s.k. tjärränna 
som kunde dateras till högmedeltid (Hennius m.fl. 
2005:27ff.). Detta är ett tydligt belägg på att tjär- 
framställningsplatser kan ha lång kontinuitet som 
sträcker sig över flera århundraden. Denna plats
bundenhet har dock inte stått i vägen för föränd
ring och teknikutveckling.

Att tjärframställningen avslutas med en tjärränna 
under högmedeltid är intressant. På språkveten
skapliga grunder utpekas tjärrännan nämligen av 
finska forskare som den äldsta teknologin för tjär
framställning (Vilkuna 1974:420). Under historisk 
tid utgör tjärrännor en mångformig grupp anlägg
ningar som är välkända från Norge, Finland och
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Figur 12. Tjärrännans 
princip (efter Althin 192]).

Figure 12. The principle of 
the groove shaped tar kiln (after 
Althin 1923).

södra och västra Sverige. Däremot är de inte kända i 
östra och norra Sverige. De utgörs av avlånga diken 
som anläggs i backsluttningar. Diket fodras med 
granbark eller näver och fylls sedan med töre som i 
sin tur täcks av jord, och grästorvor. Elden drivs se
dan från dikets övre del och nedåt, utför backen och 
tjäran rinner på dess lägsta punkt ut i ett trärör eller 
en näverpipa. Vanligen kräver metoden extra syre
tillförsel för att elden ska hållas vid liv, vilket i de 
äldsta anläggningarna i Finland ska ha åstadkom
mits genom att de anlades i blåsiga backsluttningar.
I Sverige har man istället tagit hjälp av en näverfläkt 
eller blåsbälg för att hålla elden vid liv. Det arbet
samma förfarandet har givit upphov till beteckning
ar som ”drevgrav”, ”blåsgrav” eller ”bläxgrav”. Me
toden lämpar sig väl för mindre anläggningar som 
den värmländska ”trumman” (Key land lpag-.zff; 
Althin lpagiSaff.). Längder på över 30 m har emel
lertid också förekommit (Ödman 2001:164). Ingen
ting tyder dock på att tjärrännan skulle representera 
det ursprungliga sättet att bränna tjära i Uppland. 
Tjärrännan i P50 är den enda som någorlunda över
tygande kunnat beläggas i landskapet och den date
rades till högmedeltid (1300-1430 e.Kr, Poz-4731). 
Runda tjäranläggningar är därmed, med god margi
nal de äldsta i Uppland.

Historisk tjärbränning
Alla försök till rekonstruktioner som gjorts för de 
små tjärgroparna i boplatsmiljö bygger på teore
tiska resonemang och experimentell arkeologi. 
De stora tjärgroparna i skogen har till form och 
storlek mycket gemensamt med historisk tjärbrän-
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ning. I synnerhet med de större runda, trattforma- 
de konstruktioner som förekommit på många håll 
i Norden. Det innebär att bra jämförelser också 
kan göras med noggranna tekniska beskrivningar 
från modern tid. Att det finns bättre källor att ösa 
ur ökar möjligheten att förstå de stora tjärgropar
na. Det innebär emellertid också en viss risk att de 
bättre kända metoderna får större plats i tolkning 
än det arkeologiska materialet tillåter. Det är där
med lätt att gå miste om viktiga utvecklingar och 
befästa den vanliga uppfattningen att tjärbränning 
skulle vara en statisk och oföränderlig teknik.

Den viktigaste och bäst beskrivna produktions
enheten i nordisk tjärproduktion utgjordes av tjär
dalen. Även om den storskaliga tjärframställning- 
en dog ut under 1900-talet är tekniken ännu väl 
känd och praktiseras alltjämt i mindre skala. Tjär
dalen utgörs av en stor, rund tratt som anläggs i en 
backsluttning där den ena halvan av tratten utgörs 
av sluttningen medan resten vilar på en träkon
struktion som fodrats med jord för att inte brinna 
upp. I centrum mynnar tratten i skon, d.v.s. en ur
holkad trästock som i sin tur är ansluten till en trä
ränna genom vilken tjäran kan ledas ut ur anlägg
ningen och tappas på tunnor. Tratten fodras med 
granbark och näver och ibland även stora träspån. 
Tj arveden läggs tätt, och hårdpackat, radierande 
från botten med den finare vedänden mot centrum 
så att en konisk vedmassa med en rundad kalott el
ler ”kulle” bildas i tratten. Kullen täcks av spink, 
d.v.s. mindre tjärmättad, finhackad skräpved som 
har till uppgift att fördela elden jämnt runt tjärve- 
den. Överst ligger täckningen som gärna utgörs av 
stora, kvadratiska stycken av vitmossa. Tjärdalen
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Figur 13. / tjärdalen läggs tjärveden radier andefrån mitten. Kullen täcks med skräpved, ”spink” som har till 
uppgift att fördela elden jämnt när dalen tänds vid fotkransen där kullen möter marken. Spinken täcks med vitmossa 
eller grästorv som stryper lufttillförseln så att tjäran inte brinner upp (efter Köhler ięoy).

Figure 13 .In the tar pile the wood is placed radially from the centre. The heap is covered with scrap wood 
(“spink”), aimed at an even distribution of the fire when the pile is lit at the base where the heap meets the ground. 
The scrap wood is then covered in bog-moss or sods, restricting the oxygen flow, preventing the tar from burning (after 
Köhler 19 oy).

tänds i dess nedre del där en ring av spink lämnats 
fri från täckning, den s.k. fotkransen. Elden ska se
dan sprida sig genom spinken till kullens topp för 
att sedan långsamt röra sig nedåt som ett glödande 
skal mot skon. Under det glödande skalet torkar 
tjärveden och torrdestilleras därefter till kol och 
tjära, av vilka den senare kontinuerligt tappas ur 
trärännan (Köhler lpoyrigff.).

Under början av 1600-talet blev tjära Sveriges 
tredje största exportvara och svensk tjära över
sköljde den europeiska marknaden. Produktions
ökningen gick snabbt och var mest dramatisk i 
den finska rikshalvan där mer än tre fjärdedelar av 
den svenska exporttjäran framställdes vid 1600-ta- 
lets mitt. I finsk forskning betonas teknikförbätt
ringar som en viktig förklaring till den ökande 
produktionstakten. Tjärdalen ses som resultatet av 
en lång teknisk utveckling som fullbordades un
der 1600-talet (Villstand lppóióaff.). För att förstå 
äldre tjärbränning är det därför viktigt att blicka 
bortom dessa förändringar.

Ett av de viktigaste tekniksprången tycks ha va
rit att man övergick till att stapla tjärveden liggan
de istället för stående i tjärdalen. Enligt 1700-tals- 
forskaren Eric Juvelius ska den nya staplingen ha 
införts av en bonde i Kuortane i södra Österbot
ten på 1670-talet. Nils-Erik Villstrand finner an
ledning att förmoda att förändringen skedde re
dan tidigare, men klart är i alla fall att den blev 
ihågkommen som viktig vid 1700-talets mitt. Den 
gamla typen av tjärdal fanns kvar i Finland endast 
i områden där man aldrig övergick till storpro
duktion (Villstrand 1992:55). I områden i Väst
sverige där tjärproduktionen aldrig blev storskalig 
förekom också flera konstruktioner med stående 
ved fortfarande på 1920-talet. Även på Gotland, 
som sedan gammalt var ett av Sydsveriges vikti
gaste tjärbränningsområden, tillämpades på tidigt 
1900-tal en metod med stående ved vid sidan om 
ålderdomliga former med liggande ved (Lithberg 
i909:24off.). I anläggningar med stående ved blev 
utbytet något mindre och tjäran tunnare och mör-
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Figur 14. Några tjärframställningsanläggningar som rekonstruerats utifrån beskrivningar från iq oo-talet. Den 
stora tjärdalen överst till vänster har en grund och bred tratt till skillnad fran den värmländska tjärgraven bredvid. 
Därför befinner sig större delen av vedmassan ovanjord hos tjärdalen medan den i tjärgraven (även kallad tjärgrop) 
till största del befinner sig underjord. Lunngraven har ungefär samma lutning som tjärgraven, men tjärved har 
främst ställts upp. Tjärmilan längst till höger har flack lutning och stående tjärved. Den norrländska tjärdalen har en 
mycket lätt täckning av vitmossa medan övriga har betydligt tätare täckningar av torv eller kolstybb. Beteckningarna 
för olika teknologier har förändrats genom tid och rum, varför en poäng har gjorts av att redovisa källuppgifter. 
Notera också att veden troligen skulle kunna staplas på olika sätt i var och en av de olika produktionsanläggningarna.

Figure 14. Some tar production features reconstructed on the basis of 2 o'1' century descriptions. The large tar pile 
(tjärdal) to the top left hasa shallow and wide funnel, as opposed to the tar pit (tjärgrav) from Värmland. Hence, 
the larger part of the wood is situated above ground in the tar pile and underground in the tar pit. Another type of 

kiln (lunnegrav) had approximately the same angle as the pit, although the wood is primarily upright. 7 he tarstack 
(tjärmila) to the right has a shallow angle and upright wood. The tar pile from Norrland has a very light covering 
of bog-moss while the others are more densely covered by sods or cinders. The terminology ofvarious technologies has 
changed with time, which is why the sources are thoroughly presented. Note that the wood probably could have been 

piled differently in the various features.

kare än i konstruktioner med liggande ved. Arbe
tet kunde däremot gå fortare eftersom tjärveden 
inte behövde förberedas lika omsorgsfullt som för 
bränning i tjärdal (Keyland 1925:18). Eftersom 
vedmassan i en anläggning med stående ved till

största del befann sig ovan jord kom den att likna 
en resmila för kolning, varför beteckningen ”tjär
mila” ibland användes av 1920-talets etnologer 
(Althin i923:8yff.).

Anläggningarna med stående ved från Västsve-

ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 4 63I



rige och Gotland utgör förmodligen relikter av en 
ålderdomlig teknologi. Det förekom emellertid 
också att resmilor för kolning varit specialbyggda 
för att tjära skulle kunna tillvaratas som bipro
dukt. Sådana hybridanläggningar är kända från 
Österrike, Finland och Norge, men tycks ha varit 
ovanliga i Sverige (Kardell 2ooy.2ię>ff.). Svenskt 
skogsbruk var mycket specialiserat under tidigt 
1900-tal och tjära tillvaratogs sällan vid kolning 
medan den utvecklade tjärdalen i allmänhet gav 
ett mycket dåligt utbyte av kol. Det förekom att 
man inte ens gjorde sig besväret att tillvara kolet 
(Köhler 1907:20, 29).

Övergången till liggande ved i Finland ska ha 
hängt samman med att man började göra tjärda
len grundare och bredare (Villstrand i992:54ff.). 
För att ansluta till tysk, experimentell forskning 
kan man säga att anläggningarnas konvinkel blev 
större. Det ger visst hopp om att förändringen ska 
kunna spåras i lämningen eftersom detta mått i 
många fall kan beräknas. Det har emellertid visat 
sig vara svårt att dra några slutsatser utifrån mate
rialet. Djupet eller lutningen hos de stora tjärdalar
na i Norrland under 1900-talet kunde skifta något, 
men i idealfallet skulle sluttningen luta så att den 
resulterande konvinkeln blev 1300 till 1450 (Petrini 
1928:1354; Westman 1982:11). En anläggning från 
Finnerödja, med stående ved som kallades ”lunn- 
grav” hade en betydligt snävare konvinkel på om
kring ioo°, vilket ger stöd åt tanken att stående 
ved hänger samman med djupa gropar (Althin 
1.923:90). Ungefär samma mått gällde emellertid 
också för värmländska anläggningar med liggande 
ved (Keyland 1925:1^.). Samtidigt hade ett got
ländskt ”sojde” för stående ved en större konvinkel 
än norrländska tjärdalar. (Lithberg lęo^Ąoff.). 

Sammantaget tycks det alltså inte finnas något 
direkt samnordiskt samband mellan trattens djup 
och hur veden staplades under historisk tid. I det 
uppländska arkeologiska materialet går det dock 
att påvisa en förändring. De små groparna hade i 
allmänhet konvinklar på mellan 710 och 86° medan 
de större tjärgroparna i skogen i allmänhet har om
kring 1200. Om den finska forskningen kan överfö
ras på Uppland torde denna förändring dock inte 
ha något med hur veden staplades att göra efter
som dessa tidiga anläggningar skulle ha tillämpat

stående ved. En tidigmedeltida tjärdal och en från 
senmedeltid eller efterreformatorisk tid undersök
tes i samband med skogsprojektet. De hade båda 
konvinklar på drygt ioo° (Hennius m.fl. 2005:27ff, 
34ff, opublicerad dokumentation).

Skogen och den 
storskaliga tjärbränningen
Vid småskalig tjärbränning finns det flera natur
liga källor till hartsrik tjärved, men dessa räckte 
inte långt vid den mycket storskaliga produktion 
som växte fram på 1600-talet. För att öka harts
produktionen katades tallarna, d.v.s. stammarna 
barkades för att de skulle producera mer kåda inn
an de slutligen fälldes. Resultatet var ett mycket 
hartsrikt virke som utgjorde basen för stormakts
tidens massproduktion och ledde till välstånd för 
både staten och tjärbrännarna. Katningen sågs 
emellertid inte med blida ögon av senare skogs
vårdande myndigheter eftersom den betraktades 
som slöseri med skog (Villstrand lppó^ff.). I takt 
med att timmer- och sågverksnäringen intensifie
rades i Norrland under 1800-talets senare hälft 
blev tjärbrännarna där hänvisade till att använda 
furustubbar som råmaterial (Borgegård 1996:87). 
Sedan den hartsfattiga splinten i stubben ruttnat 
bort utgjorde dess kärnved ett utmärkt råmaterial 
för tjära. Tjärbrännandet behövde därför inte kon
kurrera med timmerindustrin om råmaterial, men 
stubbrytningen var ett hårt och drygt arbete som 
stod för en massiv ökning av arbetsinsatsen. Det 
är kanske därför inte helt förvånande att de som 
brände tjära i Norrland vid 1900-talets början ofta 
var fattigt folk (Köhler lpoy^ff.).

Tjärgropar i vått och torrt
Tekniska beskrivningar av tjärframställning från 
1900-talet betonar vikten av att den backsluttning 
en tjärdal skulle anläggas i måste vara torr. Om 
backen var för fuktig kunde nämligen vattenånga 
tränga upp i dalen varpå tjärutbytet minskade och 
tjärans vattenhalt ökade (Petrini 1928:1354). De
sto mer förvånande kan det då tyckas att två vi
kingatida tjärgropar på lokalen P57 (raä 411), 3 km 
nordost om Tierps kyrka hade vattenfyllda upp-
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Figur 15. Tjärmyrmilansprincip 
(efter Farbregd 1977).

Figure 15. The principle of 
the Norwegian bog built tar kiln 
(tjärmyrmila) (after Farbr egd 1977).

V:V:’. Tjörf ;
Myr.-.

mm

samlingsutrymmen (Hennius m.fl. 2005:3off.). I 
detta skiljer de sig från andra utgrävda tjärgropar 
som alla varit anlagda i torr mark.

Den närmaste tekniska analogin till dessa an
läggningar är norska s.k. ”tjärmyrmilor” som är 
kända från Trøndelag i Norge. Sådana anlades på 
ett brädlager över en vattenfylld grop på en myr. 
När milan brändes rann tjäran genom skåror i brä
dorna ner i den vattenfyllda gropen och sjönk till 
botten. Eftersom sanden i gropens botten var vat- 
tenmättad sög den inte upp tjäran som sedan, efter 
att milan släckts, kolen och brädorna lyfts undan, 
kunde samlas upp med skopor. Tjärmyrmilor har 
daterats från tidig medeltid fram till 1900-talets 
början. Det har spekulerats om varför en till synes

så primitiv och omständig gropanläggning som 
tjärmyrmilan kunnat överleva så länge parallellt 
med tjärdalar och andra anläggningar med av- 
tappningsränna. Som förklaring framhålls att de 
var enklare att bygga och att tjäran skyddades av 
vattnet vid en eventuell brand och från den skad
liga hettan under processens gång. I vattnet skik
tade sig dessutom tjäran, varefter det blev möjligt 
att skilja mellan olika kvaliteter vilket gjordes med 
hjälp av ett trågformat träredskap med hål i bot
ten. (Farbregd lpyynyiff.).

De vikingatida tjärgroparna på lokalen P57 låg 
visserligen inte i en myr, men flera spår på lokalen 
tyder på att de fungerade på ett likartat sätt. En av 
tjärgroparna hade en liten fyrkantig grop i vallen
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som skulle kunna vara en rest av den dränerings- 
kanal som finns i tjärmyrmilan för att reglera vat
tennivån i anläggningen (jfr. Farbregd 1977:177). 
I botten av samma tjärgrop fanns ett välbevarat 
träföremål med ett hål i mitten som skulle kunna 
vara en rest av det specialredskap som användes 
för att skilja ut olika kvaliteter av tjära (Hennius 
2005:3off.). Fynden från lokalen visar att tjärgro- 
parna i Uppland inte bara representerar ett sätt att 
bränna tjära.

På tjärbränningsplatser med tjärrännor i norra 
Skåne finns ibland särskilda vattenfyllda gropar 
som tjäran hälldes i strax efter att den runnit ut 
ur tjärrännans bröstning. I vattnet skiktades tjä
ran, vilket liksom i tjärmyrmilan möjliggjorde en 
finare sortering av tjäran (Ödman 1996:164). Vat
tenbehandling av tjära synes alltså vara en gammal 
och någorlunda spridd, kvalitetshöjande metod i 
Norden som dock är helt okänd i norrländsk och 
finsk tjärdalsbränning.

Björktjära?
De tre vikingatida tjärgropar som undersökts på 
lokalen P3 i skogen vid Postboda avvek från övriga 
utgrävda. Jordprover från två av dem gav nämligen 
mycket starka utslag för en biomarkör för björk, 
medan talltjära endast svagt kunde påvisas i ett av 
proverna. Groparna hade till skillnad från andra 
tjärgropar rundbottnade uppsamlingsutrymmen 
fodrade med näver som bevarats tillräckligt väl för 
att kunna identifieras i fält. De starka indikationer
na på björk skulle därför kunna förklaras som ned- 
brytningsprodukter av näver. Även om det fanns 
mycket kol på lokalen hittades ytterst lite i groparna 
och stratigrafin var diffus och svårtolkad. I analogi 
med resultaten från övriga tjärgropar tolkades lo
kalen med tveksamhet som en framställningsplats 
för talltjära snarare än som en framställningsplats 
för björktjära. (Hennius m.fl. 2005:22^).

I Centraleuropa är framställning av björktjära 
med dubbelkärlsmetoden välbelagd. När man un
der 1990-talet började betrakta de koniska tjärg- 
roparna som spåren av en separat metod föreslogs 
det att dessa användes för talltjära medan dubbel
kärlsmetoden användes för björktjära (Todten- 
haupt & Kurzweil 1996^145). Senare har dock 
kemiska analyser visat att björktjära även produ

cerats i tjärgropar (Kurzweil muntligt). Det finns 
också historiska belägg för att storskalig framställ
ning av björktjära bedrevs i gropar i Rysslands 
skogar vid mitten av 1800-talet. En vanlig anlägg
ning ska ha varit nästan identisk med en tjärdal för 
talltjära som vi känner den från Norden, bortsett 
från att den fylldes med näver istället för töre (Ho
henstein i857:222ff.). Förutom kemiska analyser 
är det framför allt förekomsten av förkolnad näver 
i de arkeologiska kontexterna lämnat övertygande 
belägg för framställning av björktjära i Centraleu
ropa (Surmiński 1997:54). Något motsvarande har 
inte kunnat påvisas i Uppland. Istället har nästan 
uteslutande kol av tall hittats i tjärgroparna och i 
de enstaka fall när andra träslag förekommit skulle 
de kunna förklaras med kontamination. De ke
miska analyserna har visserligen givit utslag både 
för björk och talltjära, men det kan förklaras med 
att gropar för talltjära fodrats med näver för att 
tjäran inte skulle rinna ut i sanden (Hjulström & 
Isaksson 2006:66). Liknande användning av nä
ver är känd från historisk tid (Keyland 1925:5!?). 
Tolkningen av de diffusa tjärgroparna vid Postbo
da som framställningsplatser för talltjära är dock 
fortfarande något tveksam. Björktjära användes 
under yngre järnålder och det tycks vara tekniskt 
möjligt att framställa den i grop. Vid framtida un
dersökningar av tjärgropar borde därför denna as
pekt särskilt beaktas.

Tjärbränningens omfattning 
under vendel- och vikingatid
Sedan 2002 har drygt 70 stora tjärgropar upp
täckts i samband med Skog & Historias invente
ringar i norra Upplands skogssocknar. Ju större 
arealer som inventeras desto fler nyupptäckter 
görs. De som påträffas vid inventering är i allmän
het mycket likartade, relativt stora och karaktäri
seras av markanta yttre vallar. De flesta av de tjär
gropar i skogsmark som undersökts arkeologiskt 
har emellertid inte framkommit genom invente
ring, utan har uppmärksammats först i samband 
med att andra lämningar grävts ut på samma lo
kal. Detta gäller t.ex. för de tre i Postboda (Hen
nius m.fl. 2005:22!?.), den vid Sjörån (Andersson 
2005:21), och den vid Fembäcke (Björck m.fl. ma-
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Figur i6. Kända tjärgropar i norra Uppland 2007. Flera kluster är tydliga t.ex. i en remsa strax sydväst om Tierp 
och i en grupp norr om Lövstabruk. Den förstnämnda kan sättas i samband med undersökningar inför vägE4 medan 
den andra är ett resultat av särskilt intensiva inventeringar av Skog & Historia. Om omkringliggande områden hade 
inventerats lika intensivt skulle sannolikt betydligt fler vara kända. Tjärgroparna har sammanställts av Per-Olof 

Fredman (kartbild Jonas Svensson ).

Figure 16. Identified tar pits from northern Uppland 200 7. Various clusters are apparent, for example a strip 
southwest of Tierp and one group north of Lövstabruk. The first group is connected to the investigations for the newEĄ 
highway, whereas the second is the result ofsurveys for the Swedish Forest Agency project “Skog och Historia ’. If the 
surrounding areas had undergone a similar survey, the number of tar production sites would probably be higher. Tar 

pits compiled by Per-Olof Fredman (map by Jonas Svensson).
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nus). Dessa är förhållandevis små och har framför 
allt inte särskilt markanta vallar, vilket gör dem 
mycket svårupptäckta vid inventering. Området 
runt Postboda hade t.ex. redan inventerats av Skog 
& Historia och först efter flera dagars undersök
ningar av andra lämningar i närheten kunde tjärg- 
roparna identifieras. Det faktum att tydliga tjärg- 
ropar hittas nästan varhelst nya inventeringar görs 
samtidigt som mindre tydliga tjärgropar upptäckts 
mera slumpmässigt i samband med utgrävningar 
i skogsmark ger en antydan om hur utbredd fö
reteelsen måste vara i Upplands skogsmaker. De 
dateringar som hittills gjorts tidfäster tjärgroparna 
till perioden sen Vendeltid till 1200-tal med en 
koncentration till vikingatid. Det betyder visser
ligen att lämningarna kan härröra från en period 
på drygt femhundra år, men ger ändå intryck av 
en omfattande produktion eftersom lämningarna 
också kan ha varit i bruk under århundraden.

Historiska beskrivningar ger många uppslag till 
hur skogsmarkernas tjärgropar ska rekonstrueras 
(jfr. fig. 14). Särskilt viktigt vore det att få klar
het i hur mycket ved som gick åt och hur mycket 
tjära som kunde produceras. Dessvärre ger läm
ningarna en mycket otydlig bild som kan tolkas 
på många sätt. Många spår sopades sannolikt 
bort redan i samband med tjärbränningen då kol 
och tjära togs tillvara. Eftersom historiska källor 
uppger att liggande ved var en nymodighet som 
infördes under 1600-talet packades tjärgroparna 
förmodligen med stående tjärved. En stående 
tjärvedsstack kan ha sett ut på olika sätt och det 
är därför mycket svårt att uppskatta hur mycket 
tjärved som kan ha rymts i tratten på en tjärgrop. 
Det centrala uppsamlingsutrymmets volym utgör 
dock en begränsning för hur mycket tjära som 
maximalt kunde tillverkas. Volymerna för dessa 
utrymmen varierar mellan 0,3 och 0,9 kubikme
ter, men tycks oftast ha utgjort omkring en halv 
kubiketer. Precis som för de små tjärgroparna på 
Uppsalaslättens järnåldersboplatser är detta mått 
svårt att beräkna med exakthet och det kan heller 
inte göras för alla tjärgropar. Det möjliggör endast 
grova uppskattningar. Det är inte bara osäkerhet 
kring volymen som gör det svårt att beräkna hur 
mycket tjära som kunde tillverkas. Uppsamlings- 
utrymmet måste vara stort nog för att rymma

både tjäran och flytande biprodukter som tjär- 
vatten (pärma) och svartvatten som uppstår vid 
tjärbränning. I tyska försök med små tjärgropar 
har det visat sig att dessa oönskade fraktioner 
kan utgöra 50 - 60 % (Todtenhaupt & Kurzweil 
ip9Ób:i42ff.). I norrländska tjärdalar från tidigt 
1900-tal avskiljdes de vattenhaltiga fraktionerna 
vid bränningen och i en efterföljande process som 
kallades vräkning. I medeltal ska då endast 15 % 
ha avskiljts (Petrini 1928:1359). Det är svårt att 
säga vad den stora skillnaden beror på. Kanske an
vändes hartsrikare töre i Norrland eller också har 
anläggningarnas olika storlek betydelse. Möjligen 
gjorde den täta täckningen av lera i de små tyska 
experimentgroparna att mer vatten kondenserade, 
medan vattnet i större utsträckning lämnade de 
norrländska anläggningarna med tunn täckning 
som ånga. Träanalyser visar, något förvånande, 
att ganska dåligt töre användes i de uppländska 
tjärgroparna under yngre järnålder och medeltid. 
Kolmaterialet utgjordes genomgående av stam
virke från 30 till 50 år gamla träd (Hennius m.fl. 
2005:37ff.). Så unga träd innehåller mindre harts
ämnen än de gamla stubbar som användes i senare 
tjärbränning i Norrland och torde följaktligen ha 
gett en mer vattenhaltig tjära. Spår av vad som tol
kats som täckning har uppmärksammats som kol- 
och sandlager i de yttre vallarna av flera tjärgropar 
(jfr. t.ex. Hennius m.fl. 2005:21, 31). Täckningens 
sammansättning och tjocklek har dock inte kun
nat fastställas. Historiska anläggningar i Syd- och 
Västsverige hade emellertid en tjockare och tätare 
täckning än det lager vitmossa som användes för 
den norrländska tjärdalen. Eftersom dessa anlägg
ningar tycks ansluta till äldre traditioner kan man 
möjligen förmoda att de uppländska tjärgroparna 
drevs med tjock täckning. Då borde mer vatten ha 
samlats i de uppländska tjärgroparna än som flöt 
ur de norrländska tjärdalarna. Kanske inte i så stor 
andel som för de tyska experimentgroparna, men 
förmodligen mer än i de norrländska tjärdalarna. 
En försiktig uppskattning är att en tjärgrop med 
ett uppsamlingsutrymme på en halv kubikmeter 
skulle kunna producera en 200 till 300 liter tjära.
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Tjärframställningens
utveckling
När de stora tjärgroparna i Upplands skogar först 
upptäcktes framstod de som en helt annan före
teelse än de små tjärgroparna vid Uppsalaslättens 
järnåldersboplatser. Det båda grupperna skilj de 
sig från varandra i form, storlek, lokalisering och 
en tydlig lucka i dateringarna under vendeltid. De 
upplevda skillnaderna har dock förstärkts av att 
grupperna blivit kända för forskningen på olika 
sätt. De små tjärgroparna har framkommit på 
platser i åkermark där boplatsspåren varit tillräck
ligt täta för att motivera arkeologiska undersök
ningar vid exploatering. Intrycket att de endast fö
rekommer i anknytning till boplatser har därmed 
förstärkts samtidigt som hård plöjning gjort att 
de förmodligen framstår som mindre än de ur
sprungligen var. De stora tjärgroparna har främst 
blivit kända genom inventering av skogsmark där 
en förutsättning för upptäckt är en tillräckligt 
framträdande relief. Det har befrämjat upptäckten 
av de största exemplaren med de mest markanta 
vallarna medan mindre och mer diffusa tjärgropar 
undgått att upptäckas.

Efterhand som mer data har tillkommit och 
bearbetats har skillnaderna mellan grupperna 
jämnats ut något. Ett skäl är att flera tjärgropar 
har framkommit i skogsmark i samband med ar
keologiska undersökningar av andra typer av 
lämningar. Mindre och mer diffusa tjärgropar än 
de som lättast upptäcks vid inventering har där
med blivit kända. Den minsta kända tjärgropen 
i skogsmark påträffades t.ex. i samband med att 
en grav- kultplats undersöktes vid Sjurån i östra 
Uppland (Andersson 2005:21). Vid Postboda i 
mellersta Uppland som redan inventerats av Skog 
& Historia upptäcktes tre diffusa tjärgropar först i 
samband med att kolningsanläggningar skulle un
dersökas (Hennius m.fl. 2005:22ff.). Slumpartade 
upptäckter som dessa ger en antydan om att de 
två grupperna av tjärgropar utgör ytterligheter av 
samma företeelse. Luckan i dateringarna mellan 
de båda grupperna behöver alltså inte tolkas som 
att tjärbränningen försvinner under en period för 
att sedan återkomma i större format några gene-
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rationer senare. Man kan istället anta en gradvis 
och kontinuerlig utveckling av tjärgroparna. Det 
är dock tydligt att utvecklingen mot större tjärg
ropar gick fort. Om avkastningen från de tidiga 
tjärgroparna kan räknas från ett par till några tio
tals liter måste de senare tjärgroparna i skogen ha 
producerat hundratals liter.

Förklaringen till den raskt ökande storleken på 
tjärgroparna är sannolikt att den tidigare gårds- 
nära produktionen flyttades ut i skogen. Det gav 
upphov till en dramatisk förbättring av effektivite
ten. Istället för att tjärveden släpades hem till tjär
gropen på gården anlades framställningsplatsen 
istället där det fanns gott om lämplig tall. På så 
sätt sparades mycket arbete med kortare transpor
ter av tjärveden. Skog på besvärligt avstånd från 
gården kunde fraktas hem i koncentrerad form 
som tjära. Konkurrens med andra behov undveks 
då t.ex. fina, svårtransporterade virkesträd träd 
närmare gården kunde sparas för andra ändamål. 
Med bättre tillgång på råmaterial kunde tjärgro
parna göras större och den producerade mängden 
tjära kunde ökas.

Den mest avgörande förutsättningen för det nya 
utmarksutnyttjandet var riklig tillgång på skog. 
Sannolikt är det förklaringen till att de flesta av 
de nya tjärframställningsplatserna återfinns i mer 
skogrika bygder i norra och östra Uppland och 
inte på den bördiga Uppsalaslätten där de tidigare 
tjärgroparna har hittats. Det ska inte tolkas som 
att tallen hade tagit slut på slätten. Tjärgropen 
från Bälinge, omkring en mil nordväst om Upp
sala, visar att tjärframställningen inte upphörde, 
utan fortfarande under tidig medeltid kunde be
drivas på särskilda framställningsplatser i odlings
landskapet. Bälingetj ärgropen var dock betydligt 
mindre än alla samtida tjärgropar som påträffats 
i nuvarande skogsmark, vilket indikerar en spar
sammare tillgång på tjärved. Den ändrade sprid- 
ningsbilden ska emellertid inte heller tolkas som 
att det utökade skogsutnyttjandet nödvändigtvis 
måste förläggas till orörd ödemark. Istället ligger 
flera av de stora tjärgroparna inom ett par kilome
ter från stensättningar och gravfält, vilket visar 
att den nya tjärbränningen inte behövde bedrivas 
längre bort än så från gamla bebyggelsecentra. En 
stor koncentration av tjärgropar finns t.ex. vid
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Figur 17. Diagrammet visar alla tjärgropar som daterats meduC i Uppland från äldst mot yngst. Mellan 
boplatsanknutna tjärgropar och tjärgropar som hittats på särskilda tjärframställningsplatser finns en tydlig lucka. 
Fl G ure 17. Diagram ofall radiocarbon dated tar pitsin Uppland, starting with the oldest dating. There is a 
noticeable gap between tar pits connected to settlement and tar pits at specialised production sites.
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Tierp i Tämnaråns dalgång. Mer avlägset belägna 
tjärgropar ger en antydan om att verksamheten, 
åtminstone efter hand, kom att bedrivas längre ut 
i skogen. (Hennius m.fl. 2005:431?.).

I kolmaterialet från tjärgroparna i skogsmark 
har endast stamvirke från yngre tallar kunnat påvi
sas. Detta är något förbryllande eftersom tillgång
en på äldre och kådrika tallar förmodligen var god 
i Vendeltidens uppländska utmarker. Det skulle 
kunna tolkas som att man av någon oförklarlig 
anledning föredrog yngre tallar för tjärbränning. 
Alternativt ville man spara de goda virkestallarna 
för andra ändamål. Man får dock inte glömma 
att tjärgroparna kunde användas många gånger.
På flera platser har spår av upprepade bränningar 
avsatts som kol- och sandlinser i anläggningarnas 
vallar. De kolprover som tagits representerar dock 
i de flesta fall sannolikt den sista bränningen. Ett 
intensivt tjärbrännande på samma plats skulle på 
några år ha kunnat resultera i en lokal brist på 
gamla tallar. Det skulle tjärbrännarna ha kunnat 
lösa genom att gå längre sträckor för att hämta bra 
virke. De skulle också ha kunnat göra sig besväret 
bryta kådrika stubbar efter redan fällda träd pre
cis som man gjorde i Norrland under 1800-talet. 
Slutligen kunde de bränna tjära på ungtallar, men 
de måste då avverka betydligt fler träd eftersom 
unga tallar har mindre av den kådrika kärnveden.
I samtliga fall ökade arbetsinsatsen per tunna tjä
ra och förr eller senare torde det ha framstått som 
attraktivt att förlägga tjärframställningen till en 
plats där tillgången på töre var bättre. Detta skulle 
i så fall förklara varför tjärgroparna efterhand flyt
tades längre bort från befintlig bebyggelse.

Bakom den nya tjärbränningen stod sannolikt 
en ökande efterfrågan på tjära under yngre järn
ålder. Det räcker dock inte för att förklara varför 
man i vissa trakter gjorde sig så mycket besvär för 
att framställa dittills oöverträffade kvantiteter. 
Förmodligen krävdes det också samhällsföränd
ringar som gjorde det lättare för olika grupper att 
dra nytta av en ökad efterfrågan. Det skulle kunna 
vara förbättrad handel eller annan typ av distri
bution som kunde öka välståndet hos dem som 
kontrollerade tjärbränningen i skogrika bygderna. 
Först då blev det angeläget att förändra tekniken 
så att ett större överskott kunde produceras.

arkeologi E4 Uppland - studier • volym 4

I ett vidare perspektiv

Tjärbränning i sluten grop är Sverige för närva
rande endast belagd i Uppland. I synnerhet är 
de små tjärgroparna i boplatsmiljö begränsade 
till sin utbredning och återfinns endast inom ett 
cirka 20 kilometer långt och 15 kilometer brett 
område norr om Uppsala. Med all sannolikhet 
är dock denna utbredning endast en följd av en 
större utgrävningstäthet i detta område. E4-pro- 
jektet innebar att flera tjärgropar blev kända på 
olika platser nästan samtidigt, vilket var en för
utsättning för att de skulle uppmärksammas som 
fenomen. Troligen var de förhistoriska tjärgropar- 
nas utbredning betydligt större än så. Förmodade 
tjärgropar som upptäcktes utanför Västerås under 
hösten 2006 antyder att de kan ha haft en betyd
ligt större utbredning i mälardalsområdet (Grön- 
wall & Lagerstedt manus). Om man bortser från 
att tjära kan ha bränts med hjälp av keramik under 
bronsålder utgör tjärbränning i sluten grop med 
god marginal det äldsta kända sättet att framställa 
tjära inom detta område. I Finland anses emeller
tid tjärrännan, på språkvetenskapliga grunder vara 
den äldsta produktionsenheten. Då tjärrännan är 
känd från många områden i Norden och betrak
tas som en enkel och ålderdomlig teknologi är det 
sannolikt att även den har en hög ålder. Tyvärr 
har ytterst få tjärrännor daterats och det är därför 
svårt att dra slutsatser om de båda framställnings- 
principernas ålder och tidiga utbredning.

De närmaste parallellerna till den uppländska 
tjärbränningen återfinns i norra Centraleuropa 
och centraleuropeisk forskning var också helt av
görande för att tjärgroparna först skulle kunna 
tolkas. Likheterna mellan de centraleuropeiska 
och de små uppländska tjärgroparna är så stor 
att det finns anledning att diskutera om tekni
ken kan ha spritts genom långväga kontakter. De 
uppländska tjärgroparna är dock betydligt äldre. 
Om man vågar godta den tidiga dateringen från 
Fullerö kan uppländska tjärgropar beläggas från 
tidig förromersk järnålder. Vid en försiktigare 
bedömning av koldateringarna kan tjärframställ
ningen åtminstone beläggas från romersk järn
ålder. I Centraleuropa är tjärframställning med 
dubbelkärlsmetoden känd från 600-tal. Grop-
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metoden som motsvarar den uppländska tjär
bränningen tycks däremot inte uppträda förrän 
omkring år 800 i Mähren. Vid den tiden hade 
den uppländska tjärbränningen redan flyttat ut i 
skogen och tjärgroparna hade nått en storlek som 
vida översteg de största centraleuropeiska. Även 
i Centraleuropa finns större tjärframställnings- 
platser utanför boplatserna, men man tycks där 
snarast ha anlagt fler tjärgropar på samma plats 
än gjort dem större. Ingen enkelt samband kan 
alltså fastställas mellan de båda områdena. Om 
det över huvud taget fanns ett samband talar 
dock dateringarna för att impulser rörde sig från 
norr till söder än tvärtom.

Inom historisk forskning har tjärhanteringen 
studerats ingående eftersom den under historisk 
tid haft en så stor betydelse i Norden. E4-projek- 
tets arkeologiska undersökningar innebar att tjär- 
framställning uppmärksammades som ett viktigt 
hantverk redan under förhistorisk tid. Undersök
ningarna tydliggjorde också den stora forsknings
potentialen hos lämningar i skogsmark och hur 
arkeologi kan bli verktyget för bättre förståelse av 
äldre tiders skogs- och utmarksbruk. Det återstår 
ännu många pusselbitar innan tjärframställning- 
ens utveckling framträder med skärpa, men fram
tida forskning har en bredare plattform att göra 
sitt avstamp ifrån. ■
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Summary
Early tar production in Uppland - an ancient craft

D
uring the archaeological investigations 
in connection with the E4-project, a 
considerable number of remains associ
ated with tar production were uncovered. An ear

lier unknown type of small pits for tar production 
was found on several of the large excavated settle
ment sites located on the arable lands surrounding 
Uppsala. The making of fir tar was thereby proved 
to have existed in the Roman Iron Age and in the 
Migration Period, and, according to some results, 
even as early as in Pre-roman Iron Age. A prereq
uisite for the interpretation of these pits was that 
they could be shown to have clear parallels in Cen
tral Europe. A comparison between tar pits from 
Uppland and others from Central Europe showed 
a significant number of similarities but also some 
discrepancies. The tar pits from Uppland are sev
eral hundred years older than those of Central Eu
rope ones and in contrast to the seemingly exclu
sive use of fir in Uppland, tar in Central Europe 
was also made from birch-bark and oak-bark.

Tar pits of a very different nature were inves
tigated in the woodlands of Northern Uppland. 
They were up to 10 meters in diameter and thus 
substantially larger those previously described. 
They were also dated to a later period, between 
the Vendel Period and the Viking Age. In shape 
and size they were considerably more reminiscent 
of tar production in later periods, and historical 
descriptions of tar production were very useful 
for interpretation.

The results indicate that the settlement associ
ated and small scale production of the early Iron 
Age underwent a radical change during the Vendel 
Period. The production was then relocated to the 
forests and specific tar production sites and the 
production increased radically. Behind this change, 
a new connection to the forest, an increased de
mand for tar and, above all a change in society, 
an overproduction proving profitable for certain 
groups of people can be discerned. ■
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Träkol
Skogens svarta guld

Anna Ölund, Upplandsmuseet

D
et råder inget tvivel om att framställning 
av träkol, d.v.s. kolning, har varit oerhört 
betydelsefull för hyttor, järnbruk och 
därmed också för befolkningen i norra Uppland. 

Överallt i Upplands skogsmarker finns spåren ef
ter en intensiv kolningsperiod som huvudsakli
gen går att belägga från mitten av 1600-talet till 
1800-talets andra hälft, men som rimligen måste 
ha haft en mycket gammal tradition.

Under ett par varma sommarmånader 2003 leta
de sig några arkeologer från Upplandsmuseet fram 
i E4:ans vägkorridor mellan Läby och Mehedeby, 
på jakt efter kolbottnar och tjärframställnings- 
platser. Dessa lämningar har sällan uppmärksam
mas i arkeologiska sammanhang. Bakgrunden till 
projektet var dels den arkeologiska utredningen 
för den nya vägen (Aspeborg m.fl. 1995), dels de 
inventeringar som gjorts inom ramen för RAA:s 
projekt ”Skog & Historia”. Inventeringarna hade 
visat att en stor mängd kolbottnar d.v.s. lämningar 
efter kolmilor fanns i Upplands skogsmarker. Inom 
projektet undersöktes sammanlagt 33 kolbottnar, 
sju kolarkojor samt ett flertal forvägar. I och med 
undersökningarna ställdes vi inför en helt ny typ 
av frågeställningar och många av svaren fanns att 
finna i litteratur och etnologiska studier från mit
ten av 1800-talet och framåt.

Artikeln syftar till att presentera resultaten av den 
arkeologiska undersökningen av kolningsanlägg- 
ningar längs med väg E4 under 2003 (Hennius m.fl. 
2005). Syftet är även att ge en bild av den intensiva 
kolningsaktivitet som bedrivits i norra Uppland i

samband med järnbruken och deras produktion. 
Vidare avser artikeln att diskutera kolningsanlägg- 
ningarnas kronologi och inbördes olika utseende, 
liksom deras status som fornlämningar.

I, i stort sett, all litteratur som handlar om fram
ställningen av träkol berör de olika teknikernas 
kronologi, dock väldigt översiktligt och ofta utan 
egentlig grund. De olika kolningsmetodernas kro
nologiska samband är dåligt utredd. Den allmänna 
uppfattningen som råder baseras på den kronolo
giska kedjan där kolningsgropen följs av liggmilan 
som följs av resmilan.

Arkeologiskt undersökta kolningsgropar visar 
att metoden använts i Sverige från äldre järnålder 
(Nilsson 1988; Bergold 2000). Troligen är trä- 
kolsframställning i grop något äldre än så och kan 
dateras till yngsta bronsålder (Hjärthner-Holdar 
1993). Man har dock vid husbehovsframställning 
valt att framställa träkol i grop långt in i modern 
tid och metoden beskrivs av Hilding Bergström 
under 1940-talet i handböcker för kolare (Berg
ström 1941:80). När liggmilan introduceras i Sve
rige är inte helt klarlagt. En vanlig uppfattning är 
att detta sker under vikingatid- medeltid. Ett urval 
av dateringar tyder på att metoden att kola i ligg- 
mila har haft mycket lång användningstid. Tradi
tionen verkar ha hållits levande i vissa landsändar, 
där man aldrig övergått till att mila i resmila. Ligg
milan hade viss popularitet ända in på 1800-talet 
(Kardell 2003:203). Endast ett litet antal liggmilor 
har undersökts arkeologiskt och dateringarna rör 
sig från 1200-1900-tal (se Hennius m.fl. och där
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Figur i Mila. Illustration av OlofThunman (efter UNT:sJulnummer ię2]).

Figure i. Charcoal stack. Illustration by OlofThunman (after the Christmas edition ofUNT 192]).

anförd litteratur). Tekniken att kola i resmila anses 
ha introducerats av valloner eller tyskar tidigast 
under andra hälften av 1500-talet. Uppfattningen 
grundar sig på att vallonsmidet krävde en helt ny 
typ av organisation där alla produktionsled var 
avgörande för den högkvalitativa slutprodukten. 
Vallonerna hade i sitt hemland framställt träkol i 
resmilor, ”fransysk” mila, medan vi i Sverige anses 
ha kolat i liggmilor fram till vallonernas immigra
tion. Den svenskproducerade kolen dög alltså inte 
i vallonsmedjan utan kolare rekryterades från Val
lonien i syfte att lära ut kolningstekniken i resmila 
till den svenska bondebefolkningen som försedde 
bruken med träkol (Douhan 1996a).

Diskussion kring kolningslämningarnas krono
logi har bl.a. förts av arkeologen Ola Nilsson som

ifrågasätter om det är rimligt att anta att resmi- 
lan först började användas i Sverige under senare 
delen av 1500-talet (Nilsson 2005). Som stöd för 
att resmilan är äldre än valloninvandringen anförs 
två historiska dokument. Det ena är konung Mag
nus Erikssons stadga för Kopparberget från 1347, 
och det andra är konung Fl ans privilegier för Kop
parberget 1499. Stadgan från 1347 visar tydligt 
att kolningen organiserats och att yrkeskategorin 
kolare fanns. I privilegierna från 1499 anges mått 
för kolveden som visar att det är resmilor som av
ses, då liggmilornas ved är betydligt längre (Nils
son 2005:117 och där anförd litteratur). Tidigare 
arkeologiska undersökningar har ofta behandlat 
lämningar efter kolningsaktivitet styvmoderligt. 
Övervägande del av de objekt som undersökts har
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givit dateringar till 1600-tal och framåt, varför 
introduktionen av resmilan inte problematise- 
rats. Det finns dock en datering av en resmila från 
1320-1490 e.Kr. (isigma) som undersöktes i Eksåg 
i Södermanland 1998 (Dunér m.fl. 1999:33).

Bruken och Vallonerna
Att framställa järn är oerhört energikrävande. 
Olika beräkningar har gjorts vid olika tider för att 
uppskatta den mängd träkol som det krävs för att 
framställa 1 ton järn. En vanlig uppgift som brukar 
anges är ca 5 ton träkol till 1 ton järn. Andra beräk
ningar visar på 2-6 ton träkol för ett ton framställt 
järn. Träkolsmängden har givetvis varierat bero
ende på faktorer som framställningsteknik, yrkes
mässigt kunnande och kvalitén på träkolet. Man 
kan endast konstatera att det gick åt stora arealer 
skog för att förse brukens efterfrågan på träkol. För 
att kunna framställa järn i stor skala krävs tre kom
ponenter; järnmalm, vattenkraft och träkol. Lok
aliseringen av de tidiga hyttorna och de senare eta
blerade bruken kom därför att ligga vid vattendrag 
i skogsmarker där tillgången på ved var god.

För att förstå alla de kolbottnar som finns ute i 
skogsmarkerna i norra Uppland måste man förstå 
kolets betydelse för järnbrukens framväxt i det ti
digindustriella Sverige. Kolning är starkt samman
kopplat med järnframställning, men träkol används 
även till andra energikrävande processer som exem
pelvis vid framställning av silver och koppar.

Järnets betydelse ses redan under högmedelti
den då uttryck som ”järnberget” och ”stålberget” 
dyker upp och inte sällan då tillsammans med hög- 
frälset. Den första regent som kan beläggas ha vi
sat intresse och som försökte föra bergbruket och 
järn- och metallproduktionen till kronan för att 
bygga upp en svensk storskalig industri var Gus
tav I (Vasa). Vid mitten av 1500-talet fanns inte 
kunskapen i Sverige att framställa stångjärn, som 
eftertraktades av krigsnationer i Europa. Sverige 
exporterade istället osmundsjärn främst till Tysk
land där järnet bearbetades i hammarsmedjor till 
stångjärn, som såldes vidare för det dubbla priset. 
Verksamheten var alltså en kostsam affär för den 
svenska kronan som köpte tillbaka den svenskpro
ducerade råvaran, nu bearbetad, dyrt. Därför anla-

de den svenska kronan en rad kronobruk i landet, 
men det skulle dröja ända till slutet av 1500-talet 
innan Sverige kunde börja producera stångjärn i 
något större skala. Sverige behövde hjälp i form av 
kapital och kunskap, vilket hämtades från Neder
länderna. Därmed lades grunden för en expansiv 
utveckling av den svenska järnhanteringen (Dou- 
han i990b:37ff.).

