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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 arbetet 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 
Riksantikvarieämbetet, UV GAL
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I • Varför,
HUR OCH VAD?



Ryssgärdet

Storvreta



Allt mellan
HIMMEL OCH JORD
En introduktion till Ryssgärdet

Anna Östling, Thomas Eriksson & Eva Hjärthner-Holdar

I
 följande volym beskrivs och analyseras resul

taten från den undersökning och det arbete 
som utfördes i Ryssgärdet i Onslunda i maj till 

november 2003. Under äldsta och mellersta delen 
av bronsåldern var Ryssgärdet en intensivt utnytt
jad plats med en livaktig befolkning som lämnat 
stora mängder spår i markerna. Dessa spår består av 
kraftiga kulturlager av olika karaktär, av lämningar 
efter mänskligt liv, med allt vad det innebär av var- 
dagsslit, riter, hantverk, mathållning och religiösa 
föreställningar. Dessutom ligger Ryssgärdet i cen
trala Uppland där det funnits en stark mänsklig när
varo under en lång tid. Lämningarna från framför 
allt livet under bronsåldern på