Uppland och främst dess norra del är starkt sam
mankopplat med de s.k. vallonbruken. Bruken som 
tidigare drevs av kungens direkt underställda be
fälhavare började under 1620-talet att arrenderas 
ut. Detta fick till följd att nederländskt kapital 
och vallonsk arbetskraft började flöda in i Sverige. 
Släkten De Geer kom under mitten av 1600-talet 
att skapa ett nätverksimperium som dominerade 
den svenska järnhanteringen. Den kapitalistiska 
produktionsformen förändrade både ekonomiska 
och sociala förhållanden. Vid 1600-talets slut kom 
många självständiga bergsmän som tidigare ingått 
i bergsslag att reduceras till en bruksarbetarklass 
då deras hyttor togs över eller konkurrerades ut 
av vallonbruken (Nergård 2002:47ff.). Den arbets
kraft som rekryterades till De Geers- och andra 
nederländska magnaters bruk kom från Vallonien, 
ett område med den centrala delen i nuvarande 
Belgien, Luxemburg och Frankrike, med städer 
som Sedan och Liege som centralorter (Douhan 
19963:8). Totalt sett rörde det sig om en relativt 
liten invandrargrupp om ca 2000-2500 personer 
som anlände under 1600-talet. Mellan de mest 
intensiva åren 1626-1655, anlände 70% av immi
granterna till Sverige. Av dessa slog sig 83 % ned vid 
uppländska bruk, främst Lövsta och Österby (Dou
han 1985:58ft.). Vilka faktorer som drivit på mig
rationen under början av 1600-talet är omdiskute
rat. Under perioden hade dock Vallonien skakats 
av krig, hungersnöd, pest och religiösa förföljelser. 
Troligen var det en kombination av detta som fick 
arbetare från Vallonien att se Sverige och Uppland 
som en attraktiv tillflyktsort (Dorban 2002:Ö7ff.).

De arbetare som rekryterades var Valloniens yr
kesverksamma elit, i huvudsak smeder, kolare och 
skogshuggare. Vallonerna kom på en del bruk att 
skapa relativt isolerade samhällen i brukssamhäl
let och höll sitt yrkeskunnande för sig själva. Detta 
skedde främst på helt nyetablerade bruk såsom ex-
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Figur 2. Arbetare vid Österbybruk på 1920-talet. I bakgrunden vallonsmedjan (okänd fotograf, Upplandsmuseets 
bildarkiv).

Figure 2, Labourers at Österbybruk in the 1920s. The Walloon forge in the background (unknown photograf the 
Uppland museum archives).

empelvis Lövsta som inte tidigare varit ett krono- 
bruk vilka främst hade arbetare från Tyskland och 
Sverige. Vallonerna anses ha bildat en social och 
kulturell ”enklav”. Svenskarna var i klar minoritet 
i dessa bruksmiljöer och hade sällan möjligheten 
att avancera längre än till att utföra dräng- och 
handräckningssysslor (Douhan lpSg^yff.). För
vånansvärt många, ca 47% av vallonerna som 
rekryterades, arbetade som kolare, skogshuggare 
och körare. Dessa yrkeskategorier levde till skill
nad från smeder och masugnsarbetarna ofta utan
för själva brukssamhället och assimilerades snabbt 
in i det svenska agrarsamhället (Douhan 1985:131; 
Florén 1998:194).

Att så stor andel av vallonerna som rekrytera
des var kolare, skogshuggare och körare kan tyckas 
märkligt, då svenska bönder under lång tidsperiod 
hade försett de tidiga kronobruken med träkol.

Yrkesgrupperna kolare och skogshuggare utgör 
förvånansvärt nog tillsammans nästan hälften av 
samtliga immigranter (Douhan lpSsiSpff.). Tro
ligen bottnar detta i att man i Vallonien hade en 
tradition av en specialiserad arbetsindelning, till 
följd av kolningens säsongsbetonade arbete. Spe
cialiseringen var även önskad av bruksägarna och 
kolningens olika arbetsmoment tycks ha delats 
upp, där olika moment såsom skogshuggning, 
milresning och själva kolningen utfördes av olika 
personer (Florén i998:i9iff.). Den rådande upp
fattningen är att man i Vallonien hade en tradition 
av att bygga milor på rest ved, s.k. resmilor, medan 
man i Sverige kolade i liggmilor. Den stora ande
len kolar- och skogshuggarpersonal som kom till 
Uppland berodde troligen på att de gällde att på 
kort tid etablera och driva upp produktionen på ett 
bruk. Man ansåg sig därför inte ha tid att utbilda
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svenska kolare i den nya kolartekniken. Utbild
ningen av den svenska bondebefolkningen skedde 
sedan successivt och antalet invandrande kolare 
minskar något med åren (Donhan 1985:78!, 84).

En vanlig missuppfattning är att valloner en
bart arbetade på vallonbruken, men denna etniska 
minoritet var utspridd över hela Bergsslagen och 
arbetade även på bruksorter där andra smidesme
toder, såsom tysksmidet, användes. Genom val
lonmetoden skedde tillverkningen av stångjärnet 
i minst två hammare och två härdar, inte som vid 
tysksmidet i en hammare och en härd. Vallonbru
ken var ofta större än andra bruk, där stångjärns- 
bruken i Lövsta och Österby var Sveriges största 
industrier under 1600-talet (Douhan 1985:85; 
Rydén 2002:109!!.). Anledningen till att val- 
lonsmedjorna koncentrerades till Uppland var att 
smidesmetoden till övervägande del baserades på 
den malm som bröts ur Dannemora gruva. Mal
men från Dannemora lämpade sig mycket bra för 
vallonsmidet och järnet blev högkvalitativt. Järnet 
skilj de sig från annat stångjärn genom att det hade 
en högre kolhalt utan slagginneslutningar, var tätt 
och starkt. Den färdiga produkten, stångjärnet, 
transporterades till Öregrund för vidare transport 
till Stockholm. En stor del av det vallonsmidda 
järnet exporterades därefter till Storbritannien 
(Rydén 2002:112!!.). Malm från Dannemora gruva 
kom så småningom även att fraktas till nyetable- 
rade bruk vid Norrlands kust, där tillgången på 
träkol inte var en begränsande faktor.

Politik, skogsbrist och koltvång
Ett ständigt återkommande diskussionsämne i 
litteraturen som berör bruken och den svenska 
järnhanteringen är om det rådde skogsbrist i Sve
rige (jfr. Arpi 1951; Wieslander 1936). Frågan är 
naturligtvis inte lätt att besvara särskilt inte ge
nerellt. Den var inte heller ny då bruken anlades, 
utan redan under medeltiden fanns paragrafer i 
landskapslagar och andra statuter utfärdade vid 
de olika ”bergen”. För att inte all skog skulle ko
las upp införde statsmakten under tidigt 1600-tal 
privilegier till bruken som kom att reglera de 
enskilda brukens produktionsmängder och kol
fångst. Det låg i statsmaktens intresse att se till att
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bruken inte expanderade för snabbt, utan att kol
försörjningen säkrades (Arpi 1951:208; Stridsberg 
i992:8ff.). Ville en entreprenör etablera ett nytt 
bruk var man tvungen att visa att bruket kunde 
tillgodose sitt kolbehov, utan att konkurrera med 
befintliga bruk. Problemet med stundande skogs
brist ledde under 1700-talet till landsomfattande 
skogsordningar med föreskrifter om hur skogstill
gångarna skulle utnyttjas. Gösta Wieslander som 
studerat skogsbristen i Sverige under 1600-1700 
talet konstaterar att det i norra Uppsala län verkli
gen förelåg en brist på skogstillgångar. Bruken ut
nyttjade bara 35% av den nytillväxta skogen, men 
trycket från husbehovsförbrukningen var hög och 
Uppland gjorde av med mer skog än nytillväxten. 
Statsmaktens mycket hårda reglering av järn
bruksdriften som exempelvis förbud för bönderna 
att avyttra virke annat än för kolning ledde till 
rationaliseringar av järnhanteringen (Wieslander 
1936:637!!.). Bristen på skog och brukens enorma 
efterfrågan på träkol kom givetvis att drabba bön
derna. Järnbruken ordnade sin träkolsför sörj ning 
på två sätt. Det ena sättet var att köpa skog där 
värvade kolare fick bygga sina hus och bedriva 
jordbruk, dessa kolare hamnade i en stark beroen
deställning till bruket redan från början. Det andra 
sättet var att bruken utnyttjade den förköpsrätt 
av det kol som framställts av bönderna i brukens 
närhet. Förköpsrätten tillkom redan under mitten 
av 1600-talet då statsmakten insåg att kolförsörj
ningen skulle säkras om bönderna skattade i kol 
till bruken istället för att skatta genom spannmål, 
kött och smör till kronan. Skattebönderna i Upp
land drogs med tiden in i ett skattesystem där de 
blev alltmer knutna till bruken och ålagda s.k. kol
tvång. Bönderna hade inte längre friheten att välja 
om de ville kola och till vem man sålde sitt kol. 
På detta sätt slapp dessutom bruken köpa skogs
områden då bönderna hade leveransplikt (Ren
ting 1996:61, 239h; Stridsberg i992:9ff.). Arnold 
Renting som i sitt avhandlingsarbete studerat 
järnbrukens inverkan på agrarsamhället under pe
rioden 1630-1930 i Hållnäs och Överlövsta sock
nar menar att bönderna till en början värderade 
träkolsarbetet positivt då det gav ett extra tillskott 
i hushållskassan. Genom ett omstrukturerat ägo
förhållande av marken och böndernas skuldsätt -
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ning till bruken kom de flesta bönders gårdar att 
övergå i bruken ägo. Bönderna hamnade till sist i 
en oerhörd beroendeposition till bruken, som kan 
liknas vid en feodalbondes situation på kontinen
ten under medeltiden. Uppskattningsvis försörjde 
sig ca 90 000 människor ur bondesamhället i Sve
rige helt eller delvis på att framställa kol under 
1700-talet. I vissa regioner, såsom norra Uppland 
utgjorde träkolet en avgörande försörjningsresurs 
(Renting

I princip fanns det tre typer av kolare som knöts 
till bruken: skattebönderna, frälse- eller krono- 
bönder och brukets egna kolare, som hade yrket 
som heltidssysselsättning. Skatte- och frälsebön
derna skattade i träkol (dock olika mycket), dess
utom fick de olika mycket betalt för de kol som de 
levererade utöver den fastslagna skattemängden. 
Skattenivåerna, träkolspriset och det årliga utta
get växlade ständigt och från region till region och 
mellan olika bruk (jfr. Arpi 1951; Ländell 1981; 
Renting 1996). Generellt sett tycks skattebönder
na ha erhållit ett högre pris på sitt träkol än arren
debönderna. En kolstrejk utbröt år 1718 på Lövsta 
bruk då bönderna klagade över att den skog som 
de hittills hade kolat på, nu var borta och de var 
tvungna att söka sig längre bort från bruket för att 
hitta dugligt kolningsvirke. Bruket kompenserade 
en del av bönderna genom att betala för den läng
re körvägen (Renting 1996:10410). Under mitten 
av 1800-talet avvecklades privilegiesystemet och 
därmed släpptes priset på kol fritt. Skattebön
derna kunde nu själva bestämma träkolets mängd 
och mottagare, vilket drev upp priset. Dock lades 
många av Sveriges bruk ned under 1870-talet och 
nya tekniker i framställningsprocessen krävde inte 
lika mycket träkol som tidigare. Det vallonsmidda 
uppländska järnet var dock inte lika konjunktur
känsligt som annat stångjärn och det stigande trä
kolspriset var därmed inte avgörande för produk
tionen (Renting lppóiioffi).

Olika sätt att framställa träkol
Träkol kan framställas på ett flertal olika sätt. Ge
mensamt för dessa är att trä torrdestilleras genom 
begränsning av syretillgången. Tillvägagångssättet 
vid kolning skiljer sig mellan olika landskap i Sve

rige liksom vad man valt att kalla vissa arbets- och 
konstruktionselement. Kolningsarbetet har varit 
oerhört traditionsbundet där varje bygd värnat om 
sitt sätt att framställa kol, liksom hållit de dialek
tala skillnaderna vid liv. Att kola i grop anses som 
den äldsta formen av träkolsframställning. Vidare 
råder uppfattning att framställa kol i liggmila kro
nologiskt följer på gropkolningen. Att framställa 
kol i resmila anses vara den yngsta formen, om 
man bortser från kol som framställs i ugn. Nedan 
anges mycket kort och förenklat skillnaderna de 
olika framställningssätten som beskrivs i arkivma
terial och litteratur. Det ska dock påpekas att ett 
flertal lokala varianter och regionala skillnader i 
sättet att framställa träkol förekommer, vilka inte 
lämnas vidare utrymme här.

Träkolsframställning i grop
Att kola i grop utgör en lågteknisk form av trä- 
kolstillverkningen, där vinsten i förhållande till 
arbetsinsatsen är relativt låg. För träkolsframställ
ning på detta sätt krävs en grop, vars storlek kan 
variera mellan 1-5 m i diameter och med ett djup 
upp till 1,5 m. I gropen tändes en brasa och där
efter fylldes gropen kontinuerligt på med kluven 
ved som bränns med begränsad tillgång på syre. 
När hela gropen var fylld täcktes den med torv, 
därefter fick veden kola färdigt i ett till två dygn. 
Kolningsgroparnas utseende kan variera där både 
fyrkantiga och runda gropar förekommer med 
skålad eller plan botten (Nilsson 1988; Nilsson 
i997:224ff.).

Träkolsframställning i liggmila
Liggmilan anses vara den äldsta typen av mila 
och kallas ibland även för leggmila och Svensk- 
mila (fig. 3). Tekniken att kola i liggmila anses 
vanligen följa kolningen i grop rent kronologiskt. 
Liggmilan byggdes ovan jord och varierade till ut
seendet och drivningssätt. Liggmilans bottenplan 
var vanligen rektangulärt och något sluttande. Ge
mensamt är att den anläggs på slanor som lagts ut 
direkt på marken. Vinkelrätt mot sianorna lades 
därefter milveden på olika sätt, vanligen som en 
sluttande trave. I liggmilan kunde ved med olika 
grovlek med fördel kola. Sidorna täcktes vanligen 
med en liggande timmerkonstruktion en s.k. balk-
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I. Låg liggmila ufan balkro och med en 
vedlängd.

II. Låg liggmila ułan balkro och med 
två vedlängder. För klenare ved 
skjułes veden från ena vältan in i den 
andra. På detta sätt undvikes tomrum 
i skarven mellan de båda vältarna.
För grövre ved är typen ej lämplig, 
alldenstund då tomrum uppstår 
mellan vältarna.

III. Liggmila med block för stybbet.
IV. Liggmila med rest ved vid sidorna.
V. Liggmila med liggande ved vid 

sidorna.
VI. Liggmila med veden i nedre ved

lagret liggande vinkelrätt mot veden 
i övre vedlagret.

VII. Liggmila med veden liggande i 
bottnens längdriktning.

VIII. Liggmila med vedens storändor 
liggande mot en backsluttning.

IX. Liggmila med inre vedpartiet liggan
de i bottnens längdriktning.

X. Resmila med tändtrumma i kullen i 
varmgången.

XI. Tysk mila. Den grövre veden klyves. 
Veden inreses i 2-4 längder. Tand
ningen sker i trumma eller i centrum 
vid milans botten genom införande 
av brinnande näver el. dyl. på ett 
spö genom en öppning, som går 
från foten in till milans centrum. 
Veden i en sådan mila "faller lätt 
efter" vid koin ingen.

XII. Italiensk mila. Veden inrest i två 
längder, tandning på vanligt sätt i 
trumma.

XIII. S.k. kombinerad ligg- och resmila. 
Milan sedd uppifrån. I de fyra hör
nen reses veden mot de liggande 
vältarna.

XIV. Mila med rest ved. Kolningen drives 
som i en liggmila.

XV. Stor liggmila (1 200 m3 ved), som 
förr användes vid platskolning. 
Veden inlades i milan direkt från 
banan för uppfordringen av kolve
den ur sjön. Kolningstiden för grov 
torraksved var 5-6 månader. Ut
bytet ansågs vara lägre än för resmi- 
lor av normal storlek.

Figur 3. Olika milkonstruktioner (efter Sälle & Örtenblad 1992:54).

Figure 3. Various types of charcoal stack constructions (after Sälle & Örtenblad 1992:54).
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ro. Milkroppens storlek kunde variera och var i 
allmänhet mycket större än i en resmila, upp till 
500-1000 m3. Traven täcktes med kolstybb (finför
delat kol blandat med jord/sand). Kolningstiden 
varierade mellan 3-6 veckor beroende på milans 
storlek (Bergström 1922,1935,1941).

Träkolsframställning i resmila
Att kola i resmila eller rättmila anses vara den 
yngsta tekniken, bortsett från ugnskolning. Res- 
milan kunde konstrueras på ett flertal olika sätt 
(fig. 3). Gemensamt för resmilorna är att kolve
den reses stående mot ett stöd kallad bordstake, 
bopåle, kung eller mittgubbe beroende på dialek
tala uttryck. Som alternativ till detta kan milveden 
även resas runt en hjärtstock, en kort vedbit som 
grävdes ned i mitten av kolbottnen. På detta sätt 
bildades ett ihåligt utrymme i milkroppen den s.k. 
tändtrumman. Genom att stapla veden stående 
runt tändtrumman byggdes milkroppen upp till 
önskad storlek. Därefter täcktes den vanligen med 
granris och därefter ett ca 20 cm tjockt lager kol
stybb. Efter tandningen som kunde ske på olika 
sett påbörjades kolningsförloppet som varade i 
14-30 dygn för en normalstor mila på 100-200 m3. 
Under tiden krävde milan ständig passning så att 
kolningsförloppet reglerades och veden inte brann 
upp (Bergström 1922:94).

Ett tungt, smutsigt och farligt arbete
Arbetsprocessen i sin helhet innefattade ett flertal 
olika moment med en årslång planering. Vedhugg
ningen skedde nästan uteslutande på senvintern 
och våren, för att därefter torka fram till kolningen 
som vanligen skedde på senhösten. Många av kol
arna som i princip uteslutande var män ville vara 
färdiga med arbetet innan juletid (Hildebrand 
1996:44). Det finns dock uppgifter som pekar på 
att behovet av kol varit så pass stort i Uppland att 
man även kolat på sommaren (Isaksson 1996:98). 
Kolningsarbetet kunde även genomföras vintertid, 
vilket framförallt skett i Sveriges nordligare delar. 
Kylan ställde dock till problem vid täckandet av 
milkroppen då tjälen tinade (Bergström 1941:38, 
109). Milorna placerades i skogsmarken och ofta 
drevs flera milor samtidigt, vilka sköttes av en el

ler flera kolare i samarbete. Med fördel kolades tall 
och gran, men även lövträd har använts. Vanligen 
lcolade man på samma plats från år till år, detta för 
att undvika den arbetskrävande insats det innebar 
att iordningställa en ny kolbotten. Om en ny bot
ten skulle anläggas valdes platsen omsorgsfullt där 
det var viktigt att marken var torr och fast, utan 
stenar och rötter. Platsen skulle även vara skyddad 
mot stark vind och gärna ligga i närheten av ett 
vattendrag. Kolveden fraktades till milbotten med 
en hästdragen kälke, en s.k. kolslip eller stakdrög 
(Sälle & Örtenblad lppa^óffi). En kolare kunde 
sköta upp till fem milor samtidigt och vid en av 
dessa fanns kolarkojan. Kojan var vanligen en 
mycket enkel byggnad som gav skydd mot väder 
och vind och möjliggjorde enklare matlagning vid 
en kallmurad spis. Kojornas utseende och storlek 
har skiftat beroende på landskap och tradition, där 
alltifrån enklare skjul till rejäla blockhus har före
kommit (Bergström 1941). Gemensamt för dem 
tycks vara att eldstaden placerats utanför själva 
sovdelen (Erixson 1947:21-47). För att kolaren 
skulle hitta i skogen mellan milorna kunde sti
garna markeras med bleckor, en 2-3 dm lång bark- 
flaga som höggs bort från träden på båda sidor om 
stigen. Bleckorna reflekterade ljuset från kolarens 
lykta eller tjärvedsbloss och möjliggjorde för kola
ren att hitta fram i nattmörkret.

När milorna kolat färdigt återstod rivningen och 
transporten av kolet till bruket. Rivningen kun
de göras på ett flertal olika sätt, vanligen genom 
varmrivning. Vid rivningsarbetet som var tungt 
och tidskrävande deltog ofta hela kolarens familj, 
där kvinnor och barn skötte eftersläckningsarbe- 
tet. Vid varmrivning revs milan skiktvis med en 
krok och kolved som fortfarande glödde släcktes 
med vatten (fig. 4). Milorna kunde även släckas 
med hjälp av vatten s.k. dämning. Vid sanddäm- 
ning påfördes ett lager av lerblandad sand på milan 
som vattnades ett flertal gånger under 6-10 dygn. 
För detta krävdes uppskattningsvis 2000-4000 lit
er vatten. En annan variant på dämning var att 
vattna direkt på kolstybbslagret. För detta gick det 
åt upp till 8000 liter vatten och släckningen kun
de ta 10-12 dygn (Sälle & Örtenblad I992:n8ff.). 
Genom dämningen fick kolen ett gott skydd mot 
nederbörd. När kolet var utrivet och släckt fick det
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Figur 4. 
Varmrivning av 
mila i Gårdskär i 
Älvkarleby socken vid 
slutet av lęyo-talet 
(foto: A. Hallenberg, 
Upplandsmuseets 
bildarkiv).

Figure 4. Warm 
dismantling of charcoal 
stack at Gårdskär, 
Älvkarleby parish by 
the end of the lpjos 
(photo: A. Hallenberg, 
the Uppland museum 
archives).

vanligen vara kvar på platsen, där det täcktes med 
ris eller lades in i ett skjul, s.k. kolhus i väntan på 
snön (Bergström 1941:52).

När föret var bra fraktades det sköra kolet till 
närmaste bruk vilket inte borde ligga längre bort än 
ett par mil, då kolet lätt skakades sönder. Frakten 
skedde med häst och kolet lades i en medförsedd 
korg, i Uppland kallad kolryss (fig. 5). Vid ankom
sten till bruket kontrollerades kolens kvalitet och 
mängd mycket noga och kolaren fick betalt för sin

Figur 5. Kolryss och häst.
Teckning av Hans Wirgård i 
”En doft av milrök ”, Finnerödjas 
Kulturförening.
Figure 5. Charcoal sled and 
horse. Drawing by Hans Wirgård 
from ”En doft av milrök”, Cultural 
society of Finnerödja.

arbetsinsats eller fick den ålagda skatten avskriven 
(Ericsson 1925:110; Hildebrand lpSy^yff.).

Kolningsarbetet var tungt och smutsigt och för
enat med ett flertal farliga arbetsmoment. Var ko
laren oaktsam kunde milan börja brinna och hela 
arbetet gå upp i rök och därmed hela familjens för
sörj ningsbas. Kolarhistorier berättar om hur kola
ren kunde gå igenom milkroppen och falla ned i 
milans glödande inre, liksom om kolare som drab
bades av koldioxidförgiftning och dog. Trots detta
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beskrivs ofta kolningsarbetet i närmast romantis
ka ordalag med en mytbildning där övernaturliga 
väsen hjälpte kolaren i det tunga arbetet.

Resultaten av de arkeologiska 
undersökningarna 2003
Genom den arkeologiska undersökningen 2003 
kom lämningar efter ligg- och resmilor att i något 
större skala undersökas och karteras. Inom pro
jektet karterades sammanlagt 24 kolbottnar och 
9 undersöktes. En kolarkoja grävdes ut i sin hel
het och sex mättes upp och dokumenterades utan 
grävinsats. Inventerare i Uppland hade lagt märke 
till att det förutom lämningar efter liggmilor även 
fanns lämningar efter två olika typer av kolbott
nar: de som avgränsades med vallar och de som 
avgränsades av gropar. Ett flertal frågeställningar 
som rörde dateringar, morfologi, teknik, kvantitet 
och miljöpåverkan förväntades kunna besvaras ge
nom den arkeologiska undersökningen (Hennius 
m.fl. 2005). I efterhand kan frågeställningarna 
tyckas självklara eller rent av irrelevanta, då svaren 
finns att finna i litteratur från tidigt 1900-tal. Ett 
stort problem under fält- och rapportarbetet var 
att jämförelsematerial i stor utsträckning sakna
des. Få arkeologiska undersökningar har gjorts av 
denna typ av objekt och främst då kolningsanlägg- 
ningar ”legat i vägen” för andra lämningar, som 
uppfattats om mer prioriterade.

Kolbottnarna framträdde som svagt förhöjda 
stenfria ytor, antingen runda eller rektangulära. 
Den förhöjda ytan utgjordes vanligen av över- 
torvat finfördelat kol som blandats med jord och 
sand, s.k. kolstybb. De rektangulära kolbottnarna 
antogs utgöra resterna efter liggmilor och på de 
runda kolbottnarna antogs att resmilor konstru
erats. De kolbottnar som var runda kunde delas 
in i två olika typer, de som kringgärdades av kol- 
stybbsvallar och de som kringgärdades av gropar. 
Huvudfrågeställningarna som rörde kolningsan- 
läggningarna blev därför: Varför såg lämningarna 
efter resmilorna olika ut? Hur förhöll sig de olika 
typerna kolningsanläggningar kronologiskt?

De kolbottnar som avgränsades med vallar var 
generellt större med diametrar på 15-25 m, medan 
de med omkringliggande gropar var 10-15 m i dia

meter. Storleken på vallarna kring kolbottnarna 
varierade och var upp till 6,4 m breda och 1,2 m 
höga. Kolstybbsvallarna hade sannolikt bildats på 
milbotten efter flera års kolning, då man låtit kol- 
stybbet ligga kvar från år till år som isolering mot 
markfukt och som täckningsmaterial till nästa 
mila. De gropar som fanns kring de något min
dre kolbottnarna skiljde sig mycket åt i fråga om 
form, storlek och djup. I vissa fall var de avlånga 
upp till 15 m och liknade rännor. I andra fall var 
de små, med regelbunden placering kring kolbott
nen. Djupet, liksom mängden kolstybb i groparna 
varierade. De djupaste var över 1 m djupa. Slarvigt 
grävda gropar med ojämn profilform förekom, 
liksom gropar med raka nedgravningskanter och 
plan botten. Enstaka kolbottnar kunde inte klassi
ficeras som någon av ovannämnda varianter utan 
kringgärdades av avlånga gropar som påminde om 
rännor (Hennius m.fl. 2005).

Sju kolarkojor kom att beröras av den arkeo
logiska undersökningen. Av dessa grävdes en ut i 
sin helhet och resten karterades. Kojorna eller rät
tare sagt kojruinerna låg nära kolbottnarna på ett 
avstånd av 0-10 m. Den kolarkoja som undersök
tes skiljde sig i utseende från de övriga. Den hade 
byggts av ett stolpbärande konstruktion intill ett 
större stenblock där spisen anlagts. Kojans grund
plan var kvartcirkelformad eller trekantig och 
inga jämförelser till koj typen har påträffats i lit
teraturen. De övriga kolarkojorna var en typ med 
ett rektangulärt bottenplan som avgränsades av 
två jordvallar och i ena änden ett spisröse (fig. 6). 
I litteraturen finner man just denna uppländska typ 
beskriven. Kojtypen hade ett spisröse i ena delen 
av kojan och framför denna grävdes golvnivån ned 
en bit i marken. Den motstående gaveln var tim
rad och väggarna utgjordes av ett par varv stockar 
som delvis grävdes ned i marken, samt stockar på 
skrå från bottenstockarna. Taket täcktes av kluvor 
och hela konstruktionen täcktes med ris och iso
lerades med stybb. Inne i kojan byggdes en sovdel 
något upphöjd från marken (Eriksson I25:ii4ff.). 
Kolarkojorna i landet har sett mycket olika ut be
roende på topografiska förutsättningar, lokala tra
ditioner, personlig smak och användningstid.

På de platser som undersöktes inom projektet 
kunde det konstateras att kolarkojor endast före-
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Figur 6. Kolarkoja i Hållnäs socken på ię20-talet. Kojtypen är densamma som lämningarna efter kolar koj or som 
undersöktes inom projektet 2003 (foto: Paul Sandberg, Upplandsmuseets bildarkiv).

Figure 6. Collier’s hut at Hållnäs in the ię2os. The type of hut is the same as those investigated in 2003 (photo: 
Paul Sandberg, the Uppland museum archives).

kom vid kolbottnar som avgränsades av vallar. På 
lokaler med liggmilor och på de kolbottnar som 
omgärdades av gropar påträffades inga lämningar 
efter kolarkojor (Hennins m.fl. 2005). Det bör 
dock nämnas att de undersökta lokalerna var en
dast de som berördes av vägsträckningen, alltså ett 
mycket begränsat utsnitt av skogsmarken. Det går 
inte att utesluta möjligheten att kojorna finns vid 
andra kolbottnar som låg utanför vägkorridoren. 
Sambandet kolbottnar med vallar och kolarkojor 
hade dock redan uppmärksammats av inventerare. 
Projektet har inte kunnat ge en tillfredsställande 
förklaring till detta förhållande.

Forvägar

I projektet ingick även att lokalisera gamla for
vägar, d.v.s. mindre skogsvägar som använts för 
transport av ved och kol. Sammanlagt lokalisera
des elva forvägar på nio lokaler. På platserna har 
terrängen varit helt avgörande för hur man frak
tat dit ved och fraktat kol därifrån. Moränhöjder 
och sankmarker har ofta begränsat färdriktningen. 
Vissa av forvägarna gav ett mycket ålderdomligt 
intryck och har övergivits tidigt, medan andra har 
fortsatt att användas som traktorvägar i sen tid 
(Hennius m.fl. 2005).
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Dateringar

Ett av de stora problemen med dateringar av kol
bottnar och kolarkojor är att platserna vanligen är 
helt fyndtomma och att de använts under långa 
tidsperioder. Litteraturen anger att gamla kojor 
och kolbottnar nyttjats om detta varit möjligt. 
Naturvetenskapliga dateringsmetoder som 14C-

analyser fungerar inte tillfredställande på dessa re
lativt recenta objekt. Tyvärr finns vanligen ingen 
annan dateringsmetod att tillgå, då metoder som 
dendrokronologi och OSL-dateringar inte heller 
är möjliga att använda. Ytterligare en faktor man 
bör ha i åtanke vid datering av kolningsanlägg- 
ningar är att kolstybben i milbotten och vallarna 
rörs om vid varje kolningsomgång, vilket gör att

Poz- 4640. Liggmila 545±25BP ____

Poz-4645. Liggmila 120±35BP

Poz-4721. Liggmila 120±30BP

Poz- 4639. Liggmila 70±30BP

Poz- 4724. Resmila m gropar 355±25BP

Poz- 4720. Resmila m gropar 270±30BP

Poz- 4727. Resmila m gropar 240±30BP __

Poz- 4641. Resmila m gropar 185±25BP

Poz- 4730. Resmila m gropar 145±25BP

Poz- 4723. Resmila m vall 185±25BP

Poz- 4714. Resmila m vall 135±25BP

Poz- 4726. Resmila m vall 125±30BP

Poz- 4733. Resmila m vall 120±25BP

Poz- 4717. Resmila m vall 95±25BP

Poz- 4747. Resmila omgärdad av dike 365±35BP

Poz- 4742. Resmila utan vall eller gropar 125±35BP 
______I______ i______ I______ ,______ I______ ,______ I___

1400 f.Kr. 1600 f.Kr. 1800 f.Kr.

Figur 7. Diagram över kalibrerade ^C-dateringar från lämningar efter ligg- och resmilor som undersöktes inom 
projektet. Provnummer 4721 och 4639, samt 4723 och 4713 daterar samma kontexter.

Figure 7. Diagram of calibrated radiocarbon datings from remains of two different types of charcoal stacks: 
liggmilor (with horizontally stacked wood) and resmilor (with vertically stacked wood) which were investigated 
during the project. Sample numbers 4721 and 4639 as well as 4723 and 4713 dates the same context.
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man inte kan veta om det är den första eller sista 
kolningsomgången som dateras. Kolstybb är ett 
bra material för isolering och har föredragits vid 
anläggandet av nya milbottnar, varpå kolstybb 
fraktats från en plats till en annan, vilket även ger 
ett dateringsmässigt osäkert underlag.

Av de 33 kolbottnar från resmilor som under
söktes inom projektet daterades n med 14C-ana- 
lys. Så gott som samtliga föll dock inom tidsinter
vallet från mitten av 1600-1960 tal (fig. 7). Något 
tidigare dateringar erhöll tre objekt. En liggmila 
daterades till 1320-1440 e.Kr. och två resmilor 
erhöll dateringar till 1450-1640 respektive 1440- 
1640 e.kr. (fig. 7) (Hennius m.fl. 2003:100). Re
sultaten liknar de dateringar som erhållits vid 
andra arkeologiska undersökningar av kolbottnar 
där liggmilor generellt daterats till medeltid och 
resmilor till perioden 1600-tal och framåt (jfr. 
Åstrand 1995a, 1995b; Holm 1996; Andersson 
2001; Lorentzon 2005). En tendens fanns dock 
till att kolbottnar med gropar hade en något tidi
gare datering än de som omgärdades av vallar. I 
materialet framgår att de med gropar dateras till 
intervallet 1620-1810 e.Kr, medan de med val
lar främst dateras till mitten av 1600-tal fram till 
i960. Resultatet skulle möjligen kunna indikera 
att de med gropar har en något äldre datering än 
de med vallar (Hennius m.fl. 2005:i02ff.).

Antagandet att det skulle vara en kronologisk 
skillnad mellan kolbottnar med gropar och de 
med vallar fanns redan innan fältarbetet började. 
Det baserade sig på att de med gropar generellt 
sett gav ett ålderdomligt intryck och att äldre och 
fler generationer träd växte på dessa. Det som yt
terligare stärker antagandet var att de kolbottnar 
och kolmilor som finns beskrivna i kolningshand- 
böcker från tidigt 1900-tal och framåt inte om
nämner några gropar. De milor som fortfarande 
byggs av hembygdsföreningar och liknande efter
lämnar en kolbotten med en kolstybbsvall. Vid 
kontakt med kolningskunniga personer erhölls 
inte heller något svar på frågan varför de finns två 
olika typer av kolbottnar efter resmilor. Vid de ar
keologiska undersökningarna för Ostkustbanan i 
norra Uppland 1995 observerades dessa två typer, 
men någon närmare tolkning kring detta gjordes 
inte. Groparna antogs dock vara tillkomna vid oli

ka tillfällen p.g.a. deras olika utseende och avstånd 
till kolbottnen (Åstrand 1995a, 1995b).

Det faktum att kolbottnarna efter resmilorna 
såg olika ut kunde möjligen sökas i att olika tek
niker använts vid konstruktionen av milan. En 
tanke som väcktes under avrapporteringen av pro
jektet är att kolbottnar med gropar respektive val
lar speglas i traditionen att bygga milan med eller 
utan rost. Rosten är en bottenkonstruktion av ett 
lager av runda stockar, s.k. bottenvasar som läggs 
ut närmast marken i en cirkel runt mittpartiet där

F igur 8. Principskiss av en rost. Rosten byggs 
allteftersom milkroppen reses och bildar ett upphöjt plan 
under milkroppen vilket gör milan lättare att sköta.
A visar placeringen för de s.k. bottenvasarna. B visar 
sianorna i rosten som bygger upp den s.k. bron. För att 
kunna driva milan lättare behövdes öppningar för luft 
under vasarna som konstruerats genom grävning eller 
genom att lägga upp vasamapa korta kolvedsbitar (C) 
(skiss efter Bergström ip4i:i$).

Figure 8. Sketch of charcoal platform (rost). The 
platform and the stack are constructed simultaneously, 
the platform forming a raised area underneath the stack, 
making it easier to manage. A indicates the location 
of the bottom ridges (bottenvasarna), B indicates the 
poles in the platform which holds up the so called bridge. 
Openings were needed underneath the ridges for easier 
handling of the stack. These were constructed by digging 
or by raising the ridges on short pieces ofwood (C) (after 
Bergstrom 1942:17).
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tändtrumman byggs. På bottenvasarna placeras se
dan stockar liggande tätt hoppackade, så ett slags 
”golv” bildas den så kallade bron (hg. 8). Den stå
ende, resta kolveden placerades sedan runt mitten 
av tändtrumman (Bergström 1941 :i5ff.). Fördelen 
att kola på rost är många, konstruktionen blir sta
bilare och klenare ved kan kolas. Dessutom slip
per man markfukten som är ett stort problem vid 
kolningsarbetet och kolningsprocessen blir lättare 
att reglera.

Kolningshandböckerna från tidigt 1900-tal på
pekar fördelarna med att driva milor på rost, vilket 
även borde betyda att det förekom en radition av 
att ställa milveden direkt på marken (Bergström 
1941:16). De kolbottnar som omges av gropar kan 
ha byggts utan rost och därmed varit beroende 
av en torrare mark som dränerats genom uppta
gandet av gropar. Kolbottnarna med vallar repre
senterar om antagandet är riktigt traditionen att 
bygga milor på rost, då man inte behöver ta lika 
stor hänsyn till markfukten. Dessutom kolades det 
inte lika intensivt efter brukens blomstringstid, 
vilket medför att möjligheten att välja en lämplig 
plats för en kolbotten troligen var större. När ros
ten införs som teknisk innovation i kolningspro
cessen framgår inte av den litteratur som finns att 
tillgå. Rosten medförde att det klena virket kom 
upp en bit från marken och markfukten. Att mark
fukten varit ett problem och att man eftersträvat 
att bygga milan på ett upphöjt bottenplan vittnar 
experiment som utfördes på mitten av 1600-talet 
vid Thurbo bruk i Hedemoratrakten. Här försökte 
bergsmannen Anders Angerstein att bygga milor 
på stenlagda kolbottnar (Rabenius 194 5).

Vid en fördjupad genomgång av litteraturen från 
1800-tal till tidigt 1900-tal som rör kolning och 
olika kolningsförsök framgick att groparna kunde 
grävas i två syften. Dels för att leda bort mark
fukt, dels när man släcker en mila genom dämning 
(Rejmers 1868:6; Svedelius 1872:34) Som tidigare 
nämnts måste milan vara ordentligt släckt innan 
den rivs så att inte mindre bränder uppstår. Släck
ning genom dämning medför att ett flertal gropar 
grävs runt milans fot för att erhålla sand till täck
ningen av milkroppen. Sanden hålls fuktig genom 
vattning (Bergström lpza^gff.). Milans stybbla- 
ger kan även rakas ned i vattenfyllda gropar eller

rännor kring kolbottnen och därefter läggas tillba
ka på träkolen (Wikström 1893:3^.). Oavsett vil
ken av dessa metoder som använts går det åt stora 
mängder vatten, upp till 8000 liter vatten för en 
normalstor resmila. Dämningstekniken i sig kan 
tyckas begränsande då groparna begränsade milans 
storlek, så att man året därpå inte kunde bygga en 
större mila än föregående år. En mila med gropar 
kring bör dessutom ha varit besvärligare att arbeta 
vid. Fördelen är dock att man slipper markfukten, 
varför det inte är otänkbart att de kolbottnar som 
omgärdas av gropar representerar kolmilor som 
kolats utan rost och som har dämts. Dämningen 
ger dock ett högkvalitativt och motståndskraftigt 
kol och utbytet anges vara 10-15% mer. Dessutom 
behövs inga kolhus för upplagring av kol då ko
let kan ligga kvar i milkroppen tills det fraktas till 
bruket. Arbetsinsatsen för dämningsarbetet var 
stor och uppgick till 6-12 dagsverken (Bergström 
& Wesslén 1915:145h; Bergström i922:6ff.). Tra
ditionen att dämma milkroppen förekommer inte 
i hela landet, utan tycks ha använts i vissa delar av 
Närke, Södermanland och Östergötland. Sanno
likt har metoden även använts i Uppland och givit 
upphov till groparna kring kolbottnarna.

”deras kol smälta som strå masugnen 
och draga intetjärn ”
Klagomålet har framförts av Louis Fineman, en 
av De Geers män i skrivelse den 14 oktober 1643 
(Waldén 1947:250). Fineman klagar över den usla 
kvalitet som svenskarnas eller det svenskmilade 
kolet hade, då det brann upp som halm i mas
ugnen och tillförde endast stort omak och hög 
kostnad till arbetet. Fineman begär att istället få 
skatten levererad i ved av bergsmännen i Lerbäck 
i Närke, så att veden kan kolas i brukets regi efter 
de ”rätta metoderna” (Hildebrand 1957:29; Wal
dén 1947:250). Det verkar som om smederna på 
vallonbruken föredrog, kanske till och med krävde 
”vallonkolad” ved till masugnarna. I räkenskaper 
från Österbybruk görs under 1600-talet skillnad 
på charbonnier och kol, vilket kan indikera att 
det rör sig om resmilat- respektive liggmilat kol 
(Löwe muntligt). Möjligen var kontrollen över 
kolningsprocessen ett sätt för vallonerna att säkra
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Figur p- Träkolframställningens 
olika arbetsmoment som planschverk 
beskriven av Denis Diderot i 
Frankrike under åren 1751-1780 
(efter Encyclopédie ou dictionnaire 
des Sciences, des Arts et des Metiers).

Figure 9. The different components 
of charcoal production in a plate book, 
described by Denis Diderot in France 
during the years 1751-178 0 (after 
Encyclopedic ou dictionnaire des 
Sciences, des A rts et des Metiers).

den egna gruppens inflytande över järnproduktio
nen? För- respektive nackdelar med att kola i ligg- 
mila eller resmila diskuterades flitigt under slutet 
av 1800-talet och framåt. Diskussionen visar att 
traditionen att framställa träkol i liggmilor inte 
dött ut i samband med valloninvandringen. I vissa 
landskapsändar såsom i Dalarna har i princip bara

liggmilor brukats fram till mitten av 1800-talet 
(Wenström 1867:343). Ett flertal olika kolnings- 
försök genomfördes i syfte att vikta kvalitén hos 
kol framställt med de olika teknikerna. Detta fram
går bl.a. av Carl af Uhrs experiment med kolning i 
liggmila under åren 1811-13, som resulterade i den 
första skogshistoriska avhandlingen på området
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(Uhr 1814). Resultatet av undersökningen visade 
viss fördel med liggmilan, vilket bidrog till att man 
vid Österbybruk övergick till att kola i liggmilor 
(dock en modifierad variant), varpå kolbottnarna 
i detta område ser annorlunda ut än i övriga de
larna av Uppland. Övergången vid Österbybruks 
kolningstradition från resmila till liggmila sker på 
1870-talet (Löwe 2006). Detta visar återigen på en 
tradition som är så lokal att vissa bruk (troligen 
mästersmeder) föredrog en viss typ av kol medan 
andra föredrog en annan typ.

Ny kolningsteknik, eller?
Var det då verkligen så att invandrande kolare och 
skogsarbetare från Vallonien tog med sig tekniken 
att framställa träkol i resmila, medan svenskarna 
inte utvecklar denna teknik? Kan det möjligen 
ha förhållit sig på något annat sätt? Att tekniska 
förändringar i sättet att konstruera resmilor skett 
står helt klart, men att svenskarna inte skulle ha 
kunskapen att konstruera resmilor före valloner
nas ankomst tycks högst osannolikt. Möjligen är 
det en teknisk förändring som åsyftas med det 
allmänna påståendet att vallonerna introducerade 
resmilan. Utvecklingskedjan gropkolning- ligg
mila- resmila verkar faktiskt inte stämma vid en 
närmare genomgång av det skriftliga respektive 
det arkeologiska materialet. Kan det istället vara 
så att tekniken att kola på rost införts av valloner
na? Svaret finns möjligen att finna i skriftigt och 
arkeologiskt material från Vallonien, vilket det in
för denna artikel inte funnits någon möjlighet att 
titta närmare på. Det kan dock konstateras att i de 
uppslagsverk som beskriver träkolsframställning i 
Frankrike från 1700-tal förekommer någon slags 
blandteknik i milkonstruktionen som inte varit 
rådande i Sverige (Diderot 1966-67, vol i:i85ff.). 
På bilderna framgår hur man först lägger ett lag
er med milved närmast marken, därefter staplas 
veden stående runt en mittpåle. Liggande och stå
ende ved varvas därefter upp till milans topp. Det 
undre lagret av liggande milved liknar traditionen 
att bygga milan på rost (fig. 9). Det ska även på
pekas att milvedslängden i de franska, tyska och 
italienska milorna har en kortare kolvedslängd än 
de svenska resmilorna (fig. 3), vilket snarare mot

säger argumentet att de vallonska skogshuggarna 
behövdes för att hugga milveden i rätt längd.

De små kolbottnar med gropar som finns i 
norra Upplands skogsmarker kan troligen här
ledas till en lokal tradition där man släkt milan 
genom damning. Om dessa milor byggts på rost 
eller ej gick inte att avgöra vid den arkeologiska 
undersökningen. Inga uttydbara spår efter kon
struktionselement påträffades vid någon av de 
undersökta kolbottnarna (Hennius m.fl. 2005). 
Troligen behövs ingen rost under milkroppen då 
groparna dränerar marken från fukt. Groparna 
vattenfylls och vattnet kan användas för dam
ning av milan. Trots att tekniken med att släcka 
milor genom dämning tycks arbetskrävande och 
volymmässigt begränsande har metoden använts. 
Genom att varmriva milkroppen och anlägga den 
på en rost blev konstruktionen stabilare och mi
lan kunde byggas olika stor från år till år, vilket 
inte är möjligt om kolbottnen avgränsas av gropar. 
Rosten medförde att markfukten inte trängde upp 
i milan och lufttilförseln kunde lättare regleras 
genom att luftspalter under milkroppen bildats. 
Det tycks som om fördelarna med det upphöjda 
bottenplanet, rosten, varit så betydande att man 
helt övergått till tekniken. Om dessa hypoteser 
stämmer måste vidare arkeologiska studier och 
genomgång av arkivmaterial visa. Problemet med 
dateringarna av kolbottnarna kommer dock att 
kvarstå. Återigen bör påpekas att arbetsprocessen 
kring dessa objekt tycks vara så lokalt traditions
bunden att generella uppdelningar inte kan göras. 
Man har helt enkelt framställt sitt kol på det sätt 
som man ansett vara det bästa eller det ”rätta” sät
tet. Efter samma devis har kolarna byggt sina kojor 
och traditionen har förts vidare från generation till 
generation vanligen utan att några nedteckningar 
gjorts. Kunskapsöverföringen är därmed helt ba
serad på deltagande i de olika arbetsmomenten.

Problemet med 
fornl ämningsbegreppe t
En tydlig problematik finns kring kolbottnarnas 
fornlämningsskydd. Kolbottnar efter liggmilor 
registreras generellt i fornminnesregistret (FMIS) 
som lagskyddade fornlämningar men kolbottnar
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efter resmilor registreras vanligen inte som lag- 
skyddade fornlämningar. Undantag ńnns i de flesta 
län där vissa kolbottnar med namn erhållit status 
som fast fornlämning. Ser man till kulturminnes
lagen, 2 kapitlet i§, framgår det att fasta fornläm
ningar ska uppfylla kriterium som ”... lämningar 
efter människors verksamhet under forna tider, 
som har tillkommit genom äldre tiders bruk och 
som är varaktigt övergivna” (Lag (1988:950) om 
kulturminnen mm.). Kolbottnarna efter resmilor 
med gropar bör då infalla under dessa kriterier. 
Anläggningarna är varaktigt övergivna, tekniken 
som tillämpats vid kolframställning på dessa plat
ser är idag helt övergiven och representerar ett 
ålderdomligt tillvägagångssätt och lämningarna 
vittnar om äldre tiders bruk. I Uppsala län är en
dast fyra kolbottnar klassificerade som fasta forn
lämningar. Två av dessa Raä Tierp 379:1 och Raä 
Tierp 387:1 utgörs av liggmilor, vilka undersöktes

inom projektet 2003. De andra två är kolbottnar
na Raä 199:1 Hökhuvud och Raä 216:1 Skuttunge. 
Fornlämningarna där kolbottnarna ingår utgörs 
av ett gruvområde respektive hyttområde. I mil
jöerna ingår alltså flera andra objekt, bland annat 
husgrunder och hyttlämningar. Kolbottnarna be
skrivs generellt mycket knaphänt i FMIS och det 
framgår sällan hur de ser ut.

Svårigheten med fornlämningsskyddet för 
lämningskategorin är det mycket stora antalet 
kolbottnar, samt osäkerheten kring deras bruk- 
ningstid. Ett annat problem är att de är ensam
liggande solitärer som ingår i större system, vilka 
kan sträcka sig över stora geografiska områden. I 
Upplands skogsmarker finns tusentals kolbottnar. 
Som ett exempel kan nämnas att i Morkarla sock
en finns 717 inventerade kolbottnar som påträffats 
genom projektet ”Skog och Historia”, samt vidare 
inventeringsarbete (Löwe 2006). Problemet med

Figur 10. Projektdeltagarna Jonas Svensson och Anna Ölund tittar ny fiket på när Herbert Jansson och hans 
kolarvänner tänder en liten mila vid Lövsta bruk sensommaren 2003 (foto: Andreas Hennius, Upplandsmuseet).

Figure 10. The participants ofthe project Jonas Svensson and Anna Ölund as inquisitive onlookers as Herbert 
Jansson and his coal making friends lights a charcoal stack at Lövsta bruk in the late summer of20 03 (photo: Andreas 
Hennius, the Uppland museum).
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fornlämningsbegreppet försvåras ytterligare då 
en generell uppdelning i fråga om brukningstiden 
mellan lämningar efter liggmilor respektive resmi- 
lor svårligen låter sig göras.

Alla kolbottnar kan dock omöjligen erhålla sta
tus som fornlämningar trots att ett flertal infal
ler under beskrivningar för fasta fornlämningar. 
Lämningskategorin bör dock uppmärksammas 
och registreras på något sätt där tydliga beskriv
ningar av objekten vore önskvärt.

Inget kol - inget järn
Ord som kolare och kolmila tillhör för många en 
svunnen tid. Kolningstraditionen och kunskapen 
hålls idag vid liv av entusiastiska privatperso
ner, kultur- och hembygdsföreningar. Syftet är 
i många fall att bevara och levandegöra senaste 
seklernas kultur och näringsliv. De milor som 
konstrueras idag är vanligen resmilor som byggs 
uteslutande på någon form av rostkonstruktion 
(fig. 8). Ofta regleras lufttillförseln till milkrop
pen genom en skorsten, vilket introducerades i

början av förra seklet. Få personer behärskar idag 
tekniken att framställa träkol i en mila och tradi
tionen att kola utan rost liksom dämning tycks 
helt bortglömd

Genom undersökningarna av kolbottnar och 
andra kolningsrelaterade anläggningar i Uppland 
framträdde bilden av en lokalt präglad kolnings- 
tradition. Projektet har bland annat bidragit med 
ny kunskap kring kolbottnarnas morfologi där de 
gropomgärdade milorna troligtvis avspeglar en 
kolningsprocess där dämning tillämpats på milor 
byggda utan rost. Denna typ av kolbottnar vittnar 
alltså om en idag bortglömd teknik. Kolarkojorna i 
norra Uppland visade sig spegla en lokal byggnads
tradition. De forvägar som karterades har tydligt 
visat hur man utnyttjat terrängen i områden med 
intensiv kolning. Kolninganläggningarna måste 
ses i sitt historiska samanhang där de uppländska 
brukens etablering och drift spelat en avgörande 
roll. Kolbottnarna vittnar om en tidsperiod då Sve
rige som blivande stormakt etablerade sin tidigin
dustriella järnproduktion. Träkol kan mot denna 
bakgrund ses som skogens svarta guld. ■
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Summary
Charcoal - the black gold of the forest

T
here is no doubt that the production of 
charcoal has been of enormous impor
tance to the emergence of the ironworks 
and for the population of Northern Uppland. 

Everywhere in the province’s forests, traces of a 
period of intense production can be seen. The pe
riod stretched largely from the mid-i7lh century to 
the latter half of the 19th. The establishment of the 
ironworks was the basis for an expansive devel
opment of Swedish iron industry. A prerequisite 
for the rapid expansion of the iron industry was 
the import of knowledge and capital, brought in 
from Wallonia in the form of labour. Workers ar
riving to Sweden and the ironworks of Northern 
Uppland came to perform much of the forest and 
charcoal work. In time, the Swedish rural popu
lation was incorporated into the charcoal making 
process. To satisfy the works’ demands for char
coal, vast forest acreages were used, and during the 
most intense period in the 17th and 18th centuries 
there was a shortage of forest in Northern Upp
land. The works’ enormous demand for charcoal 
in conjunction with the forest shortage resulted in 
a shift in ownership structure, placing the farmers 
in a position of dependence vis-å-vis the works, 
since they paid their taxes in charcoal.

In the summer of 2003 archaeological investiga
tions were undertaken of charcoal pile sites, col
lier’s huts, and wagon trails, used for transports 
to and from the burn site. The project involved a 
total of 33 charcoal making devises, and seven col
lier’s huts. Of the charcoal piles, three were the re-
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mains of reclining piles, where the wood had been 
arranged horizontally. The others were remains of 
standing piles, where the wood had been arranged 
vertically. With the standing piles, two sub-cate
gories could be discerned. The smaller type had 
a diameter of 10 to 15 metres and was delimited 
by pits. The larger type had a diameter of 15 to 
25 metres and was delimited by a bank of cinders. 
The general assumption of charcoal making chro
nology is that pit kilns were followed by reclin
ing charcoal piles. Supposedly, charcoal making 
in standing piles was introduced by the Walloon. 
This article challenges this rather simplified mod
el, since archaeological investigations and studies 
of literature point towards different circumstanc
es. Charcoal production and its different stages are 
actually exceedingly bound by tradition, defying 
categorisation due to the occurrence of local di
versity. There is a possibility that standing char
coal piles were in existence before the Walloon 
immigration. The new way of producing charcoal 
attributed to the Walloon may be the technical in
novation of erecting the pile on a raised terrace, a 
so-called rost. Dating charcoal making devises is 
problematic, since burn sites were used over long 
periods of time. Also, available dating methods are 
ill-suited for this type of feature. However, among 
the radiocarbon dated charcoal pile sites, there is 
a tendency for the pile sites with pits to be a bit 
older than pile sites with banks. Pile sites with pits 
probably imply a mode of construction where the 
pile was not erected on a raised terrace, and where
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the pile was extinguished after the burn by dous
ing it with sand and water. This distinguishes this 
type of pile site, in terms of construction and func
tion, from pile sites surrounded by banks. Char
coal pile sites, collier’s huts and wagon trails are 
generally not protected by legislation, despite that 
fact that they meet the criteria set by the Swed
ish Heritage Commemoration Act. The problems 
with applying legislation to these kinds of remains 
are the large number of charcoal pile sites, and 
the uncertainty surrounding their period of use. 
Also, the geographical distribution of pile sites is

vast, since solitary charcoal piles have been part 
of larger systems, impeding the protection of this 
category of remains.

The archaeological investigations generated 
new knowledge of the morphology and chronol
ogy of charcoal pile sites. The project uncovered 
a local tradition of charcoal production. The sites 
give evidence of a period in time when Sweden, 
as an emerging major power, established an early 
industrial iron production. Set against this back
ground, charcoal can be seen as the black gold of 
the forest, b



En knutpunkt i landskapet
Tierpsbygden och omvärlden

Anna Maria Renck, Anton Seiler, Riksantikvarieämbetet UV GAL

S
å länge de mäktiga järnbruken ännu var 
i drift, långt fram i historisk tid, fraktade 
ångbåtar malm och tackjärn på Tämnarån, 
ständigt fram och tillbaka mellan Strömsbruk, 

Fors och Ullfors. Då sjöd ån av liv. Båtarna stävade 
fram och tillbaka med sina transporter, folk lastade 
och lossade, människor möttes och utbytte nyhe
ter. Tanken förmedlar känslan av en förgången tid, 
då Tämnarån innebar en värld av möjligheter för 
de människor som valt att bosätta sig i dess när
het. Möjligheter till mer långväga kontakter med 
andra människor har haft en oerhörd betydelse för 
hur samhällskulturer vuxit fram och präglats. I vår 
samtid färdas vi på andra sätt, i ett helt annat tem
po. Den nya motorvägen rusar snart fram, tvärs 
igenom detta gamla kulturlandskap med sina åld
riga färdvägar, oberoende av såväl Tämnarån som 
den mäktiga Uppsalaåsen. Motorvägen tecknar sig 
som ett självständigt utropstecken av modern tid, 
där omvärlden blir allt lättare och snabbare att nå. 
Och omvärldens människor kommer, i sin tur, att 
genom denna möjlighet söka sig till detta kultur
landskap på grund av dess inneboende värden och 
möjligheter. Precis som människor i gångna tider 
har gjort. Och på samma sätt som då, kommer 
landskapet och människorna att influeras och för
ändras i takt med den allt ökande tillgängligheten.

I skrivande stund vilar här ännu en anda av 
stilla, naturskön landsbygd där de förhistoriska 
monumenten förmedlar en lågmäld visshet om en 
självklar och mäktig historia. Där Tämnarån fly
ter fram genom Tierpsslätten mellan Husbyborg
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och Torslunda, förmedlar synintrycken upplevel
sen av en central och betydelsefull plats. Intrycket 
förstärks av den sakligare vetskapen om att den 
största förekomsten av registrerade fornlämningar 
i Norduppland finns just här längs Tämnarån där 
hon makligt flyter fram omgiven av gravfält, grav
högar och boplatser (se Seiler i denna volym).

Tillgängligheten
En snabb överblick av det förhistoriska landska
pet som det gestaltar sig genom den synliga forn- 
lämningsbilden visar en stor mängd gravfält på 
höj dryggarna längs Tämnarån, framför allt från 
den yngre järnåldern med sin karakteristiska 
blandning av stensättningar och högar. Ingen som 
besökt Tierp har väl heller undgått att slås av den 
mäktiga synen av de monumentala men märkligt 
lågt belägna högarna nere på strandängarna längs 
med Tämnarån. Samlade i grupper ligger de där 
mellan Torslunda och Husbyborg, där ruinen av 
kapellet som tillhörde det tidigmedeltida Husby
borg ännu ligger kvar. Ån som en gång var betyd
ligt mäktigare än dagens oansenliga flöde möts 
här vid högarna av flera, visserligen små, sling
rande vattendrag, men det bidrar till intrycket 
av knutpunkt för färder längs vattenvägarna vi
dare söderut i Uppland. Här gick också den gamla 
landsvägen, förmodligen följande en mycket äldre 
vägsträckning. Till detta skall vi återkomma läng
re fram ifråga om järnålderns och vikingatidens 
kommunikationsmöjligheter.
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Figur i. Karta över Uppland med vattensystemet och grusåsarna markerade (efter Ekholm 1921). 
Figure i. Map of Uppland with the waterways and eskers marked (after Ekholm 1921).

Här i den första delen av artikeln skall vi titta 
närmare på vilka kommunikationsmöjligheter 
som fanns för bronsålderns människor och hur de 
kan ha påverkat deras liv och samhälle. Hur till
gänglig var egentligen Tierpsbygden? Vilka hade 
intresse av denna bygd och vice versa? För att få 
klarhet i det måste vi se på föremålsfynden, både 
de som hittats i de få undersökta gravarna och de 
som har hittats som lösfynd. Varifrån kommer de 
och hur? Vad berättar de om sina ägare? Denna 
första del som behandlar bronsåldern, avslutas 
med en fruktbar tolkning av Tierpbygdens roll i

ett större interregionalt sammanhang, vars ge
mensamma nämnare är den nordiska kretsen och 
dess anknytning kontinentalt.

Men först tillbaka till vägarna som gjorde att 
kommunikationer var möjliga överhuvudtaget. 
Det finns en möjlighet att man via Tämnarån ner 
till sjön Tämnaren kan ha tagit sig vidare längs 
mindre vattenvägar österut till Vendelbygden. 
Härifrån kunde man ännu under den mellersta 
bronsåldern nå de stora inre havsvikarna i det 
skärgårdslandskap, som stora delar av Uppland 
och Västmanland norr om Mälaren ännu utgjorde
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(se fig. 2 i Renck i denna volym). Den havsvik som 
skulle bli Tämnaråns dalgång och Tierpslätten var 
den nordligaste av tre större havsvikar som förde 
in till det inre av nuvarande Uppland. Landskaps
typen var attraktiv för de mellanneolitiska grop
keramikernas livsföring med jakt och fiske som 
huvudsaklig ekonomi, och förutom boplatsen vid 
Torslunda (Segerberg 1995) är nu också boplatsen 
Snåret längre söderut i Vendels socken, nästan på 
gränsen till Tierps socken, känd (Björck & Larsson 
2007a). De två havsvikarna söder om ”Tämnarån” 
förenade sig i områdena norr om dagens Uppsala 
till mer eller mindre öppet vatten, och det är här i 
det inre av vikarna som vi hittar de nu undersökta 
bronsålderslokalerna Ryssgärdet (Eriksson & Öst- 
ling 2004) och Sommaränge skog, båda i Tensta 
socken (Forsman & Victor 2007) och båda med 
spår av närvaro under senneolitikum. Längs med 
havsvikarna och kusten kunde man sannolikt utan 
större svårigheter ta sig såväl till som från Tierps- 
bygden. Österut var också Åland och de finska och 
baltiska områdena tillgängliga. Längre fram i ti
den, när havsvikarna hade grundats upp, kunde 
man färdas längs Vendelån söderut till Fyrisån och 
Uppsalaslätten (fig. 1).

Fyrisån förde sen vidare söderut till Mälarens 
nordligaste del, Ekoln, och via Ekolssundsviken 
kom man fram till Mälarens större och öppnare 
vatten. Följde man istället Vendelån åt nordost 
nådde man Olandsbygden och dess rikliga mängd 
av mindre vattendrag (jfr. Isaksson & Seiler 1998; 
fig. 2). Från Mälarens nordöstra del öppnade sig 
ytterligare andra möjligheter (se Ekholm 1921; 
Stenberger 1962). Härifrån kunde man från Ek
oln, via Skofjärden och Sigtunafjärden, ta sig in till 
bygderna i östra Mälardalen. Västerut nådde man 
Mälardalens inlandsområden i Västmanland och 
Närke. Söderut mötte man förstås Södermanland 
med sina kustnära rika bronsåldersbygder.

Från den sydöstra sidan av Mälaren nåddes den 
inre havsviken Himmerfjärden som skiljer det 
sörmländska fastlandet från Södertörn. Man kun
de alltså färdas längs vattenvägarna från Vendelån 
i norr ända ner till gränstrakterna av de götiska 
områdena och den öppna Östersjön i söder.

Med kartbilden av dessa möjligheter på näthin
nan skall vi pröva att se på det inramade, och till
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ø BOAT-GRAVE
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m THE SMALL RIVER 
WTAMNAREN

© LAKE STRÖMAREN 
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/tn. THE BROOK 
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(7) THE UPPSALA RIDGE 

®THE OTTARf
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© LAKE BURUNG
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Figur 2. Vendels-och Olandsområdets vattensystem 
(efter Isaksson & Seiler 1998).
Figure 2. The waterways of the Vendel and Oland 
area (after Isaksson ét Seiler 1998).

synes avskilda landskapsrum som Tierpsområdet 
utgör, ur ett tillgänglighetsperspektiv. Alterna
tivet till lands vid sidan av den nord-sydgående 
Uppsalaåsen var ett vidsträckt område av mer eller 
mindre besvärlig terräng av morän och myrmar-

arkeologi E4 Uppland - studier • volym 4 665



ker, som måste passeras innan man från Tierps- 
bygden nådde Vendelbygden med sin öppna till
gång till vattenleder såväl söder- som väster- och 
österut som vi mött ovan. Inte så långt avstånd 
med dagens mått mätt, ett par mil bara, men för 
forntidens människor bör det ha varit såväl svårt, 
farofyllt och tidskrävande att färdas över höglan
det på detta sätt.

Då framstår Uppsalaåsens torrare terräng be
tydligt attraktivare, och den var säkerligen ett 
självklart vägval (fig. i). Efter åsgenombrottet vid 
Torslunda reser den sig igen vid ett par tillfällen 
i den sydöstra delen av Tierpslätten, för att först 
horisontellt ungefär i jämnhöjd med Tämnarens 
norra strand ligga i full dager och leda ner till Ven- 
delbygdens slättområden, som en första anhalt på 
sin fortsatta väg söderut.

Vägar på land och 
vägar på vatten
Det finns en viktig aspekt som gör att de möjlig
heter som vattenvägarna innebar, var betydligt 
mer åtråvärda än de till lands. Man vet från järnål- 
derssammanhang att det från Mälardalen gick att 
ta sig sjövägen till områdena vid södra Östersjön 
på ca tre dagar. En oändlig skillnad mot att ge
nomkorsa stora skogsområden som Kolmården 
och Tiveden i det här fallet. Detta ger onekligen 
perspektiv på tillgänglighet. Men där skogarna låg 
som svårforcerade lås i passagerna mellan Söder
manland, Östergötland och Skåne, fanns vid sidan 
av de stora moränmarkerna mellan Tierpslätten 
och Vendelområdet istället en ypperlig alternativ 
färdmöjlighet genom den mäktiga Uppsalaåsen 
som passerade här på sin väg söderut till det sörm
ländska Södertörn vid Östersjökusten. Utan tvivel 
var Uppsalaåsen en betydelsefull och oumbärlig 
färdväg, men i jämförelse med att färdas norrut 
på Tämnaråns vatten och snabbt vara ute i Bot
tenviken och sedan sjövägen vidare söderut, kan 
det ha varit en otympligare väg att ta. Inte desto 
mindre har denna möjlighet helt visst haft en väl
dig betydelse för skapande och upprätthållande av 
kontaktnät under Tierpsbygdens hela förhistoria. 
Framför allt, bör man understryka, gäller detta

de nord-sydliga inlandskontakterna och handeln 
med de norrländska områdena, inte minst med de 
begärliga pälsverken.

Att åsarna varit av största vikt som kommunika
tionsleder i alla tider, skrev redan Gunnar Ekholm 
(1915) och citerade sin samtida forskarkollega A. 
G. Högbom (1901-1905): ”Ingenstädes ha våra 
rullstensåsar en sådan betydelse för landskapets 
fysionomi och för bebyggelsehistorien som i det 
medelsvenska låglandet”. Särskilt viktiga menar 
Högbom att åsgenombrotten; korsningspunk- 
terna mellan åsarna och vattendragen, är som 
ackumulationspunkter för bebyggelsen (Högbom 
1901-1905). Som en ”slående bekräftelse på denna 
teori om åsarnas och särskilt åsgenombrottens kul
turgeografiska betydelse lämna de första kapitlen 
af Upplands bebyggelsehistoria” nämner sedan 
Ekholm Torslunda med sitt typiska läge på ”den 
åt söder vettande ändterrassen, där åsen genom- 
brytes av vattendraget” (Ekholm 1915:102).

Vägen - kognitivt och konkret
Genom att studera boplats-, grav- och depåfunna 
enkla skafthålsyxors fyndspridning, har Per Lek
berg (2002) kunnat urskilja gemensamma mönster 
i det kulturella formandet av landskapet i Mellan
sverige under senneolitikum och äldre bronsålder. 
Han uppmärksammar särskilt hur linjära element i 
landskapet tycks ha betonats. Bland annat kan man 
se det återspeglat av de senneolitiska gravarna som 
ofta ligger i linjära strukturer. Enligt Lekberg är 
detta ett kulturarv från det sena mellanneolitikum 
som förs vidare också in i den äldre bronsåldern. 
Man kan också se att de senneolitiska gravarna lig
ger placerade invid två märkbara huvudkategorier 
av linjära element; höjdstråk och vattensystem. 
Lekberg skriver på ett illustrativt sätt kring for
mandet av kulturlandskapet där olika strukturella 
element ges kognitiva innebörder, att ”höjdsträck
ningar, åsar, åar, bäckar och långsträckta sjösträn
der varit lämpliga ”ledstänger” vid färder mel
lan bygderna i det senneolitiska landskapet, och 
att gravstråken längs dessa landskapselement har 
varit placerade längs kända färdvägar” (Lekberg 
2002:242 och där anförd litteratur). De givna lin
jära elementen i naturlandskapet är i sin kognitiva
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betydelse starka uttryck för kosmologin. Vägen, i 
sin roll som sammanlänkande element, förbinder 
rent konkret två platser med varandra. Vägen blir 
därmed en metafor för resandet och i detta ingår 
resande på olika plan (jfr. Lekberg 2002:245).

Vägen utgör på ett symboliskt plan en bild av 
mental förflyttning, där övergången mellan olika 
andliga tillstånd kan liknas vid en resa. Vägen ska
par därför också symboliskt möjligheter till möten 
med andra världar av förfäder och gudar. I denna 
förståelse av vägen och resandet på ett symboliskt 
och religiöst förankrat plan kan elitens exklusiva, 
och som gudagiven förmedlad, tillgång till det 
fjärran ifrån kommande bronset förklaras (t.ex. 
Kristiansen 1998). Vi återkommer till detta längre 
fram. Tills vidare fortsätter vi att se på landvägens 
mer konkreta kommunikationsmöjligheter.

För att veta var i civilisationen vi befinner oss 
ifråga om färdmedel och vägars kondition kan vi 
få ledning av sydsvenska och danska förhållanden. 
Här har man undersökt hjulspår, vägsträckningar, 
förstärkta vadställen och broar som har daterats 
till senneolitikum och äldre bronsålder. Vetskapen 
om närvaron liksom behovet av kontakter, såväl 
lokala som interregionala och långväga intrare- 
gionala, som görs tydlig genom föremålsvärldens 
olika rumsliga rörelser under senneolitikum och i 
högsta grad äldre bronsålder, fördjupas belyst av 
kunskapen om olika vägkonstruktioner. Att man 
sannolikt mer allmänt har använt vagnar och kär
ror alltsedan sen mellanneolitisk tid, cirka 2800
f.Kr, vidgar perspektivet ytterligare. Allteftersom 
behovet av långväga kontakter ökade, utvecklades 
såväl färdmedel som vägar (Lekberg 2002:246 och 
där anförd litteratur).

Vattenvägarna
Även om betydelsen av åsarnas vägar som kom
munikations- och förbindelseleder inne i landet är 
odiskutabel, är det nog så att tillträdet till Öster
sjöns öppna farvatten, såväl österut som söderut 
till de danska områdena och kontinenten, inte 
kan värderas nog. Sjövägen låg världen öppen och 
tillgänglig! Och, om havet betraktas som själva 
hjärtat ur ett tillgänglighetsperspektiv, blir Täm- 
naråns funktion som livgivande pulsåder uppen-
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bar med sitt flöde av kontakter och influenser in 
till Tierpsbygden. Här konkurrerar den onekligen, 
med sin större och snabbare nåbarhet till avlägsna 
områden, i betydelse med Uppsalaåsen. Men det är 
just i detta förhållande som vi finner en faktor av 
oerhörd vikt. Uppsalaåsen och Tämnarån strålar 
samman i en knutpunkt där de hamnar i ett öm
sesidigt beroende av varandra, eftersom den ena 
färdvägen effektivt kan låsas av den andra. Nyck
eln ligger hos dem som tillskansat sig makten över 
kontrollen av knutpunkten. Vi skall se närmare på 
det längre fram.

Slutligen skall vi se på ännu en mycket intres
sant förbindelsemöjlighet mellan de två största 
rullstensåsarna i Uppland, Uppsalaåsen som vi 
redan mött, och den parallellt löpande Enkö- 
pingsåsen, cirka två-tre mil längre västerut (se 
fig. 1). Enköpingsåsens betydelse som kommu
nikationsled stod säkert inte Uppsalaåsen efter 
då även den förbinder två stora vattenvägar; Fär- 
nebyfjärden och Dalälven i norr med Mälaren i 
söder. Kommen halvvägs längs Enköpingsåsens 
sträckning söderut mot Mälaren, kan man än 
idag nå Uppsalaområdet vattenvägen genom 
Örsundaån som för österut till Ekoln i Mälarens 
norra del. Söderut löper åsen ända ner till Svin- 
negarnsviken och Mälaren vid Enköpingsområ- 
det där de rika bronsåldersbygderna återfinns. 
Utan kommunikationsmässig konkurrens av när
liggande färdleder till sjöss, var Enköpingsåsens 
betydelse kanske än större, och därmed än sårba
rare än Uppsalaåsens. Men hur var nu detta bety
delsefullt för bygderna vid Tämnaråns dalgång? 
Betydelsen låg i tillgången till inlandet. Vi vet ju 
att Tämnarån ledde rakt in i det inre av Uppland 
och ner till Tämnaren där den har sin källa. På 
andra sidan sjön, nere vid dess södra sida, ligger 
likt en droppe en liten sjö ansluten, Sörsjön. Här
ifrån rinner en å fram emellan morän- och bergs
områdena rakt västerut. Halvvägs till Enköpings- 
åsen förgrenar den sig i flera större och mindre 
vattendrag, som når ända fram till de sand- och 
lermarker vilka ansluter till åsen. Här fanns alltså 
en möjlighet att snabbt färdas genom inlandet till 
den andra stora åsen.
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Vägarna, bygden och omvärlden

Efter den här överblicken kan vi konstatera att 
det fanns flera goda möjligheter för Tierpsområ- 
dets befolkning att ha livliga kontakter med om
världen. Här finns både sjövägen och vägar längs 
åsarna och vatten inne i landet, såväl på en lokal 
och större regional, som på en interregional nivå. 
Sannolikt har livligheten i graden av nyttjande av 
de olika färdmöjligheterna skiftat över tid, natur
ligtvis beroende på vad man eftersträvade i sina 
kommunikationer med omvärlden, men också på 
hur landskapet omformades topografiskt och vilka 
konsekvenser detta medförde för framkomlighe
ten. När skärgårdslandskapet som till stora delar 
utgjorde den yngre stenålderns och bronsålderns 
Uppland grundades upp alltmer, tog måhända 
farvägarna längs åsarna över i betydelse. Men för 
den yngre stenålderns och bronsålderns männis
kor var närheten till öppna vatten från de lång
sträckta havsvikarna något som präglade deras liv 
och kommunikationer i hög grad. Om denna var
dagens förtrogenhet med havet vittnar inte minst 
den bildvärld som framträder i ristningskonsten i

de stora hällristningsområdena i det inre av den 
vidsträckta fjärden, senare tiders Trögden, vid da
gens Enköping, där skeppet avbildats uppenbar
ligen som bärare av ett stort religiöst symboliskt 
värde. Här ses bilder av farkoster fyllda med män, 
enstaka skepp och skepp i rader eller grupper. 
Storslagnast, och troligen mycket yngre än flerta
let av ristningarna här, är det naturalistiskt fram
ställda fyra meter långa Brandskogsskeppet i Bog
lösa socken från slutet av bronsåldern. Sex män 
ses här ivrigt paddla skeppet framåt (Stenberger 
1964:39^; fig- 3)-

Monument och världsbild
En särpräglad naturplats har alltid givits speciella 
betydelser och inte sällan innebörder av sakral art 
när människor skapat sina landskapsrum. Richard 
Bradley (1993) betraktar monumenten som aktiva 
medskapare i världsåskådningen. Denna uttrycks 
i landskapet genom monumenten, och i hur dessa 
har sammanbyggts med naturliga formationer i 
landskapet. Ursprungliga platser av säregen art har 
kunnat tolkas som monument i egenskap av sin

<Lo (b

Figur 3 .Den monumentala ristningen Brandskogsskeppet från Boglösa socken i Västmanland (efter Stenberger 
1964:238).

Figure 3. The monumental rock carving, Brandskogsskeppet, from Boglösa parish, Västmanland (after Stenberger 
1964:238).
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speciella rituella och ceremoniella karaktär, eller 
genom lämningar funna där. Dessa kan sedan ses 
omtolkade och omskapade efter nya sociala och/ 
eller andliga behov. Dels för att lättare klara av att 
inrätta sig i en ny totalt omvälvande ekonomi som 
neolitiseringen, som Bradley särskilt tar upp, el
ler kompletta avstannande och/eller lämnande av 
monument vars uttryckta världsbild inte längre 
är aktuell. Huvudtesen i Bradleys resonerande är 
just denna omvandling och omformning av monu
menten och platserna de är valda att finnas på och 
att detta beteende förändras, anpassas och omfor
mas till nya tider med nya ideologier. Det viktiga 
är kännedomen om platsen i sig som kan äga en 
egen betydelse genom årtusenden (Bradley 1993). 
Hans resonemang är i högsta grad giltigt för den 
begynnande bronsåldern, där det mest känneteck
nande i den nya ideologin är individens separation 
från kollektivet och den fullständiga förändring i 
värdegrunden som detta innebar.

Bradley menar vidare att monumenten blir en 
slags konkreta bevis för, eller bilder av, världsbil
den som är i ett ständigt dynamiskt förhållande 
med hur livets förutsättningar förändras.

Han tar sina utgångspunkter inte i specifika ty
per av monument utan i de kontexter där de ver
kar, och han belyser detta genom idékoncentrationer 
av monumentens olika betydelser och verkningar; 
såsom naturligt förekommande och speciellt avvi
kande platser vilka görs till monument i sitt an
vändande i människans kulturella/andliga värld. 
Där förstås de som idéer inom världsåskådningen, 
vilka blir uttryckta t.ex. genom symboliserande 
offerhandlingar och ordnande av rumslighet, och 
de fungerar som verktyg för att kunna förändra 
och assimilera nya omständigheter i världsbilden. 
Världsbilden uttrycks arkitektoniskt i monumen
ten som därmed förklarar logiken och sanningen i 
världen. Att se, återvända och återknyta till. Eller 
att totalt bryta med (Bradley 1993).

De betydelser, som människor på det här sät
tet tillskriver specifika naturplatser i sin kulturella 
Prägling av landskapet, utgör också här vid den 
plats vi nu skall betrakta närmare, en väsentlig del 
i vilken innebörd som lagts i möten mellan män
niskor och i hur utbytet av varor och idéer har 
hanterats. Platsen är knutpunkten i Torslunda.

Mötet
Här möts de storslagna färdvägarna - Tämnarån 
och Uppsalaåsen. Två kommunikativa storheter. 
Åsled och vattenled stöter samman i en kors- 
ningspunkt som bildats långt bak i områdets geo
logiska historia. Uppsalaåsen, som vore den viss 
om sin magnifika storhet, bugar sig djupt och be
reder plats för den ivrigt framforsande Tämnarån 
på sin väg norrut mot Bottenhavet. Ett mäktigt 
naturgeografiskt möte som direkt anslår tonen 
och sätter sin prägel på landskapsrummet. Läng
re fram i tiden anger ortnamnet Torslunda, för
modligen den yngre järnålderns namn på platsen, 
en symbolladdad kontinuitet genom sin religiösa 
anknytning.

Att bronsålderns kända lämningar av depå, 
krönröse och mindre rösen har anlagts på just en 
sådan naturgeografiskt kraftfull plats i landskapet 
bekräftar osökt Bradleys tankar (se även Renck i 
denna volym). Det ställe i landskapet där berg/ 
höjd/ås och strömmande vatten möts, kan ur en 
kosmologisk aspekt ha uppfattats som ett laddat 
möte mellan två fundamentala element. Platser 
som dessa har av allt att döma haft djupa innebör
der i människors kosmologier, och de har därför 
ägnats särskilda religiöst rituella handlingar.

Vi ser detta förhållningssätt tydligt i Torslunda 
genom den vördnad och uppmärksamhet som har 
ägnats platsen. Precis som fallet är här, har gravar 
och kultplatser ofta lagts vid kommunikationsle
der och då särskilt vid ställen som utgör symboliskt 
laddade gränser i gestalt av korsningar, vadställen, 
vägskäl eller möten mellan kommunikationsleder. 
Dessa gränser som konkret måste passeras utgör 
också mentala passager mellan olika tillstånd (jfr. 
Olausson 1995,1999). I dessa sammanhang spelar 
vattnet med sitt genomträngliga ytskikt en central 
roll som symbol för övergången från ett stadium 
till ett annat (Vandkilde 1996:275). I ett samhälle 
förstått som ritualiserat, d.v.s. där s.k. profana och 
sakrala aspekter är sammanvävda till en helhets
uppfattning av liv och världsbild (jfr. Bell 1992), är 
behovet av ett ökat resande och den sakralitet som 
formas kring detta, en förklaring till att depåer ofta 
knutits till just vägar, resandet och liminala platser 
(Lekberg 2002:247 och där anförd litteratur).
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Vatten och vördnad
För att kunna sätta in betydelser och konsekvenser 
av kommunikationer och influenser i sitt kulturel
la sammanhang, behöver vi tillgång till iakttagba
ra uttryck av den rådande världsbilden. Det är här 
spår av handlingar av religiöst rituell karaktär blir 
så viktiga att försöka tolka, eftersom deras sym
bolinnehåll förmedlar vilka innebörder man givit 
olika företeelser och platser. Ovan berördes därför 
de kosmologiska betydelser som man har tillägnat 
platsen Torslunda med sitt möte mellan ås och å.

När man granskar tidsperiodens rituella ut
tryck, blir det påtagligt att vattnet som element 
har haft en djupt religiös innebörd genom hela 
bronsåldern. Uttrycket förstärks under den yngre 
delen då klara kontextuella samband mellan rist
ningslokaler och vatten kan ses (Hauptman Wahl
gren 2000). En betydande fokusering på vatten ses 
också i de mängder av offerfynd av bronser, såväl i 
Norden som på kontinenten, som (slutligen i syfte 
att försöka upprätthålla en rådande samhällsord
ning - bronsens värld) i den yngre bronsålderns 
tillägnats detta elements gudomar. I kontinentala 
sammanhang påträffas också människoben på det
ta sätt (Coles & Harding 1979; Bradley 1998).

Vi skall nu titta närmare på vilka innebörder 
detta kan ha haft i Tierpsbygden, genom de två 
hittills kända depåfynden från bronsålder. Med 
stor sannolikhet skall också dessa offerdepåer, vid 
Torslunda och Sjölunda, tolkas som rituella hand
lingar där elementet vatten har haft en religiös 
innebörd. Närmare tusen år har passerat mellan 
de båda nedläggelserna, men gemensamt för båda 
är att de är nedlagda vid vatten. På annan plats 
i denna volym (se Renck) har berörts ett flertal 
aspekter av vattens inneboende kosmologiska och 
religiösa betydelser. Men i det nu aktuella sam
manhanget är det den kommunikativa aspekten 
av vatten som möjliggörare, bärare och förmedlare 
av mänskliga kontakter som skall betonas. En as
pekt som är avgörande för ett samhälles vitalitet. 
För att belysa detta lyfts först fram offerdepån i 
Sjölunda (se Renck i denna volym).

Det är i bronsålderns absoluta slutskede, ca 500 
f.Kr, som depåfyndet i Sjölunda läggs ner vid den 
norra stranden av Tämnaren, precis där Tämnarån

rinner upp mot Tierpslätten. Kanske kan nedlägg
ningen här tyckas vara mindre betydelsefull ur de 
aspekter som påtalats ovan eftersom bronsålders- 
samhället nu är på väg bort, men det kan också 
vara på grund av just detta. Det finns nämligen 
ytterligare en essentiell beröringspunkt förutom 
vattnet mellan dessa båda nedläggelser som det är 
nödvändigt att beakta. Bägge offren har ägt rum 
i en mellanliggande tid av förändring mellan två 
skilda, kulturella världsbilder, vilket innebär att 
tiden skulle kunna betraktas som ett närmast li- 
minalt tillstånd (jfr. Turner 1977). Här menas att 
man utifrån detta tillstånd kan förstå den rituella 
aspekten av den ökande frekvens av offernedläg- 
gelser som berörts ovan, och som ses inte minst 
i kontinentala sammanhang under bronsålderns 
slutskede. Sammanvävt med detta och på ett mer 
konkret plan kan det accelererade offrandet tolkas 
som en fråga om värdeförstörelse och förminskning 
i mängd av bronstillgången för att försöka rädda en 
ekonomi och ett elitistiskt, kulturellt system i sön
derfallande (Bradley 1998; Kristiansen 1998).

Omkring tusen år, och i princip hela bronsål
dern, har alltså förflutit sedan oEret av två yxor 
och en spjutspets lades ner i Torslunda ca 1500 år 
f.Kr. (se Renck i denna volym). Nu, i Sjölunda, är 
det inte vapen som oErats utan en halsring och 
två spiralhuvudnålar. I båda dessa offerfynd ser vi 
spår av såväl den äldsta som den yngsta bronsål
derns religiösa världsbild uttryckt. Enligt en äldre 
tolkningtradition har man i depåoEren sett en 
förskjutning från en manlig till en kvinnlig sfär 
utifrån de föremål som har oErats (Baudou i960). 
Halsringar i förståelsen smycke har då setts som 
ett kvinnligt attribut som skall leda tolkningarna 
till en kvinnlig sfär, och vapen har kopplats till 
en manlig elitistisk sfär. Något som på senare år 
har ifrågasatts och diskuterats inom ramen för 
kritik av hövdingadömemodellen och det man
ligt elitistiska samhället och bland företrädare 
för genderforskning (bl.a. framförs att halsringar 
som attribut särskilt skulle ses i framställningar 
av kvinnliga gudomar som en förenklad syn då de 
även kan ses på manliga gudabilder (t.ex. Carls
son 2001; Thedéen 2004). Här föreslås att man i 
tolkningen av dessa föremål framför allt försöker 
närma sig en förståelse av föremålens inneboende
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och kommunikativa egenskaper. Dessa kan också 
möjligen vara genusöverskridande. I den kommu
nikation med gudavärlden som man vill upprätta 
med dessa offer, måste det vara dessa egenskaper 
man vill ”aktivera” och få hjälp av.

När man betraktar Sjölundadepåns läge vid 
strandkanten, blir vikten av att vörda och beskyd
da såväl Tämnarån som utloppet och sjön i sig up
penbar. De innebär möjligheten till förflyttningar 
i och mellan landskapsrummen och de ger liv och 
fruktbarhet åt såväl människor som djur. Från den 
sena bronsåldern känner vi framför allt till kulten 
till gudinnan Nerthes och hennes påtagliga kopp
ling till vatten (Tacitus Germania). Sannolikt skall 
Sjölundaoffret sättas in i detta sammanhang. Här 
vid sjön markeras övergången mellan källa och 
utflöde. Gränser, naturgivna eller antropomorfa, 
ses ofta betonade i kosmologiskt tolkningsbara 
sammanhang under bronsålder och skall ur ett 
religiöst perspektiv förstås som en markering av 
övergången mellan ett profant och ett sakralt rum 
(Eliade 1959; Turner 1977; Olausson 1997). Över
satt till en rituell handling kan offret i Sjölunda 
nedlagt på gränsen mellan källa och utflöde ses 
som en konkret översatt symbol av födelse - en 
nog så påtaglig aspekt inom en religion som så 
tydligt betonar fruktbarhet.

Rituellt - funktionellt
Om vi nu särskilt betraktar Torslundadepån ur ett 
kommunikationsperspektiv, gör sig ytterligare en 
aspekt gällande. Denna kan belysa resonemanget 
ovan om behovet av ett aktiverande av de innebo
ende egenskaper som de offrade föremålen antogs 
äga (jfr. Karleby 2002). Här understryks vikten av 
att förstå att man eftersträvat en reell funktion ge
nom den rituella handlingen. Motsättning mellan 
funktionellt och rituellt i dessa handlingar behö
ver inte finnas (jfr. Renck 2000) och det är inte 
heller fruktbart att göra denna åtskillnad i förhis
toriska förhållanden (se Widholm 1998). Ett sätt 
att förtydliga detta är Helle Vandkildes relevanta 
distinktioner - praktisk funktion, social funktion 
°ch symbolisk betydelse - av votivhandlingars 
betydelser och funktioner i senneolitikum och 
bronsålder (Vandkilde 1996:310!.). Tillsammans
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utgör dessa funktioner ett materiellt fenomens 
kulturella identitet (Vandkilde 2000:3). Lekberg 
(2002) väljer i anslutning till detta att översätta 
begreppet funktion till värde - i betydelsen att 
värdet ligger i den förväntade förutsättningen för 
att offret av föremålen skall uppfylla den avsedda 
funktionen. Skillnaden mellan Vandkildes funk- 
tionsbegrepp och Lekbergs värdebegrepp ligger 
egentligen endast, men inte mindre viktigt, på ett 
operativt plan. Lekbergs värdebegrepp innebär en 
möjlighet att komma ifrån den inte längre använd
bara dikotomin rituellt-funktionellt. Istället kan 
funktionen knytas till och förklaras av kontextu- 
ellt relevanta värdebegrepp. Enligt Lekberg har 
föremålen i depåerna höga värden, dels som sym
boliska objekt och meningsladdande tecken, dels 
ett socialt värde förknippat med offerhandlingens 
prestigevinst. Till dessa värden lägger han till vär
det av den inneboende potentiella kraft till fort
satt arbete som finns kvar i föremålen, beroende 
på var de befinner sig i sin egen livscykel (Lekberg 
2002:218). Med detta i tankarna kan avsikten med 
Torslundadepån förstås på flera plan.

Sårbarheten
I begreppet knutpunkt ligger inte bara de kommu- 
nikativa möjligheterna, utan också den sårbarhet 
som uppstår på grund av tillgängligheten och öp
penheten. Kanalerna är frilagda och öppna såväl 
in som ut. Med detta följer risker för konflikter 
och därmed uppstår behov av kontroll. Också av 
detta skäl omgärdas en sådan plats av en påtaglig 
sakralitet. Rituella handlingar utförs som en för
säkran om skydd och bevarande av det egna och 
legitimiteten till platsen. Sannolikt är det så här vi 
skall förstå det mäktiga depåfyndet av vapen som 
offrades i Torslundaåsens sluttning.

Sakralitet har, som nämnts ovan, genom tider
na knutits till platsers naturgeografiska egenska
per oberoende av rådande kultur och kosmologi 
(Bradley 1998, 2000). Ur denna aspekt kan vi se 
det i det järnålder sanknutna ortnamnet Torslun- 
da, vilket anspelar på en helig lund ägnad asagu
den Tor. Även Sjölunda, platsen för det andra 
depåfyndet har efterleden -lunda och kan förstås 
som lunden vid sjön sannolikt tillägnad gudinnan
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Nerthes. Förmodligen har ortnamnen också haft 
anknytning till senare tiders företeelser på platsen; 
det tredje kända depåfyndet i Tierpsbygden inne
höll bl.a. vapen och lades ner norr om Torslunda i 
romersk järnålder (Seiler i denna volym). In i vår 
egen samtid lever den folkliga benämningen ”Of
ferlunden” vid Torslunda kvar, förmodligen sedan 
förra sekelskiftet då depå- och gravfynden upp
täcktes och bygdens människor blev medvetna om 
offren till en forntida gudavärld (se Renck i denna 
volym). Men ifråga om den innebörd för samtidens 
människor som knutpunkten Torslunda utgjorde i 
den tidiga bronsåldern måste betydelsen av kom
munikationerna skärskådas. Det är också i ljuset av 
denna som kraften i depåfyndet blir tydlig.

Attraktivitet och närvaro
Tierpsområdet måste i förhistorisk tid ha fram
stått som oerhört rikt ur naturresurssynpunkt. 
Under stenålder var närheten till vatten, fjärden 
och skogen på åsen och de omgivande moränmar
kerna ypperligt för fiske och jakt. För en alltmer 
framväxande bondebefolkning gav den torrlagda 
fjärden vidsträckta marker för odling, ängsbruk 
och bete.

Länge kom den rikligaste kunskapen om stenål
derns närvaro i Tierpsområdet från den gropkera- 
miska boplatsen på sluttningen av Torslundaåsen 
(Segerberg 199s). Då befinner vi oss ca 2500 år 
f.Kr. och Tämnaråns dalgång och Tierpslätten är 
ännu en grund havsvik. Undersökningar inför den 
nya dragningen av väg E4 har tillsammans med 
resultaten från projektet ”Yngre stenålderns kust
boplatser” markant utökat bilden av stenålderns 
närvaro i Tierps kommun. Idag är ett femtiotal 
platser kända mot två-tre stycken 1986 (Flygare 
m.fl. 2002:25; se även Björck i denna volym). De 
flesta av dessa hör liksom Torslundaboplatsen till 
den gropkeramiska kulturen. En av dessa är den 
nyligen undersökta boplatsen Snåret, liggande pre
cis i gränslandet mellan Tierps och Vendels sock
nar och egentligen snarare tillhörig Vendelbyg- 
den. Boplatsen, som har sin äldsta datering i sen 
tidigneolitikum ca 3400 f.Kr, har därefter tillsynes 
ha ett glapp från den gropkkeramiska perioden ca 
2500 f.Kr. fram till mellersta bronsålder, ca 1100

f.Kr. (Björck & Larsson 2007a). Intressant i fråga 
om kulturella tillhörigheter i det här vattenpräg- 
lade området är den lilla senneolitiska boplatslo
kalen Djurstugan, belägen helt söder om boplat
sen Vallby södra. Fynd av sädesslag som korn och 
kubbvete, daterade till ca 2400-2200 f.Kr. tyder på 
att man ägnat sig åt odling vid Djurstugan, något 
som i första hand inte ingick i gropkeramikernas 
ekonomi (Ytterberg 2006a). Det här är det hittills 
äldsta belagda tecknet på att man tagit de nyss fri
lagda områdena i Tämnaråns dalgång i anspråk för 
odling, ca 2300 f.Kr.

Genom landhöjningen stiger allteftersom slätt
områdena längs med Tämnarån upp ur den grun
da havsviken, men inte förrän cirka 1200 f.Kr är 
slätterna, som nu höjt sig till 30 meter över havet, 
så pass frilagda att bosättning på dem är möjlig 
(se Renck i denna volym). Det är helt nytt land, 
som nu tas i anspråk, och det har redan förflutit 
ca femhundra år efter att en ny tidsepok - brons
åldern - alltmer lämnat senneolitiska värderingar 
och kulturella uttryck bakom sig. Den nya kunska
pen från boplatserna vid Snåret och Djurstugan, 
bildar, tillsammans med den tidigare kända grop
keramiska boplatsen vid Torslunda, den samlade 
kunskapen om mellan- och i någon mån senneo- 
litikums närvaro i Tierpsområdet. Till detta kom
mer rikligt med lösfynd av föremål från framför 
allt yngre stenålder.

Bosättningar och kontinuitet
Jämfört med bronsålderns nu sammanlagt åtta lös
fynd är förekomsten av de närmare sextio lösfyn
den (56 st) från framför allt den yngre stenålder 
betydligt rikligare (Seiler i denna volym). Framför 
allt är det föremål av bergart (fig. 4).

Bland dessa ser vi; fyra tjocknackiga yxor, va
rav två från Munga, två hålmejslar, varav en från 
Svanby, Gullrummejslar från Djupa och Frebro, 
en slipsten från Månkarbo, tre båtformiga yxor, 
varav två från Munga och en från Svanby samt 
en rombyxa från Halls (Ekholm lpisixxx, xxxiii). 
Hittills är det framförallt mer eller mindre enstaka 
lösfynd vi ser, men bland dessa hittar vi intressant 
information. Till den kända närvaron i Torslunda 
av gropkeramikernas kultur (Segerberg 1995), ser
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Figur 4. Exempel på bergartsyxor (efter 
Ekholm 1915).
Figure 4. Examples of stone axes (after 
Ekholm 1915).

vi genom fynden av båtyxor från såväl Munga som 
Svanby att här också funnits en närvaro av den i 
princip samtida (2700-2300 f.Kr.) stridsyxekultu- 
rens folk. Dessa fynd kan därför sättas i samband 
med de keramikskärvor med snörintryck som hit
tades på den gropkeramiska boplatsen i Torslun- 
da, vilka enligt Segerberg snarast för tankarna till 
stridsyxekeramik eller möjligen senneolitisk kera
mik (Segerberg 1995:212).

Under den här tiden låg slätterna fortfarande 
under vatten och Tierpsområdet utgjordes i prin
cip av moränhöjder längs en inre havsvik. Inte en 
särskilt lockande miljö för en kultur vars ekonomi 
i hög utsträckning utgjordes av jordbruk och djur
hållning (Stensköld 2004:40). Malmer har dess
utom påvisat att stridyxekulturen i Sverige och 
även i Norge var bunden till den bästa åkermar
ken (Malmer 1975:53^ 2002:i48ff.). Om landhöj
ningen i området hade haft ett snabbare förlopp
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hade vi möjligen på grund av den goda jorden sett 
en starkare närvaro av stridyxekultur här. Men 
nu följer bilden istället det välkända mönstret av 
gropkeramisk dominans vid kusterna i östra Mel
lansverige (Stensköld 2004:40).

Mönstret tätnar
Ett stort antal enkla skafthålsyxor har, som de of
tast gör, hittats upplöjda som lösfynd i Tierpsbyg- 
den. Det är inte förvånande då de är mycket van
ligt förekommande, i Norden faktiskt vanligast i 
Sverige och särskilt i de centrala delarna av östra 
Sverige. Här i Mälarområdet kan de kronologiskt 
sett föras framför allt till senneolitikum och äld
re bronsålder. Deras närvaro kan indikera gravar 
såväl som boplatser och spridningen kan därför 
vara en nyckel till var såväl senneolitiska och äld
re bronsåldersbosättningar som deras gravar kan
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återfinnas (Jensen lpSpiiifi). I jämförelse med de 
äldre lösfynden ökar fynden av simpla skafthåls- 
yxor såväl i antal fyndplatser som i fyndmängd 
betydligt på varje plats. När vi tittar närmare på 
var i Tierpsområdet de har hittats, så framträder 
Svanby och Fäcklinge på Svanbyslätten i Täm- 
naråns norra dalgång och områdena vid Munga i 
de nordvästra delarna av Tierpslätten. Munga har 
flest exemplar och är liksom Svanby och Fäcklinge 
fyndplatser igen nu när vi går framåt i tiden.

Nya fyndplatser är Frebro, Halls, Gryttjom, 
Månkarbo och Vallby liksom Ullfors (Ekholm 
ipi5:xxxix; se fig. 4 i Seiler i denna volym). Intres
sant nog ser vi en kontinuitet över tid i Svanby, 
Fäcklinge och Munga.

I Svanby vet vi att det har funnits en bosättning 
från mellersta bronsålder, cirka 1100 f.Kr, ända 
in i förromersk järnålder (Renck 2004, 2005). Ett 
nutida lösfynd av en enkel skafthålsyxa som gjorts 
vid odlingsarbeten i Svanby, skulle kunna vara 
tecken på att boplatsen i Svanby tagits i bruk redan 
i äldre bronsålder. Men mot detta talar nivån över 
havet som i de högst belägna, nordligaste delarna 
av Svanbyboplatsen låg på ca 29 meter. Inte förrän 
cirka 1200 f.Kr. hade, som nämnts ovan, landet 
stigit till en nivå på 30 meter över havet. Så för
modligen har den enkla skafthålsyxa som hittats 
nära Kallåsbäcken vid Svanbyboplatsen åtmins
tone använts i mellersta bronsålder. Vad gäller lös
fynden från Fäcklinge, fastighetsägan väster om 
Svanby och helt nära Torslunda, har vi indikatio
ner på att det finns både en bronsåldersboplats och 
möjligen samtida gravar vid Ekberget (Syse 1991; 
Renck i denna volym). Men ifråga om lösfynden 
från Munga finns det än så länge inga kända el
ler indikerade boplats- eller gravförekomster att 
knyta an till som kan ge ytterligare kunskaper. Så 
för de lösfunna stenyxornas del ser vi i första hand 
lämningar från bronsålder snarare än från senneo- 
litikum. Vad vi hittills inte sett är lämningar från 
övergången mellan sennolitikum och äldre brons
ålder. Förmodligen skall deras boplatslägen och 
gravar sökas närmare moränhöjderna som omgär
dar Svanby- och Tierpsslätterna - i samma lägen 
som vid Djurstugan eller vid Skämsta där de hit
tills äldsta bronsålderdateringarna kommit fram 
(Frölund & Larsson 2002; Ytterberg 2006a).

Sammantaget ser vi utifrån denna bild att en 
nära nog kontinuerlig närvaro av bosättningar har 
funnits i området, bevisligen alltsedan mellanneo- 
litisk tid, men förmodligen redan innan dess.

Än så länge har vi vid sidan av Djurstugan inga 
påtagligare spår av senneolitisk närvaro i fråga om 
fasta fornlämningar som boplatser eller gravar. 
Men med tanke på den allt ökande betydelse som 
odlingen hade då, bör den ha funnits vid dessa 
gynnsamma markomständigheter. Dessutom var 
de stora slättområdena i anslutning till våtmarker 
i den alltmer uppgrundade havsviken ypperliga 
betesområden för den boskap som utgjorde den 
tunga basen i ekonomin.

Kontakter blir synliga
Närvaron av senneolitikum ser vi mycket bättre i 
de fåtaliga men desto mer informationsrika lös
fynden av flinta i Tierps socken. Flintan finns inte 
lokalt och har därför med säkerhet förts hit genom 
handelskontakter. Nu dyker Svanby som fynd
plats upp igen med en av två funna hålmejslar, den 
andra har hittats i Djupa. Bilden av senneolitikum 
blir mer gripbar och extra intressant då två av de 
fyra lösfynden av flintdolkar som gjorts i Tierps 
socken, kommer från Vallby och Fäcklinge, plat
ser där vi vet, respektive har indikationer på, att 
bronsåldersboplatser har funnits (de två övriga 
kommer från Halls och Prästgården; fig. 5).

Flintdolkar ingår ju i de senneolitiska gravarnas 
typiska gravinventarium vid sidan av lancettfor- 
made pilspetsar, bärnsten och keramik (Olausson 
2004:130). Genom de här lösfunna flintdolkarna 
får vi alltså en direkt indikation på var senneoli
tiska gravar har legat. Gravar kan ha bevarats bätt
re i Vallby och Fäcklinge än i Svanby med sitt, ur 
bortodlingssynpunkt, utsatta läge direkt på slätten 
(jfr. Renck i denna volym). Flintdolkarna, liksom 
de ovan nämnda båtformiga yxorna, är prestigefö
remål som är knutna till platser - Svanby, Vallby, 
och sannolikt Fäcklinge - där vi känner till en 
fortsatt kontinuitet. Med största sannolikhet skall 
händelserna i Torslunda, röset Torsgraven, depå
fyndet och gravfältet med det lilla röset kontex- 
tuellt kopplas till dessa boplatser. Även om vi än 
så länge har en tidsmässig dateringslucka på ca
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fyrahundra år mellan de äldsta boplatsdatering
arna i övergången mellan period III och IV (1100 
f.Kr.) i Svanby, Torslundadepån och gravfältets 
lilla röse från period I respektive period II (Renck 
2004, 2005 och i denna volym).Vi anar en plats
kontinuitet och vi ser redan i senneolitikum fynd 
av prestigeföremål vilket tyder på ett rangordnat 
samhälle. Att flintdolkarna antas ha huggits för att 
efterlikna metalldolkar är välkänt och deras före
komst här är det tydligaste tecknet på Tierpsom- 
rådets delaktighet i konsekvenserna av kontakter 
med metallproducerande områden, d.v.s. produ
cerandet av flintdolkarna. På senare år har studier 
och tolkningar kring deras teknologiska roll inom 
en social komplexitet (Apel 2001) och specifika, 
rituella innebörder och kopplingar till metallens 
egenart (Stensköld 2004) i det senneolitiska sam
hället gjorts.

Om vi nu förutsätter en etablerad senneolitisk 
närvaro i området, så blir förståelsen av den äldre 
bronsålderns händelser vid Torslunda ytterligare 
belyst. Vägen däremellan är en pågående omväl
vande process. Den mest påtagliga förändringen i 
denna process ses i den förändrade synen på kol
lektiva kontra individuella yttringar. Vi ser att 
gravskick som hällkistor med kollektiva gravlägg
ningar upphör och att man istället begraver en
skilda individer i monumentala högar och rösen 
belägna högt i landskapet, ofta i krönlägen som 
i Torslunda. Som en avslutning av hällkistetradi- 
tionen anläggs rösen med enkelgravar över de kol
lektiva hällkistorna. Något som sannolikt kan vara 
fallet även i Torslunda (se Renck i denna volym). 
Samtidigt sker en annan påtaglig förändring i hu
sens arkitektur. Istället för stora tvåskeppiga, tol
kade som kollektiva, långhus, övergår man nu till 
att bygga treskeppiga hus där rumsindelningar ty
der på åtskilda funktioner i hushållet och mindre 
familjeenheter (Olausson 1998a; Göthberg 2000). 
Vad vi ser är inflytandet från kontinentens brons
ålder som här på våra nordiska breddgrader kän
netecknas av ett gemensamt formspråk inom ”der 
Nordischer Kreis”. Det är i det här sammanhanget 
vi skall se den monumentala Torsgraven på åskrö- 
net i Torslunda. Högst troligt är den anlagd under 
loppet av den här processen, och den kan ses som 
en markering av att företrädare för den nya tidens

Figur 5. Flintdolkar (efter Ekholm 1915).

Figure 5. Flint daggers (after Ekholm 1915).

värderingar avser att etablera sig i området. San
nolikt sker detta samtidigt med att depåfyndet 
läggs ner i Torslundaåsens sluttning, ca 1500 f.Kr.

Depåns vapeninnehåll talar sitt tydliga språk om 
skapade kontaktnät med eliter i andra områden. 
Vapnen i fyndet, spjutspetsen och yxorna av brons, 
är praktföremål som förts hit till Tierpsområdet. 
Föremålens ursprungliga proveniens är de kon
tinentala områdena. Hur har de då hamnat här? 
Den ena möjligheten är att man genom allianser

arkeologi E4 Uppland - studier • volym 4 675



varit knuten till ett större kontaktnät med bas i de 
sydskandinaviska områdena och att gåvoutbytet 
skett denna väg upp genom landets bronsålders- 
bygder. En andra mer tilltalande möjlighet är att 
de har förts hit genom skapade kontaktnät direkt 
med kontinenten. Tanken är lockande och inget 
talar egentligen emot att så skulle kunna vara fal
let. Snarare tyder den tidiga bronsådersnärvaron 
av praktföremål, som vi ser i Torslunda, på att 
kontaktvägar redan har varit etablerade och att 
kontakter tagits från Tierpsområdet direkt med 
kontinenten istället för med den nordiska kretsens 
kärnområde i södra Skandinavien.

Enligt Helle Vandkilde (1996) började praktfö
remål som dessa att importeras till Skandinavien 
redan under senneolitikum. Men då lades de inte 
ner som gravgåvor, utan i depåer på platser med 
speciella religiöst laddade innebörder som offer till 
högre makter. Vandkilde understryker samtidigt 
att synen på hur man betraktade valen av nedläg- 
gelser, i den individuella graven eller i den kollek
tiva depån, speglar tidens sociala och ideologiska 
struktur och är central i förståelsen av densamma 
(Vandkilde 1996).

Den stora orsaken till förändringen i värdering
ar mellan det senneolitiska samhället och brons
ålderns skall naturligtvis ses i ljuset av bronsets 
betydelse som värdemätare. På samma gång som 
bronsföremålen importeras från Väst- och Cen
traleuropa, importeras idéerna kring bronser och 
de möjligheter till individuell makt som det för
de med sig. Idégodset har, som vi sett ovan, sin 
upprinnelse redan i senneolitikum - eller koppar- 
stensåldern som perioden benämns i kontinentala 
sammanhang. Med andra ord är det metallens in
träde på arenan som så väsentligt förändrar synen 
på ägande och makt.

Så vad vi ser i Torslunda, genom Torsgraven och 
offerdepån är en tidig etablering och manifestation 
av denna individuella makt. Även om än så länge 
depån bör betraktas som en offerhandling för ett 
samhällskollektiv, är det sannolikt att möjligheten 
och uppdraget att göra detta offer innehades av 
en eller flera speciellt valda individer. Vandkilde 
(1993) anser att det är olika släktgrupper som ut
för offrandet av bronsföremålen under senneoliti
kum och äldre bronsålder och att detta reflekterar

en ökande social särskilj ning. Men hon menar, 
att det fortfarande är starka släktgrupper som är 
rådande och att man lägger liten vikt vid den en
skilda individen, vilket kan avläsas i offrandet och 
de otydligt uttalade gravsederna under denna för- 
ändringsperiod.

I denna hierarkisering av samhället med en 
framväxande elit fungerade särskilt yxorna som 
tecken på överhöghet; den som ägde en yxa inne
hade hög status i samhället (Vandkilde 1993:149). 
Något som vi skall ha i minnet för Torslundade- 
påns del. Denna individ/släktgrupp, som utförde 
detta offer och deponerade de två yxorna och 
spjutspetsen vid den symbolladdade knutpunkten 
mellan åsen och den forsande ån, är förmodligen 
också densamma som fört dessa föremål till Tor
slunda genom att resa. Vad resandet har inneburit 
för människor i allmänhet och för bronsålderns 
i synnerhet, har kommit att diskuteras under se
nare år (t.ex. Helms 1993; Artelius 1996; Karlenby 
2002).

I tankar kring begrepp som tid, rum och resan
de skriver Karlenby (2002) att tredimensionellt 
rum och linjär tid var en absurditet. Utifrån en 
kosmos-kaos modell (Larsen 1997) byggd på Elia- 
des (195 9) tankar, finns dikotomin kosmos som 
världen med mening, det bebodda kända, i mot
sats till kaos som världen utan mening, det okända 
farliga. Förstått på det här sättet blir resandet till 
det okända - till icke-varats värld - som ”en sha
mans resa till underjorden eller världen bortom”. 
Detta var säreget och inte alla förunnat; som re
sande hörde man antingen till de styrande eller 
till särlingar och främlingar. Genom dessa inne
börder innebar resandet en högsta status förbehål
len hövdingar och religiösa företrädare (Karlenby 
2002:104). Och dessa roller kan ibland ses samlade 
i samma person (Helms 1993:110). Något som vi 
möter inte minst i begreppet det sakrala kungadö
met (jfr. Sundkvist 2002).

Men denna individ/släktgrupp - de resande - var 
samtidigt en del av ett större kollektivt nätverk av 
individer/släktgrupper, förbundna och i högsta grad 
beroende av allianser med varandra och tillgången 
till brons (jfr. Thrane 1975; Kristiansen 1998).

Två fundamentala företeelser kan ses inom 
bronsålderns kosmologiska uttryck - resandet och
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vattnet. Vattnet kan ses som en förmedlare, en 
transformator, i en treenighet mellan jord- vat
ten- himmel. I hällristningarna ser vi hur den stora 
mängden skepp förbinder vattnet med just resan
det. Vattnet fungerar här som förmedlare i resan 
till den andra sidan, till mötet med den andre (Kar
lenby lppp-.iaaff.). Resandet är inte enbart en resa i 
ett geografisk rum utan också en resa till en annan 
värld (Artelius 1996:119). Genom att resandet var 
mystifierat, att den resande hade särskilda krafter 
och att de hemförda föremålen bar på innebörder 
ur en kosmologisk verklighet bortom den fysiska 
världen, kunde resandet också bryta ner den socia
la strukturen. Så länge resandet kunde hållas inom 
den styrande eliten kunde den istället bevara den 
rådande samhällsordningen (Karlenby 2002:110).

Vägar till bronsåldern
Deborah Olausson (2004) understryker metal
lens betydelse inför bronsåldern och lyfter sär
skilt fram Mats P. Malmers (1962) ståndpunkt att 
stridsyxekulturens introduktion av kopparföremål 
förändrade den ideologiska grunden för all påföl
jande kulturell utveckling. Anledningen låg enligt 
Malmer i metallen som sådan och de värdesystem 
som kunde skapas genom kontrollen av den. Ett 
värdesystem baserat på tillgång av metallföremål 
var till skillnad från kontroll av jord och landom
råden betydligt mer flexibelt och mer mottagligt 
för individuell snarare än familje- eller klanstyrd 
kontroll. Malmer menar vidare att metallen ge
nom stridsyxekulturen blev en medveten faktor 
som för alltid förändrade den sociala utveckling
en och styrde vägen mot bronsåldern (Olausson 
2004:128). Den gropkeramiska (3000-2300 f.Kr.) 
kulturen och den i princip samtida stridsyxekul
turen (2800-2300 f.Kr.) har senare av Anders 
Carlsson (1998) setts som två olika vägar bort 
från trattbägarkulturen och in mot bronsålderns 
elitsamhälle (Carlsson 1998). Gropkeramikernas 
närvaro i Torslunda inne i havsviken skall också 
betraktas i ljus av hur de rituella spåren av deras 
ideologi särskilt betonar vikten av hav, jakt och 
det vilda. Carlsson menar att man i denna ideo
logi kan se betoningen på individen, jägaren, till 
skillnad från trattbägarnas mer kollektiva uttryck

arkeologi E4 Uppland - studier • volym 4

(Carlsson 1998). Jordbruk och tamdjurshushåll
ning ges inte alls samma framträdande roll i deras 
rituella uttryck (Olausson 2004:128).

För att se rörelserna i de kontaktvägar, som 
alltmer etablerar sig och når vår norduppländska 
Tierpsbygd, kan en Sydskandinavisk utgångs
punkt vara klargörande. Under senneolitikum 
(2300-1700 f.Kr.) blir metallurgin en integrerad 
del av det nordeuropeiska samhället. Fynd av im
porterade föremål av guld, koppar och brons vitt
nar om vid sträckta kontakter. Samtidigt finns 
indikationer genom pollenanalyser om en kraftig 
expansion av jordbruk över stora delar av norra 
Europa och Skandinavien. Den mest känneteck
nande ledartefakten för senneolitikum, flintdol- 
ken, kommer snart i sin roll som prestigeföremål 
att ersättas av bronsföremål (Olausson 2004:129).

För Danmarks del menar Vandkilde (1996), 
efter noggranna studier av perioden senneoliti- 
kum-äldre bronsålder, att man kan urskilja en 
inhemsk metallindustri i senneolitikums period 
LN 1 (2350-1950 f.Kr.). En tävlan baserad på pro
duktion, ägande och utbyteshandel av flintdolkar 
har tillsammans med andra prestigeföremål av 
klockbägarursprung förmodligen utgjort grunden 
inom en måttfull manlig rangordning. Vandkilde 
påtalar också möjligheten att introducerandet av 
det danska metallhantverket kan vara ett resultat 
av klockbägarsmeder som sökt sig norrut efter nya 
marknader. I den sista delen av senneolitikum LN 
II (i950-i70of.Kr.) hade metallföremålen ökat i 
betydelse som grund för betecknande och legiti
mering av social status och rang. Metallyxor fick 
en alltmer ökande betydelse som redskap i pro
duktiva aktiviteter. Externa kontakter riktas nu 
över Östersjön till den nordliga LJnéticekulturen 
som blomstrade på kontinenten (Vandkilde 1996; 
Olausson 2004:130).

När detta sker i södra Skandinavien befinner vi 
oss bara ett par århundraden innan depåfyndet i 
Torslunda med sitt innehåll av bronsvapen kom
mer att läggas ner i åssluttningen. Bronset har 
kommit till Tierpsbygden, men kontaktvägarna 
framför allt över havet, var sannolikt öppna och 
etablerade sedan länge. Under sent mellanneoliti
kuin och senneolitikum stod Skandinavien redan 
under den kontinentala bronsålderns inflytande

677



och, på ett tidigt stadium, sannolikt även Tierps- 
bygden med sin ypperliga direkta kontaktmöjlig
het med hela Östersjöområdet. Men det är inte 
gemene man som vi ser i etablerandet och upp
rätthållandet av dessa kontakter med avlägsna 
områden (Olausson 2004:131). Metallen har ska
pat andra förutsättningar som starkt påverkar den 
sociopolitiska samhällsstrukturen,

Eliterna uppstår
Fynden som vi mött ovan, depåfyndet i Torslunda 
liksom de tidigare flintdolkarna är spår av prestige 
och en framväxande elits handlingar för att eta
blera sig och hålla sig kvar. Det stora genomslaget 
som får mäktiga eliter att uppstå är bronsen som 
nu uppträder på den arena som kopparn tidigare 
lagt grunden för.

I bronsålderns period II börjar på kontinenten 
en jämn och rik period, bronsålderns blomstrings
tid. Flera stora förändringar uppträder, framför 
allt uppkomsten av den privilegierade eliten, och 
ett stratifierat samhälle syns nu tydligt med rika 
och fattiga gravar. Den stora konsumtionen av 
värde är betecknande, rikedom flyttas från depåer 
för hela samhällets behov och läggs i stället i gra
varna. Det andra viktiga draget i bronsåldern är 
uppkomsten av långdistanshandeln där rörelser av 
bronser, både ämnesbrons och föremål, sker i stor 
skala. Detta för med sig ett samhälle av hantverka
re, handelsmän och inte minst ett behov av orga
nisatörer. Etablerandet av de stora handelsvägarna 
har en central betydelse, med bärnstensvägen från 
Östersjön till Grekland som den primära (Coles & 
Harding 1979).

Ett sätt att se på uppkomsten av eliter och de
ras strategier för att hålla kvar sin status och makt 
är den av Colin Renfrew (1986) lanserade förkla
ringsmodellen ”peer polity interaction”. Model
len har applicerats av Thrane (1975) och framför 
allt Kristiansen (1998) i övergripande studier av 
Europas bronsålder. Det centrala i förklaringsmo
dellen är att ägandet och åtkomsten av bronsen 
endast är förbehållet en viss grupp, en elit. Debo
rah Olausson (2004) skriver, att man genom att 
etablera och uppehålla kontakter med långväga 
områden som inte var nåbara för gemene man,

skapade en bild av sig själv utåt som omgiven av 
en aura av speciell utvaldhet. Här kan tilläggas att 
man troligen samtidigt skapade denna bild även 
inåt - inom sig själv. Makthavarens uppfattning 
av sammankopplingen mellan profan makt och 
gudomlig härkomst kan ha varit reellt upplevd. 
Kontakterna, skriver Deborah Olausson fortsätt
ningsvis, med annan elit och färderna till dessa 
fjärran områden var märkvärdiga och mystiska, 
och jämförbara med att kunna uppnå kontakt med 
förfäder och till och med gudar. Det var inte alla 
förunnat. Bevisen på att man hade sådana kontak
ter genom exotiska råmaterial, föremål och seder 
var enormt statusladdade. Och så måste det förbli. 
Allteftersom gemene man strävade efter att uppnå 
liknande symboliska statusvärden måste alltså eli
ten ligga ett steg före. Det var absolut nödvändigt 
för dem att utöka sin symboliska överhöghet för 
att kunna behålla makten över vanliga människor. 
Strategin i detta var att upprätthålla långväga nät
verk av kontakter och handel och att försäkra sig 
om att inneha och hålla maktuttrycken, kunska
pen, föremålen och hantverksskickligheten utom 
räckhåll för allmänheten (Olausson 2004:131). 
Nog kan man här instämma med Malmer, när han 
påtalade att metallen för all framtid förändrade 
förutsättningarna i samhällsutvecklingen (Mal
mer 1962). Genom möjligheten till det individu
ella ägandet av rikedomar, symboliserade av små 
mobila värdeföremål, har elitära samhällen kom
mit att uppstå, leva vidare och dominera globalt 
genom tidernas sociopolitiska historia.

Spåren av omvärlden
Att vi har lämningar efter en elits närvaro och ut
tryck i Tierpsområdet under den äldre bronsåldern 
är uppenbart. Men i vilket förhållande till omvärl
den stod denna elit? Lämningarna ser vi tidigast i 
Torslundadepåns nedläggning sent i period I, och 
troligen är krönröset, Torsgraven, uppfört ungefär 
samtidigt men det kan också vara så att det anlagts 
som gravmonument över en individ bland elitens 
första företrädare i period II. Låt oss först titta 
närmare på bronsföremålen i depån (Renck i den
na volym). Här finns en oornerad skafthålsyxa, en 
oornerad kantyxa och en ornerad spjutspets (Ol-
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deberg 1976:369, nr 2840, för närmare beskriv
ning av föremålen se Renck i denna volym). I den 
begynnande bronsåldern utgör yxor den ojämför
ligt största fyndgruppen skriver Ekholm (1921) 
och menar att man i denna tidiga period I kan se 
en betydande formutveckling. För vår del kan vi 
iaktta utvecklingen när vi jämför den lösfunna av
satsyxan från Svanby (Oldeberg 1976:368, nr 2838; 
UMF 2352) med lägre kanter och den formmässigt 
senare avsatsyxan med höga kanter i Torslundade- 
pån (se figurer i Renck i denna volym). Avsatsyxan 
från Torslunda hör till periodens slut och är, skri
ver Ekholm, ”den fullödigaste representanten för 
den nordtyska lokalformen” (Ekholm i92i:6ff.). 
Till periodens slut hör också den ornerade spjut
spetsen i depån. Ekholm vill trots att den är ti
dig inte se den som importgods. Ornamentiken 
jämförs med den karakteristiska utsmyckning som 
finns på de inhemskt ornerade skafthålsyxorna, 
vilka nästan uteslutande förekommer i Skandina
vien. Spetsen som är försedd med holk är, enligt 
Ekholm, ett senare drag i spetsarnas utveckling. 
Han jämför den intressant nog med den spets med 
tånge (fig. 6) som hittats i Tierps socken, vilken 
han menar representerar ett tidigare stadium i 
utvecklingen av den nordiska spjutspetsen (Olde
berg 1974:368, nr 2837; GAM 1253).

Så till den oornerade massiva skafthålsyxan i de
pån. Till skillnad från flintdolkarnas efterliknande 
av metalldolkar, ser vi här i stället en efterlikning 
av de simpla skafthålsyxorna. Här skall uppmärk
sammas att depån vid Torslunda är den enda där 
denna yxtyp förekommer tillsammans med andra 
former. Alla dessa föremål kan betraktas som resul
tat av den nordiska kretsens (der Nordischer Kreis) 
omformning av former och framför allt ornamentik 
hos de bronsföremål som kommit till Sydskandina- 
vien via den kontinentala bronscirkulationen. Det 
är nu under period II som den nordiska bronsål- 
derskulturen framträder, frigjord från främmande 
områden, skriver Ekholm, med en tydlig karakte
ristiskt nordisk stil (rpaupff. och där anförd litte
ratur). Med tanke på senare tiders forskning kring 
beroendeförhållanden i de bronsålderstida han
delssystemen (framför allt Thrane 1975; Sherratt 
1994; Kristiansen 1998) kan poängteras att det är 
de stilistiska dragen som kan ses som frigjorda i en

Figur 6. Spets med tånge - ett 
tidigare stadium i utvecklingen av den 
nordiska spjutspetsen. Okänd fyndplats i 
Tierps socken (efter Ekholm 1921).

Figure 6. Point with tang - an early 
stage in the development of the Nordic 
spearhead. Site of discovery unknown, 
Tierp parish (after Ekholm lęii).

rent bildlig bemärkelse. Vilket är nog så viktigt.
Förbindelser med kontinenten fortgår också un

der bronsålderns andra period vilket vi för Tierps- 
bygden och dess kommunikationers del särskilt 
skall lägga märke till. I ett litet ovalt gravröse (Ol
deberg 1974:368, nr 2839) i Offerlunden vid Tor
slunda (se närmare Renck i denna volym) hittar vi 
klara tecken på ett samband med länderna söder 
om Östersjön. Graven är en skelettgrav och den 
döda var av fynden att döma en kvinna. Med sig 
i graven hade hon fått en dubbelknapp med spi- 
ralornering, en spiralornerad bälteplatta samt sex 
runda tutulusliknande hängsmycken. Intill gra
ven har man också funnit en bronshalskrage, en 
miniatyrdolk och två tutuli vilka ansetts tillhöra 
gravinventariet (Ekholm 1921:15). Ekholm menar 
nu att samtliga föremål i graven är av rent nordisk 
tillverkning förutom de sex hängsmyckena vilka 
”tydligen äro importerade från länderna söder 
om Östersjön, sannolikt från Ungern” (Ekholm 
I92i:i6f. och där anförd litteratur). Tanken ligger 
nära att vi i denna grav faktiskt ser spåren av ett 
giftermålsutbyte, en äktenskapsallians, mellan en 
man ur en lokal elit och en kvinna från en konti
nental elit som fört med sig hängsmyckena. Detta 
skulle kunna tala för etablerade direkta kontaktvä
gar med kontinenten. Vilket i sin tur skulle kunna 
falla väl in i bilden av Tierpsbygdens särpräglade 
karaktär (se Renck i denna volym). Men vi har 
också en annan och mer sannolik, men inte desto 
mindre intressant, möjlighet.

Ovan nämndes att det var betydligt snabbare 
och även enklare att ta sig från Tierpsbygden sö-
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derut via vattenvägarna, sjövägen helt enkelt. Det 
skulle innebära att man inte passerar områdena 
Östergötland och Småland landvägen, utan tar 
sig direkt till bronsålderns kärnområde i södra 
Skandinavien, d.v.s. Skåne och Danmark. Ett 
likartat scenario har för Mälardalens del föresla
gits av Thomas B. Larsson (1986) som menar att 
Mälardalen kan ha haft ett direkt handelsutbyte, 
där Östergötland och Småland alltså inte ingick, 
med de sydskandinaviska kärnområdena. Här byt
tes prestigevaror som pälsverk och textilier mot 
bronsföremål och här kunde äktenskapsutbyten 
ske (Larsson T.B. lpSd^aff.). Det mest sannolika 
är att det är i denna sydskandinaviska miljö som 
vi finner målet för Tierpsbygdens bronsålderselits 
resor. Och att föremålen, både de av nordisk ka
raktär och de ungerska hängsmyckena har kommit 
till Tierpsbyden som ett resultat av systemet peer 
polity interaction. Men har det skett via Mälardalen 
eller på egen hand direkt från Tierpsbygden?

Tierpsbygden och 
centralområdena
Vi kan nu konstatera att för Upplands del tyder det 
mesta på direkta kontaktvägar med den nordiska 
kretsens centralområde i Sydskandinavien. De rika 
bronsålderbygderna i såväl Västmanland, Uppland 
och Södermanland ligger vid kustområdena i den 
vattenrika Mälardalen vilket gör kopplingen till 
vattenvägarna tydlig. När Ekholm skildrar Upp
lands bronsålder (1921) lyfter han fram två be
tydelsefulla fornlämningar som exempel på kon
takter med kontinenten. Den ena är Hågahögen i 
Bondkyrko socken från period IV som undersök
tes av Oscar Almgren 1905 och innehöll bl.a. ett 
svärd. Hågasvärdet är av lokal form troligen med 
dansk påverkan efter kontinental Hallstattförebild 
(Ekholm 1921). Evert Baudou har senare däremot 
hävdat att Håga-svärdet är rent danskt (Baudou 
i960). Det andra exemplet syns i det lilla Torslun- 
daröset med de ungerska hängsmyckena som vi 
mött ovan (Ekholm 1921).

Danmark är, sade redan Sophus Müller, central
området från vilket kultur strömmar norrut, och 
inom bronsåldersforskningen har inget förändrats

på den punkten. Att de danska områdena var cen
trum för den nordiska bronsåldershandeln låg i till
gången till bärnstenen, som utgjorde grunden till 
den högtstående nordiska kulturen. I bronsålderns 
första skede ses Norden som den mottagande par
ten där bärnsten från Jylland förs neråt kontinen
ten och ger tillbaka brons och stilinfluenser från 
Centraleuropa. Senare flyttas bärnstenscentrat till 
Nordtyskland och bronsens väg norrut tunnas ut. 
Under äldre bronsålder är pulsådern norrut från 
kontinenten floden Elbe, men i yngre bronsålder 
rör sig istället nordbor ner i Tyskland från Skandi
navien (Ekholm 1921). På samma sätt som förkla
ringarna ovan lever kvar, möter man ännu inom 
forskningen samma syn på Uppland som den som 
redan Ekholm beskrev. Kontakter på en öst-västlig 
axel har setts och ses fortfarande som särskilt be
tydelsefulla för Upplands del (t.ex. Nerman 1933, 
1954; Jaanusson 1985, 1993; Hjärthner-Holdar 
1993, 2002). Ekholm såg Uppland som en egen 
stark region, ett gränsområde norrut som har sina 
kontakter framför allt med Ryssland (här tas dock 
de långt senare vikingatida Ruriktågen skildrade i 
Nestorskrönikan upp som exempel) och Finland 
(jfr. Hjärthner Holdar 2002). Östsverige har även 
i yngre bronsålder starka kontinentala inflytelser, 
framför allt synligt i Hallstattsvärden. Nu ligger 
kulturvägslinjen istället mera österut sett från flo
derna Elbe, Oder och Weichsel (Ekholm 1921).

Ekholms tes var att hävda Upplands egenart 
och regionala egna styrka vilket sågs i kontakterna 
med östra Tyskland och Centraleuropa. Uppland 
sågs som skilt från Sydskandinavien och förstods 
som en tydlig uppsvensk kulturprovins riktad mot 
och med förbindelser åt öst (Ekholm 1921).

Trots att mycket i Ekholms arbete fortfarande är 
högst relevant så här långt senare, måste man något 
bortse från den landskapsnationalistiska anda som 
råder i hans förmedlade Upplandsbild. Senare tiders 
forskning kring bronsålderns handelssystem och 
sociopolitiska organisation har också givit en mer 
problematiserad och differentierad bild av kom
plexiteten i bronsålderns samhällssystem (Thrane 
1975; Coles & Harding 1979; Larsson T.B. 1986; 
Kristiansen 1981, 1998; Sherratt 1994; Vandkilde 
1996, 2004; Nordquist 2001; Olausson 2004).

Upplands betydelse lever dock envist kvar. Ge-
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nom Thomas B. Larssons (1986) regionala ana
lyser av bronsföremålens förekomster, utkristal
liserar sig tre större regionala centra; Uppland, 
Falbygden och Skåne med Kalmarkusten. Här ses, 
enligt Larsson, mönster som är karaktäristiska för 
prestigegods - exchange - system. Dessutom kan 
en polarisering ses mellan Falbygden och Upp
land, då speciellt svärd syns mer begärliga i Fal
bygden medan kantyxor, som kommer på samma 
handelsvägar söderifrån, tar vägen vidare till Upp
land. Denna bild, som syns i den äldre bronsåldern, 
tyder enligt Larsson på en social organisation på 
stamnivå (Larsson T.B. 1986). Detta i sin tur be
tyder att Uppland kan förstås som organiserat- /de 
hövdingadöme- /n.

Här vore det plats att kommentera synen på den 
tolkningsmodell för bronsålderns samhälle som 
kallas hövdingadömemodellen. Men, den kräver 
en omfattande diskussion, som ligger utom ramen 
för denna artikel. Kort kan sägas, att de brister, el
ler svagheter i synen på en samhällelig helhet som 
ryms inom denna modell, ännu inte kunnat ersät
tas med en mindre bristfällig, trots försök under 
senare år (t.ex. Stensköld 2004; Thedéen 2004).

Efter genomgången ovan av Tierpsbygdens kon
taktvägar är det uppenbart, att Uppland på grund av 
sin tillgång till öppna farvatten kom att forma sina 
kontaktvägar längs dem. Men man var ändå genom 
bronsålderskulturens karaktär involverad i de om
fattande nätverk av allianser som fick handelskul
turen att fortleva. Och dessa allianser var förbunda 
med varandra inom hela den nordiska kretsen som 
i sin tur var förbunden med kontinenten. Allt på 
grund av tillgången till bronsens tillskrivna presti
gevärde vilket höll hela systemet igång.

Henrik Thrane (1975) påvisade tidigt, och inget 
har egentligen förändrats på den punkten, att nord
isk bronsålder stod under ett ständigt inflytande 
från Centraleuropa och att de formtyper som når 
Norden omtolkas och fås att ingå i en stark lokal 
tradition, som löper och har löpt samtidigt alltse
dan senneolitikum och äldsta bronsålder. Thranes 
resultat kring detta stärkte också Baudou (i960) 
som starkt påpekade detta förhållande i reaktion 
mot den rådande forskningstraditionen där Mül
ler, Broholm och Brøndsted starkt hävdat en nord
isk, helt lokal och fristående särart.

arkeologi E4 Uppland - studier • volym 4

Tierpsbygden och särarten?
I frågan om inte bara Upplands eventuella särart 
som region utan även Tierpsbygdens, kan man för 
bronsålderns del avslutningsvis luta sig mot Andrew 
Sherratt. Han bibringar en fruktbar möjlighet att 
förstå Tierpsbygdens relationer och kontakter med 
omvärlden, såväl med övriga Uppland som med det 
sydskandinaviska centralområdet och kontinenten.

Sherratt (1994) arbetar med begreppet the mar
gin som föreslagits av Jane Schneider (1977) uti
från Wallersteins (1974) modell av ett ekonomiskt 
världssystem för Europa. Marginalen förstås som 
områden vilka inom sig själva har strukturer av 
core/periferi. Core/periferi förstås som ett kärnom
råde med periferier beroende av detsamma, där 
kärnområdet har kapacitet att omvandla råvaror 
från periferiområdet med ett primärvärde, till va
ror med ett ökat värde, vilka sedan förs tillbaka till 
periferin. Begreppet marginal behövs för att för
klara de iakttagbara influenser av idéer och tekno
logi som sprids över kontinenten, utan att skapa 
beroendeförhållanden av core/periphery typ. Mar- 
ginalitet skiljs i betydelse som begrepp ifrån pe
riferi. Marginalområdena kan distingeras från en 
periferi-definition inom makrostrukturen i världs- 
systemet, genom att de är oberoende av kärnområ
dets kamp- och hegemonirivalitet, differentiering 
och specialisering. Dessutom kan de ses i relation 
till mycket äldre och mer utvecklade civilisations- 
centra, d.v.s. ursprungsområden utanför den stora 
periferistrukturen. Detta koncept menar Sherratt 
vara utvecklingsbart för att beskriva det karakteris
tiska för stora delar av det förhistoriska Europa.

Hur framkom då dessa marginalområden, obe
roende eller genom någon form av artikulation 
av makrostrukturen? Sherratt ser Europa som till 
största del utgjorts av marginalområden, som mål 
för två stora vågor av påverkan, den första med 
jordbrukets introduktion från kärnområdet i Mel
lanöstern (vissa av diffusionismens grundpåstå
enden ligger kvar och kan inte bortses från enligt 
Sherratt), den andra med den tidiga urbanismens 
genomförande. Sherratt menar att också ”kataly
serande kontakter” och inte bara de stora infly
telsevågorna, ansvarade för uppkomsten av dessa 
områden genom att vara promotors för bronsen som
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Figur 7. Förhistoriska regioner i 
Malarområdet och centrala Norrland 
under järnålder (efter Ramqvist 
1992:24).

Figure 7. Pre historic regions in the 
Mälaren basin and Central Norrland 
during the Iron Age (after Ramqvist 
1992:24).

utbyteshandelsvara och incitament för en långdis
tans-/ utby teshandel. Dessa kontakter var alltså in- 
strumentella i att dels tillåta ett formande av dessa 
oberoende (i egentlig core/periphery mening) områ
den i marginalen, dels påverka ett mönster av för
bindelselänkar mellan dem. Dessa länkar bildar del 
i blodomloppet i det europeiska världssystemet. På 
samma gång som det på vissa håll bidrar till att ur
baniseringen uppstår, hindrar det en vidare stats
bildning genom sitt fragmentariserade oberoende
skap inom den stora strukturen (Sherrat 1994).

I ljuset och förståelsen av detta ligger bilden av 
Uppland och Tierpsbygden under bronsålder kvar 
i det Uppland, som senare bjöd så hårt motstånd 
under kristnandet och statsbildningsprocessen.

J ärnåldersperspektiv 
och epilog
Att Tierpsbygden haft ett lika fördelaktigt kom
munikativt läge under järnålder som under brons
ålder finns ingen anledning att tvivla på. De talrika 
gravfälten i Tämnaråns dalgång, från Iggelbo vid

Tämnarens strand i söder till Karlholmsbruk vid 
Lövstabukten i norr vittnar om att närheten till vat
tendraget uppenbarligen varit av stor betydelse för 
järnåldersbosättningarna. Den föreliggande rums
liga kopplingen behöver i och för sig inte innebära 
att Tämnarån i större utsträckning använts som 
farled, men flera indicier tyder ändå på att så verk
ligen varit fallet. Ett av dem är att de lågt place
rade högarna, i synnerhet i Tierps centrala delar, 
uppenbarligen fungerat som visuella meddelanden 
riktade mot folk som färdades på eller befann sig i 
närheten av vattendragen, ett medvetet skådespel 
riktat måhända framförallt mot resenärer på ge
nomresa genom bygden. Ett annat är att det finns 
en mycket stark koppling mellan maktyttringar och 
platser där topografin underlättat kontrollen över 
flöde av varor, människor och idéer. Detta är mest 
påtagligt vid Gryttjom-Husby-Eskesta, där den 
största koncentrationen av större högar samman
faller med en kraftig åkrök vid vilken Årstabäcken 
och Eskestabäcken mynnar ut i Tämnarån (se Seiler 
i denna volym). Slutligen finns indikationer på att 
vissa bosättningar dragit nytta av trafiken på Täm
narån, med åtminstone Vallby som utvecklat en
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specialisering i form av matbespisning för utomstå
ende (se Seiler m.fl. i denna volym).

Uppsalaåsens betydelse som farled under järn
ålder finns inte heller någon anledning att ifråga
sätta, något som bevarade hålvägssystem, exem
pelvis vid Kung Skutes hög i Skuttunge, vittnar 
om. Norr om Björklinge blir spåren från järnålder 
visserligen betydligt glesare men fyra runstenar 
längs sträckan Viksta-södra Tierp (Hyenstrand 
1974:149) och den från historisk tid belagda Nord
stigen torde indikera att åsen varit väl trafikerad 
även i höjd med Tierp.

Med denna redovisning i åtanke framstår Tierps- 
bygden onekligen som centralt belägen under järn
ålder, med goda möjligheter för vidare färd mot i 
princip samtliga väderstreck. Frågan är dock om 
det inte är de nordsydliga kommunikationsmöjlig
heterna som varit de viktigaste. En koncentration 
av större högar längs Årstabäcken tyder nämligen 
indirekt på att detta vattendrag, som i söder an
sluter till Uppsalaåsen, varit minst lika trafikerad 
som Tämnaråns övre lopp mellan Tämnaren och 
Husbyborg. Med andra ord kan farleden till och 
från Mälaren ha haft en större betydelse är den 
som kunde leda västerut mot Västmanlands norra 
delar (se ovan). Utifrån fornlämningsbeståndet 
verkar Tämnaråns nedre lopp ha varit betydligt 
mer trafikerad är Uppsalaåsen norr om Tierp, en 
bild som dock kan vara skenbar. Oavsett vilket är 
exponeringen norrut mer än påtaglig, och det är

troligen som en viktig länk mellan norrländska 
bygder och tätbebyggda områden kring Mälaren 
som Tierpsbygden skall förstås när kommunika- 
tionsaspekterna diskuteras (fig. 7).

Som det argumenterats för i ett annat samman
hang (Seiler i denna volym) bör grunden till det 
resursstarka samhället som uppenbarligen funnits i 
Tierp under järnålder primärt sökas i de förutsätt
ningar i form av naturresurser som bygden hade att 
erbjuda. Utöver detta bör betydelsen av närheten 
till väl trafikerade farleder inte försummas, tvärtom 
finns anledning att tro att denna närhet till stor del 
bidragit till välståndet i bygden. Ett troligt scena
rio är att det förekom en viss kontroll över flödet 
av varor, en kontroll som kan ha innefattat någon 
form av beskattning vid passage av vissa strategiska 
platser såsom knutpunkten vid Gryttjom-Husby- 
Eskesta. Kontrollen kan även ha varit av mera in
direkt art och yttrat sig genom inslag av marknads
platser, där syd och norr kunde mötas.

Av tradition brukar en annan norduppländsk 
ort återkomma när kontakter mellan Mälarom- 
rådet och Norrland diskuteras, nämligen Vendel 
som inte sällan tolkats som någon form av omlast
ningsplats för varor norrifrån (t.ex. Hyenstrand 
1996:101t.; jfr. dock Isaksson & Seiler 1998). Det
ta är en alldeles fel föreställning som tyvärr lyckats 
förankra sig fast hos många arkeologer. Med facit 
i hand blir det istället uppenbart att den viktiga 
knutpunkten i norra Uppland varit Tierp. ■
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Summary
A landscape junction -The Tierp area and its surroundings

W
hich communication options did the 
Bronze Age population of Tierp have 
and how did these affect their life and 
society? How accessible was their district? Which 

groups had an interest in the district and vice versa? 
Artefacts, in the form of finds from the few investi
gated graves as well as solitary finds, are examined 
for the purpose of gaining an insight into these ques
tions. Where did the artefacts come from and how? 
What can they tell us about their owners? The sig
nificance of the eskers as communication routes can 
not be disputed. However, the access to the open 
watercourses of the Baltic Sea to the East and to 
the South into the Danish areas can not be enough 
emphasised. If the sea can be perceived as the heart 
from an accessibility point of view, the function of 
the Tämnarån River as the life giving aorta, with 
its flow of contacts into the Tierp area becomes ap
parent. Here it competes in significance with the

Uppsala esker, by its larger and faster accessibility 
to remote areas. In this relationship there is a factor 
of crucial importance. The Uppsala esker and the 
Tämnarån River connect at a junction where they 
end up in bilateral dependency with one another, 
since one route can be effectively locked by the 
other. Those who control the junction hold the key. 
Issues about the mutual dependency of bronze and 
elite and the mystification of these are highlighted. 
The larger part of the article deals with the Bronze 
Age and with an interpretation of the significance 
of the Tierp area as an independent peripheral area 
in a larger interregional context, with the Nordic 
culture and its European connection as a common 
denominator. The article concludes by emphasising 
the importance of the Tierp area as a junction be
tween the Mälaren basin area and the areas along 
the southern and middle Norrland coastline during 
the Iron Age. ■
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Humlen
Nordupplands karaktärsväxt

Clas Töllin, Sveriges lantbruksuniversitet, avdelningen pir agrarhistoria 
Else-Marie Karlsson Strese, Nordiska museet

N
orra Uppland kan tyckas vara ett ganska 
trivialt landskap. Få vet att den nya sträck
ningen på E4:an passerar ett område som 
var centrum för den äldre svenska humleodlingen. 

Denna växt var en av de försörjningsmässigt vikti
gaste grödorna under medeltid och tidig historisk 
tid. Humlen har dock varit lite uppmärksammad 
och det kan vara på sin plats att presentera den i sitt 
norduppländska sammanhang.

Humlen är s.k. tvåbyggare vilket innebär att 
han- och honblommor finns på skilda individer. 
Förökningen kan antingen ske sexuellt med frön

eller vegetativt med sticklingar och rotutlöpare. 
I äldre tid höll man borta hanplantorna från hum
legårdarna för att kottarna i och med befruktning 
inte skulle utveckla för beska ämnen. Det normala 
är således att det är sticklingar från samma honplan
ta som odlas decennium efter decennium. Odlad 
humle är som äppel- potatissorter, kloner som för
ökas vegetativt för att behålla sortkaraktären. Den 
vegetativa förökningen gör humle särskilt lämpad 
för historik-genetiska studier. Avläggare till medel
tidens humle kan ha samma genetiska innehåll som 
den planta som finns idag. (Strese 2005:313).

Figur 1. Tierps kyrka från öster 
(foto: Clas Toliin).
Figure 1. Tierp church from the 
East (photo: Clas Toliin).
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Humle och öl
Humlens viktigaste användning var att konservera 
öl. Humlekotten innehåller speciella alfasyror som 
är starkt bakteriedödande. När humle tillsattes 
ölet förlängdes hållbarheten från veckor till må
nader. Det är alltså inte främst för att krydda ölet 
utan för att göra det hållbart som humlen har sin 
stora betydelse. Humle (Humulus lupulus) liksom 
pors (.Myrica gale) och skvattram (Ledum palustre) 
hade delvis samma användningsområde i äldre ti
ders öltillverkning. Humlen skilj de sig från pors 
och skvattram genom att den också kunde odlas i 
särskilda humlegårdar. Humlen hade också betyd
ligt bättre konserverande egenskaper och till skill
nad mot porsen inga kända negativa bieffekter.

Slutet för den svenska humleodlingen blev 
övergången från hembryggt öl till industriella 
bryggerier. I slutet av 1800-talet minskades hum- 
legivan till maltet dramatiskt, för bakterierna i 
ölet eliminerades med den då nya pastöriserings- 
metoden. Folk hade emellertid vant sig vid att öl 
skulle smaka humle. Öl och humle hör därför fort
farande ihop men nu som krydda och all ölhumle 
importeras numera.

Vild och odlad humle
Linné konstaterade på sin Västgötaresa 1747 att 
humle växte vilt vid foten av Mösseberg (Linné 
Vg S.75). Frågan om humlen är inhemsk i Norden 
är dock inte helt utredd. Mot förekomsten av in
hemsk vild humle talar det faktum att det är myck
et svårt att hitta vildhumle idag. Den humle som 
påträffas vid t.ex. botaniska inventeringar är san
nolikt i stor utsträckning förvildad kulturhumle. 
Ofta påträffas humlen i anslutning till tomtmark 
eller tidigare boplatser (Upplands Flora arbetsma
terial, att. Lena Jonsell). Hade växten varit en na
turlig del av Horan borde den förekomma någor
lunda frekvent i vissa gynnsamma biotoper utan 
kontakt med äldre kulturmark.

Ortnamn
Möjligen kan ortnamnen ge en indikation på fö
rekomst av vild humle. Det finns en hel del ort

namn som anspelar på bärande träd och buskar 
som går tillbaka till yngre järnålder. Namnen 
Apalle och Pollista refererar till bestånd av (vild) 
apel. Socknen Salem sydväst om Stockholm hette 
tidigare Slem vilket var det medeltida namnet på 
slånbär. Det stora antalet törne-namn indikerar 
dominerande bestånd av nyponrosor hagtorn osv. 
Ortnamnens ålder talar för att det i dessa fall inte 
är fråga om odlade och domesticerade växter utan 
ansamlingar av vilda växter. När det gäller humle 
finns det få uppländska ortnamn som antyder vild 
humle. Det finns ett Hummelsta väster om Enkö
ping, där dock förleden kan gälla insekten humla 
eller den topografiska företeelsen hummel med be
tydelsen hög eller liknande. Möjligen skulle Hum
lemyran i Nora socken i nordvästra Uppland vara 
ett tecken på vildhumle (Wahlberg 1998:6,).

En tolkning har varit att äldre omnämnande av 
vildhumle skulle syfta på växten pors. Så verkar 
dock inte vara fallet eftersom pors och vildhumle 
nämns samtidigt i Magnus Erikssons landslag från 
omkring 1350.1 byggningabalken stadgas böter på 
tre mark för den som stjäl (olovandes bryter) bast, 
ekkvistar, pors eller vildhumle på annans mark. 
Tre marker var en kännbar men inte speciellt hög 
bötessumma. (Wiktorsson tpSpiiiif.; MEL Bygg
ningabalken XXXV).

I Magnus Erikssons stadslag från omkring 1358 
finns en annan uppgift som talar för att det under 
medeltiden fanns både vild och odlad humle (HoW 
MES s. LXXXV). I en bestämmelse om hur stöld av 
humle skulle bestraffas, omtalas både sådan humle 
som växer i ”humlegården hemma ” och ”humle som 
växer på öar och skär”. Tidpunkten för takten var 
också viktig. För att ingen skulle skatta humlen 
och porsen i förtid var det förbjudet för delägarna 
till olika slags allmänningar att skörda vildhumlen 
före Bartolomeusdagen d.v.s. den 24 augusti, med
an porsen fick brytas från och med den 29 juli (Da
tumen gäller den julianska kalendern och motsva
rar idag 4 september respektive 7 augusti). Böterna 
för överträdelse mot förtidig skattning av humle 
var tolv öre eller en och en halv mark. Bestäm
melsen visar att även den vilda humlen tillhörde 
markägaren och att den hade ett påtagligt ekono
miskt värde, åtminstone vid 1300-talets mitt. Den 
stora importen av humle under 1300- och 1400-ta-
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Figur z . Inventering Humulus lupulus. Upplands humle. Inför arbetet med Upplands flora 2005. 

Figure 2. Survey ofHumulus lupulus, Uppland hop. Preparation for the making of Upplands flora 2 005.

len visar dock att inhemska humlen inte räckte 
för att täcka behovet (Malmsten 1962:8p 54ff.).

Tierps härads vapen
Tierps kommunvapen föreställer en stiliserad 
humlekotte flankerad av två humleblad. Detta är 
inget nytt påhitt utan går tillbaka till medeltiden.

På senmedeltiden började häraderna besegla 
sina skrivelser med särskilda häradssigill. Agrarhis-
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torikern Janken Myrdal konstaterar att flertalet hä
radssigill skapades under 1500-talet och att många 
härader valde ut något karakteristiskt för bygden:

”Om samtliga häradssigill lades ut på en karta skulle 
dessa ge en bild av 1500-talets näringsliv, med fiskar 
och båtar vid kusterna, sädesax och åkerredskap i jord
bruksbygderna samt med gruvdriftens redskap och pro
dukter i Bergslagen. ”

(Myrdal & Söderberg 1991:380 samt där anförda källor).
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Ett ovanligt tidigt sigill gäller Tierps härad. År 
1456 förlänade kung Karl Knutsson Bonde hä
radet ett vapen som föreställande tre humleax. 
Kungens brev är daterat till den 24 augusti, eller 
S:t Bartolomeus dag, d.v.s. den dag som sedan gam
malt var inledningen på humleskörden. Sigillets 
motiv hade med stor sannolikhet valts av häradet 
självt medan kungen endast konfirmerade försla
get. Orsaken till att sigillet avbildade humle borde 
rimligen avspegla att humleodlingen hade stor 
betydelse för häradsborna vid mitten av 1400-ta- 
let. Humleodlingen i Tierpsbygden går emellertid 
längre tillbaka.

År 1356 gav en Johannes Karoli (Johan Karlsson) 
som både var domprost i Linköping och kanik i 
Uppsala domkyrka ett kvitto till kyrkoherden (och 
vikarien) i Tierp herr Thomas. Kvittot meddelade 
att Tierps kyrka hade erlagt 100 mark svenska 
penningar och 2 skeppund humle i avgift för 1355 
(hk 6992; DS 5571). Bakgrunden till detta var att 
Tierp var en s.k. annexkyrka vars inkomster skull 
bekosta en kanik och prebenda vid Uppsala dom
kyrka (Dahlbäck 1997:89^367). Två skeppund är 
lika med 40 lispund eller cirka 272 kilo. Inte i nå
got annat fall är det känt att en svensk socken haft 
så stora intäkter i humle. Men även andra nord
uppländska socknar odlades humle. Från Alunda 
socken i Olands härad erhöll Uppsala domkyrka

Figur 3 a. Tierps kommunvapen. Skölden i rött en 
humlekvist med ax och två blad, allt av guld.
Figure 3A. Tierp ’s town insignia. The shield is red 
with a hop twig with ear end two leaves, all in gold.

Figur 3B. Tierps härads sigill 1563-76 
(Riksheraldikerns arkiv, Riksarkivet).

Figure 3b. The seal of Tierp hundred 1563-76 
(National Archives and the regional state archives of 
Sweden).

1344 tio lispund humle (68 kilo). (DMS 1:4:208). 
Även Alunda var annexkyrka till ett kanoni
kat i Uppsala domkyrka (DS 3835:314; Dahlbäck 
1977:60, 88). Rimligen var humleodling en regio
nal specialitet redan före 1300-talets mitt.

Humleodlingen i Sverige
Humleodlingens ursprung i Sverige är inte känd. 
Även om det fanns vild humle, förekom det tidigt 
också en inhemsk odling av humle. (Heimdahl 
2005 III:i6-i7, IV:i5-i7). Frågor som kan stäl
las är: När började humle odlas i humlegårdar? 
Vem introducerade denna teknik? Utan närmare 
belägg påstås det att det var cistercienserna som 
har fungerat som innovatorer i detta fall som i så 
många andra. Arkeologiska fynd från bl.a. Birka 
talar dock för att humlen är betydligt äldre i Sve
rige än cistercienserna.

Under medeltiden verkar humleodlingen ha va
rit spridd över åtminstone södra delen av landet. 
Explicita belägg finns från Östergötland, Väster
götland, Småland, Närke, Sörmland och Uppland. 
Dessutom framgår indirekt att humle odlades i 
Värmland. Dalalagen nämner humlegårdar, men 
det saknas medeltida uppgifter om humleodling i 
de norrländska landskapen.

Odlingen var påbjuden i lag
I kung Kristoffers landslag från 1400-talets mitt 
finns det ofta citerade stycket att varje självägande 
bonde eller landbo var skyldig att hålla en humle
gård om 40 stänger. Det gick dock att få dispens 
från kravet om humlegård av häradshövdingen 
och häradsnämnden om det inte fanns passande 
mark på gården. (Schlyter:2i4 f.; KKL BB 50).

Bestämmelserna i Kristoffers landslag bygger på 
skrivningar i äldre lagar. I den s.k. Växjö stadga 
från 1414 sägs:

”... (den) landbo eller bonde ey hafwer humblagaard 
med XXXX (40) stcengher, som humble wexer widher, 
böte three öra swenska hwart aar; taki then them, som 
skatten eller afradhe wpbcer, i humla oc ey i pceningx hel
ler androm wcerdom, såsom wthrickis i stadhganom ”

(Arvid Trolles lagbok B4 fol.9-10 KB) (not om Växjö stadga).
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En liknande regel finns även i Danmark.
År 1474 höjdes kravet så att varje bonde eller 

landbo skulle ha en humlegård om 200 stänger 
(Kalmar recess). Frågan är om denna bestämmelse 
fick någon större verkan. Gustav Vasa skriver lite 
försiktigt 1524 att ’det vore bra om varje bonde 
hade en humlegård’. (GIRnzgg).

Den som inte hade någon humlegård skulle 
alltså böta tre öre svenska varje år. Böterna skulle 
gå till den som hade rätt till skatten eller avraden. 
En intressant regel är att böterna skulle erläg
gas i humle och inte i pengar eller andra värden 
(Schlyter:zi3f.; KKL BB 50). Denna del av be
stämmelsen innebär en bonde kan slippa att själv 
odla humle mot att han årligen köper för tre öre 
humle av någon granne. Därmed är det intressant 
att veta hur mycket humle man fick för tre öre, 
möjligen motsvarade det en familjs årsbehov. Man 
kan fråga sig vad som ligger bakom denna bestäm
melse. Det var ju inte så att kronan normalt be
skattade humlegårdarna eller tog en viss andel av 
skörden. Orsaken kan vara att det fanns ett natio
nellt behov att göra sig oberoende av importerad 
humle. På 1300-talet importerades stora mängder 
humle från framför allt Preussen. Flera av senme
deltidens konflikter innebar att importen hindra
des och det därför var viktigare att den inhemska 
humleodlingen ökade.

Norduppland
Ett område som särskilt märker ut sig vad gäller 
humle är Roslagen och norra Uppland. Orsaken 
till detta är inte klarlagd. Finns det något i de 
uppländska naturförutsättningarna som är spe
ciellt gynnsam? Har det kanske tidigare funnits 
vild humle i regionen som efter hand flyttades in 
i humlegårdarna? Källorna är sparsamma. Den 
anda sammanställningen om humlens historiska 
betydelse i Norduppland är Gunnar Walléns upp
sats Trij humble axt i Tierps vapen. (Tierpsbygden 
Tierpshembygdsgilles skriftserie No 12 1958).

Humlens betydelse i Norduppland går åtmins
tone tillbaka till 1200-talet. Kustområdet i östra 
Uppland kallades under medeltiden för Roden el
ler Roslagen. Roden var till skillnad från resten av 
Uppland inte indelad in hundare (härader) utan i
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s.k. skeppslag. Det egentliga Roden omfattade ett 
tiotal skeppslag från Älvkarleby i norr till Länna 
i söder (DMS 1:1:28-32). Varje skeppslag bestod 
av en eller flera socknar och totalt omfattade Ro
den cirka 15 socknar. Enligt Upplandslagen från 
1200-talets slut skulle varje skeppslag betala en 
särskild skatt som gällde ledungsflottans utrust
ning. I denna ingick sex lispund humle per skepps
lag. (SchlytenpB UL KB XI). Ledungen var en ti
digmedeltida sjökrigsorganisation med skyldighet 
för befolkningen att bidra med skepp, proviant 
och manskap.

Det medeltida lispundet var 6,8 kilo vilket inne
bär att varje skeppslag skulle leverera cirka 40 kilo 
torkade humlekottar per år. Humlen skulle använ
das för att konservera ölet som ingick i ledungsflot
tans proviantförråd. För hela Roden rörde det sig 
om att hitta och skörda minst 400 kilo. Det verkar 
svårt att inom rimlig tid årligen skörda så stora 
kvantiteter vild humle och sannolikt var merpar
ten odlad. En annan tidig skatt där humle ingick 
var prästernas tionde. Upplandslagen 1296 omtalar 
tionde av humle tillsammans med produkter som 
hampa, lin, bönor, ärtor och rovor (UL Ky VII).

Vi har få uppgifter om var de medeltida hum
legårdarna låg i landskapet. Från norra Uppland 
finns ett brev från 1389 som omtalar att en Ragnild 
Nilsdotter i Skärplinge donerar jord i *Kætilsæng 
och därtill fyra humlegårdar samt tre fiskeverk i 
(Öster)Lövsta socken i Tierps härad till Vadstena 
kloster. Brevet beskriver läget i detalj men plat
serna är svåra att identifiera. En humlegård som 
var uppdelad i ”två stycken” låg längst åt norr i 
*Widialidhi, den andra låg vid eller mellan *noruik 
i Västra gärdet och den tredje öster därom. Den 
fjärde låg längst söderut i *sætromen (hk 13 604). 
I detta fall verkar humlegårdarna ha legat spridda 
över inägomarken och inte placerade i anslutning 
till bebyggelsen.

Namnet *sætromen kan identifieras som den s.k. 
Sätran som låg norr om landsvägen cirka 300 me
ter nordväst och väst om Skärplinges bebyggelse. 
Numera finns här Sätravallens idrottsplats, skola 
och Skärplinges busstation. Sätran var på 1740-ta- 
let samhägnad med norra åkergärdet och i området 
fanns en del mindre åkerstycken och hagar samt 
två humlegårdar (688-40:2). Beskrivningen om-
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Figur 4 - Karta över Sätran i Skärplinge på ly40-talet 
888-40:2). Lägg märke till De två särhägnade 
humlegårdarna A121 och K151 i nedre vänstra hörnet. 
Dessa kan gå tillbaka till 1400-talets slut.

Figure 4. Map ofSätran in Skärplinge in the iy40s 
(888-40:2). Note the two enclosed hop gardens A121 and 
K151 in the lower left corner. These might date back to 
the 14th century.

talar dessa som, ”En humlegård uti Stora gärdet” 
(signum A121) samt ”En humlegård vid Stora gär
det.” (signum K151). Eftersom båda låg på Sätran 
kan den sydligare av dem mycket väl vara samma 
humlegård som omtalas ha legat ’längst söderut’ i 
brevet från 1389.

Humle som avrad
Den stora betydelsen av humlen anas av det tack 
som abbedissan Helena Petris i Skokloster rik
tar till riksföreståndaren Svante Nilsson år 1500. 
Abbedissan tackar särskilt för det skeppund (136 
kilo) humle hon fick vid hans senaste besök, ”för 
vilket Gud skall belöna honom både i jorderiket 
och himmelriket.” (hk 33979). Klostret var dock 
inte utan egna humleodlingar. År 1371 erhöll Sko
kloster en humlegård med inte mindre än tusen 
stänger av en Klemens i Uvlunge i Viks ta socken i 
Norunda härad för ”sin själs skull” (hk 9907, DS 
X 38). Humlegården låg i norra gärdet i Uvlunge 
Detta är en av få medeltida humlegårdar vars stor
lek anges. Tusen stänger måste ha inneburit en

betydande produktion. En jämförelse kan göras 
med de 40 stänger per gård som var stadgat i kung 
Kristoffers landslag.

Det finns enstaka uppgifter i diplomen om att 
avraden eller arrendet helt eller delvis skulle erläg
gas i humle. Byn Kulla i Morkarla socken rantade 
1337 fem lispund (34 kilo) humle och tre mark 
penningar (DS 3278). De ovan behandlade fyra 
humlegårdarna i Skärplinge rantade 1389 tillsam
mans 10 lispund (68 kilo). År 1368 erhöll Bo Jons
son (Grip) 6 V2 öresland jord med hus och humle
gård i Igelsbo i Vendels socken i norra Uppland. 
Byarna Allerbäcke och Torsmyra i Vendels socken 
rantade vid 1500-talets mitt fem respektive fyra 
lispund humle samt penningar (DMS 1:4:150).

Av uppgifterna i jordeböckerna verkar humlen 
både ha odlats på relativt små gårdar i skogsbyg
den och i de större byarna på slätten. Materialet är 
dock för litet för att dra några säkra slutsatser.

Humleodlingen på lóoo-talets kartor
Från och med 1600-talet vet vi exakt var i landska
pet humlegårdarna låg och hur stora de var tack 
vare de storskaliga lantmäterikartorna. Redan de 
äldsta geometriska kartorna från 1630- och 40-ta- 
len visar på ett detaljerat sätt markanvändning och 
bebyggelse för gårdar och byar. Många gånger redo
visas särhägnade ytor med stiliserade humlestörar 
med upplysningstext som, humlegård, humlehage 
och liknande. Även på 1600-talet verkar humleod
lingen vara något av en specialitet för häraderna 
norr om Uppsala. I åtta geometriska jordeböcker 
har lantmätarna Sven Månsson, Johan Botvidsson 
samt Mårten och Thomas Christiernsson regist
rerat 460 humlegårdar med uppskattningsvis över 
60 000 stänger. Alla uppländska jordeböcker är 
inte inräknade varför det totala antalet stänger i 
landskapet var större.

Antalet humlegårdar växlade från by till by. I 
några fall hade varje hemman en eller flera hum
legårdar, i andra fall verkar hela byn ha haft en 
gemensam humleodling. Vissa byar saknade helt 
humlegårdar. Ett särdrag för den norduppländska 
humleodlingen var att humlegårdarna både låg i 
anslutning till bebyggelsen och mer perifert, ofta i 
eller på gränsen till utmarken.
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Figur 5. Medeltida 
administrativ indelning i 
Norduppland. Karta över 
socknar och skeppslag 
(efter AöS 133-134).

Figure 5. Medieval 
administrative division 
of North Uppland. Map 
of parishes and ship 
districts (skeppslag) (after 
AöS 133-134).

Redovisningen av humlegårdar skiljer sig mel
lan olika lantmätare. I jordebok Ai från 1642 som 
omfattar Olands härad är registreringen mycket 
noggrann. För Alunda socken noterar lantmätaren 
Mårten Christiernsson både hur många humlegår
dar som finns och hur många stänger de innehåller. 
Variationen var stor. Mest humle hade byn Klev, 
som hade sju humlegårdar med tillsammans 1910 
stänger. I Marma by fanns sex något mindre hum
legårdar med sammanlagt 780 stänger. Samman
lagt registrerades 99 humlegårdar varav antalet 
stänger redovisades för 98. Totalt fanns det 12 500 
humlestänger i Alunda socken på 1640-talet, d.v.s. 
ett genomsnitt på 128 stänger per humlegård.

De flesta kartorna i jordebok A3 upprättades 
1640-41 av upplandslantmätaren Sven Måns
son. Jordeboken omfattar bl.a. Tierps härad. Sven 
Månsson omtalar inte alltid humlegårdarna i No
tarum Explicatio (tillhörande textbeskrivning), 
däremot verkar han konsekvent ha ritat ut humle
gårdarna på kartan. Humlegårdarna återges i form 
av stiliserade humlestörar i fågelperspektiv inom 
särskilda hägnader.

I Tierps socken fanns omkring 1640 inte min
dre än 163 humlegårdar fördelade på 39 byar. Flest 
humlegårdar fanns i Eskesta med 18, därefter följer 
Frebro med 15, Söder Munga med 12 och Grims- 
arby med 11 humlegårdar. Dessvärre noterade inte 
Sven Månsson antalet stänger i jordeboken. Det 
är dock rimligt att anta att humlegårdarna var un
gefär lika stora som i Alunda socken. Detta skulle 
göra nära 21 000 humlestänger för Tierps socken. 
Därtill ska läggas 50 humlegårdar i Tolfta socken 
och 55 i Västlands socken. Den centrala Tierps- 
trakten skulle därmed ha haft 268 humlegårdar 
med cirka 34 300 stänger 1640. Tillsammans med 
Alunda hade dessa socknar alltså cirka 55 000 
stänger medan summan för alla de övriga 18 sock
narna i jordeböckerna A2 och A3 endast var cirka 
5 000 stänger.

Spåren finns kvar
1640-talets geometriska kartor avspeglar också 
betydligt äldre tider. Vi kan t.ex. anta att mycket 
av landskapets rumsliga organisation och mark-
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Figur 6. Utdrag ur kartan över Eskesta by. Tierps 
socken 1640. Humlegårdarna är markerade som 
särhägnade täppor med stänger/kupor i fågelperspektiv. 
Siffrorna visar till vilket hemman humlegården hör. 
Humlegårdarna ligger inte vid bebyggelsen utan på den 
lite sämre marken på gränsen till utmarken (Ay: 105-06).

Figure 6. Extract from map over Eskesta village, 
Tierp parish, 1640. The hop gardens are marked as 
enclosed patches with hop poles, seen from a bird’s eye 
view. The numbers indicate to which farm the hop 
garden belong. The gardens are not located close by the 
settlement but on the somewhat poorer land bordering on 
the outlying land (Ayioy-ioó).

användning i stort sätt liknade de senmedeltida 
förhållandena. Här och var i de uppländska sko
garna och i stenmurar och husgrunder finns en
staka humleindivider kvar som åtminstone kan gå 
tillbaka till 1600-talets början. Genom fältinven
tering har flera tidiga humlegårdar kunnat identi
fieras. Ofta rör det sig om 20-30 meter breda och 
40 till 50 meter långa röjda ytor i en för övrigt 
blockig terräng. I några fall finns fortfarande le
vande humle kvar i sedan länge övergivna humle
gårdar t.ex. på byns Näs utmark i Västlands socken 
(Ä3:i8o).

Vid Grimsarbo cirka 100 meter söder om vägen 
mellan Mehedeby och Söderfors finns röjda ytor 
som med stor sannolikhet har varit humlegårdar 
i äldre tid (A3:m). I områdena intill finns också 
rikligt med förmodligen förvildad humle. Ibland 
kan muntliga uppgifter belägga att de röjda ytorna 
verkligen rör sig om äldre humlegårdar. Den nord
ligaste humlegården i byn Stav i Västlands socken 
kan återfinnas i form av en granbevuxen röjd yta. 
Enligt en lokal sagesman kallas området fortfa
rande humlegården. Ännu så sent som på 1940-ta- 
let skördades fritt växande humle här för lokal öl- 
bryggning. (Muntligt Torsten Levén född ca 1930, 
Berget, Västland). Någon humle påträffades dock 
inte vid fältbesiktningen 2006.

De arkeologiska undersökningarna är få. En 
sannolik humlegård av okänd ålder har under
sökts i Skämsta i Tierps socken. I samband med en 
större arkeologisk undersökning påträffades 182 
störhål inom en begränsad yta. Någon datering 
kunde inte ske förutom att störarna var stratigra- 
fiskt yngre än underliggande kulturlager från äldre 
järnålder (Frölund lpyyryaf.)

Diskussion och slutsatser
Medeltidens mathållning byggde i stor utsträck
ning på förrådshushållning och inte på färsk mat. 
Det viktigaste konserveringsmedlet var salt. Salt 
fanns inte i Sverige utan importerades från fran
ska atlantkusten och Tyskland. Det var framför 
allt smör, sill, lax och annan fisk samt kött som 
saltades. För spannmålen var situationen annor
lunda. Spannmål kunde lagras som den var eller i 
form av bröd men även som öl.
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Figur 7. Humlegårdar 1640 i centrala Tierp inlagda på en moderna topografisk karta. 
Fig ure 7. Hop gardens 1640 in central Tierp transferred to a modern topographical map.
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Figur 8.Levande 
humle Näs utmark 
Västlands socken. 
Platsen var 1640 
utmärkt som 
den nordligaste 
humlegården i Näs by 
(Ayi8o,foto: Clas 
Toliin).

Figure S. Living 
hop, the outlying 
land of Näs, Västland 
parish. The spot was 
marked in 1640 as 
the northernmost hop 
garden of Näs village 
(Ay. 180, photo: Clas 
Toliin ).

Grundbeståndsdelen i öl är korn. För att få öl 
måste kornet först förädlas till malt. Problemet 
med ölet var att det surnade ganska snabbt. Av 
förklarliga skäl fungerade inte salt som konser
veringsmedel i detta fall. Ekonomhistorikern 
Mats Morell har visat att 1 kilo malt förtärt som 
öl gav cirka 1560 kcal. Ölet ska därför jämföras 
med bröd, gröt och andra spannmålsprodukter i 
vardagskosten. Detta hindrar inte att gott öl ock
så var en dryck för fest och högtid. Hållbarheten 
var avhängig humlegivan men också av andelen 
konserverande ämnen i kotten, vilka varierar 
med genotyp, väder och lagring. Det var detta 
som gjorde humlen viktig för folkförsörjningen 
(Morell 1989:339). För att vara på den säkra si
dan humlades ölet betydligt starkare än idag, så 
det gick åt stora mängder humle. På 1500-talet 
ökade rågen på kornets bekostnad men kornet 
behöll en ansenlig del av spannmålsandelen trots 
att rågen var lämpligare som brödsäd. Sannolikt

berodde detta på att kornet användes till malt 
och ölbryggning. (Myrdal 1985:70; Västbö-Fran- 
zén 2004:135).

Humlegårdar förekommer både i städer och på 
landsbygden. Den mesta humlen odlades dock 
utanför städerna. Tierp och Alunda socknar hade 
extremt många humlegårdar omkring 1640 och 
erlade redan på 1300-talet stora kvantiteter humle 
till Uppsala domkyrka. Orsaken till att norra Upp
land hade en så dominerande roll för humleod
lingen under medeltid och tidig modern tid kan 
för närvarande inte besvaras. Möjligen kan dom
kyrkan och dess stab av kaniker, präster, lekmän 
och anknutna arbetare ha spelat roll. Behovet av 
hållbart och gott öl var sannolikt stort alltsedan 
ärkebiskopssätets inrättande. Eftersom det inte 
finns något cistercienskloster i området kan man 
dock avvisa tanken på att munkarna skulle ha varit 
innovatorer på området. Humlen som är funnen i 
Tierpstrakten uppvisade en stor andel hanplantor,
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Figur 9. Fossil humlegård 2006 i Stav i Västlands socken. I förgrunden syns den röjda yta som lokalt kallas 
”humlegården ”I bakgrunden syns den omgivande blockiga terrängen (foto: Clas Toliin).
Figure 9. Fossil hop garden 20o6atStav, Västland parish. In the front the cleared area locally labelled “thehop 
garden ” is visible. In the background the boulder rich terrain can be seen (photo: Clas Toliin).

vilket kan tyda på en tidig införsel av plantor från 
vilda bestånd österifrån. Till en början kan också 
kunskapen om att humlen hade både han- och 
honplantor saknats. Till skilnad från senare hum
legården där de odlade plantorna var domestice- 
rade och därmed honplantor.

Många frågor om humleodlingen återstår att be
handla. Hur sköttes humlegårdarna? Hur mycket

tid och gödsel gick åt? Hur stor var avkastningen i 
förhållande till behovet? Mycket lite har undersökts 
om humlegårdarnas fysiska utformning. Hur var de 
inhägnade? Hur tätt stod störarna, respektive ku
porna? Vidare vore det värdefullt med konkreta da
teringar. Hur länge användes en humlegård? Den 
mest centrala frågan om hur gammal humleodling
en i Uppland är väntar också på sitt svar. ■
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Summary

Hop, the signature plant ofnorthern Uppland

H
op (.Humulus lupulus) is a so called im
perfect plant, meaning that male and 
female flower occur on different in
dividuals. Reproduction can occur either sexually 

with seeds or though vegetative reproduction, by 
way of cuttings or root shots. In older times male 
plants were kept out of the hop gardens so that the 
cones upon fertilisation would not develop flavours 
that were too bitter. It was therefore normal for 
cuttings from the same female plant to be grown 
for decades. This vegetative reproduction makes 
hop particularly well suited for historical-genetic 
studies. Cuttings from medieval hop can have the 
same genetic content as the plant that exists today.

Medieval nutrition was to a great degree based 
on storage rather than fresh foods. The most im
portant preserving agent for butter, meat and fish 
was salt. For grain the situation was different. It 
could be stored as it was or in the shape of bread, 
but also as beer, which therefore can be compared 
with bread, porridge and other grain products in 
the day-to-day diet. The problem with beer was 
that it rapidly soured. Adding hops to the beer

lengthened its durability from weeks to months. 
Hop cones contain special highly antibacterial alfa 
acids. Thus the most important use of hops was to 
preserve beer.

From the 15th century hop growing was legally 
mandatory. Hop was grown in special hop gar
dens, which were to be found both in towns and 
on the countryside, though most hop was grown 
away from the towns. The historical role of hop 
has been overlooked and it might be fitting to 
present hop in its Northern Uppland context.

Northern Uppland was a centre for early Swed
ish hop growing. In the 16th century the parishes 
of Tierp, Tolfta, Västland and Alunda alone had 
55 000 hop poles. As early as in the 14th century 
vast quantities of hops was paid in cash to Upp
sala diocese. The reason for the domineering role 
of Northern Uppland during the Middle and early 
Modern Ages is as yet unknown. Possibly the dio
cese and its staff of canons, priests, lay men and 
workers can have played a part. The desire for a 
durable and pleasant beer was probably great after 
the foundation of the arch diocese. ■
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Ortnamn och bebyggelse 
i Tierpsbygden
Stefan Brink, Uppsala universitet

T
ierpsbygden är mycket gammal. Här har 
människor rört sig, vistats och efterhand 
brukat mark alltifrån stenåldern till idag. 
Man kan onekligen tala om en urbygd eller, som 

Lars Hellberg valt att benämna dessa, en ele- 
mentarbygd. Självklart skall en så gammal bygd ha 
ett uråldrigt namn, och Tierp (de prouinciis Tijerp 
1280 or., Tierp 1291 or., Tiarp 1291 or., tyerp 1291 
or., Ecclesia parrochialis de Tyerp 1309 or.) upp
visar alla tecken på detta. Namnet är bland annat 
synnerligen svårtolkat, utan möjlighet att ansluta 
till andra ortnamn eller känt språkgods. Rimligt
vis har namnet äldst antingen burits av själva cen
tralbygden, ”Tierps-slätten”, av Tämnarån, som 
genomrinner bygden och som förstås nu bär ett 
sekundärt namn (bildat till källsjön Tämnaren), 
eller av en annan betydelsefull plats, som under 
förhistorisk tid funnits i centrala delen av Tierps
bygden. Att vi har att göra med ett gammalt byg- 
denamn, framgår av medeltida skrivningar av 
namnet, såsom ajf tierpen 1473 or. Gamla bygde - 
namn uppträder nämligen under senmedeltiden 
ofta med skrivningar i bestämd form (Arboraden 
1490 : Arbrå, ij trødghenne 1382 : Trögd, a torinne 
1383 : (Söder)Törn, ij hæradheno 1442 : Härad osv, 
se Brink 1990:184^ n. 16).

För ett så gammalt, svårtolkat namn kunde man 
våga vara lite spekulativ. Då vi uppenbarligen har 
att räkna med ett bygdenamn, kunde man något 
äventyrligt pröva att här se en sammansättning 
med en efterled på -torp, en tolkning som äldre ge
nerationer som spekulerat om detta namn gärna

ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 4

såg som en möjlighet, men då inte ett vikingatida 
och medeltida ortnamnselement torp, som avsett 
oftast perifert belägen avhängig bebyggelse, se
kundärgårdar och landbogårdar, utan ett avsevärt 
äldre ord torp, som vi antagligen möter i namn på 
några urgamla och centralt i bygder belägna be
byggelser, såsom det gamla hövdigasätet Hundorp 
i Gudbrandsdalen och en handfull andra nordiska 
namn (se Hellberg 1954). Förleden har tidigare 
föreslagits kunna innehålla ett appellativ *tl (fvn. 
tivar) ’gudar’ (Vikstrand 2001:406), också det en 
vågad tolkning, som får tas för vad den är, ett spe
kulativt förslag. En vågat tolkad förled och en li
kaså vågat tolkad efterled skulle i så fall ge ett äldre 
*Tt(iv)porp, kanske betydande ’gudarnas trakt’ 
e.d., vilket skulle ge oss en utgångsform som inte 
heller är så lätt att med kända ljudregler leda oss 
fram till ett fsv. Tierp, Tiarp. Sannolikt kan man 
således bortse från att efterleden är ett äldre -torp.

Om Tierp vore att anse som ett äldre namn på 
Tämnarån, låge det nära till hands att räkna med 
att detta ånamn vore bildat till en gammal ordstam 
urgerm. *tiwaz ’glänsande’, en grundbetydelse 
som skulle passa utmärkt på ett vattendrag och äga 
många semantiska paralleller. Alternativt kunde 
man pröva att se urn. *tiwaR med den ävenledes fö
rekommande betydelsen ’gudar’, således ingående 
i ett ånamn med en möjlig betydelse ”Gudaån”. 
Problemet med båda dessa alternativ är dels att en 
suffixbildning, en typ av namnbildning som visser
ligen är väl representerad bland våra gamla vatten- 
dragsnamn, leder till som det förefaller oöverstig-
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liga språkliga problem, dels att det inte är uteslutet 
att Tämnarån burit ett annat namn, nämligen ett 

Tcemn (se vidare nedan).
En möjlighet som erbjuds är förstås att den sjö 

som av allt att döma funnits i centrala Tierps-byg- 
den, och som såväl kyrkan som Husby legat invid, 
låg till grund för bygde-, hundares- liksom socken
namnet. Mot en sådan möjlighet talar dock starkt 
de äldre beläggen. Ett sjönamn skulle otvivelaktli- 
gen ha resulterat i medeltida kasusformer som *de 
Tiarpe, *at Tierpe osv. Att här räkna med ett feminint 
böjt sjönamn kan man säkerligen bortse från.

Ytterligare en möjlighet öppnar sig dock. Tierp 
torde som hundaresnamn vara förhistoriskt; hu
ruvida hundares- eller bygdenamnet är äldst är 
ovisst, men ur typologisk utgångspunkt är de att 
sammanhålla. Vi vet att hundares- och härads- 
namn finns av tvenne slag, dels sådana som är ur
sprungliga bygdenamn, dels sådana som fått namn 
av platsen där man samlades, d.v.s. tings- och sam
lingsplatsen (Andersson 1965). Möjligheten att 
Tierp är ett gammalt samlingsplatsnamn, har inte 
prövats mig veterligt. Nedan ämnar jag pröva en 
sådan möjlighet.

Ett namn som på flera sätt kunde antas vara en 
parallell till Tierp, är sockennamnet Gnarp i Häl
singland. Båda namnen skrivs under medeltiden 
utan markerad kasusändelse; Tierp-, de prouinciis 
Tijerp 1280 or., Tierp 1291 or., Tiarp 1291 or., ty- 
erp 1291 or., Ecclesia parrochialis de Tyerp 1309 
or. osv. Gnarp: de gnarp [1314-19], in gnarp 1316, 
Deinde gnarp 1344, j Gnarp Sochn 1477, in Gnarp 
1481 (se Brink 1990:245). Dessa kasusformer torde 
visa att namnen ursprungligen haft feminint ge
nus. Feminint böjda ord och namn uppträder utan 
kasusändelse i exv. dat. sg. Mot denna bakgrund 
ligger det nära till hands att räkna med att både 
Tierp och Gnarp varit bygdenamn eller ånamn, vil
ka båda normalt uppvisar feminin böjning.

Antagligen går det dock inte att rent språkligt 
sammanhålla Tierp med Gnarp, då det senare - 
som av allt at döma är ett bygdenamn bildat till ett 
ord *gnarp ’kulle, puckel’ (alternativt, men mindre 
troligt, ett ånamn) - kan bildningsmässigt förkla
ras på ett plausibelt sett (se Brink i99o:245ff.), vil
ket inte tycks vara fallet med Tierp.

Man kan konstatera att namnet Tierp är en svår

nöt att knäcka vad gäller etymologin. Vad vi vet är 
att Tierp har fungerat som ett namn på själva byg
den, sedermera hundaret och socknen, och man 
kan anta att detta kan ha som ursprung ett genuint 
bygdenamn, alternativt ett namn på Tämnarån el
ler ett namn på en betydelsefull plats, en tings- och 
samlingsplats. Inget känt språkgods i germanska 
språk tycks kunna användas att förklara ett ånamn 
eller ett bygdenamn. Däremot torde man kunna 
uppställa en möjlig utgångsform, om man räknar 
med ett samlingsplatsnamn.

Jag tänker mig att ett Tierp skulle kunna vara en 
gammal sammansättning *Ti-varp. I Sverige före
kommer några enstaka sjönamn innehållande or
det varp, Råvarpen i Tisselskog, Vedbo i Dalsland, 
Torrvarpen i Grythyttan, Västmanland samt de två 
Varpen i Dalarna resp. vid Bollnäs i Hälsingland 
(Hellquist 1903-6:498). Hur dessa sjönamn skall 
förstås, vad gäller huvudleden, är tämligen ovisst. 
För Bollnäsnamnet Varpen, en stor utvidgning av 
älven Ljusnan, menar jag att till grund torde ligga 
ett äldre forsnamn, på den fors eller vattenfall, som 
finns där Varpen tar sin början uppströms Ljus
nan, så att forsnamnet metonymiskt överförts på 
sjön. Ett forsnamn * Varp (< *Varpö) kan seman
tiskt synas rimligt, då grundordet uppenbarligen 
har en innebörd av ’att kasta’; i detta fall skulle 
då vattenmassorna ha kastats fram i vattenfallet, 
något som måste ha varit särskilt verkningsfullt 
under vårfloderna.

Nu kan man notera att en av de centrala plat
serna i Tierps-bygden, uppenbarligen alltsedan 
stenåldern att döma av gjorda fynd, står att finna 
vid Torslunda. Att detta måste ha varit en bety
dande nekropol och kultplats, har Per Vikstrand 
(2001:1471?.) gjort troligt som skriver: ”Beläget vid 
den punkt där Tämnarån bryter igenom Uppsala- 
åsen tycks Torslunda ha varit navet i Tierpsbygden 
alltsedan neolitikum...”. Det förefaller rimligt att 
tänka sig att här funnits en bygdens samlingsplats, 
inte bara för kultiska göromål, utan för allehanda 
aktiviteter och överläggningar, däribland rättsliga 
förehavanden. År 1909 undersökte Knut Stjerna 
här några gravar i ett gravfält invid en träddunge 
som kallats Offerlunden, bl.a. en rik kvinnograv 
från bronsåldern, och i närheten har andra fynd 
från bronsåldern gjorts, vilka antas ha varit ritu-
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ellt deponerade (Vikstrand 2001:148). Området 
vid Torslunda och Fors är belamrat med gravfält 
och gravhögar, där särskilt det stora höggravfältet 
(Raä 105) med ett hundratal anläggningar ligger 
monumentalt på en åskulle vid åsgenombrottet. 
Per Vikstrand (2001:149) tänker sig att detta be
tydande gravfält skall knytas till en försvunnen 
bebyggelse Torslunda, d.v.s. en föregångare till det 
historiskt kända torpet Torslunda. Detta förefaller 
vara en rimlig tolkning. Jag tänker mig att man 
kan pröva ytterligare ett alternativ.

De omfattande gravfälten, gravhögarna och de 
rituellt deponerade föremålen här vid åsgenom
brottet i Torslunda har i sin omedelbara omgiv
ning byarna Fäcklinge, Fors, Frebro och Lundby. 
Namnet Fredro skrivs in frøbro 1341 (i avskr. 1344), 
i Frøbro 1409 or., i frøbroo 1426 or. Per Vikstrand 
(2001:86) vill här se ett ånamn *Frø(a), vilket 
är ett rimligt förslag ur typologisk synpunkt, då 
många gamla ortnamn på -bro har namnet på ån 
som bron går över, som förled. Nu har för Täm- 
narån flera möjliga ursprungliga namn ansatts, 
vilket måhända gör detta förslag något mindre 
troligt. Dock skulle man kunna tänka sig att den
na långa å haft flera partialnamn, något som inte 
är ovanligt på långa vattendrag. Andra förslag att 
tyda Frebro är att här se en reduktbildning, där för
leden innehåller ett annat namn, som reducerats 
till Frö- (Hellberg rpSd.^iff, Andersson 1992:89; 
Elmevik 1997:110 n. 4). I detta geografiska sam
manhang ville man gärna i ett sådant namn se en 
teofor förled innehållande gudinnenamnet Fröja 
(eller gudanamnet Frö, där i så fall sammansätt- 
ningsfogens -s- skulle ha fallit vid reduktionen). 
Förutom grannbyn Torslunda finns här nämligen 
en annan grannby Lundby (Lwndby 1535 ghj) 
som enligt min mening är att förstå som ett re- 
lationsangivande namn ”byn vid (offer)lunden”, 
och denna ”lund” bör ha varit Torslunda (jfr. Brink 
2002:66). Den bild som växer fram är att här vid 
åsgenombrottet funnits en veritabel kultplats, som 
haft lång hävd.

Det stora gravfältet (Raä 105) behöver i prin
cip inte knytas till någon specifik bebyggelse, utan 
skulle kunna representera en typ av bygdegravfält, 
som möter oss på flera ställen i Mellansverige, exv. 
vid Tumbo i Södermanland och antagligen Husby
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i Lena sn, Uppland. Förekomsten av ett stort byg
degravfält invid en bygdens kult-, tings- och sam
lingsplats förefaller tilltalande.

Grannby till Torslunda är alltsåFørc (i Forse 1357 
avskr., forso 132 or., i forse 1426 or., i fors 1456 or.), 
ett namn som syftat på en fors i Tämnarån, antag
ligen åsgenombrottet som Tämnarån gör genom 
Uppsalaåsen (se Vikstrand 2001:149). Det finns 
skäl att tro att åsen här fordom dämt upp en sjö- 
liknande utvidgning och att den fors som bildats 
när vattnet skulle passera åsgenombrottet norrut 
kan ha varit ganska kraftig, liksom i Bollnäsfallet. 
Jag tänker mig således att denna fors, eller en kort 
del av Tämnarån, tidigare har kunnat bära namnet 
*Tl-varp f. (< *Tivarpö) där varp n. skulle ha sam
ma semantiska bakgrund som Bollnäs-namnet. 
Förleden finge då en tilltalande tolkning, som pas
sar in i den lokala kontexten. Om vi till denna plats 
kan knyta såväl Tor som Fröja (eller Frö), skulle 
en allmän förled *Tt (< *tiwai<) ’gudar (i plural)’ 
passa alldeles utmärkt. Det är idag väl känt att käl
lor, brunnar, gölar, små sjöar och forsar utgjort 
platser där man fordom har kunnat utöva kultiska 
offerhandlingar och nedlagt allehanda föremål av 
olika slag. En närliggande och spännande parallell 
har nyligen identifierats och diskuterats av John 
Ljungkvist (20o6:i73ff.), vad gäller Islandsfallet i 
Fyrisån i Uppsala. Andra exempel har dragits fram 
i ljuset av särskilt Charlotte Fabech (1991, 1992; 
Brink 200i.'96ff; jfr. Lund 2005).

Uppenbarligen har en fors i den förkristna re
ligionen utgjort en liminal plats i landskapet där 
man kunnat kommunicera med gudavärlden. I lju
set av detta resonemang förefaller det logiskt att i 
detta fors- eller ånamns förled se ett fsv. ord *tT, 
identiskt med fvn. tivar ’gudar’ och släkt med gu
danamnet Tyr. Det är detta *tl som vi bl.a. återfin
ner i namnet på gränsskogen mellan Västergötland 
och Närke, Tiveden (< Tlviper), som kan översättas 
med ’gudaskogen’ eller ’skogen där övernaturliga 
väsen håller till’. När sedan samlingsplatsnamnet 
*Ti-varp ”eleverades” och övergick som namn på 
bygden och/eller hundaret, ersattes det med nam
net Fors, på samma sätt som när en socken övertar 
ett äldre bynamn, byn erhåller ett nytt namn som 
Kyrkbyn, Byn e.d.

Ett *Ti-varp som ett äldre namn på byn Fors kan
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således ges en mycket god saklig motivering, men 
tolkningsforslaget förefaller även språkligt plausi
belt. En namnform *Ti-varp måste tidigt ha kon- 
traherats till *Tlarp, en utveckling som om den är 
att förstå som relativt sen har paralleller i exv. Hu- 
dik (< Hudvik < troligen *Hüvudvik) och Finnicka 
(< *Finna-vlk) i Hälsingland (Brink lpS/pioóff.), 
Skedika (< *Skéb-vik) och Sandika (< * Sand-vik) 
i Uppland (Calissendorff tpSó.^óff.), om den är 
tidig (vilket inte alls får anses omöjligt) torde ut
vecklingen kunna ses i i ljuset av bortfall av -w- i 
intervokalisk ställning efter lång vokal, som exv. 
*hiwön > hiön ’tjänstefolk’, *llhwan > *lehan > le, 
fvn. Ijå ’låna’, StainawarijaR > Stceinarr (Brøndum- 
Nielsen GG 2 §264), och där rimligen a i svagtonig 
hiatusställning efter ett långt f likaså tidigt försva
gats och palataliserats till æ eller e (jfr. Brøndum- 
Nielsen GG 1 §205). En form Tierp borde således 
tidigt ha uppkommit.

För att så sammanfatta diskussionen om namnet 
Tierp, vill jag presentera en hypotesen att namnet 
går tillbaka på en tings-, kult- och samlingsplats, 
*Tl-varp (< *Tivarpö), som legat invid en fors i 
Tämnarån invid nekropolen och kultplatsen Tors- 
lunda. Plats skulle ha varit kommunikativt opti
mal i bygden, då man med lätthet kunnat ta sig hit 
med båt från såväl de norra som de södra gränder
na omkring Tämnaren. Man har inte behövt göra 
sig omaket att dra båten förbi forsen. Det finns 
flera exempel på detta bl.a. i Arbrå i Hälsingland, 
där man placerat kyrkan i samma optimala läge 
invid en fors i älven Ljusnan, så att det varit lätt 
för bygderna uppströms resp. nedströms forsen att 
ta sig till kyrkan (Brink lppo/iSSff.). Detta sam
lingsplatsnamn har så på vanligt sätt övergått på 
hundaret och bygden.

Förhistoriska naturnamn
En urgammal bygd bör förstås uppvisa urgamla 
namn och i Tierpsbygden finns en handfull bebyg
gelse- och naturnamn, vilka bör ha ansenlig ålder. 
Hit hör exv. sjönamnet Tämnaren. Detta är ett in
trikat namn, som inte är helt lätt att tolka. Äldst 
skrivs det in Tempne i en avskrift från 1344. Man har 
räknat med att till grund skulle ligga ett sjönamn 
fsv. Tæmnir eller Temnir, som antas vara bildat till

ett ord motsvarande fvn. tefia ’uppehålla, hindra’. 
Man kan därvid tänka sig att primärt vore antin
gen ett äldre namn på Tämnarån, *Tamn, Tcemn, 
eller ett sjönamn *Tcemnir. I båda fallen finge man 
räkna med att ån eller sjön ”stoppat upp” vatten
flödet, vilket lett till omfattande översvämningar, 
vilket sjön Tämnaren, liksom Tämnarån, är kända 
för (Flemström 1961; Wahlberg 2003:332ff.).

Av icke typologiserbara äldre bebyggelsenamn 
i Tierp, kan framhållas Munga och Untra (nu i 
Söderfors): Munga (i Mongom 1413 or., i mwnga 
Di<5 s. 168, j mwngow 1473 or-> i mwngo 1477 or., 
i mungom 1496 or., i mwnga i4pp or.) har en di
rekt parallell i ett Munga i Romfartuna i Västman
land. Tierpsbyn är centralt belägen i bygden, strax 
väster om kyrkan. Den är socknens största by och 
den kan uppvisa förhistoriska arkeologiska fynd. 
Bebyggelsen och namnet bör vara rejält gamla. 
Namnet är hittills otolkat, vilket är ett språkligt 
indicium på att namnet har hög ålder. En äldre fsv. 
utgångsform bör ha varit *Munga(r), ett pluralt 
namn med oviss syftning. Inga kända ord finns ve- 
terligt i nordiska språk, som skulle kunna hjälpa 
oss att förklara detta namn. Namnet hänger dock 
uppenbarligen ihop med det i södra Tierp belägna 
Månkarbo, som bör vara ett äldre Munga-karla- 
bodhar (se vidare nedan). Untra (wntro 1540 jb, 
vntro 1541 jb, vntra 1544 jb, wntro 1546 jb) tycks 
också vara ett gammalt namn. Namnet på denna 
herrgård är otolkat. Av de relativt unga skrivning
arna kunde man i namnet pröva att se ett äldre 
ånamn *Untra (oblik form *Untro). Hur detta 
namn skall förstås är dock ovisst.

Några naturnamn står man osäker inför, huru
vida de är förhistoriska eller medeltida. Ett sådant 
är Mehede (j mydeedhne 1391 or., i midhedhe 1426 
or., midhede pa tierpa hedh 1475 or.). Namnet 
innehåller förstås ordet hed ’rullstensås’ (Brink 
ip84:87ff.), och den ås som avses är, som det sägs 
i belägget från 1475 ”Tierpaheden”, den vi idag 
kallar Uppsalaåsen. Förleden utgörs av fsv. mif>er 
’i mitten befintlig, mitt på’, avseende läge mellan 
två bygder. Till samma semantiska sfär hör förstås 
Västanhede (Wästanhee Rhezelius 1635-38) och 
det försvunna Wendelhede (Wendiledhe i Tyærp- 
pa sokn 1357 avskr., Vendiledhe 1357 avskr.), ett 
namn som på något sätt måste hänga ihop med
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Figur i. Ortnamn i Tierpsbygden. 
Figure i. Place names in the Tierp area
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grannsocknen Vendel. Vida (i wida 1500-t. or., 
wida 1535 ghj, wida 1540 jb) innehåller det fsv. 
viper ’skog’, syftande på en bebyggelse som an
lagts i skogen. Sunnanbäcken (synden becken 1492 
Ulbd, swnnan bekken 1526 or.) betyder förstås 
att bebyggelsen legat söder om en bäck. Den be
stämda formen på namnet gör att man knappast 
kan räkna med att detta är ett förhistoriskt namn. 
Nordanbäcken (i nordanbek ca 1480 Uldb) har varit 
en del av V.-Ensta, och har avsett den del av byn 
som legat norr om bäcken.

Ett intrikat namn är Ilmårdsberg (ilumsbärgh 
1540 jb, Ilumsber 1541 jb, i Lumsbergh 1544 jb). 
Vi saknar medeltida skrivningar av detta namn 
och de 1500-talsbelägg vi har hjälper oss föga att 
förstå förleden i detta naturnamn, som dock av allt 
att döma förefaller att vara ålderdomligt.

Teofora forsnamn?
En grupp uppenbarligen gamla naturnamn som 
är tämligen unika för tierpsbygden är alla namn 
på -fors, där flera tycks innehålla en teofor för
led, d.v.s. innehållande en guds eller en gudinnas 
namn. Vi har ovan nämnt det enkla Fors, som alltså 
kan ha en mycket speciall bakgrund. Hällfors (Hel
lefors 1535 ghj) kan enklast förklaras som innehål
lande ordet half a) ’berghäll’, men det torde inte 
gå att bortse från möjligheten att förleden utgörs 
av ordet helig (jfr. Brink 1984:38,68). Ålfors (i Alæ- 
fors 1357 avskr., j alaforse 1409 or., aläfors 1492 
Uldb, alaffarssz, alåfors 1535 ghj, ålefors 1540 jb) 
skulle kunna innehålla gen. pl. av fiskbeteckning
en ål. Odensfors (vndfors 1535 ghj, onsfors 1540 jb, 
Odenzfors 1572 jb, Onsfors Rhezelius 1635-38) 
har antagits innehålla namnet på guden Oden, en 
tolkning som finner stöd i bynamnet Onskarby (< 
odhinskarlaby), som säkerligen är bildat till Odens- 
fors genom reduktion (Hellberg 1950:81; Vik
strand 200i:i27ff.). Ullfors (wllafors 1326 avskr., i 
Ullæfors 1357 avskr., j vllaforsa 1409 or., i vllaforse 
1426 or., i wllefors 1492 Uldb, wllaffars 1535 ghj, 
wllefors 1540 jb, vlleffors 1541 jb, vllefors 1544 jb) 
har på samma sätt som Odensfors satts i samband 
med en gudom, i detta fall Ull (Hellberg 1986:51; 
Vikstrand 2001:127,176).

Det tycks således som om flera av dessa forsar

kan ha varit kopplade till en eller flera förkristna 
gudomar. Som påtalats ovan är det vanligt att just 
forsar nyttjats som liminala platser i landskapet, 
där man genom rituella depositioner och offer har 
kommunicerat med gudar och gudinnor. Antagli
gen utgör forsnamnen i Tierp några av de intres
santaste exemplen härpå i hela Norden.

-inge- och -hem-namn
Bland bebyggelsenamnen kan konstateras ett 
inge-namn, representerande en namntyp som för 
östra Mellansverige vanligtvis kan dateras till för
sta halvan eller mitten av det första årtusendet 
efter Kristus.

I centrala Tierpsbygden, norr om kyrkan och 
Torslunda, ligger Fäcklinge (i fæklinghe Di6:26, i 
Føghlinge 1409 or., i facklinghe 1456 or., j fæk
linge 1473 or., i fæklinghe 1497 or.). Namnet har 
tidigare av Manne Eriksson (ip75.72ff.) antagits 
innehålla ett mansnamn fsv. Fughle, en tolkning 
som av såväl ljudhistoriska som typologiskt topo- 
nymiska skäl kan avvisas. Istället har man troligen 
att ansätta ett äldre fsv. *Fceklingi, alternativt *Fæg
lin gi, som utgångsform. Ett sådant namn har ingen 
direkt parallell i Sverige, så vitt jag vet, och heller 
ingen uppenbar etymologi. Till grund borde ligga 
en inbyggarbeteckning *fceklingar eller *fteglingar, 
vilket i sin tur regelmässigt kunde vara bildat till 
ett *fak eller *fag som kunde anknytas till ett ord 
fvn. fäkr m. ’häst’ (jfr. sv. dial, fax), vilket i så fall 
skulle betyda att folket här kallats för ”hästfolket”. 
Med en sådan tolkning bli det öländska bynam
net Stärlinge av stort intresse. Denna by är belägen 
mitt på Öland, omedelbart söder om det bekanta 
Skedemosse, en plats känd genom arkeologiska ut
grävningar som en förhistorisk offermosse, där 
man bl.a. oErat hästar (Hagberg 1967). Namnet 
skrivs äldst i stødhlinge år 1443, och bör innehålla 
ett ord. fsv. stop ’hästflock’, egentligen ’ställe där 
hästar samla(t)s’. Den stora byn Störlinge, en av 
de större på Öland, är antagligen rejält gammal. 
Vid byn finns ett stort gravfält, och från byn finns 
registrerade fynd från romersk järnålder (Stähle 
1946:585). Det förefaller rimligt att sätta namnet 
Störlinge i samband med Skedemosse, och de of
fer av hästar som ägt rum där. Sambandet med
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Fäcklinge blir då att ett ord för häst eller en flock 
av hästar tycks ha paralleller i andra svenska inge- 
namn. Om man vågar dra ut parallellen med Stör- 
linge-Skedemosse, och den kultplats som funnits 
där med omfattande rituella hästoffer, och Fäck- 
linge-Torslunda, och den förmodade kult- och of
ferplats jag antar ha funnits omedelbart söder om 
byn Fäcklinge, är ovisst men lockande.

Normalt räknar man med att zVzge-namn i Sveri
ge bildats till terrängbeteckningar eller till existe
rande ortnamn, såsom sockennamnet Björklinge i 
Uppland, till ett ånamn *Birka e.d., i sin tur bildat 
till ordet björk eller fsv. birki ’björkbestånd’ (Stähle 
1946:490). När inge-namn uppträder med en djur
beteckning som grundord, har man räknat med att 
till grund skulle ligga ett äldre naturnamn som i 
sin tur varit bildat till djurbeteckningen (Stähle 
1946:523ff.), såsom exv. för Björinge i Edebo sn i 
Frösåker, Uppland, som antas vara bildat till ett 
försvunnet sjönamn *Biorn-siör innehållandet or
det björn (Stähle ip46:476ff.).

För att återgå till Fäcklinge, så är en tolkning 
”hästfolket” inte i samklang med hur man idag ser 
på «»^-namnen. Istället finge man för detta namn 
- om man räknar med ett till grund liggande ord 
motsv. fvn.fåkr ’häst’ - överväga ett försvunnet na
tur- eller ägonamn innehållande detta ord. Hur ett 
sådant skall rekonstrueras, är synnerligen ovisst. 
Därför är det frestande att i detta namn se ett till 
grund liggande fceklingar ’hästfolket’, hur nu detta 
skall förstås. En lockande, men måhända vågad, 
tolkning är att knyta detta namn till kultplatsen 
Torslunda intill och här se minne om hästkult.

Möjligen skulle de av Carl Ivar Stähle (1946) 
uppställda teorierna om sakligt och språkligt ur
sprung för de svenska inge-namnen vara i behov av 
revision. Exempelvis borde det idag råda viss tvek
samhet över ursprunget till slutljudande -i {-e) i 
-ingi {-inge). Stahles mening är ju att till ett inbyg- 
garsuffix lagts ett tillhörighetsbetecknande eller 
lokalitetsangivande suffix -ia > -i, således -ing-ia 
(Stähle i946:i6off.). För Stahles teorier om inbyg- 
garavledningar utgör ellipsbildningar och reduk
tion en hörnsten (Stähle 1946:741?.). För exv. alla 
de namn som (liksom kanske Fäcklinge) innehåller 
en djurbeteckning, ett adjektiv eller ett abstrakt 
substantiv, måste Stähle tillgripa ett elliptiskt re

konstruerat natur- eller ägonamn. Möjligen ginge 
det idag att resonera om andra typer av inbygg- 
arbeteckningar än sådana konkreta, så att till ett 
Björinge man kunde överväga att se en inbyggarbe
te ckning *bjørningar syftande på att denna grupp 
av människor haft ett särskilt förhållande till björ
nen, jaktmässigt, animistiskt, kultiskt e.d, eller 
att en grupp av människor sammanslutit sig till 
ett kollektiv av juridiska, religiösa eller politiska 
grunder och erhållit en beteckning mot bakgrund 
av detta förhållande. Frågan om personnamn och 
personbeteckningar kan utgöra bas för nordiska 
inge-namn, borde också mera ingående diskute
ras. Det är påfallande att de nordiska inge-namnen 
getts en så radikalt skild förklaring från övriga 
-inga-namn på germanskt språkområde (se Brink 
1991:67).

Till ett äldre skikt av bebyggelsenamn får även 
föras namn på -hem. I Tierpsbygden påträffas 
Gryttjom (i gryteme 1409 or., j grytem 1423 or., 
grytwwzme 1492 or., i grytøme 1496 or.), ett namn 
som bör vara ett äldre Grythem, innehållande ordet 
gryt ’stenanhopning, stenig terräng’.

-sta(d)-namn
Till de förhistoriska bebyggelsenamnen brukar 
man hänföra de s.k. rto^-namnen. Ortnamns- 
elementets betydelse är mycket omtvistat, vi kan i 
detta sammanhang nöja oss med att översätta det 
med ’gård’. Denna namntyp företräds i Tierpsbyg
den av följande ortnamn:

Ensta (i ændhesta 1409 or., i ændhestad 1426 or.) 
är egentligen två geografiskt åtskilda byar, Väster 
och Öster Ensta, den ena, V. Ensta, belägen någon 
km väster om Tierps kyrka, den andra, Ö. Ensta, 
längre söderut, öster om Husbyborg. Ensta-nam- 
nen har flera paralleller i Sverige, vilka uppvisar 
medeltida skrivningar som Ændi-,Endi-. Förleden 
i tierpsnamnen, som av allt att döma är densamma, 
har givits en intressant tolkning av Manne Eriks
son (1975:73), vilken här ser ordet ände, fsv. cende. 
I ortnamn syftar ofta detta ord på platser och går
dar vid änden av sjöar och vikar, såsom i ortnam
net Vassända (< Vatnscenda; Hellquist 1948:1438). 
Eriksson menar att bebyggelserna fått namn av 
läge invid varsin vik av en stor sjöliknande utvidg-
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ning av Tämnarån, där en vik följt Mungabäcken 
mot väster, den andra Fjällbäcken mot söder. En- 
sta skulle således betyda ’gården vid änden av vi
ken’, och kan äga en direkt parallell i bynamnet 
Endesta i Dalby, avseende en by vid innersta ändan 
av Dalbyviken i Mälaren (Eriksson 1975.76 n. 16). 
Om Eriksson här träffar rätt, skulle detta påvisa 
existensen av en sjöliknande utvidgning av Täm
narån under ungefärligen yngre järnålder, vilket 
förefaller rimligt, att döma av dagens topografi. 
Man skulle kunna överväga att i förleden se ett 
mansnamn *Ænde, men detta finns ej belagt och 
liknande mansnamn, som formellt skulle kunna 
passa, är endast mycket svagt belagda.

Eskesta (j eskestadhom 1409 or., eskestade 1473 
or., i eskistade 1492) tycks av allt att döma ha en 
förled fsv. æske ’dunge, bestånd av ask’, mindre 
troligt mansnamnet Eskil.

Hälistä (alstadhe 1332 or.,1 ?i halstha 1421 
or., Halstada 1535 ghj) har av Manne Eriksson 
(197573) antagits innehålla ordet hall ’berghäll’, 
motsvarande fvn. hallr; jfr. lat. collis ’kulle’. Tolk
ningen är oantastlig, även om äldsta belägg utgör 
ett visst osäkerhetsmoment. Som bekant utgör 
ett uddljudande h ofta ett labilt språkljud, särskilt 
kanske i Uppland, där många dialekter uppvisar 
s.k. ”Roslags-h”, yttrande sig i uttryck som ”jag 
ör inte” och ”Hösterman” (< Österman), varför 
man torde ha att överväga såväl ett äldre Hall(s)- 
som ett Al(s)-. En intressant tolkningsmöjlighet 
uppkommer om man i sammanhanget uppmärk
sammar den geografiskt närstående byn med nam
net Halls (i Haisse 1413 or.), ett namn som tycks 
innehålla ordet hals. Halls, Hälistä och det likale
des i Tierp förekommande Hälsingbo har i äldre 
forskning sammanställts med namnet Hälsingland 
(Nordlander 1911:170), vilket givit upphov till en 
sentida forklaringssagen om att hälsingarna skulle 
ha sitt ursprung från Tierpsbygden, en möjlighet 
som man kan bortse ifrån. Däremot är det möjligt 
att i samtliga tre namn överväga att se ordet hals. 
Manne Eriksson (1975:71) vill koppla detta hals till 
en förhöjning, ett ”åsparti”, varvid namnet Halls 
skulle syfta på denna svaga ås. En möjlighet som 
osökt infinner sig för Hälistä är att koppla detta 
namn samman med den av samme Eriksson antag
na sjövik, som han menar har sträckt sig till Västra

Ensta. Denna vik skulle om den varit smal eller 
haft en inbuktning, såsom förekommer på många 
andra ställen, ha kunnat benämnas för en *hals, vil
ket skulle kunna ligga till grund för Hälistä.

Det är inte helt lätt att förstå om Halls och Hälistä 
skall sammanhållas. Geografiskt tycks de inte kunna 
sammankopplas - avståndet mellan dem är någon 
km. Om inte Hälistä skall ges ovanstående tolkning, 
kunde man i förleden se namnet Halls, varvid Häli
stä kunde tänkas vara en utflyttning från Halls. Att 
så torde vara fallet med det yngre namnet Hälsingbo, 
förefaller troligt. Detta namn innehåller hälsing i 
förleden, säkerligen att förstå som ’Halls-borna el
ler -bon’ och namnet således ’Hals-bornas bodar’.

\Onsta (odensta(t) 1500-t. or., Onsta 1535 ghj, 
Onsta 1540 jb) har avsett en idag försvunnen be
byggelse som legat i närheten av Torslunda. De 
äldre skrivningarna samt det geografiska samman
hanget har föranlett Per Vikstrand (2001:124) att 
försiktigtvis föreslå att förleden innehåller guda- 
namnet Oden, vilket förefaller såväl språkligt som 
realt möjligt, liksom typologiskt ingalunda uteslu
tet. Det skall dock framhållas att man har att räkna 
med ett fornsvenskt mansnamn *Odhin, och då 
mansnamn är vanliga i sta{d)-namns förleder utgör 
detta ett memento för den teofora tolkningen.

Skämsta (j skelmsta 1409 or., j skæmstada 1459 
or., j Skemstadha 1462 or., i skemstade 1492 or., 
i skæmstade 1496 or.) är ett svårtolkat namn, då 
äldsta belägget avviker från övriga äldre belägg. 
Skrivningen från 1409 antyder att förleden inne
håller ett Skælm -, medan övriga medeltida skriv
ningar tyder på ett Skæm-. I förstone vore det när
liggande att här se ett mansnamn, identiskt med 
ordet skälm ’bedragare’ o.d., med detta förbjuds av 
att detta ord är ett medeltida lån från lågtyskan.

Årsta (j aarstadhom 1409 or.) ligger invid Fjäll
bäcken, vilken uppenbarligen kunnat benämnas 
för en å under yngre järnålder. Förleden i namnet 
bör vara genitiv fsv. är, av ordet å.

-by-namn
Förhistoriska torde även följande -by-narrm vara i 
Tierpsbygden. Även -by är omdiskuterat vad gäller 
äldre betydelse, men på samma sätt som för -sta(d) 
kan vi i detta sammanhang översätta -by med ’gård’:
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Bäggeby (i B ægby 1478 Stockholms stads tanke
bok, Begby 1586 jb) är en by som idag uppgått i 
Tierps samhälle. Byn är uppenbarligen förhisto
risk, vilket flera gravhögar i byn vittnar om (Hell
berg 1950:82). Namnet torde som förled ha ordet 
bäck, syftande på något mindre vattendrag som 
runnit här ned till Tämnarån (Eriksson 1975:73). 
Konsonanten k har ganska ofta övergått till g i 
ställning framför ett b såsom i detta namn (Bak- 
kiby >Bakkby > Bagby).

Lundby (lundby 1326, Lwndby 1535 ghj, Lunby 
1540 jb2) ligger norr om kyrkan i Tierp, invid by
arna Frebro och Torslunda. Sannolikt skall detta 
namn tydas som ”byn invid/bredvid en (offer) 
lund”, vilken bör vara Torslunda.

Svanby (i suanoby U114Ó, i Swanaby 1477 
Stockholms stads tankebok, j Swanaby 1478 do, 
wdj swaneby 1491 or., i swanaby 1496 or., Swa- 
neby 1535 ghj) finns alltså tidigt belagt på en 
runsten från sannolikt mitten av 1000-talet som 
står i det närbelägna Gillberga i Tolfta. Namnet 
har vanligtvis antagits innehålla gen. pl. av ordet 
svan, syftande på förekomst av svanar på platsen 
(von Friesen 1930:95; Lundahl 1946:8; Eriksson 
1975:74). Övriga medeltida belägg kan stödja en 
sådan tolkning.

En alternativ tolkning vore att i förleden se ett 
äldre namn på den sjöliknande utvidgning av Täm
narån, som uppenbarligen funnits här, i så fall ett 
äldre *Svani ’svansjön’, även om man egentligen i 
ett gammalt -by-namn i dessa trakter hellre skulle 
vilja se ordet fsv. alpt ’svan’, som påpekas nedan.

Mot dessa förslag kan måhända tala dels att run- 
belägget möjligen skulle kunna representera en 
förled Svano-, dels att man i ett gammalt, förhis
torisk namn åsyftande förekomst av svanar i dessa 
trakter alltså skulle vänta ordet fsv. alpt, såsom i 
Alfia (de alpta 1312) i Hälsingland, Ålta (ij Elpthæ 
1397) i Nacka, Stockholm, sjönamnet Alten i Kul
la, Uppland, sjönamnen Alten i Gagnef och Ärten 
och Ärtsjön i Bjursås, Dalarna, sjönamnet Alten så
väl i Kila som i Norberg, Västmanland, sjönamnet 
Ältaren i Dunker, Södermanland osv. Det finns 
inga uppenbara paralleller till att ”ansur”-runan, 
som ändrar ljudvärde från nasalt q till ett o-ljud 
på 1000-talet (Williams 1990), kan avse ett o-ljud 
men jag vill gärna pröva möjligheten av att en
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ovan ristare här nyttjat denna runa för att ange en 
kompositionsfog i ett svagt femininum. Om denna 
tolkning kan anses möjlig kunde man här i förle
den se ett gammalt försvunnet vattendragsnamn, 
*Svana, på en å/bäck som runnit vid Svanby, san
nolikt ut i Tämnarån.

För ett sådant ånamn låge det nära till hands 
att se den till grund för fågelbeteckningen svan 
liggande ordstammen *swan- ’sång’, som vi på 
annat avljudsstadium återfinner i feng. (ge)swinn 
’musik, sång’, swinsian ’ljuda, sjunga’, lat. sonäre 
’ton, ljud’, sönus ’ljud’ (Hellquist 1948:1121; Niel
sen 1976:398). Fågelbeteckningen svan torde be
tyda ’sångaren’ e.d. från början. Ett av de vanli
gaste namngivningsteman som förekommer bland 
ånamn är just namn som syftar på ljud och läten, 
som man uppfattat från det rinnande vattnet. Ett 
närliggande exempel är sockennamnet Sånga (in 
Sungu 1310) i Ångermanland, som antas vara ett 
äldre namn på Kvarnbäcken och innehålla ett till 
verbet sjunga närbesläktat ord, andra exempel är 
det äldre namnet på Ronnebyån, *Rotn ’den rytan
de’, ett ånamn som också påträffas i Rotnen (och 
Rot) i Älvdalen, Dalarna, Rottnan och Rottneros i 
Fryksdalen, Värmland, och Rottne i Norrvidinge, 
Småland, liksom det till grund för Ope (a Opo 
1346) i Brunflo, Jämtland liggande äldre namnet 
på Opeån (< *Opa), som är en bildning till verbet 
opa ’ropa’, jfr. fvn. óp ’rop, skrik’. Ett ljudhärman- 
de vattendragsnamn *Svana har således många se
mantiska paralleller, även om förslaget måste ses 
som ett hugskott, då runbelägget inte direkt stöd
jer en sådan etymologi av namnet.

Vallby (i walby 1426 or., i waldby 1492 Uldb, 
i Walby 1496 or.) ligger öster om Tämnarån och 
bör innehålla ordet vall, syftande på jämn gräsbe
vuxen mark.

Väsby (in Wästby 1355 avskr., i wesby 1413 or., 
in væsby 1499 Uldb, i væsby 1500-t. or., wesby 
1535 ghj, wesby 1540 jb) innehåller förstås adver
bet väster, vilket berättar att denna gård/by legat 
väster om någonting. Detta senare skulle kunna 
vara kyrkan, så att namnet givits i förhållande till 
kyrkplatsen, men Väsby är antagligen äldre än så. 
Som nedan diskuteras finns det skäl att anta att 
en större sjö funnits i centrala Tierps-bygden, en 
sjö som sträckt sig bort till Hälistä, V. Ensta och
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Munga. Om en sådan sjö har existerat, skulle det 
elegant förklara namnet Väsby, nämligen som går
den/byn väster om, på västra sidan av denna sjö.

tVästerbyn (j vestherbynom 1528 or.) är ett parti
alnamn, d.v.s. namn på en bydel, nämligen västra 
delen av Bro, och som sådant tämligen ungt, äldst 
medeltida.

t Österbyn (i østherbynow« 1528 or.) har följdrik
tigt den östra delen av Bro kallats.

Husby(borg)
Ett särskilt problem utgör namnet Husby (in ty- 
arpahundære ... Husaby cum molendinis 1334 av- 
skr., husaby 1334 or.), idag Husbyborg. Strax norr 
om Husby påträffas flera storhögar (Hyenstrand 
1974:108), ett karakteristikum som känneteck
nar många husaby-orter (Hyenstrand 1974:10361). 
Och som fallet är med flertalet andra uppländska 
husabyar var Husby i Tierp under medeltid en 
kungsgård; i 1500-talets räkenskaper fanns här 3 
kronogårdar (DMS 1:4:69), vilka utgjorde de enda 
kronogårdarna i Tierpsbygden. Husby i centrala 
Tierp torde med andra ord vara en central och vik
tig plats i bygdens forvaltningshistoria.

Det kan visas att ortnamnet Husby (< Husaby) är 
ett sekundärt namn, återgående på en teknisk term 
husaby ’kungsgård’ (Brink 2000). Äldre namn har 
således funnits på dessa bebyggelser. I några lyck
liga fall kan vi konstatera vad detta äldre namn 
har varit, såsom i fallet med Husby i Långhundra, 
Uppland, vars äldre namn har varit fsv. Ærnavi, 
Huseby i Tjølling, Norge, som tidigare haft namnet 
Skhingssalr osv. (Brink 2000). Med största san
nolikhet har Husby i Tierp också haft ett annat, 
äldre namn. Detta är dock ej känt. Om Tämnarån 
tidigare burit namnet *Tierp, vilket alltså var en 
av de möjligheter som finns att förstå bygdenam- 
net, kunde man tänka sig att kungsgården här helt 
enkelt kallats (vidh/at ’invid’) Tierp, men detta är 
bara ett hugskott. Alltnog, området vid och mel
lan Husby och kyrkan har av gammalt helt klart 
utgjort ett maktcentrum i Tierpsbygden, och ome
delbart norr härom, omkring Torslunda, tycks ett 
kultcentrum ha funnits.

Problemet Tuna - Tuva
Helt närliggande terw^y-problematiken är hur 
man skall förstå namnsituationen vid platsen för 
kyrkan och prästgården i Tierp. Av allt att döma 
har kyrkohemmanet under medeltiden hetat 
\Tuna eller Tuva (DMS 1:4:7861). Det skrivs a 
thoua (1465 or.), aa toffwa (1465 or.), i twwa (1526 
or.), Twna (1538), Tuua (eller Tuna) (1544), Twua 
(eller Twna) (1545), Tuna (1546, 1547 och 1548). 
Som DMS antar tycks Prästgården under medelti
den ha kallats Tuna, vilket antyds av ett brev från 
1409.1 detta viktiga brev står: ...jordh i Thuna, som 
Thyerpa kirkia hafthe. Efter kontroll av det äldsta 
belägget, som jag läser som Thuna, inte ThuuaJ 
finner jag det rimligt att räkna med att kyrkan 
uppförts på en plats som burit namnet f Tuna. Till 
samma slutsats kommer för övrigt även Manne 
Eriksson (1975:71) i sin analys. Med andra ord fö
refaller situationen i Tierp, i detta avseende, vara 
identiskt med den i grannsocknen Vendel, där ju 
ett försvunnet t Tuna kunnat rekonstrueras för 
den plats där kyrkan byggts, detta tack vare ett 
distriktsnamn Tonbo hamna ’tunabornas hamna’ 
(Eriksson 1938:611!.). Jag menar att detta förhål
lande styrker möjligheten av att ett t Tuna även 
funnits på platsen för Tierps kyrka.

Om denna hypotes kan visas äga bärighet, styr
ker detta påståendet att i centrala Tierpsbygden, 
vid och mellan Husby och Kyrkan (tTuna), på
träffas ett veritabelt förhistoriskt maktcentrum. 
Tierp sällar sig således till de bygder i Mellansve
rige, vilka uppvisar indicier som av allt att döma 
påvisar förhistoriska maktcentra i form av storhö
gar, tuna-namn och husaby-namn (se Hyenstrand 
1974:103!!; Hellberg 1979:128!!; Brink 1996).

Försvunna sjöar 
på Tierps-slätten?
Tämnarån har sedan gammalt varit känd för sina 
översvämningar om vårarna, varvid stora arealer 
åker- och ängsmark lagts under vatten. Det finns 
ett antal centralt belägna bebyggelsers namn, som 
inte bara antyder, utan fastmer påvisar att en eller 
flera sjöar - egentligen större eller mindre sjölik-
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Figur 2. Hypotetiska försvunna sjöar i Tierpsbygden. 

Figure 2. Hypothetical vanished lakes in the Tierp area.
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nande utvidgningar av Tämnarån - måste ha fun
nits. En grov uppskattning av dessa namns ålder 
tyder på att en eller flera sjöar bör ha funnits här 
under järnålder, kanske också under medeltid. 
Tidigare har bl.a. Manne Eriksson (1975 passim) 
tyckt sig kunna identifiera ett antal sådana sjöar.

Sjukarby ligger i Tolfta socken, strax söder om 
kyrkan. Ett namn som Sjukarby (< Siokarlaby), 
där inbyggarbeteckningen *siökarlar torde kunna 
översättas med ’de som bor vid sjön’, påvisar exis
tensen av en sjö. Redan Otto von Friesen (1915:4) 
insåg detta och rekonstruerade en ”rätt betydande 
långsmal sjö som fordom fans mellan Fors i Tierp 
och Tolfta kyrka före Tämnaråns uppränsning”. 
Lars Hellberg (1950:95) och Manne Eriksson 
(1975:68) instämmer i von Friesens antagande. 
Om denna sjö sträckt sig ända ned till Fors, vid 
Torslunda och Fäcklinge, torde dock vara ovisst. 
Om Svanby innehåller gen. pl. av svan, eller ett 
äldre sjönamn *Svani, får detta namn uppenbarli
gen ses i samband med denna långsmala sjö, där då 
svanar plägat vistas.

En annan, säkerligen större sjö, har funnits i 
centrala Tierps-bygden. Eriksson (1975:68) kallar 
den för ”Tierpssjön”. De mest intressanta indi
cierna för denna potentiella sjö är de båda bynam
nen Yvre (øfraøya 1409 or.) och Yttre eller Yttra 
(yterøya 1409 or.). Som de äldre beläggen påvisar 
döljer sig här ett äldre namn *Öja, belagt år 1338 
som in villa øyo, där namnformen *Öja säkerligen 
är att förstå som en bebyggelsenamnsplural av or
det ö. Dagens bynamn betyder förstås ’den övre’ 
respektive ’den nedre delen av *Öja’, ett typiskt 
ortnamnspar som har många paralleller, exv. Över- 
och Ytterhogdal i Härjedalen/Hälsingland. Rimli
gen har *Öja syftat på en ö eller (uppstickande) 
halvö i denna forna sjö, även om man inte kan 
utesluta andra tolkningar av namnet; ö kan näm
ligen i dialekter och i vissa ortnamn förekomma 
med betydelserna ’uppstickande skär, förhöjning 
i marken’ och ’strandäng, ängsmark längs vat
ten’. Mera hypotetiska indicier på denna sjö utgör 
namnen Östra Ensta (< * Ændistadhir), som alltså 
kan syfta på att det legat i änden av en vik av sjön, 
möjligen skall Västra Ensta förstås på samma sätt. 
Även Hälistä (mera osäkert Halls) skulle kunna ges 
en förklaring utifrån denna sjö, i så fall syftande

på en hals-liknande förträngning av sjön eller en 
vik (in till Västra Ensta) som liknats vid en ”hals”. 
Denna sjö torde, att döma av dagens topografi på 
platsen, ha utgjort den dalsänka som genomrinns 
av Tämnarån, och kan ha sträckt sig från Yvre/ 
Yttrö i söder till Lundby, jämför härvidlag namnet 
Lundbyön (Lundbyön 1549 jb), som förekommer 
i jordeböckerna, kanske till och med Torslunda i 
norr upp till Uppsalaåsen, som kan ha dämt upp 
denna stora sjö, vidare, av allt att döma, med en 
västlig gren strax norr om kyrkan, in mot Hälistä, 
V. Ensta, Munga och Onsta. Antagligen förstår 
man namnet Väsby (< Västby) enklast utifrån belä
genhet väster om, på västra sidan av denna rekon
struerade sjö. Det förefaller möjligt att denna stora 
sjö har tappats på vatten genom människohand. 
Rimligtvis har man tidigt kunnat gräva upp åsge- 
nombrottet vid Uppsalaåsen, för att på så sätt till
skansa sig mer potentiell åkermark och fodermark 
i centrala Tierpsbygden.

Ortnamn
innehållande -karlar
I Mellansverige och på Åland förekommer en 
ortnamnstyp som är karakteristisk för detta om
råde, nämligen inbyggarbeteckningar på -karlar i 
ortnamn på -karlaby. Denna namntyp har utför
ligt diskuterats av Lars Hellberg i hans doktorsav
handling från 1950. I Tierpsbygden förekommer 
Onskarby (odenskarlaby i486 jb, i odensskarlaby 
1500 or.) och Åskarby (aaskarlaby 1426 or., aas- 
karlaby o. 1480 or., askareby 1535 ghj). Det förra 
innehåller en inbyggarbeteckning *odhinskarlar, en 
s.k. ellipsbildning till bynamnet Odensfors (odhins- 
(fors-)karla-by), varifrån Onskarby tycks vara en 
utflyttning, medan det senare namnet innehåller 
ett *äskarlar, åsyftande den ås på vilken Åskarby 
anlagts.

Om man vidgar det geografiska perspektivet nå
got finner man i närområdet namn som Forkarby i 
Bälinge (førikarlaby 1291 or.), en bildning till ett 
ord *føri ’sank eller översvämmad ängsmark’ (jfr. 
Övre och Nedre Föret i Uppsala), Torkarby i Vaksala 
(thorkaleby 1299, thorkarlaby 1316), återgående 
på ett äldre *porkarlar, enligt Lars Hellberg möj-
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ligen elliptiskt bildat till ett försvunnet bynamn 
*Torslunda, Dorkarby i Tolfta (Dudhkarlaby 1409), 
innehållande ett *dudhkarlar, möjligen återgående 
på ett försvunnet naturnamn på Dudhr-, Sjukarby 
i Tolfta (Syokarlaby 1409), till inbyggarbetckning 
*siökarlar, vilket syftat på en sjöliknande utvidg
ning av Tämnarån mellan Fors i Tierp och Tolfta 
kyrka, Bokarby i Vendel (bodakarlaby 1471) till ett 
*bodhakarlar ’de som bor i boda-området (där det 
finns många boda-bebyggelser)’ samt Älvkarleby 
(eluekarlebuj 1167-85), som är en egen socken i 
Örbyhus hd, sannolikt, enligt Hellberg, avseende 
en försvunnen by motsvarande dagens Västanå 
och Östanå, där de som bodde där kallats för *cel- 
vakarlar ’de som bor vid älven (Dalälven)’.

Den senare leden -by i dessa namn kan i några 
fall anses åsyfta ’by’ (d.v.s. en samhörig grupp av 
gårdar), såsom i fallet med Älvkarleby, kanske ock
så i Åskarby, i de flesta andra fall tycks man kunna 
översätta detta -by med ’nybygge’, avseende en 
utflyttarbebyggelse där namnet stundom avslö
jar varifrån initiativet kommit, såsom i fallet med 
Onskarby (< Odensfors), eller karakteriserar den 
terräng, till vilken utflyttningen har skett, såsom 
i fallen Forkarby {ført) och Sjukarby (siö). Detta -by 
torde inte tillhöra det äldre skikt av -by-namn, vilka 
ofta påträffas i Mellansverige, av typen Myrby (< 
Myriby), Säby (< see ’sjö’), Vikby osv, vilka är stam- 
komposita och inte genitivsammansättningar, som 
fallet är med -karlaby-namnen. De senare torde 
vara att hänföra till en tidigmedeltida (kanske till 
och med senvikingatida) bebyggelseexpansion.

Medeltida
bebyggelseexpansion
Under tidig medeltid har norra Uppland erhål
lit ett stort tillskott av bebyggelser med namn 
av medeltida typ, vanligen på -boda eler -bol. Ett 
stort antal nya gårdar och torp har röjts och an
lagts i utkanten av den befintliga bebyggelsen och 
i ren skogsmark. Sigurd Rahmqvist (1996:94) har 
hävdat att de utmarkstorp som växer fram under 
tidig medeltid uppkommer inte genom nykoloni
sation som en följd av ett ökat befolkningstryck, 
utan som en följd av en storgårdsdrift vid huvud
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gårdar. För norra Upplands del har han säkerligen 
rätt. Man kan dock inte bortse från att många ut- 
marksbebyggelser här tillkommer vid samma tid 
som en följd av ett befolkningstryck, som leder 
till nykolonisation på utmark. Så sker helt klart i 
angränsande landskap, som Dalarna, Gästrikland 
och Hälsingland, där vi saknar huvudgårdar un
der medeltiden (åtminstone i Hälsingland), så vitt 
vi vet, och därmed även en storgårdsdrift. Trots 
detta finner vi här en likartad och uppenbarligen 
samtida kraftig nykolonisation av utmarken och 
en nyetablering av nya gårdar.

Av allt att döma äger denna nykolonisation och 
etablering av landbotorp rum under framförallt 
1200-talet (Rahmqvist 1996:92). Tack vare en 
tidig markgäldslängd från 1312, som torde ligga 
alldeles i slutskedet av denna kolonisationsperiod, 
finner vi flera exempel på nyanlagda gårdar, där 
vi uppenbarligen möter den som namngivit -boda- 
bebyggelsen, således vad man kan anta den förste 
bebyggaren: i området som kallas Bodarna i Öst- 
erfärnebo sn anges år 1379 en Sixten äga en gård 
”Bodha”, som senare kallas Sixbo; i Vendels sn kal
las gården Erlandsbo år 1312 för ”Bodha” och bru
kades av bonden Erland; i samma socken kallas 
Igelsbo för ”Yghulsbodha” och ägdes då av en Mats 
Yghulsson, som rimligen var son till den som tog 
upp gården; Järlebo i Harbo socken har uppenbar
ligen sitt namn efter en Järle (Jarler in Jarlabodhum) 
som nämns 1312, eller månne efter dennes farfar 
(Rahmqvist 1996:84).

Vad vi finner här är en namngivning som ännu 
inte ”satt” sig, utan som är typisk i ett namngiv- 
ningsskede av en ny namnkorpus. Man möter 
samma labilitet vad beträffar sockennamnen un
der sockenbildningsskedet (Brink 1990:130). Till 
att börja med benämns platsen ”appellativiskt” 
med det genetiska huvudordet, i detta fall Bodarna 
(;i Bodhum), efterhand som det finns för många 
”Bodarna” att hålla reda på, så uppstår behovet av 
särskiljande förleder. I norra Uppland har det då 
blivit tradition att differentiera ”Bodarna” efter 
den som upptagit eller som bebodde gården, så
ledes tillfogas ett personnamn. Efterhand stelnar 
denna namngivning och namnen börjar att trade
ras ograverade.

I Tierps socken har jag funnit hela 68 boda-
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namn, den överlag i särklass största namngruppen 
således, och åtskilliga flera har helt klart funnits. 
Många av dessa boda-namn har uppenbarligen ald
rig kommit att bli namn på en gård eller ett torp, 
utan har långt fram i tiden fungerat som namn på 
en ut jord eller en utmarksäng. I princip samtliga 
dessa namn har som förled ett personnamn, näs
tan alltid ett mansnamn, antagligen den som först 
röjde marken och uppförde bodar på platsen.

Huvudleden -bodarna (fsv. -böfiar > -boda > -bo) 
har förstås från början avsett förvaringsbodar för 
höfoder, vilka uppförts på utmarken, och där man 
kunnat förvara den hö man bärgade på utmarks
ängarna. Efterhand har i ett stort område i Häl
singland, Gästrikland, Dalarna och norra Upp
land en särskild betydelse av detta -boda uppstått. 
I Hälsingland och Gästrikland kan nämligen dessa 
namn sättas i samband med en företeelse som kal
las bodland, i dialekterna ”bolann”, ”bulann” eller 
”buan” (’bodarna’), vilka i dess utvecklade form 
har utgjort ett slags sekundärbruk inom ett hem
man, normalt beläget i utkanten av den odlade 
bygden, eller på utmarken. Här har en kopia av 
hemgården funnits, dock ej vinterbonad. Vid des
sa bodland fanns hårdvallsängar och man vistades 
här under sommarhalvåret.

De ”bodar” som vi möter i norra Uppland har 
uppenbarligen inte nått ett så avancerat stadium 
som motsvarigheterna i Gästrikland och Hälsing
land, men de torde säkerligen höra samman inom 
ett och samma boda-system, som vi möter i dess 
mest utvecklade form i norra Hälsingland under 
1700-och 1800-talen. Bakgrunden till dessa ”bo
dar” har således varit att på dessa platser ta tillvara 
på hö från framförallt hårdvallsängar och förvara 
detta i bodar. Efterhand har man bosatt sig vid 
”bodarna” och i norra Uppland har de redan under 
medeltiden avskiljts som egna gårdar och torp.

Det skulle ta alldeles för mycket utrymme att i 
detta sammanhang diskutera identifiering och lo
kalisering av alla dessa bod-bebyggelser, liksom att 
försöka tolka dem alla. Nedan förtecknas därför en
dast de av mig kända namnen med eventuella kom
mentarer och försök till att identifiera förlederna.

Agnebo (j agnabodha 1409 or., anngnebo 1540 
jb), en ut jord till Frebro - mn. Agne (ME s. 75), 
tArvidsbo (eruastebo 1540 jb) - mn. Ærnvast, Bar

bo, tp (saknar äldre belägg), ett torp - mn. Bare 
(ME s. 75), Björnbo (i biornæbodtwz 1492 Uldb, 
biörnebo 1540 jb) - mn. Björn (ME. s. 75), Bon
debo (bondebo 1542 jb) - mn. Bonde (ME s. 75), 
Bultebo (bwltaboda 1535 ghj, bulthbo 1549 jb, bul- 
tebo 1541 jb) - kanske ett okänt mn. *Bulte (ME s. 
75), Dansbo (saknar äldre belägg) - mn. Dan (ME 
s. js,),Degerbo (i Digræbothom 1357 avskr., i Dygh- 
robodhuæ 1357 avskr., i dighrabodhu»/ 1409 or., 
degherbo 1540 jb) - till adj. fsv. digher ’stor’, Dym- 
melsbo (i dymmilzboda 1496 or., i dymbisbodha 
1502 or., Dy^melsbo 1535 ghj, demelsbo 1540 jb),
- kanske ett mbin. *Dymmel till fsv. dymbil m. ’trä- 
kläpp, plugg’, fEdsbo (Edzboo Rhezelius 1635-38) 
en försvunnen gård, som enligt J. Rhezelius (s. 187) 
under 1600-talet låg V2 mil söder om Tierps kyrka, 
Farsbo (saknar äldre belägg) - mn. Fadhir (ME s. 
75),Fastebo (j fasthebodhe 1528 or., fasteboda 1535 
ghj) - mn. Faste (ME s. 75), Finnbo (f[i]nnebo 1535 
ghj, fbmebo 1540 jb) - mn. Finne eller app .finne, 
Fogelbo (saknar äldre belägg) - har tolkats innehålla 
mn. fsv. Fughl (ME s. 75), men här torde snarare 
ingå ordet fågel, fsv. fughl, eventuellt ett mn. fsv. 
Fughle, Fornbo (Fornbo Rhezelius 1635-38) - adj. 
forn ’gammal’ (ME s. 75), Forsbo (i forss boo bod- 
haar 1502 or., forsseboda 1540 jb) - väl till byn 
Fors, vilket skrivningen från 1502 antyder: ”fors
bornas bodar”, tFånbo (Fånbo Rhezelius 1635-38), 
enligt J. Rhezelius (s. 187) låg gården på 1600-talet 
3A mil söder om kyrkan i Tierp, Getingbo (saknar 
äldre belägg) - mbin. Geting (ME s. 75), eller sna
rare ordet geting, Gisselbo (i Girsingsbojxim 1357 
avskr., Gyrsensbodhum 1357 avskr., gyslebo 1535 
ghj, gislebo 1540 jb) - mn. Gisle (ME s. 75), en tolk
ning som måste vara fel, om de äldsta beläggen är 
att föra till detta namn, hur förleden skall förstås är 
ovisst, Gubbo (gubbebo 1541 jb) - mn. Gubbe (ME. 
s. 75), Gunnarsbo (gu/mersbo, gu/marsbo 1541 jb,)
- mn. Gunnar, Gåvastbo (saknar äldre belägg) - mn. 
Gudfast (ME s. 75), eller snarare mn. fsv. Gudkvast 
(Mattisson 1992), Hälsingbo (hesinsbord 1541 jb, 
Helsingsbord 1543 ME s. 75, helsingebordh 1546 
jb, helsingebord 1549 jb) - namnet innehåller häl
sing ’person från Hälsingland’ eller möjligen ’per
son boende i Hals’, Idingsboda (idingzbo 1549 jb; 
ingebo 1544 jb !) - förleden har tolkats som ett fsv. 
hydinger ’hydingebo’ (Stähle 1946 s. 452 n. 1), en
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tolkning som måste anses osäker, Iggelbo (j nor- 
raiglabodhut» 1409 or., yggelseboo 1535 ghj, igelbo
1540 jb) - mn. fsv. Ighul (ME s. 76), Ingbo (ingebo
1541 jb), som utgör en del av Vallby - mn. Inge (ME 
s. 7«5), Kastebo (Kastebo 1540 jb), Klingsbo (Klingx- 
bo 1540 jb, i Klinghbodh 1550) - mn. Kling, tKop- 
parboda (jfr. Rahmqvist 1996:12^.) - mbin. koppare 
’kopparslagare’, Kulbo (saknar äldre belägg) - mn. 
Kol (ME s. 76), Källbo (saknar äldre belägg) - mn. 
Kättil (ME. s. j6),Lisselbo (lislebordh 1544 jb) - fsv. 
litla ’lilla’, Lockelsbo (lakkabodoi» 1368 ?, i Lockas- 
bode 1500-t. or., Låkasbo 1535 ghj, Lucusbo 1540 
jb) - mn. Loke (ME s. 76), mera sannolikt torde 
förleden innehålla mn. Lukas, Lågbo (j laghbodha 
1409 or., Lagebo 1540 jb, Lagebo 1541 jb, Lagabo 
1546 jb) - mn. Lage (ME s. j6),Markarbo (i mælka- 
rabodhe 1496 or., merkereboda 1535 ghj, merkarbo 
1641 jb, merkarebo 1544 jb) - innehållande ett tro
ligt *mcelkarlar i förleden (Hellberg 1987:78), med 
oviss syftning, Mickelsbo (in Michielsbodom 1355 
avs kr., i mikilsbode 152Ó or., i michlsboda 1535 
ghj, mechelsbo 1540 jb) - mn. Mickel (< Mikael) 
alternativt innehållande fsv. mykil ’stor’, tMusabo 
(vid myssöö 1541 jb, vid musso 1544 jb, musaboda 
1557 jb), en utfjäll enligt jb,Muskarbo (mwskarleby 
1492 Uldb, muskarebo 1535 ghj, muskarbo 1540 
jb) - detta namn tycks höra ihop med det föregå
ende, innehållande ett *muskarlar bildat till något 
ortnamn Mus-, liksom det föregående, Musa(bo), 
Månkarbo (i mw»karabode 1496 or., munekarebo 
1535 ghj, manckarbo 1540 jb) - förleden innehål
ler mungakarlar ’de som bor i Munga’, fMårtsbo 
(morthinsbo 1540 jb, mortinsbo 1541 jb), en utjord 
enligt jb - mn. Mårten, Nybo (saknar äldre belägg), 
iNöteboda (nothabo, nöthabo 1546 jb, Nöthabo 
1549 jb), en utjord enligt jb - förleden tycks inne
hålla gen. pl. av ordet nöt, fsv. nøt n. ’nötkreatur’, 
?Ordsbo (in oraksbodhum 1341 reg., olinsbo 1540 
jb, vllsingebo 1541 jb, vlsensbo 1544 jb, Olsbo 
1635) - mn. Orager (ME s. 76), en tolkning som får 
anses osäker med tanke på de yngre skrivningarna, 
Pilebo (pyle b o 1541 jb, pilebo 1544 jb), möjligen 
identiskt med Fjällbo (Fielbo 1680 jb)?, båda anges 
som utjordar till Gryttjom i jb, och Pilebo försvin
ner ur jb 1613 medan Fjällbo inkommer i jb strax 
därefter,Piparbo (piparebo 1572 jb, Piparboo 1635) 
- mbin. pipare ’spelman’ (Wahlberg 1985), Pålsbo

(pauelssbo 1535 ghj, pouilsbo 1540 jb, påuelsbo 
1541 jb, Pålsbo 1635) - mn. Påvel, \Ringboda, (j [ri] 
ngew[eds]bodhe 1528 or., Ringuedebo 1540 jb, 
ringuedebo 1544 jb), gården försvinner ur jb 1715 
- mn. Ringvidh, Ruvelbo (j Rawadhabodhum 1409 
or., i roffuedebode 1528 or., Rogellebo 1535 ghj, 
Roffuallabo 1540 jb, Raffualleboo 1541 jb, Rofuel- 
bo 1635) - mn. Ra(gn)valdh, Siggeboda (Ssegeboda 
1541 jb, Siggeboda 1546 jb) - mn. Sigge, Skogsbo (i 
skogsbode 1492 Uldb, Skogzboda 1535 ghj, skogs
bo 1540 jb, Skogsbo 1635) - app. skog, Smedsbo (j 
smedebodha 1502 or., Smijdzbo 1535 ghj, smeds
bo 154 jb, i Smedzboda 1586 Uldb, ij Smedzbode 
1579 Uldb) - mbin. smed, fsv. smijter ’smed’, Stön- 
nansbo (ste[nal]sbodha 1456 or., stenalsbo 1540 
jb, stenasbo 1541 jb, stenalsbo 1544 jb, Stönasbo 
1635) - oviss förled, fSvensboda (j suensbodhurø 
1409 or.) - mn. Sven, \Sävadbo (seuadebo 1541 jb), 
en utjord till Ensta, som försvinner ur jb 1680 - 
mn. Sighvat, \Torensboda (töresbo 1544 jb, torisbo 
1546 jb, Töruedzbo 1549 jb, Torffuedzbod 1557 jb), 
en utjord till Ensta, som försvinner ur jb 1680 - 
månne att jämföra med hals. dial. t(j)örved ’kådrikt 
virke’, Ubblixbo (oblinsbo 1540 jb, ablinsbo 1541 
jb, vplensb 1544 jb, oblinsbo 1546, vplensbo 1549 
jb, obixboda 1557 jb, Obelsboo 1635) - mn. Oblid 
(Wahlberg 1985), Ugglebo (vglebo 1540 jb, wglebo 
1546 jb) - till fågelbeteckningen uggla i gen. pl., 
tUlleboda (ij wllebode 1579 Uldb) - mn. Ulle eller 
Ulve, fUlvestabo (olluasteboda 1541 jb, ouastebo 
1544 jb, wlwastebo 1546 jb), en utjord till Ålfors 
som försvinner ur jb 1613 - mn. *Ulvfast, Villbo (j 
villko ! 1456 or., willebo 1535 ghj, willebo 1540 jb, 
wildbo 1635) - förleden kan innehålla ordet ville-, 
som bland annat ingår i vårt villebråd, och som fö
rekommer i många sammansättningar uppenbarli
gen avseende ’vild, i utmarken förekommande’ osv. 
(Hellquist 1948:1345), Åsbo (åsebo 1544 jb, Åssebo 
1546 jb) - app. ås ’rullstensås’, Ölsbo (Ölsbo 1549 
jb), en utjord till Åskarby - oviss förled, Öndebo 
(endebo 1535 ghj, Öndebo 1540 jb, öndebo 1541 
jb, Ändhebo 1635) - mn. Onde, Östensbo (Östansbo 
1541 jb, Östansbo 1546 jb, Össensbo 1635) - troli
gen mn. Osten.

Utöver dessa medeltida boda-namn påträffas i 
Tierps sn ytterligare medeltida namn. En sådan 
namntyp är den på -arv{et), som kan översättas
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med ’gård eller äga som ärvts’ (Brink lpS^pSff.). 
Hit hör Gundarvet (gwmundzarff 1557 jb), som 
innehåller mn. Gudmund, Hållängsarv (Hollingers 
aruedt 1540 jb), som antagligen är identiskt med 
+Holmgersarvet (holmgerssarffwed t 1526 or.), till 
mn. Holmger, samt Jonsarvet (Jonsaruetdt 1541 jb), 
till mn. Jon.

Slutligen förekommer ursprungliga ägonamn, 
vilka övergått till att bli bebyggelsenamn, sanno
likt under medeltiden, exv. Bredäng (bredenge 1540 
jb), Fjällen (som ærffiældhm liggædis vesthen su»- 
nanffore mu»gekarle giærdhe 1526 or.), som varit 
en urfjäll, d.v.s. en jordäga, som vanligtvis ligger 
inom en annan bys ägoområde, i detta fall såle
des en ”fjäll” som låg sydväst om ”mungabornas” 
gärde, Löt (Lötthen 1535 ghj, på löten 1544 jb, på 
löthe» 1546 jb), till löt ’gräsbevuxen mark utanför 
ägorna och tomterna’, Svedje (suedie 1546 jb), till

svedja ’röjd och avsvedjad äga på utmarken’, Gund- 
fall (gunnefall 1541 jb), som torde innehålla ordet 
fall ’fälld skog som svedjats och beretts till en röj
ning eller en äng’ (Brink 1984:114). ■

Fotnoter
1 Om detta beläggs identifiering och lokalise
ring, se Rahmqvist 1996:111 n. 46, 287 samt jfr. 
Vikstrand 2001:123 f-
2 Ett belägg in lynby 1310 or. har tidigare förts 
till Lundby i Tierp, men som Sigurd Rahmqvist 
(1996:101 n. 10) påvisat, torde detta belägga avse 
ett annat Lundby.
3 Så läser också Manne Eriksson (1975:71) be
läggstället, liksom Mats Wahlberg, SOFI, som 
granskat Erikssons läsningar (anteckningar i mar
ginalen i SOFIs exemplar av Erikssons arbete).
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Summary
Place names and settlement in the Tierp district

T
he Tierp settlement district displays all 
the characteristics of an ancient area, 
for example potential farmland, rich ar
chaeology, old place names. The ancient names 

most likely include nature names such as Tämna
ren, Munga, Untra and of course the parish name 
Tierp. This name is extremely difficult to interpret 
and no one has as yet succeeded. In this study a hy
pothesis is put forward, testing the possibility that 
it is a prehistoric assembly place name, *Tivarp, an 
older name for a rapid in the Tämnaren River (cf. 
modern Fors)(close to Torslunda. This place seems 
to exhibit all the traits of having been a focal point 
in the Tierp region. For example, a pre-Christian 
cult place seems to have existed there, which the 
name Torslunda testifies to as well. Also belong
ing to the ancient names are probably the original 
settlement name, Fäcklinge and Gryttjom.

Topography and several place names indicate 
the existence of a complete water system in Tierp, 
lakes and river expansions that today are all lowe
red and drained. One such passage, damming the 
Tämnaren River, would have been situated just by 
the ridge breach in the Uppsala ridge, at Torslunda 
and Fors. Some place names, such as Sjukarby, Yvre, 
Yttre, Lundbyön and perhaps Ensta, bear witness to 
these lakes. Interesting and fairly unique are the 
religious names of rapids, obviously present by the 
Tämnaren River, Odensfors and Ullfors.

A name like Husby indicates the presence of an 
administrative centre in the Tierp district, in this

instance a central place within a hundred. A Tuna 
name has in all probability existed in the vicinity, 
even though it is uncertain whether this unit pos
sessed the older name Tuna or Tuva. In this re
spect, Tierp resembles the neighbouring hundred 
of Vendel, with one Husby and an adjacent Tuna.

Yet another toponymical characteristic of Tierp 
are the initial inhabitant designations in -karlaby, 
a name type particularly common in Uppland. 
Among those are found names such as Onskarby 
and Åskarby. The names probably date back to the 
later part of the Viking Age or to early medieval ti
mes. The vast majority of place names in the Tierp 
district suggest a significant settlement expansion 
during early medieval times, especially on the 
outlying lands, with names including for example 
-boda, -bol, -sved and -arv(et). Several of the many 
-boda names contain a male name as a prefix, pro
bably representing the initial coloniser.

The place names of the Tierp district are thus 
fairy typical of Uppland, with ancient nature na
mes, among which Tierp should almost certainly 
be numbered, bebyggelsenamn with -inge, -hem, 
-sta(d) and -by. What is significant for the names in 
the region is however some rather unique and ex
citing cultic names, for example Torslunda, Odens- 
fors, Ullfors, and the large number of medieval na
mes, particularly the -boda names, which indicate 
a massive colonisation in the North of Uppland, 
principally during the 12th and 13th centuries. ■
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Medeltid i Tierp
Sigurd Rahmqvist, Upplandsmuseet

T
ierp var under medeltiden och 1500-ta- 
let ett eget härad, ett av de ursprungligen 
tio härader, eller hundaren, som bildade 
folklandet Tiundaland. Först vid 1600-talets bör

jan inordnades häradet i det då nyinrättade Örby
hus härad. De flesta härader i Uppland omfattar 
flera socknar, men Tierp hade bara två: Tierp, som 
var den utan jämförelse största socknen i landska
pet - både till ytan och antalet gårdar, och Tolfta. 
Kyrkan i den senare socknen kallades i början av 
1300-talet ’Tolftakyrka’, vilket är den beteckning 
som används i Upplandslagens kyrkobalk (1296) 
för en kategori av kyrkor skild från en annan ka
tegori, ’hundareskyrka’. Detta innebär att vi här 
har det tydligaste konkreta exemplet på lagens 
begreppspar hundareskyrka - tolftakyrka. Tierps 
kyrka är häradets huvudkyrka, som under äldre 
medeltid haft hela häradet som sin socken eller 
församling, ur vilken tolftakyrkans socken utbru- 
tits, sannolikt under senare delen av 1200-talet.

Skillnaden i storlek mellan de båda socknarna 
framgår av antalet gårdar vid medeltidens slut: 
av häradets drygt 250 gårdar och torp låg endast 
40 i Tolfta socken. Gårdarna var till övervägan
de del av skattenatur - skattegårdarna utgjorde 
cirka 73 procent i Tierps socken och 76 procent 
i Tolfta. Denna dominans för skattejorden är ty
pisk för Norduppland. Liknande andel föreligger 
i grannsocknarna Västland och Östervåla, medan 
socknarna i öster, Tegelsmora och Österlövsta, 
har omkring 90 procent skattejord. Den världs
liga frälsejorden i Tierps härad utgör mindre än
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20 procent. Redan dessa siffror visar att vi har att 
göra med en bondebygd.

I 1540-talets jordeböcker redovisas skattejorden 
i Tierps härad, liksom i många andra uppländska 
härader, under åttingar, inte under socknar. De åtta 
åttingarna (åtting = åttondel) redovisas i geografisk 
ordning med början vid Tierps kyrka: Kilbo åtting 
omfattar nordvästra delen av Tierpsslätten (bl.a. 
Väsby och de stora skattebyarna Halls och Munga) 
samt den nordvästra skogsbygden, där samtliga 
ortnamn har efterleden -bo (-boda). - Svanbo åt
ting har namn efter Svanby, som består av fem 
skattehemman, och omfattar dels ett par byar på 
västra sidan av Tämnaråns dalgång norr om åsge- 
nombrottet, dels den norra skogsbygden väster om 
åsen (t.ex. de små byarna Bredänge, Bäcklösen och 
Dymmelsbo samt de avlägset liggande byarna Me- 
hede och Untra). - Sjukar åtting, som har sitt namn 
efter Sjukarby, omfattar flera byar i dalgången läng
re norrut, både inom Tierps socken och Tolfta sock
en. - Vadkar åtting är särskilt intressant, eftersom 
dess namngivande huvudby Vad (Västra och Östra) 
ligger utanför häradet, i Västlands socken i Norra 
Roden, där denna del av åttingen omfattar även 
Åkerby och Gällbo. Inom Tierps härad omfattar 
åttingen ett par byar på östra sidan av ån och den 
nordöstra skogsbygden (t.ex. Domarbo, Pålbo och 
Ralbo). - Fröbygge åtting omfattar dels några byar 
på östra sidan av dalgången (t.ex. Frebro, som givit 
åttingen dess namn, Fors och Vallby), dels den östra 
skogsbygden, där samtliga ortnamn har efterleden 
-bo (-boda). - Eskesta åtting har namn efter Eskesta,
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Figur i. Tierps slättbygd - ortnamn, by gränser och fornlämningar (efter Rahmqvist ip8 o).

Figure i. The central plain ofTierp -place-names, village boundaries and prehistoric graves (after Rahmqvist
ip8o).

A
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den största byn i häradet (tio skattehemman och ett 
kyrkohemman, jordetalet 12 markland), och omfat
tar dels sydöstra delen av Tierpsslätten (huvuddelen 
av Eskesta samt Årsta och Yttrö), dels den sydöstra 
skogsbygden (bl.a. byarna Degerbo och Månkar- 
bo). - Ullfors åtting omfattar ett par byar på sydväs
tra delen av slätten söder om Tämnarån (Ullfors, 
Ålfors och huvuddelen av Yvre) samt tre ensamgår
dar i skogsbygden söder därom (t.ex. Ubblixbo).
- Gryttjoms åtting omfattar den centrala och västra 
delen av Tierpsslätten (t.ex. byarna Gryttjom, Bro, 
Väster-Ensta och Vida) samt den avlägset liggande 
byn Djupa och ensamgården Ingborgbo, som ligger 
i närheten av Aspnäs.

Åttingarna hade enligt Upplandslagen en funk
tion i den lokala skatteuppbörden men spelade 
också en roll inom rättsväsendet. Varje åtting hade 
ansvar för broar som skulle underhållas gemensamt 
av flera byar inom åttingen. Ansvarig var åttings- 
mannen som utsågs för ett år i taget bland årring
ens skattskyldiga bönder. Indelningen var till sin 
karaktär rent världslig och hade ingenting med den 
kyrkliga indelningen i socknar att göra. Anmärk
ningsvärt är att åttingsindelningen i Tierp behölls 
ända till 1556, när den i många andra härader, sär
skilt i sydöstra Uppland, betraktats som inaktuell i 
början av 1540-talet eller redan före 1540.

Ännu under 1400-talet hade Tierps härad en 
något större utsträckning än den vi känner genom 
1500-talets jordeböcker och senare tiders kartor. 
Den del av Vadkar åtting som hörde till Västlands 
socken (se ovan) låg enligt 1409 års räfstetingsbrev 
i Tierps härad, inte i Norra Roden. Av samma brev 
framgår att Hindersbo, Holvarbo och Gundbo i 
Östervåla socken, granngårdar till Ingborgbo, hör
de till Tierps härad. Av källmaterial från 1300-talets 
mitt framgår vidare att den intilliggande sätesgår
den Aspnäs också hörde till Tierp. Detta innebär 
att ungefär halva Tämnaren under större delen av 
medeltiden legat inom Tierps gränser. Fisket i den
na sjö har säkert varit en värdefull tillgång, ty däri 
hade kungen en andel som hörde till Husby i Tierp, 
den enda kronoegendomen i häradet. Notiser i lag- 
mansdomboken 1490-94 tyder på att gränsen mel
lan Tierp och Västland och mellan Tierp och Våla 
(Aspnäs-godset) ändrats under denna tid.

Tierps härad gränsade i sydväst till Våla härad,
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som omfattar flera mindre bygder inom Täm- 
naråns övre avvattningsområde, sydväst och nord
väst om Tämnaren, och nära Dalälven. Våla är ett 
nybildat härad, organiserat under 1200-talets se
nare del, sedan befolkningen ökat genom omfat
tande kolonisation i skogsområdena mellan kärn- 
bygderna, vilka troligen har vikingatida ursprung. 
Dessförinnan hörde hela området till Tierp som 
ett stort utmarksområde av allmänningskaraktär, 
utnyttjat för jakt, fiske, foderfångst mm.

Ortnamnen i Tierp uppvisar en intressant fördel
ning på olika typer. På själva Tierpsslätten, inom 
vad som med hänsyn till odlingsmarkens nivå över 
havet måste anses vara den äldsta bygden, domi
nerar de allra äldsta ortnamnstyperna, som namn 
på -sta, enkla namn och naturnamn. I Tämnaråns 
dalgång norr om åsgenombrottet är den karakte
ristiska namn typen den med efterleden -by, vilken 
på slätten representeras av endast tre fall. Det som 
emellertid är mest utmärkande för Tierp är det sto
ra antalet namn på -bo eller -boda, vilka i de flesta 
fall har medeltida personnamn i förleden. Dessa be
byggelseenheter ligger som ensamgårdar eller små 
byar utspridda i de vidsträckta skogsområden som 
omger den öppna centralbygden. Man kan urskilja 
tre sådana större, mer eller mindre sammanhäng
ande ”boda-områden”, ett i öster, ett i söder och 
ett i nordväst. Det framgår av medeltida uppgifter 
och av äldre kartor att dessa ”boda-områden” till
kommit genom kolonisation under äldre medeltid, 
särskilt 1200-talet, på häradets allmänningsskogar. 
Nybyggarna har fått ärftlig äganderätt till sin jord 
och blivit skyldiga att erlägga skatt till kungen och 
kronan, precis som skattebönderna i de gamla by
arna i jordbruksbygden.

På slätten och i Tämnaråns dalgång finns påfal
lande liten andel frälsejord och ingen antydan om 
något större sammanhängande godskomplex som 
kunde påminna om det som finns i Vendels central
bygd. Viktigast är Lundby, som låg närmast norr 
om Tierps kyrka och prästgård. Byn ägdes helt av 
godsägarna på Aspnäs och bestod av sex lika stora 
gårdar. I centralbygden ligger även Öster-Ensta 
om två gårdar, som också hörde till det senmedelti
da godset under Aspnäs. Sydväst om kyrkan ligger 
Hälistä med de numera försvunna underlydande 
torpen Backan och Löten. Under 1300-talets förra
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hälft var Hälistä av allt att döma en lågfrälse sä
tesgård. Det gäller också Bro i Tolfta socken med 
flera underlydande torp. I utkanten av slättbygden 
och vid Tämnaråns övre lopp ligger Onskarby, som 
består av endast frälsejord. Byn har under 1300-ta- 
let bildat ett litet gods tillsammans med Odensfors 
och flera underliggande torp, vilka vid medeltidens 
slut kom att ingå i godset under Aspnäs.

Källmaterialet från den egentliga medeltiden 
är för Tierp mycket sparsamt. Endast få brev som 
utfärdats på häradstinget är bevarade, det äldsta 
från 1413, där 13 bönder är omnämnda som fastar 
och vidervarumän (två). De bor alla i några av de 
stora skattebyarna på Tierpsslätten: fem i Halls, 
två i Väsby, tre i Gryttjom och tre i Munga. I ett 
brev från 1426 omnämns 12 fastemän: tre bönder 
bor i Frebro, tre i Väster-Ensta och en i vardera 
Fors, Yvre, Ullfors, Åskarby och Vallskoga samt en 
i Åkerby i Västlands socken.

Det är lätt att i ett Uppsala- eller Stockholmsper
spektiv uppfatta Tierp som en perifer, mindre viktig

bygd, men faktum är att slätten uppströms åsgenom- 
brottet vid Torslunda är den äldsta större samman
hängande odlingsbygden i hela Uppland. Den bör ha 
haft fast bosättning åtminstone sedan bronsåldern, 
kanske till och med ända sedan yngre stenåldern.

Tierp har genom hela historien varit tydligt 
skild från andra uppländska jordbruksbygder. Ge
nom att den ligger norr om den stora vattendela- 
ren i norra Uppland, har bygden alltid varit vänd 
norrut. I mycket, inte minst klimatförhållandena, 
påminner den om äldre bygder i Norrland. Ge
nom att lerjorden i Tierp har hög kalkhalt är för
utsättningen för åkerbruk lika god som i de öppna 
bygderna i sydligare delar av Uppland. Byarnas 
tillgång till naturlig äng och utmarker är dessutom 
utomordentligt goda, bättre än på de flesta håll i 
Uppland. Tierp framstår som en gammal, av allt 
att döma välmående bondebygd, som i äldre tider 
i mycket levt ett eget liv. Det är därför intressant 
att konstatera att det tidigast kända häradssigillet i 
Uppland är belagt för just Tierp, omnämnt 1356. ■
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Summary
Medieval Tierp

I
n the Middle Ages Tierp was one of the ten 
original hundreds (Sw hundare) that com
prised the province (Sw folkland) of Tiun- 
daland. Unlike other hundreds in Uppland Tierp 

had only two parishes: Tierp, the largest parish 
in the province, and Tolfta, which was formed in 
the late thirteenth century around a church called 
Tolptakirkia (1314). In this parish there were in the 
early sixteenth century a mere 40 farms and crofts 
out of a number of 250 in the whole hundred. 
The church of Tierp is the most evident example 
of the hundredal church (Sw hundaris kirkia), as 
mentioned in the provincial law of Uppland, con
firmed by the king in 1296.

The majority of the farms, some 75 per cent, 
were owned by yeoman-farmers or freeholders 
(Sw skattebönder). Less than 20 per cent of the land 
belonged to the nobility, and the Crown owned 
only one hamlet, Husby, of four tenant holdings 
and a water-mill. In the early fourteenth century 
an aristocratic fortified manor, called Aspnäs, was 
established in the forested southwestern part of 
Tierp. Most of the underlying estate seems to have 
been acquired by the landowners from yeoman- 
farmers and the local gentry.

In the Middle Ages the hundred of Tierp was 
divided, for purposes of taxation and jurisdic
tion, into eights (Sw åtting), each one named 
after a major village on the central plain, for 
instance Frebro, Eskesta, Ullfors and Grytt- 
jom. This entirely secular subdivision was kept 
in use as late as 1556, many years later than in
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most of the other hundreds in the province.
Before the early sixteenth century Tierp had 

within its boundaries nearly half of Lake Täm- 
naren, the biggest lake in Uppland. The other half 
belonged to the neighbouring hundred Våla which 
was established in the thirteenth century. This dis
trict is entirely different from Tierp - it is predomi
nantly forested with a number of small Viking Age 
settlement areas and, in between, extensive areas 
colonised in the early Middle Ages and character
ized by small hamlets and isolated farmsteads. Be
fore Våla became a hundred of its own, the whole 
district probably served as a vast common, used 
by the inhabitants of Tierp for hunting, fishing, 
provision of fodder for the winter, firewood and 
timber etc.

The central plain in Tierp contains quite a 
number of comparatively large villages, of six to 
eleven farms, most of which were owned by yeo
man-farmers. Most of the place-names belong to 
the oldest categories, such as those ending in -sta 
and -hem. Further to the north, along the valley of 
the river (Tämnarån) and at a lower level, we find 
many place-names ending in -by, such as Svanby 
and Vallby, which are decidedly younger but still 
pre-medieval. A characteristic feature in Tierp is 
the predominance of names ending in -boda in the 
forests surrounding the plain and the river valley. 
These place-names represent the colonisation that 
took place in the early Middle Ages, mainly dur
ing the thirteenth century. Most of them have as 
their first element a personal name, doubtless that
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of the first settler who held the land with the full 
right of inheritance.

Situated north of the main watershed in the 
north of Uppland, Tierp is facing north, and it is 
clearly isolated from the rest of the province. Me
dieval Tierp has all the characteristics of an old 
prosperous agricultural community. ■



Befolkningsökningen 
i Vallby by
Tiden kring storskiftet och laga skiftet

Mats Pettersson, Sveriges lantbruksuniversitet, avdelningen fór agrarhistoria

N
är man studerar mantalslängder och 
husförhörslängder över Vallby by i 
Norduppland från perioden mellan 
storskiftet (1787) och lagaskiftet (1865) kan man 

ana en kraftig befolkningsökning. Den totala be
folkningen inom byns ägor ökade under den här 
perioden med 61 procent. Den befolkningsökning 
som skedde mellan skiftena var större än förväntat 
utifrån ökningen av åkerarealen. I skifteskartor
nas beskrivning finns storleken på åkern angiven 
samt dess gradering, så kallad ”grad” (avkastning 
på åkermarken, den graderades från 1-10 där 1 var 
värdefullast och 10 värdelös åkermark).

I samband med skrivandet av en analys - över
siktlig historisk landskapsanalys som behandlade 
Vallby by - uppkom några frågor som inte kunde 
besvaras inom ramen för projektet. Arbete hade ut
förts i samband med E/pgrävningarna inför motor
vägsbygget mellan Uppsala och Mehedeby. Analy
sen var ett beställningsarbete från Upplandsmuseet 
till SLU Ekonomiska institutionen Agrarhistoriska 
avdelningen med Clas Toliin som projektledare 
(Toliin rn.fi. 2007).Inom ramen för kursen Agrarhis
toria 2 var tanken att ta upp några av de obesvarade 
frågorna i form av en uppsats. Med utgångspunkt 
från denna uppsats har den här artikeln skrivits.

Syfte och frågeställningar
Syftet med artikeln är att svara på följande frågor 
som kan kopplas till befolkningsökningen i Vallby 
vid tiden för den agrara revolutionen.

1. Hur stor var befolkningsökningen bland de 
besuttna respektive de obesuttna under perio
den 1787-1865 (tiden mellan skiftena)?

2. Utifrån bördighet på åkerytorna, fanns det här 
en skillnad mellan de två grupperna besuttna 
respektive obesuttna?

3. Hur stor var åkerarealen/person vid storskifte 
respektive laga skifte för de två grupperna? 
Hur stor var ökningen av åkerarealen för des
sa två grupper? Hur nära låg de obesuttna det 
så kallade ”fattigdomstrecket” vid tiden för de 
två skiftena?

4. Kan en kompensation för brist på åkerareal 
spåras i bouppteckningarna? Kan järnbrukens 
ökade efterfrågan på kol ha varit en möjlig
het att kompensera för denna brist i form av 
arbetstillfällen för de obesuttna? Och i så fall 
vem stod för produktionsmedlen? Hur ut
vecklades produktionsvolymen av malm un
der den här perioden?

Avgränsning
Perioden som ska behandlas har avgränsats till ti
den strax före storskiftet 1787 fram till tiden strax 
efter lagaskiftet 1865. Detta med tanke på att det 
från den här tiden finns både ett bra kartmaterial i 
form av skifteskartor och ett skriftligt källmaterial 
i form av mantalslängder och bouppteckningar.

Det geografiska området som behandlas är bara 
Vallby bys inäga och utmark, vid denna tid beläget 
i Tierps socken Örbyhus härad Uppsala län.
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Källmaterial
Källmaterialet består av längder ur arkiven - man- 
talslängder och bouppteckningar vilka förvaras på 
landarkivet i Uppsala samt storskaliga historiska 
kartor vilka förvaras på LMV i Gävle- storskiftes- 
kartor från 1787 och lagaskifteskartor från 1865. 
Kartorna har tidigare i samband med det ovan 
nämnda projektet excerperats och rektiherats.

Kartorna
I syftet nämndes att den befolkningsökning som 
skedde mellan skiftena var större än förväntat 
utifrån ökningen av åkermarken. För att klargöra 
om en brist på åkermark förekommit och i så fall 
för vilka grupper, var det nödvändigt att göra siff
rorna för åkerarealen jämförbara mellan de båda 
perioderna. Arealberäkningen gjordes såväl på in- 
äga som på utmark, alltså för de besuttna (de som 
ägde mantalsatt mark) såväl som för de obesuttna 
(de som levde på icke mantalsatt mark, bland an
nat arbetare, torpare och soldater).

I storskifteskartans kommentar från 1787 redovi
sades åkerarealen endast för inägan. En motsvarande 
siffra för utmarken fanns inte i kartkommentaren. 
På laga skifteskartan från 1865 redovisades däremot 
åkerarealen som summan av inäga plus utmark.

För att kunna beräkna hur mycket åkermark 
som fanns att tillgå per person vid storskiftet res
pektive laga skiftet måste alltså siffrorna göras 
jämförbara. Ett sätt att göra detta var att beräkna 
åkerarealen direkt ur kartbilden.

Kartorna hade förminskats till skala 1:10 000 
vilket betydde att varje kvadratmillimeter motsva
rade 1 ar (100 m2). Med hjälp av ett transparant 
millimeterpapper och lupp gjordes ytberäkning- 
arna på förminskade kopior av de båda original
kartorna. De rektifierade bilderna användes alltså 
inte i detta moment, detta för att minska risken 
för förvrängningar i kartbilden. Huruvida den his
toriska kartan låg rätt i förhållande till det ekono
miska kartbladet saknade här betydelse eftersom 
syftet med beräkningen var att se förändringar i 
åkerareal över tid.

Längderna
På landsarkivet i Uppsala finns, bland många andra 
längder, bouppteckningar och mantalslängder att 
tillgå. Längderna kan man beställa fram både i form 
av mikrofilm och vid behov även som original.

Genom att studera mantalslängderna kan man 
nå befolkningstalen för såväl besuttna som obe
suttna under perioden: slutet av 1700-talet fram 
till 1900-talets början.

Undersökning
I bouppteckningarna finns noga angivet vad per
sonen ägt vid sin död. Detta är oftast uppställt i 
ordningen: silver, koppar, husgeråd, verktyg, åker- 
och körredskap, kreatur samt kontanter och even
tuella skulder. Troligen kan personens ålder ha be
tydelse för hur väl dessa ägodelar representerar ett 
verkligt komplett bohag då äldre personer innan 
sin död troligen överlåtit en del av jordbruksred
skapen och kreaturen på den yngre generationen. 
Med tanke på detta är det naturligtvis viktigt att 
gå igenom ett så stort material som möjligt.

Att läsa och tolka längder kan vara mycket tids
ödande då de ofta är svårlästa och mikrofilmen 
inte alltid håller en hög kvalitet. I vissa situationer 
kan det vara nödvändigt att beställa fram original
handlingarna som man också kan få kopierade.

Som tidigare nämnts ökade befolkningen i 
Vallby by under perioden med 61%. Jämför man 
befolkningsökningen mellan grupperna besuttna 
respektive obesuttna blir bilden annorlunda. Det 
visar sig vara de obesuttna som stod för hela ök
ningen. Deras antal mer än fyrdubblades (ökade 
med 336%) medan gruppen besuttna var kon
stant. Den uppodlade åkermarken ökade under 
samma period med 43 procent.

I husförhörs- och mantalslängder kan man ana 
att det var familjer vilka omnämns såsom ”arbe
tare” som stod för den största del av befolknings
ökningen, övriga inom gruppen obesuttna var 
torparna, soldaterna, hantverkarna, backstugusit- 
tarna samt inhysejonen (fig. 1).

Böndernas åkrar på inägan ökade något under 
denna tidsperiod, från 0,53 ha/person vid stor
skifte till 0,60 ha/person vid lagaskifte. Den lilla
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Figur i. Befolkningsfördelning inom 
grupperna besuttna respektive obesuttna 
kring storskiftet respektive lagaskiftet i 
Vallby by.
Figure i. Population distribution 
within the groups landed gentry 
and landless at the time of the land 
redistributions (laga skiftet and 
storskiftet) in Vallby village.

100 personer

Besuttna HantverkareBesuttna

Torpare

Soldater
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Hantverkare
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LagaskifteStorskifte

areal åker som de obesuttna var tvungna att klara 
sig på ökade däremot helt försumbart och låg hela 
tiden mycket nära existensminimum, 0,25 ha/per
son vid storskifte till 0,26 ha/person vid lagaskif
te (hg. 3). ”Gränsen mellan backstuga och torp 
ansågs på 1800-talet ligga vid 0,25 ha/person” 
(Gadd 2000:90) det så kallade fattigdomsstrecket. 
Lagaskifteskartan och dess kartkommentar visar 
att de intagor som togs upp av de obesuttna på 
utmarken hade sämre bördighet än den som bru
kades av de besuttna bönderna.

Torpare hade alltså generellt sämre avkastning på 
sina åkrar som ofta var just intagorna (nyodling
arna på utmarken). Kunde man hjälpa upp standar
den med någon binäring, till exempel genom kol- 
ning samt körning av kol och malm till bruken?

Skiftena
Antalet besuttna i Vallby by vid tiden för stor
skifte var enligt mantalslängderna (£111:2$, 1787 
och £111:27, 1788) 96 personer och antalet obe
suttna 22 personer. Åkerarealen/person var för de 
besuttna 0,53 ha/person och för de obesuttna 0,25 
ha/person (hg. 3).

Det fanns mycket lite åker utanför inägan och

den som fanns hade god närhet till torpbebyggel
sen (hg. 2)

Någon uppgift om gradering av åkermarken 
hnns inte från tiden vid storskiftet.

Exempel på kol- och malmslädar i bouppteck
ningarna hnns i princip inte från den här tiden.

Antalet besuttna i Vallby by vid tiden för laga 
skift var enligt mantalslängderna (EIIE73,1864 och 
EIII74, 1865) 94 personer och antalet obesuttna 
96 personer. Åkerarealen/person på Vallby var vid 
tiden för laga skifte för de besuttna 0,60 ha/person 
och för de obesuttna 0,26 ha/person (hg. 3).

Bouppteckningarna från denna tid visar att det 
var de besuttna som ägde kolslädarna och malm
slädarna.Torpens närhet till sin åkermark hade vid 
tiden för laga skiftet minskat (hg. 2).

De besuttna - bönderna - hade i snitt en lägre 
”grad” på sina åkermark (d.v.s. högre avkastning/ 
yta) än torparna vars åkrar låg på sämre jordar. 
Torparna var alltså överrepresenterade på den 
sämre åkermarken. I kartans kommentar kan man 
dock se att de ytmässigt blev kompenserade för 
den lägre avkastningen. Men yta åker per person 
var fortfarande densamma som vid storskiftet, 
0,26 ha/pers. I och med detta uppstod en brist på 
åkermark för den obesuttna klassen.
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Figur 2. Vallby bys inäga och utmark. Kartan illustrerar dels de obesuttnas närhet till sin åkermark vid tiden för 
storskiftet 1787 samt den minskade närheten vid tiden förlagaskiftet. Dessa ytor framträder då man jämförde båda 
rektifierade skifteskartorna. Gula ytor är åker som finns med på storskifteskartan men inte på laga skifteskartan. Blåa 
ytor är nyodling som tillkommit fram till 1865.

Åkerareal och befolkningsutveckling mellan skiftena

Storskifte 1787 Laga skifte 1865

Ha åkermark på inäga plus utmark
56,6

Ha åkermark på inäga plus utmark
81,3

Ha åker/besuttna på inäqa 
51/96

Ha åker/obesuttna på utmark 
5,6/22

Ha åker/besuttna på inäga 
56,4/94

Ha åker/obesuttna på utmark 
24,9/96

Ha åkermark/person 0,53 Ha åkermark/person 0,25 Ha åkermark/person 0,60 Ha åkermark/person 0,26
Om åkermarken fördelas jämnt över besuttna och obesuttna 
0,48

Om åkermarken fördelas jämnt över besuttna och obesuttna
0,43

Figur 3. Hektar åkermark/person på inäga respektive utmark vid storskiftet 1787 respektive vid laga skiftet 
1865. Siffror som angivits med fet stil är hämtade ur de historiska kartornas kommentar, siffror som angivits med 
normalstil är beräknade direkt ur kartbilden.

Figure 3. Amount of hectares per person on infield and outlying land respectively by the storskiftet 1787 and the laga 
skiftet 1865. Numbers given in bold type are taken from the commentaries to the cadastral maps. Numbers in normal 
type are calculated directly from the map.
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Figure 2. The infield and outlying lands of Vallby. The map illustrates the proximity ofthe landless to their arable 
lands by the storskiftet 1787 and the reduced proximity by the laga skiftet. These areas appear when both rectified land 
distribution maps are compared. Yellow surfaces are fields marked on the storskiftet map but not on the laga skftet map. 
Blue surfaces are new fields, added up until 1867.

Befolkningsökningen
Storleken på befolkningen i byn var relativt kon
stant under perioden mellan skiftena medan 
befolkningstalet hos de obesuttna - arbetarna, 
torparna, hantverkarna, backstugusittarna och in- 
hysejonen - ökade med nästan 340 %, d.v.s. mer än 
fyrdubblades (hg. 1 & 4).

En viss nyodling skedde under perioden år 
1787-1865. Den gjordes i första hand genom dik
ning på tidigare ängsmark samt på skogsmark men 
även på ”backar i åkergärdet” och genom dikning 
av myrmark. Storleken på den nya åkermarken 
inom inägan var ca 5 ha och på utmarken ca 19 ha.

Utifrån villkoret att närhet till odlingsmarken 
var av största vikt kan här antas att nyodlingarna 
inom inägan brukats av de besuttna och åkrarna

samt intagorna på utmarken brukats av de obe
suttna. Man ser då att bondbefolkningen vid la- 
gaskiftet fått det något lite bättre i form av mera 
åkerareal (från 0,53 ha/person till 0,60 ha/person) 
medan villkoren för de obesuttna i princip är oför
ändrade (från 0,25 ha/person till 0,26 ha/person). 
Den faktiska arealen åker/person var densamma 
vid stor- respektive lagaskifte för de obesuttna. 
Men eftersom det generellt var sämre avkastning 
på dessa intagor jämfört med odlingsjorden på in
ägan så minskade möjligheterna att försörja sig på 
jorden för människorna på utmarken, de på icke 
mantalsatt jord. Dessutom ökar avståndet något 
till åkrarna för de obesuttna.

Orsakerna till att befolkningen ändå kunde öka 
måste sökas i annat än åkermarkens areal.
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Vallby by 1787 Vallby by 1865

Figur ą. Avgränsningen av byn med dess gårdar markerade vid tiden för storskifte (år 1787) respektive laga skifte 
(år 1865).

Figure 4 Delimitation of the village with its farms marked at the time of the storskiftet (1787) and laga skiftet 
(1865) respectively.

Diskussioner och slutsatser
Utifrån studier av både historiska storskaliga kar
tor samt längder, såsom bouppteckningar och 
mantalslängder, har ett jämförbart material kun
nat framställas för åkerarealer för besuttna och 
obesuttna vid de två skeendena - stor- respektive 
lagaskifte. Hänsyn har även tagits till bördighet på 
åkermark som brukats av respektive grupp.

Befolkningsökningen som sker under perioden 
1787-1865 kan härledas till enbart den obesuttna

delen av befolkningen. De obesuttna ökade med 
336%, och det var gruppen arbetare som stod för 
den största delen. Nyodlingen i form av intagor 
(små nyodlingar på utmarken) var inte tillräcklig 
för att försörja den ökande befolkningen. Fastän 
åkermarken/person bland de obesuttna inte mins
kat under perioden hade nyodlingarna på utmar
ken en sämre avkastning än den på inägan vilken 
kan ses på graderingen av åkerytorna. I och med 
detta uppstod en brist som måste kompenseras 
men hur? En del av en möjlig förklaring kan vara
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Figur 5 .Antalet malm- och kolslädar som finns noterade i bouppteckningar från Vallby by under perioden 
1791-1897. Varje punkt motsvarar en bouppteckning.
Figure 5. The number ofore sleds and charcoal sleds noted in estate inventories from Vallby village during the 
period 1791-1897. Each dot indicates one estate inventory.

att arbetare och torpare kompletterade sin inkomst 
genom att sköta transporten av kol och malm till 
bruken. Järnbruken som vid den här tiden ökade 
sin produktion av stångjärn.

Mot slutet av perioden 1770-1870 tenderar gruv
brytningen av malm öka. Den verkligt dramatiska 
ökningen inträffar på 1870-talet. Transporterna 
av malm från D annemoragruvan till Ullfors bruk 
sköttes av Tierpsbönder (Paju 2002).

I bouppteckningarna ökar antalet kol- och 
malmslädar markant under början av 1800-talet 
för att vid mitten av seklet åter börja avta (hg. 5). 
Men de som äger dessa slädar och kärror var bön
derna, vilket kan tyda på att de obesuttna arbetar 
med körning och kolning direkt åt bönderna. Men 
det är bruken som är beställare av kol och malm.

Minskning av kol- och malmslädar i boupp
teckningarna vid 1800-talets mitt skulle kunna 
förklaras av att ”bolagstorp” (torp på utmarken 
som ägdes av skogsbolag) vid den här tiden bland 
annat börjar uppträda på Vallby bys marker. Bo- 
lagstorpen tar i så fall över en stor del av kol- och 
malmtransporterna till bruken.

Järnbruken i bruksbygden ägde så kallade bo- 
lagsgårdar. På bolagsgårdarna bodde skogsarbeta
re, kolare och körare som producerade och trans
porterade kolet. Någon gång efter lagaskiftet 1865 
fram till 1920 byggde bolaget Stora Kopparberg 
bolagsgårdar på mark som de ägde, bland annat
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i Vallby. På den södra delen av Vallby bys inäga 
är ett antal torpgrunder påträffade i samband med 
inventeringen inom projektet Skog och historia. 
De är identifierade som Vallby torp och omnämns 
även i Riksantikvarieämbetets arkeologiska förun
dersökning 1996 och finns markerade på general
stabens karta från år 1876.

En närmare studie av bolagstorparens villkor 
skulle kunna vara en intressant fortsättning på 
denna undersökning men ryms inte inom ramen 
för detta arbete.

För att återkoppla till frågorna som ställdes i bör
jan av denna artikel följer här en kort genomgång.
1. Befolkningstalet för den totala befolkningen inom 

byns ägor ökade under perioden mellan skiftena 
med 61 procent. Men tittar man på siffrorna för 
besuttna respektive obesuttna visade det sig att 
befolkningstalet för bönderna förblev oförändrat 
medan befolkningstalet för människorna på icke 
mantalsatt mark ökade med 336 %.

2. En tydlig skillnad på bördigheten av den mark 
som tilldelas de besuttna (på inägan) respektive 
de obesuttna (på utmarken) vid laga skiftet år 
1865 kunde spåras i det historiska kartmaterialet.

3. Åkerarealen för de besuttna vid storskiftet år 
1787 var 0,53 ha/person och för de obesuttna 
0,25 ha/peson. Vid lagaskiftet år 1865 hade 
åkerarealen för de besuttna ökat något till 0,60 
ha/person medan åkerarealen för de obesuttna
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var oförändrad vid 0,25 ha/person. ”Gränsen 
mellan backstuga och torp ansågs på 1800-ta
le t ligga vid 0,25 ha/person” (Gadd 2000:90). 
Den obesuttna delen av befolkningen låg enligt 
detta resonemang hela tiden väldigt nära fattig- 
domsstrecket. Men i och med att ny åkermark 
med lägre bördighet än tidigare togs upp på ut
marken - åt de obesuttna - förvärrades läget för 
denna grupp då en brist på åkermark uppstod.

4. En lösning på problemet kan vara att arbetare 
och torpare kompletterade sin inkomst genom 
att sköta transporten av kol och malm till bru
ken. Järnbruken som vid den här tiden ökade sin 
produktion av stångjärn. I bouppteckningarna 
ökar nämligen antalet kol- och malmslädar mar
kant under början av 1800-talet för att vid mit
ten av seklet åter börja avta (hg. 5). Men de som 
ägde dessa slädar och kärror var bönderna. ■



Summary
Population growth in Vallby at the time of land redistribution 
(laga skiftet and storskiftet)

T
he article contains a study of population 
size on the infield and outfield of the 
Vallby village which at the time was lo
cated to the parish of Tierp of Örbyhus hundred 

in Uppsala County. Also discussed are the condi
tions for change in the population numbers within 
landed gentry and landless at the time of the land 
redistribution (laga skiftet and storskiftet).

This increase in population involved only the 
landless population. This group grew by 336% and 
it was predominantly among the labourers this 
increase occurred. The new cultivation was not 
sufficient to support the growing population. The 
amount of arable land had not decreased among 
the landless during the period, but the yield on 
the new land in the outfields was lower than on 
the infields. This can be observed in the grading 
of the arable land on the cadastral maps. In this 
way a lack of arable land developed among the

landless. One solution to this problem might have 
been be that labourers and crofters supplemented 
their income by transporting charcoal and ore to 
the ironworks, which at this time increased their 
production of iron bars.

By this time the number of charcoal and ore sleds 
mentioned in estate inventories multiplies up until 
the middle of the 19th, century when it decreases. 
The owners of the charcoal and ore sleds were the 
farmers, not the landless. This may indicate that 
crofters and labourers were paid by the farmers. 
The farmers, who owned land and production re
sources, received commissions from the ironworks.

The decrease in charcoal and ore sleds visible 
in the estate inventories by the middle of the 19th 
century could be explained by the emergence of 
“corporate crofts” by this time. These then take 
over a large portion of the transport of charcoal 
and ore to the ironworks. ■
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Några avslutande
REFLEKTIONER
Eva Hjärthner-Holdar*, Håkan Ranheden", Sigurd Rahmqvist" , Anton Seiler 

* Riksantikvarieämbetet UV GAL
** Riksantikvarieämbetet UV Mitt 
*** Upplandsmuseet

”Historien har alltid akustiskt döda punkter, 
ställen där hela melodin inte hörs. ”

Stonor Saunders 2006:237

C
itatet ovan är ett elegantare sätt att ut
trycka det som är uppenbart för alla som 
arbetar med arkeologiska eller historiska 
problem, att det ständigt finns luckor i den infor

mation vi söker. Citatet har också varit relevant 
för oss då vi ställdes inför utmaningen att föra en 
avslutande diskussion i denna volym. Den samlade 
informationen har varit oerhört innehållsrik och 
vår ambition är inte att försöka skildra en samman
hängande utvecklingsbild av förhållandena i cen
trala och norra delen av Uppland.

I detta avsnitt kommer vi i stället att främst ge ut
tryck för några tankar eller reflektioner över inne
hållet i bokens olika artiklar men också att försöka 
tillföra aspekter som vi tycker borde ha varit med. 
Det senare gäller framförallt angående metallhan
teringen i Uppland. Tolkningarna av en del av de 
framkomna resultaten har i viss mån också diver
gerat en del vilket vi kommer att diskutera något. 
Detta gäller även några andra resultat eller förhål
landen som vi fastnat för bland de olika artiklarna.

Tidsperspektivet spänner över många tusen år 
och det berörda området omfattar stora delar av 
ett helt landskap. Genom erfarenhet vet vi att det i 
många fall kan finnas svaga punkter i det material 
vi arbetat med och detta är naturligtvis en utma
ning som alla författare till den här boken varit väl 
medvetna om. Den enorma mängden information
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och ny kunskap som E4-projektet fört fram ger i 
alla händelser tillfälle till nya frågor liksom till nya 
utgångspunkter. Det har också varit oerhört vär
defullt att ha haft tillfälle att arbeta över institu
tionsgränserna och därmed kunnat ta tillvara nå
got av de olika vetenskapliga traditioner som där 
finns. Vi har valt att dela in diskussionen utifrån 
några specifika infallsvinklar eller teman, nämli
gen följande:

• Några naturvetenskapliga reflektioner samt 
tankar angående neolitiseringen

• Bygdernas framväxt och övergripande organi
sation under järnålder

• Bisysslorna som en spegling av maktstrukturen

Några naturvetenskapliga 
reflektioner samt tankar 
angående neolitiseringen
Debatten om neolitiseringen som behandlas av 
några författare har varit intressant och inspire
rande. En viktig aspekt i detta omfattar det princi
piella sättet att definiera de faktorer eller parame
trar med vars hjälp man delar in eller avgränsar ett 
skede. Beträffande neolitikum är det just detta att 
man lämnat j ägar-Zsamlartiden bakom sig och istäl
let börjat odla marken som har kommit att utgöra 
grunddefinitionen för denna benämning även om 
betoningen på andra aspekter också har varit avgö-

731



rande under tidigare decennier. Neolitisk tid utgör 
alltså inte en fast tidsgräns utan en funktionell om
ständighet, som förutsätter att det inom respektive 
lokaler finns empiri som pekar på detta.

Det kan, som Niclas Björck påpekar, diskuteras 
huruvida det finns anledning att tala om neoli
tisk tid i östra Mellansverige, eftersom den mer 
kontextuella bilden av befolkningens levnadssätt 
främst anger att man inte anammat trattbägarkul- 
turens näringsidkande. Ju längre norrut man kom
mer, desto senare infaller följaktligen neolitikum, 
med undantag för de platser längs t.ex. norrlands
kusten, där man funnit mycket tidiga tecken på 
odling liksom inom andra mer isolerade områden 
i övriga Norrland.

Vissa platser neolitiseras enligt denna definition 
aldrig. Man kan då det gäller östra Uppland fråga 
sig hur signifikant det egentligen är att låta förhål
landet odling/icke odling beskriva sådana moment 
i människans utveckling som i realiteten sannolikt 
omfattat en mängd andra aspekter än huruvida 
man börjat odla marken eller inte. Inom geogra
fiska områden där en utvecklad odling inte kan 
anses vara naturlig, t.ex. inom skärgården, borde 
frågan om huruvida man förändrat sitt leverne 
till att bli bonde eller inte, också i viss mån sakna 
relevans. Frågan blir synnerligen komplex - vilka 
indikationer skall man ta hänsyn till för att kun
na avgöra om en befolkning anpassats till en ny 
kulturform, då artefaktmaterialet till stora delar 
utgörs av lämningar av näringsidkande som är ty
piskt för regionen och vilket kanske inte kan upp
fylla något indicium på ett kulturskifte. Det borde 
inte vara något som hindrat att befolkningen kan 
ha antagit aspekter av nya kulturformer men att de 
förblev jägare/samlare. Som en i viss mån analog 
jämförelse kan man se på dagens kustbefolkning 
av vilka några lever på fiske. Dessa är naturligtvis 
i alla avseenden moderniserade samtidigt som de 
ändå lever på en urgammal näring.

Då det gäller den mer definitionsmässiga tolk
ningen av neolitiseringen av östra Mellansverige 
tycks olika författare delvis lägga tonvikten på olika 
material då de drar sina slutsatser. Dessutom mär
ker man också en skiftande benägenhet att ansluta 
sig till tidigare arbeten och slutsatserna av dessa. Då 
det gäller kustregionens huvudsakliga levnadssätt

är man helt enkelt oense i sak. Likaså finns det en 
divergerande uppfattning, då det gäller frågan om 
befolkningen under mellanneolitikum varit bofast 
längs kustregionen eller om man endast funnits där 
säsongsvis. Det finns också enligt en av författar
na (Björck) en avgörande brist på likheter mellan 
trattbägarkulturens mer allmänna formspråk och 
det fyndmässiga sammanhang, som utgör den mer 
övergripande bilden av östra Mellansveriges kust
lokaler. I stället pekar han på att det finns en varia
tion i materialet, vilket leder till en ökad tolknings- 
komplexitet och som vidgas då associationerna till 
sydsvenska förhållanden löses upp.

Just detta ord, variation, framstår också som nå
got av ett nyckelbegrepp även för Håkan Ranhe- 
den. Så framhåller han ordet variation i artikeln 
om vegetation och odling och pekar då på att det 
har funnits en variation i valet av odlade grödor 
och att det i många fall inte går att finna någon 
egentlig förklaring till varför man valt att odla det 
ena eller andra sädesslaget. Samma sak har gällt in
dikationerna i pollendiagrammen beträffande reg
ression respektive expansion av markutnyttjande 
under t.ex. yngre bronsålder. Detta har framkom
mit på olika sätt beroende på vilka material man 
betraktar. Pollendiagrammen ger nämligen olika 
bilder av detta. Slutsatsen blir att det är provtag- 
ningsplatsens position som avgjort om respektive 
lagerföljd kunnat fånga upp spåren av förändring
ar liksom att bilden av dessa blir olika och att de 
därför inte kan generaliseras. Om man utgår ifrån 
att någon nämnvärd befolkningsminskning inte 
inträffade, borde man också kunna förvänta sig 
att ett övergivande av boplatser på ett ställe måste 
innebära att nya boplatser etablerats någon an
nanstans. Detta skulle kunna förklara varför över
givanden framgår av vissa pollendiagram, medan 
det motsatta kan utläsas i andra.

Som en metodisk kommentar till detta fenomen 
skulle man i framtida dokumentation och forsk
ning i högre grad försöka kombinera provtagning 
från strikt lokala provpunkter med sådana från 
platser som man antar kan ge en mer övergripan
de bild av markutnyttjandet. Genom att kombine
ra resultaten av sådana olika pollendiagram skulle 
man möjligen kunna extrahera fram de indikatio
ner som endast har en lokal giltighet liksom att
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de mer generella dragen av utvecklingen, i gynn
samma fall skulle kunna observeras.

Som redan inledningsvis framhållits har olika 
författare haft olika uppfattningar om en delvis 
gemensam empiri. Detta har, som nämnts, varit 
tydligt då det gäller neolitiseringen men detta gäl
ler helt klart även de paleobotaniska delarna av 
studierna. Författarna till artikeln om miljöerna 
kring Långsjön (Elisabeth Almgren, Andreas Hen- 
nius och Kerstin Åberg) hävdar t.ex. att strandför
skjutningen tillförde nytt land i sådan omfattning 
att man inte funnit anledning att effektivisera sitt 
markutnyttjande genom att t.ex. göra ingrepp i 
skogsvegetationen i syfte att förbättra betet eller få 
extra tillgång till fodermark förrän tidigast en bit in 
i järnåldern. Först under vikingatid blir detta mer 
markant. En kontinuerlig tillväxt av strandängar 
skall enligt författarna ha gjort detta onödigt.

Med anledning av detta kan det vara intressant 
att diskutera en aspekt av de konsekvenser som 
strandförskjutningen innebar. Frågan är nämligen 
hur man i detta fall skall betrakta relationen mel
lan begreppen kolonisation och innovation i en mer 
funktionell mening. Att den markanta strandför
skjutningen, vilken genererade nytt land, innebar 
expansionsmöjligheter längs kusten, liksom att 
något högre belägen mark kom att bli torrare är 
uppenbart. Det som dock bör diskuteras är om 
detta nya marktillskott påverkade den lokala be
folkningens brukande och eventuella skötsel av 
den redan ianspråktagna marken. En intressant 
fråga är också om strandförskjutningen var något 
man reflekterade över i produktionsmässiga ter
mer, då den sett över flera generationer tillförde 
ny brukbar mark eller t.o.m. koloniserbart land.

På sikt möjliggjordes således en spridning av bo
sättningen, vilket många författare beskrivit. En 
intrikat fråga är emellertid om markanvändarna 
verkligen skulle ha undvikit att t.ex. förbättra ur
markernas fodervärde p.g.a. av strandförskjutning
en, d.v.s. att denna skulle ha haft en momentan på
verkan på vilka idéer man tillämpade i markbruket.

I en intressant artikel om humlehanteringen 
i Uppland beskriver Clas Toliin och Else-Marie 
Karlsson Strese humlets stora betydelse för att 
bevara öl. Öl skall enligt författarna i första hand 
betraktas som en näringskälla under medeltid. Att

humlets främsta uppgift inte var att smaksätta ölet 
utan att öka dess hållbarhet var angeläget under 
medeltiden, då inga konserveringsmedel fanns 
och då varje energikälla var vital för befolkning
ens välmåga. Att brygga öl var ett sätt ta till vara 
sädens näring och energi i tider då bevaring av fö
doämnen var mer problematisk än idag. Genom 
tillsats av humle ökade ölets hållbarhet högst vä
sentligt. De medeltida lagarnas odlingstvång av 
humle, där böter kunde utgå för den som inte höll 
angivet antal humlestänger i odling, belyser också 
ölets stora betydelse. Under framförallt 1600-ta- 
let tycks humleodlingen ha ökat starkt i norra 
Uppland, där Tierp och Alunda socknar skall ha 
haft anmärkningsvärt många humlestänger i bruk. 
Författarna antar att detta kan ha samband med 
Uppsala domkyrkas starka ställning i området. 
Ölets funktion som festdryck skall man dock en
ligt författarna inte bortse ifrån. Det framgår i det 
kamerala materialet hur innovativ dåtidens makt
organisation var då det gällde att på olika sätt säkra 
tillgången på humle (jfr. lóoo-talets järnhantering 
och det därtill hörande s.k. koltvånget).

Säkra botaniska indikationer på humlehante
ring saknas, då inga fynd av makroskopiska växt
lämningar av humle förekommer. Inga frön av 
humle har noterats inom E4-undersökningarna, 
vilket får anses vara naturligt, eftersom man med
vetet hindrade honblommorna från att befruktas, 
och varför det aldrig bildades några frön. Förmod
ligen ville man undvika den genetiska förändring 
som befruktning skulle kunna leda till.

Det finns mer allmänt en metodisk aspekt av 
analysresultaten, som uppmärksammats i såväl de 
arkeobotaniska som i de osteologiska materialen. 
Det är insikten om att de numerära frekvenserna 
inte alltid ger den mest väsentliga informationen 
om den forntida människans näringsval eller angå
ende en specifik miljöaspekt. I avsnittet om vege
tation och odling visar Flåkan Ranheden exempel 
på där själva spridningen av växtdelar bör ge mer 
relevant information än fynden från enstaka och 
fyndrika anläggningar. Det är materialets sprid
ning inom ett område som är väsentlig i detta av
seende och minskar risken att det inte endast är 
enstaka företeelser som belyses. Denna insikt bör 
ha paralleller i pollenanalysen, där det är antalet
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påträffade taxa som bäst anger en miljöaspekt och 
alltså inte frekvensen av en specifik art. Här är det 
alltså diversiteten som är analog med spridningen, 
alltså i motsats till enstaka händelser.

Trots allt måste det ändå finnas någon relevans 
i den numerära frekvensen av fynd, men det är en 
bedömningsfråga, vilket värde man skall lägga i den. 
Ranheden har valt ett logaritmiskt system för att 
åskådliggöra mängderna av säd från olika perioder, 
vilket tar hänsyn till frekvenserna, men där den vi
suella bilden av mängderna reduceras, vilket möjli
gen skapar en rimlig tyngd i tabellens utseende.

I artikeln om stenålderslokalernas osteologiska 
lämningar tar Jan Storå, Ylva Bäckström och Ca
rina Olson upp denna problematik. Diskussionen 
i artikeln handlar bl.a. om de skillnader som upp
kommer då man ser till antalet fragment respektive 
antalet deponeringshändelser. Då man lämnar den 
traditionella frekvensräkningsmetoden och istäl
let ser på antalet händelser, d.v.s. analogt med ut
bredningen eller spridningen, framkommer ganska 
väsentliga skillnader i resultaten. Framförallt fram
träder fiskbenen betydligt skarpare då man ser på 
antalet händelser samtidigt som den relativa bety
delsen av landdäggdjur tenderar att minska. Förfat
tarna är ganska försiktiga i sina tolkningar av detta 
men det förefaller ändå uppenbart att de skillnader 
som framkommer genom att se på antalet händel
ser istället för antalet fragment måste få implika
tioner för tolkningarna av stenåldersbefolkningens 
näringsval. Därmed bör det i någon synvinkel också 
ha relevans för diskussionen ovan angående synen 
på neolitiseringen, då resultaten av de osteologiska 
analyserna får ett reviderat utfall.

Bygdernas framväxt och 
övergripande organisation 
under järnålder
Den nya sträckningen av E4:an går genom några 
av Upplands äldsta jordbruksbygder i det gamla 
folklandet Tiundaland, som var ett aktuellt be
grepp ännu långt in på 1300-talet, fastän Uppland 
fått en gemensam lag 1296. Främst berörs hunda
ret/häradet Vaksala, som kännetecknas av öppen,

tättbefolkad bygd med övervägande mindre byar, 
vilka alla har namn av gammal typ, t.ex. Vaskesta, 
Vallby, Skäve, Hämringe, Fullerö.

I Norunda härad berörs främst den södra delen, 
den öppna bygden i Ärentuna socken som är en del 
av det vi kallar Uppsalaslätten. Bygden har samma 
kännetecken som den i Vaksala; närmast berörda 
byar är Kättsta, Kyrsta och Vaxmyra. Ägoförhål
landena, såsom vi känner dem genom det medel
tida källmaterialet, skiljer sig dock i ett viktigt av
seende från Vaksala genom att skattejorden här är 
den klart dominerande. Detta är vad som är karak
teristiskt för praktiskt taget hela norra och östra 
delarna av Uppland i äldre tid. Den fortsatta väg- 
sträckningen genom Norunda berör den sydvästra 
kanten av det som kan kallas häradets centralbygd, 
den som under medeltiden kom att utgöra huvud
delen av Tensta socken. Berörda byar är dels Forsa, 
den största byn i häradet och till större delen be
stående av frälsejord, dels Onslunda om tre gårdar, 
till större delen skattejord.

Längre norrut berörs den öppna bygden som 
under medeltiden kommit att delas mellan Ten
sta och Viksta socknar och som förbinder Norun
das huvudbygd i Vendelåns dalgång med häradets 
västra del i Björklinge socken. Här passerar väg- 
sträckningen Fasma, en ansenlig by som vad gäller 
ägoförhållandena påminner mycket om Forsa, och 
vidare mellan byarna Sommaränge och Rångsta.

Vendelbygden, som sedan senare delen av 
1200-talet bildade ett eget härad, berörs endast i det 
sydvästra hörnet, nämligen den lilla byn Älby och 
dess tidigare underlydande torp Torkelsbo. Innan 
vägsträckningen når den stora gränsskogen mot 
Tierp går den genom utmarksområden, som i äldre 
tid inte hyste någon bebyggelse och främst bestod 
av ängsmarker, delvis av allmänningskaraktär.

I Tierp, ett av Tiundalands ursprungliga tio 
hundaren, berörs bara byarna Vallby och Svanby i 
Tämnaråns dalgång norr om och nedströms hun
darets (häradets) äldsta bygd på Tierpsslätten. De 
berörda byarna är typiska för detta område: helt 
bestående av skattejord och förhållandevis stora, 
främst vad gäller jordetalet (markland, öresland 
etc), eftersom skattegårdarna generellt sett under 
medeltiden var större än andra jordägarkatego- 
riers landbogårdar.
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Av den mängd nya resultat som framkommit ge
nom de arkeologiska utgrävningarna är det särskilt 
de inom jordbruksbygderna som är intressanta i 
ett bebyggelsehistoriskt perspektiv. Det torde nu 
vara uppenbart att en hel del av Upplands äldsta 
historia måste skrivas om, eftersom så mycket nytt 
framkommit om bebyggelsen under bronsålder 
och äldre järnålder. Dessa bygder förefaller ha be
tydligt djupare rötter än man tidigare antagit. Om 
man kan konstatera en omfattande fast bosättning 
under dessa avlägsna tidsepoker, får det följder be
träffande bedömningen av många ortnamns ålder, 
inte bara för bygdenamn som Tierp och Norunda, 
som uppenbarligen är rejält gamla, utan också för 
bynamn som Forsa, Fasma, Hämringe och Kyrsta. 
Många bebyggelsenamn av dessa typer kan antas 
ha uppkommit redan under bronsåldern, särskilt 
när det är fråga om stora bebyggelseenheter med 
omfattande territorier.

Vad gäller själva järnåldern finns ytterligare en 
hel rad aspekter som förtjänar att lyftas fram. De 
minsta beståndsdelarna i järnålder ssammanhang
en är husen, gårdarna och även gravarna. Dessa fö
reteelser har varit föremål för detaljerade studier i 
två tidigare volymer i denna serie (Notelid 2007; 
Göthberg 2007) och behandlas därför inte vidare 
här. Att studera vilka relationer gårdarna, byarna 
och andra typer av bebyggelseenheter haft sinse
mellan, d.v.s. att studera hur bygder fungerat orga
nisatoriskt, t.ex. genom samverkan, specialisering 
och makt-/beroendeförhållanden är naturligtvis 
en viktig fråga, måhända en av den bebyggelsear
keologiska forskningens mest angelägna, åtmins
tone vad järnåldern anbelangar. För centrala och 
norra Uppland har försöken att komma åt bygder
nas inbördes organisation hittills varit förvånans
värt fåtaliga, förmodligen för att sådana studier 
kräver tillgång till en stor mängd data, med både 
stor rumslig spridning och kronologisk överens
stämmelse. Problemområdet är minst sagt intrikat 
och svårforcerat, men inte oåtkomligt. Exempelvis 
har övergripande bebyggelsemönster och sociala 
strukturer framgångsrikt och i detalj kunnat stu
deras utifrån gravmaterial (Seiler 2001a; Ljung
kvist 2006) och ortnamn (Brink 1997). I och med 
E4-undersökningarna och de övergripande arbe
ten som ingår i denna volym, finns det nu goda

förutsättningar att belysa vissa aspekter inom det 
ovan skisserade problemområdet.

Inledningsvis är det viktigt att poängtera att 
olika funktioner och specialiseringar av allt döma 
har funnits på olika nivåer, där den lägsta och lät
tast åtkomliga gäller förhållanden mellan närlig
gande gårdar. Under äldre järnålder och i Sam- 
nans dalgång framträder en bild där bebyggelsen 
omfattade såväl brukningsenheter, belägna i 
terrängens lägsta delar och uppenbarligen inrik
tade på foderproduktion och boskapsskötsel, som 
andra gårdar i högre topografiska lägen, vilka 
bl.a. fungerade som hemvist för byledare. En så
dan dualism finns vid Bredåker, Lövstaholm och 
Berget, samtliga inom Gamla Uppsala historiskt 
kända gränser, förmodligen utgörande delar av en 
och samma större ägodomän under järnålder. Flär 
framträder således nästa nivå i organisationen, där 
flera gårdskonglomerat genom sin tillhörighet till 
ett av ägorättsliga gränser definierat område kan 
antas omfattas av någon form av samverkan, eller 
åtminstone utgöra beståndsdelar i samma över
gripande funktionella enhet. Delvis liknande drag 
finner man under en senare del av järnåldern i 
Vallby i Tierp, med gårdsansamlingar i helt skilda 
topografiska lägen och inriktningar i produktio
nen. Ytterligare exempel kan hämtas från Vendel 
under folkvandringstid och senare, främst från 
stormannamiljöer, men möjligen även från mera 

”normala” agrara miljöer. Där rör det sig om satel
litgårdar med en tydlig koppling till utmarken och 
de där existerande naturresurserna, som t.ex. tjära 
och diverse takter.

Nästa nivå i bygdernas organisation, d.v.s. den 
som berör relationerna över ägogränserna, är 
betydligt svårare att belysa. Att åtminstone vissa 
bebyggelseenheter haft en specialiserad roll i en 
större geografisk sfär får antas vara säkert, vilket 
inte minst framgår av ortnamnen med sakrala, 
centralorts-, natur- eller yrkesindicerande inslag. 
Tierp kan fungera som ett lysande exempel i sam
manhanget, men mönstret känns igen från andra 
håll. Möjligen skulle bygdernas strukturella aspek
ter belysas bäst genom att en teoretisk modell app
liceras på och testas mot noga utvalda områden.

En väsentlig aspekt i bygdernas och landskapets 
övergripande uppbyggnad är också att storman-
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nayttringarna är minst sagt talrika och geografiskt 
utspridda, från t.ex. Uppsalaslättens terrasshus 
och större högar, den storslagna fornlämningsmil- 
jön vid Ramsjö, till pärlbandet av monumentala 
gravanläggningar i Tierpsbygden och Tämnaråns 
dalgång. Detta är ytterst viktigt att poängtera, i en 
del av landet där båtgravarna i Vendel och Vals
gärde samt Uppsala högar alltför länge ”fungerat 
som arkeologins sirener, som förtrollar forskaren 
och begränsar dennes vidvinkelseende” (Ljung
kvist 2006:163). Detta innebär nämligen att cen
trala och norra Uppland under järnålder av allt 
att döma karakteriserats av en hierarkisk struktur 
med åtskilliga mindre toppar, d.v.s. makten var 
inte förbehållen några få stormän utan en mängd 
andra individer kunde också hävda sig. Stora or
ganisatoriska skillnader fanns sannolikt mellan 
den äldre och den yngre järnålderns maktstruktu
rer, vilket inte minst framgår av artiklarna kring 
Vaksala, Danmark och Gamla Uppsala. Inte heller 
under en snävare tidsperiod som folkvandringstid 
till vikingatid kan man förvänta sig en helt statisk 
situation, utan fluktuationer bör ha varit vanligt 
förekommande. Centralt i sammanhanget är ock
så att samhällets många toppar var omgivna av ett 
på många håll välmående bondesamhälle med san
nolikt mycket hög grad av självständighet. I första 
hand måste järnålderns stormän ha kunnat utöva 
någon form av makt inom sina egna ägogränser, på 
egna produktionsenheter med tillhörande befolk
ning, medan övriga delar av omgivande bygder inte 
nödvändigtvis behövde ha haft en underlydande 
ställning. De stora byarna av självägande bönder 
som är karakteristiska för t.ex. Vendel och Tierp är 
knappast någon medeltida innovation. Deras röt
ter står istället att finna i järnålderns gårdskong
lomerat. Det fria bondesamhället utgjorde således 
en viktig maktfaktor, som de lokala stormännen 
fick ta hänsyn till.

Oavsett socialt skikt och placering på den sam
hälleliga hierarkiska skalan kan man på många 
håll skönja en tydlig koppling mellan större gårds- 
ansamlingar/stormannayttringar och förekomsten 
av goda jordbruksmarker, inte minst stora arealer 
betes- och ängsmarker. Detta konstaterande kan 
tyckas som självklart, men centralt i samman
hanget är att möjligheten att kunna bedriva ett

bärkraftigt jordbruk verkar ha varit en nödvändig 
förutsättning för framväxten av större bebyggelse
enheter. I vissa fall kan även skönjas en koppling 
mellan goda jordbruksmarker och en överskotts- 
produktion av t.ex. spannmål och kött. Relevant 
här är förstås den kraftiga ökningen av gårdarnas 
förråds- och lagringskapacitet under loppet av 
järnåldern, samt förekomsten av loft i vissa bygg
nader. Just loftfrågan verkar vara kontroversiell, 
men å andra sidan möter många innovativa, ofta 
goda, idéer motstånd innan de blir vedertagna. 
Frågan är här om framväxten av de åtskilliga stor- 
mannamiljöerna inte gått hand i hand med förmå
gan att kontrollera överskottet, d.v.s. med förmå
gan att kunna försörja specialister och andra som 
inte ägnade sig åt ren agrarproduktion. Detta le
der osökt till slutsatsen att binäringarna är viktiga 
nycklar till förståelsen av uppbyggnaden av sam
hällets hierarkiska strukturer under järnålder.

Bisysslorna som en spegling 
av maktstrukturen
Bronshantverket
Metallhantverket under bronsålder representeras 
i den här boken av den gjuteriverksamhet, date
rad till period V och VI, som funnits i Bredåker 
(Schütz & Frölund). En annan lokal med brons- 
gjuteri av samma karaktär, d.v.s. gjutning av min
dre föremål av ej prestigekaraktär är Ryssgärdet. 
Verksamheten på den sistnämnda platsen kan 
dock i första hand dateras till period IV, eventuellt 
även till period III (Eriksson & Grandin 2007). 
Diskussionen angående bronsgjutningens sprid
ning i samhället är en viktig del i argumentatio
nen om vilka som har haft tillgång till teknologin 
och därmed också hur restriktiv distributionen 
av brons i samhället var. Som det ser ut idag vad 
gäller tillgången på brons under olika tidsperio
der, ökar tillgången kring 1000 f.Kr. och fortsätter 
att öka för Uppland del ända in i period VI. Detta 
förefaller emellertid inte vara fallet när det gäller 
Ryssgärdet, där en nedgång ses redan under pe
riod V. Anledningen till detta hör med all säkerhet 
inte ihop med tillgången på brons utan snarare
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med de förändringar av aktiviteterna som sker i 
Ryssgärdet under period V och senare.

Bronsgjutning var en tämligen spridd företeelse 
i samhället, vilket tydligt framgår eftersom det fö
rekommer på en mängd, troligen ordinära, boplat
ser, hantverksplatser och rituella miljöer. Förutom 
de ovan nämnda, har bronsgjutning förekommit 
på t.ex. Apalle i Övergrans socken, Hällby i Litsle- 
na socken, Broby i Börje socken, Håga i Bondkyr- 
ko församling, Vrå i Knivsta socken, Årby i Lena 
socken och nu även i Nibble i Tillinge socken, för 
att nämna några. På flertalet platser påträffas en
staka gjutformar, deglar, metallspill, smältor och 
föremål, mestadels mindre sådana såsom nålar, 
knivar, sylar etc. men mer sällan har det varit möj
ligt att identifiera processanläggningar. Det finns 
också lokaler i Uppland, där man kan ana att en 
betydligt mer prestigefylld produktion har skett, 
som t.ex. i Skälby i Vårfrukyrka socken och genom 
depåfyndet från Härnevi i Härnevi socken. Där har 
det dessutom, på en boplats inte långt från depå
fyndet, framkom bl.a. en trolig gjutformsdel till ett 
hängkärl (Karlenby 1998). Fortfarande talar vi här 
om platser utan processanläggningar. Materialet 
påträffas mycket ofta i skärvstenshögar, både i så
dana med gravsättningar och sådana utan, i gravar 
och i andra rituella kontexter samt som enstaka 
eller hopade fynd på boplatser i t.ex. gropsystem. 
Vad betyder detta? Innebär detta att materialet 
gravläggs, att det faktiskt betraktas på samma sätt 
som den avlidna människan och att det därför på
träffas i dessa miljöer (se även Apel m.fl. i denna 
volym)? Om vi anser att vi rör oss i en kultur, där 
tingen och jaget betraktas på samma sätt och inte 
som i vår kultur, där vi vanligtvis objektifierar, 
d.v.s. skiljer på det egna jaget/människan och före
mål, då kan den ovan nämnda förklaringen bli för
ståelig. Om så är fallet, kan det dessutom betyda 
att vi, precis som vi ser i Bredåker, upplever att 
själva processen tycks ske i en helt vanlig profan 
miljö eller som i Ryssgärdet i en mycket tydlig ri
tuell miljö. Vad vi inte kan utläsa i fallet Bredåker, 
och som gör att vi betraktar miljön som profan, är 
de handlingar i form av läsningar och andra typer 
av rituella ceremonier, som med all sannolikhet 
förekom även där produktionen skedde. Vad som 
således gör att vi tolkar metallhantverket som en

rituell eller profan aktivitet kan möjligen bero på 
att vi inte helt kan förstå att det kanske inte fanns 
någon skillnad mellan människan och tingen (se 
bl.a. Kaliff 2007:461). Detta sätt att tolka metall
hantverket förringar inte behovet av/begäret efter 
brons i samhället och dess, i moderna termer, eko
nomiska värde.

Det är också av vikt att diskutera vilken roll som 
brons spelade i samhället. Tekniken och möjlighe
ten att inneha bronsföremål var onekligen spridd, 
även om vi tänker oss ett mindre antal ambuleran
de bronsgjutare som utförare av hantverket. Sam
tidigt som föremålsuppsättningar, funktioner och 
formspråk är vedertagna och formaliserade. Detta 
tyder på ett tämligen välutvecklat samhälle med 
väl fungerande kommunikationer både vertikalt 
och horisontellt. Men frågan är om man utifrån 
detta kan tala om en hög grad av centralisering. 
Apel, Darmark och Victor diskuterar delvis detta 
i denna volym och menar att komplexitet och en 
hög grad av specialisering inte nödvändigtvis be
höver betyda en hög grad av hierarkisering, utan 
dessa egenskaper ryms också i småskaliga peer-poli
ty samhällen. Vi menar dock att det som i förstone 
ser ut som centralisering och styrd produktion i 
själva verket kan vara en skapad identitet, som är 
både regional och social mellan grupper i en hie
rarki. Det vi ser kan således förklaras som hete- 
rarkier, d.v.s. nätverk av kontakter, partnerskap 
och samarbetsrelationer, där auktoriteten bygger 
på kunskap och funktion. Dessutom fungerar en 
heterarki på så sätt, att vilken grupp som helst kan 
ta kontakt utåt utan att fråga någon annan om lov. 
Heterarkier är dock normerande, vilket medför att 
de kan bli slutna och statiska, vilket definitivt inte 
driver på förändring. Men oftast har heterarkier 
snabbare beslutsvägar än hierarkier.

Om nu detta är den samhällstyp som råder i 
Uppland under bronsålder eller åtminstone från 
mellersta bronsåldern och fram i tidig förromersk 
järnålder är det kanske inte så märkligt att Mälar- 
dalsområdet under bronsålder och tidig järnålder 
ser ut som en fyrvägskorsning vad gäller kontakter 
utåt (se bl.a. Renck i denna volym). Det är också 
i detta samhälle, som järnteknologin gör sitt in
träde i tiden kring 1000 f.Kr. Men det är också så 
att det inte bara är de lokaler som kan sägas ha en
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högstatusproduktion, såsom man kanske skall be
trakta depåfyndet från Härnevi och gjuterimate- 
rialet från boplatsen i Lilla Härnevi, som uppvisar 
tecken på tidig järnhantering. Det är också lokaler 
med få gjutformar, några degelfragment och några 
få bronser som t.ex. Hällby i Litslena socken och 
Lyckebo i Storvreta, Gamla Uppsala socken (se 
bl.a. Hjärthner-Holdar 1993; Hjärthner-Holdar 
& Risberg 2002). Det är också på de sistnämnda 
platserna, som vi dessutom finner processanlägg
ningar/ugnar för järnproduktion.

Eftersom den metallurgiska kunskapen, i det 
här fallet bronsteknologin, var relativt spridd i 
samhället och om man även räknar med att det är 
ambulerande bronshantverkare som utför arbetet, 
blir kontaktytorna många. Frågan är bara om spe
cialiseringen gått så långt att det verkligen fanns 
möjlighet att försörja sig på ett hantverk. En an
nan hypotes är att hantverkarna hör ihop med en 
elit som lånar ut eller delar på denna specialistresurs. 
Detta är viktiga frågor som vi bör försöka finna ett 
svar på. De är essentiella för hur vi skall se på den 
fortsatta utvecklingen i fråga om beroendeförhål
landen i samhället.

Varför kommer järnteknologin in i ett skede då 
mängden brons faktiskt ökar i Uppland? Det finns 
en faktor i sammanhanget som kan vara viktig 
och det är den möjliga befolkningsökningen. Om 
man ser till fornlämningsbilden och resultatet av 
undersökningar av bronsålderns lämningar är det 
tydligt att antalet, som kan dateras till period IV 
och senare, ökar i förhållande till tidigare perioder. 
Det kan bero på att behovet av/begäret efter metall 
ökar mer än tillgången på brons, vilket gör att järn
teknologin blir ett bra substitut för brons. Märk väl 
att det är eggverktygen som först uppträder i järn, 
inte smycken och ornament. Järn bör därmed ses 
som en nyttometall och man kunde dessutom re
dan från början framställa stål (Hjärthner-Holdar 
1993; Grandin & Hjärthner-Holdar 2003c:39iff.). 
Det första stora järnframställningsområdet i Mä
lardalen med rötter i bronsålderns period V är 
Röda Jorden i Riddarhyttan i Västmanland. Här 
finns inga boplatser utan järnframställningen här 
är ett resultat av prospektering efter goda malmer, 
i form av rödjord. Men hur kunde järnteknologin 
accepteras på så pass bred front under en förhål

landevis kort tid (se t.ex. Hjärthner-Holdar 1993)? 
En förklaring kan just vara ett heterarkiskt sam
hälle som inte har blivit slutet och statiskt. Vilka 
är det då som leder förändringen/utvecklingen? Är 
det de som innehar den metallurgiska kunskapen 
och i så fall vilka är de? Är det enbart utförarna, 
d.v.s. det vi idag kallar bronsgjutarna, eller finns 
det strata i samhället, som inte är utförare utan 
ägare av kunskapen? Men vi kan också ha den situa
tionen att gjutarna, precis som bergsmännen se
nare, både var utförare och kunskapsbärare och skulle 
därmed i ett heterarkiskt samhälle kunna erhålla 
social status. Denna grupp skulle i så fall vara ett 
av naven i bronsålderssamhället. Fyndsamman
hanget ger därmed vid handen att det också är i 
denna grupp som järn teknologin tas upp.

En viktig fråga i sammanhanget, som ingående 
borde diskuteras, är när järnåldern börjar. När 
börjar egentligen järnåldern i Uppland och i Sve
rige som helhet? Om man ser till de bronsföremål, 
som brukar dateras till bronsålderns period VI, är 
det till stora delar smycken och ornament. Det är 
få redskap och vapen som är tillverkade av brons 
frånsett t.ex. mälardalsyxor, som ju med stor san
nolikhet är hitkomna utifrån (Kresten 2000; 
Hjärthner-Holdar aootkpyff.). T.ex. kan sägas att 
de kriterier som Anthony Snodgrass menar måste 
vara uppfyllda för att full järnålder skall råda är 
uppfyllda under period VI. Snodgrass delade in 
utvecklingen mot järnålder i tre steg, där det sista 
betyder att järnet vunnit insteg på alla områden 
och att brons framförallt användes till smycken 
och ornament (lpSo^öfi). Men även Montelius 
utifrån sin horisont menade redan 1913 i sin arti
kel ”När började man allmänt använda järn?” att 
man kanske borde sätta övergången till järnålder 
till 750 f.Kr. Han byggde detta ställningstagande 
på de fynd av järnslagg och järnföremål han fun
nit i de svenska kontexterna. Tillsammans med de 
nya indikationerna, som att man började prospek
tera efter goda järnmalmer i t.ex. Röda Jorden och 
att eggverktyg av järn förekommer, borde kanske 
järnålderns början förlägga, i åtminstone vissa 
delar av Sverige till tiden kring 750 f.Kr. Detta 
betyder således att period VI egentligen skall räk
nas som en järnåldersperiod (se även Häggström 
2007:301 ff.).
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Järnets betydelse för den 
ekonomiska tillväxten och den 
sociala omstruktureringen

Järnhanteringen är ett ämnesområde som inte har 
behandlats i denna volym och inte heller i någon 
av de andra böckerna i E4-serien. Orsaken är att vi 
utmed E4:an och anslutande vägar inte har stött 
på några stora järnframställnings- och smidesplat- 
ser från förhistorisk tid. Men några tydliga indi
kationer på att järnhantering, både framställning 
och smide, har förekommit inom undersöknings
områdena finns bl.a. vad gäller förhistoriska före
komster från Kyrsta i Ärentuna socken, Tibble i 
Björklinge socken och Vallby i Tierps socken samt 
några smedjor från medeltid och historisk tid i 
Sommaränge Skog, Kättsta och Hämringe (Ons- 
ten-Molander & Wikborg 2006; Åberg & Svens
son 2006; Seiler 2005; Häringe Frisberg & Seiler 
2005; Schmidt Wikborg 2006; Gustafsson m.fl. 
2005; Nordström & Evanni 2007). Trots denna 
något magra fyndsituation inom vägsträckningen 
förekommer ändå järnhantering i en mängd mil
jöer, som tuschar E4-sträckningen.

Behovet av järn och järn av olika kvaliteter 
växte under järnåldern i Sverige. Det finns flera 
stora järnframställningsområden i Sverige, som i 
tid delvis avlöser varandra, delvis är samtida, bl.a. 
stora delar av Bergslagen, Dalarna, Gästrikland, 
Hälsingland, Jämtland, Östergötland, Västergöt
land, Småland, Halland och norra Skåne. Listan 
skulle kunna göras mycket lång. En del av dessa 
områden, som t.ex. Bergslagen, kom med tiden att 
få stor betydelse för den ekonomiska utvecklingen 
i Sverige. En av de bästa malmerna i Sverige finns 
dessutom i Uppland, nämligen den som tas upp i 
bl.a. Dannemora.

Järnet producerades ute i bygderna. Själva järn
framställningen tycks ha varit organiserad på by- 
eller gårdsnivå, som till exempelvis i Kyrsta och 
eventuellt också i Vallby inom E4-projektet, d.v.s. 
det var en decentraliserad näring som bönderna 
i områden med god tillgång på malm och bräns
le ägnade sig åt, ofta som en utmarksnäring och 
bisyssla. Det finns antydningar om att använd
ningen av specialkvaliteter, såsom t.ex. härdbart

stål, har varit förbehållet de övre skikten i samhäl
let eller åtminstone på något sätt varit omgärdat 
av restriktioner (se t.ex. Hjärthner-Holdar m.fl. 
20oo:4of., 2002a:iópf.; Grandin & Hjärthner- 
Holdar 2003a:3piff., 2003b:333ff.). Om det var 
bönderna som producerade specialkvaliteterna 
vet vi i dagsläget inte med säkerhet.

Stormännen i Uppland har haft en god basför
sörjning i jordbruket vilket var en grundförutsätt
ning för att kunna utveckla andra näringar. En av 
dessa näringar kan ha varit järnproduktion och 
järnmanufaktur, men dit också produktionen av 
kol och tjära hör. Stormännen i Uppland kan ha 
spelat en viktig roll både i produktionsledet och i 
handelsledet.

I nyare forskning finns det en del som tyder på 
att utnyttjandet av järnmalmerna/bergmalmerna i 
Uppland från Vattholma och norrut mot Vendel/ 
Dannemora kan ha bidragit till den rikedom, som 
bl.a. präglar båtgravarna i området. Dessutom är 
järnrikedomen i gravarna av samma art som den 
man t.ex. möter i Dalarna (Serning 1966). En så
dan järnrikedom möter man mycket sällan utanför 
stormannagårdarna i Uppland. På båtgravfälten i 
Valsgärde och Vendel, men även i Gamla Uppsala, 
finns dessutom föremål som för tankarna direkt 
till bergshantering och järnproduktion. I Vals
gärde 3, 6, 7, 12 och 13, Vendel I, IV, XI och XII 
samt i båtgrav 1 i Gamla Uppsala finns hammare 
och/eller tänger samt ämnesjärn (Arwidsson 1942, 
1956, 1977; Stolpe & Arne 1912; Nordahl 2001). 
Dateringarna visar att män av hög rang från <5oo- 
till 900-talet således gravlades med symboler för 
järnproduktion såsom tänger, hammare och äm
nesjärn. Här finns också ett högklassigt järnsmide, 
vilket inte bara avspeglar sig i vapnen utan också 
i ornamenten som t.ex. de i gallerteknik smidda 
fåglarna. Härmed inte sagt att de gravlagda skulle 
vara smeder, utan föremålen kanske snarare skall 
ses som insignier för järnproducenten/bergsman
nen. Det är kanske här vi för första gången ser 
bergsmannen tydligare framträda i ljuset, tydli
gare än vad de gjorde som bronsgjutare som upp
tog järnteknologin under yngre bronsålder. Bergs
männen under historisk tid hade oftast en god 
ekonomisk och social position i samhället, bl.a. 
manifesterad i de stora s.k. bergsmansgårdarna.
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Deras hushåll var stora. Vi talar här inte om kärn
familjen som en produktionsenhet utan det stora 
hushållet dit många fler hörde och som utgjorde 
den ekonomiska basen för enheten.

Bergsmännens självständiga ställning och enga
gemang i rikspolitiken är välkänd, t.ex. i Engel- 
brektsupproret och i händelserna kring Gustav 
Vasa. Bergsmännens symboler var bergjärnet/ 
bergkilen och släggan/hammaren. Bergsmannen 
var en självägande bonde med järn- eller koppar
produktion som binäring. Denna konstellation 
fick ofta som resultat att både status och infly
tande i samhället förändrades. Kännetecknande 
för gruppen av bergsmän är att de kan tillhöra 
olika stånd, d.v.s. gruppen är ett nätverk byggt på 
kunskap och funktion. När Falu koppargruva för 
första gången uppträder i det historiska källmate
rialet i slutet på 1200-talet, finns där redan en fast 
och väl fungerande organisation för delägarskap, 
en organisation som, inom vissa områden, vare 
sig kungamakt eller andra maktstrukturer utanför 
bergsmannaorganisationen kunde rå på, även om 
kungamakten och kyrkan hade stora intressen i 
gruv- och hyttverksamheten.

Har således stormän i Uppland i själva verket va
rit järnproducenter, d.v.s. har de brutit malm ur ber
get och framställt och vidareförädlat järn för avsalu? 
Det finns fynd av ugnar och slagg, som tyder på att 
så kan ha varit fallet. Ett sådant fynd, dock från äld
re romersk järnålder, är järnframställningsplatsen 
vid Fullerö, Gamla Uppsala socken. Här framkom 
1992 inte långt ifrån den lokal, som undersöktes 
inom E4-projektet 2002 i Fullerö, en blästugn och 
bergmalm i form av bokad magnetit samt slagg. 
Analyserna av malmen och slaggen visade att man 
på platsen med all sannolikhet hade producerat järn 
ur bergmalm. Bergmalmen hade troligen brutits i 
Stenby gruva ca 8 km uppströms Fyrisån. Fyndet 
dateras till 2:a. årh. e.Kr. (Kresten lppg^yff.).

Stormannagårdarna ligger tätt längs Fyrisån 
och Vendelån. Kanske kan det förklaras med att 
det inte bara var jordbruket, som gav inkomst, 
utan också bergsbruket. Det är inte endast Ven
del och Valsgärde som ligger längs dessa ådalar. 
Flera, till största delen ej undersökta men för
modade stormannagårdar finns här bland an
nat vid Fullerö, Lena Husby, Lena Årby, Lena

Kyrka, Gödåker och Tensta - listan kan bli lång.
Det finns många förutfattade meningar om järn

framställning i Uppland, bl.a. att man på grund av 
bristen på myrmalm inte har framställt något järn 
under förhistorisk tid i landskapet. Detta vet vi 
nu sedan en tid tillbaka är helt fel. Järnframställ
ningen här började redan under mellersta delen av 
bronsåldern (se ovan). Bergsbruket skulle inte hel
ler ha kommit igång förrän under 1400-talet och 
då i form av silverbrytning. Järnmalmsbrytningen 
i Dannemora skulle t.ex. inte ha börjat förrän 1532. 
Dokument om verksamheten vid gruvan finns 
dock från 1481, men då som Silferberget uti Films 
socken, där Sten Sture d. ä. skänker en fjärdedel av 
detta berg till ärkebiskop Jakob Ulfsson i Uppsala 
(Berg & Hermodsson 2002). Detta antyder egent
ligen att verksamheten är igång och organiserad 
så att man kunde köpa och sälja andelar i berget 
precis som vid Kopparberget. Det har också visat 
sig, att det i bygderna runt Dannemora/Vattholma 
ligger ett flertal hyttor, som kan föras tillbaka så 
långt som till 1200-talet (se bl.a. Kresten 1998; 
Berg & Hermodsson 2002). Detta och det faktum 
att man redan under 2:a. årh. e.Kr. använde berg
malmen från en gruva i Vattholma och att fynd av 
bergmalm har påträffats vid undersökningar både i 
Vendel och i Valsgärde liksom även reduktionslagg, 
leder fram till att det bör ha funnits järnframställ
ning och bergsbruk i Uppland med början redan 
under senare delen av äldre järnålder (Kresten & 
Hjärthner-Holdar 1994). Blästugnstekniken var då 
rådande, men under högmedeltiden var masugns- 
tekniken införd i området. Det som ibland uppfat
tas som slutet på en storhetstid i mitten på 1000 
e.Kr. har i själva verket en fortsättning, där bergs
bruket och järnframställningen levde kvar i en an
nan skepnad, påverkad av en ny ideologi.

Ovanstående medför att en förnyad prövning av 
synen på järnproduktionen i de perifera områden 
kring Mälardalen som t.ex. Dalarna, Gästrikland, 
Hälsingland och Västmanland är påkallad. Man 
skall vara medveten om att det i dessa områden 
finns gravfynd, som kan räknas till samma kate
gori av krigar-/hövdinga-/stormannagravar, som 
påträffas i Mälardalsområdet. Som exempel kan 
nämnas Hästudden i Rättvik socken (500-tal) och 
Bredsundsnäset i Transtrands socken (600-tal) i
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Dalarna (Serning 1966), Östveda i Hedesunda 
socken (vikingatid) i Gästrikland (Frödin 1907; 
Bellander 1939; Wallander 1989), Stora Drock- 
sjön i Hälsingland (600-tal, något osäker grav) 
(Sundström 1987; Wallander 1989) och Tunby i 
Västerås (900-tal)(Simonsson 1969; Wallander 
1989). Dessutom innehåller de nämnda gravarna 
också symboler för bergsbruket och järnproduk
tionen såsom hammare, tänger etc. Men fanns det 
verkligen ett reellt beroendeförhållande till och 
ett system av vasaller underordnade maktstruktu
ren i Mälardalen? Dessa järnproducenter/stormän 
var möjligen inte så beroende av stormännen och 
maktstrukturerna i Uppland och Mälardalen, som 
tidigare forskning velat hävda. Man ska eventuellt 
istället se dem som ingående i ett nätverk, där de 
fungerande som egna aktörer med kanaler ut i ett 
handelsnät. Den maktstruktur, som vi då talar om, 
är återigen den så kallade heterarkin.

Helgö och Birka hade ett stort eget behov av 
järn, men frågan är vilken roll de spelade i han
deln med järn och handeln med färdiga produkter. 
Möjligen skall de män som ligger i Birkagravarna 
nr 644, 750 och 872 (Arbman 1943) också ses som 
tillhörande gruppen av stormän, som hade järn
hantering som en viktig sysselsättning. Detta med 
tanke på att det i dessa gravar finns samma sorts 
symboler/insignier för järnhantering, bl.a. ham
mare som i de ovan nämnda stormannagravarna. 
Hypotetiskt man kan säga att dessa, med all san
nolikhet högt uppsatta personer med en trolig 
nära relation till kungen, kan som en av sina funk
tioner varit Birkas järnhandlare ingående i samma 
nätverk/heterarki som de övriga stormännen, som 
i sina gravar fått med sig samma insignier.

Kol och tjära
En stor nyhet, som framkom under E4-grävning- 
arna, var påvisandet av tjärproduktion, en verk
samhet som visade sig ha varit av stor omfattning 
redan under äldre järnålder. Man har inte svårt 
att ansluta sig till författarnas teser om använd
ningsområden och tekniker samt dess ekonomis
ka betydelse för området (Hennius; Svensson i 
denna volym). Detta är en bisyssla, som med all 
sannolikhet haft stor ekonomisk betydelse, och
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frågan är hur den var organiserad under förhisto
risk tid. I den uppsats, som behandlar tjäran, har 
främst dess ekonomiska värde diskuterats, men 
hur tillverkningen var organiserad har inte varit 
föremål för någon mer ingående diskussion. Här 
kan man möjligen ana att stormännen borde ha 
haft ett intresse i denna tillverkning med tanke på 
dess användningsområde och den storproduktion, 
som inleds under vendeltid, således samtidigt med 
framväxten av stormannagårdarna och båtgravfäl- 
ten. Man kan anta, att även denna tillverkning kan 
ha ingått i samma struktur som järn- och metall
hantverket. Även kolningen ses som en viktig del 
i Upplands ekonomiska framväxt med en intensiv 
kolning inom landskapet när de stora bruken kom 
igång under 1600-talet (Ölund i denna volym). 
Men kolning bör man nog ha ägnat sig åt betyd
ligt tidigare, eftersom järn har producerats i Upp
land ända sedan mitten av bronsåldern (Hjärth- 
ner-Holdar 1993). Följer man resonemanget ovan, 
borde därmed också denna produktion ha ingått 
i samma nätverk och vara organiserad på samma 
sätt som järn- och metallhanteringen. Detta är na
turligtvis beroende av hur hög specialisering, som 
fanns i samhället. Framförallt tjäran kan ha ingått 
i ett eget produktions- och handelsnätverk. Däre
mot har kolningen en mycket stark koppling till 
järn- och metallhantverket, vilket gör det troligt 
att denna produktion ingick i samma nätverk som 
järnproduktionen.

Vilken tolkning man gör är naturligtvis helt av- 
hängigt synen på maktstrukturerna. Har man, som 
vi, den uppfattningen att maktstrukturerna var de
centraliserade och att mycket talar för en tolkning 
av samhället som heterarkiskt är det ett troligt sce
nario. Det har gynnat en entreprenadanda och inte 
varit slutet och statiskt. Accepterar man dessutom 
att vissa hade hammare, tänger och ämnesjärn som 
sina insignier, kan den ovan anförda hypotesen 
om att en del av stormännen kan betraktas som 
bergsmän vara fullt möjlig liksom att de ingick i ett 
nätverk/en heterarki av likasinnade.
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Slutord
I alla vetenskapliga arbeten finns en punkt där det 
är dags att lägga ner pennan, eller numera snarare 
att lämna tangentbordet. Denna punkt har vi nu 
nått, och vår insats i denna volym är därmed avslu
tad. Mycket ny kunskap har producerats kring över
gripande företeelser i centrala och norra Uppland, 
något som också var målet när planerna för boken 
började skisseras. Denna nya kunskap har också ge
nererat ett antal nya frågor, frågor som på många 
sätt bidrar till att berika flera problemområden.

Avslutningsvis skulle vi vilja tacka alla som del
tagit i arbetet med att författa eller i övrigt fär

digställa denna digra volym av E4-serien. Av egen 
erfarenhet vet vi att författande av vetenskapliga 
artiklar som de i den här boken i praktiken innebär 
en hel del övertidsarbete. Vi är också medvetna om 
att flera av författarna under sin normala arbetstid 
varit uppknutna i fält- eller rapportarbeten inom 
helt andra projekt varför deltagandet i denna bok 
måste ha inneburit extra arbete på kvällar och hel
ger. Vi vill nu i en sista mening vända oss till hela 
det intresserade forskarsamhället med följande upp- 
eller utmaning: Fortsätt att arbeta med den skatt 
som E4-materialet faktiskt är! ■
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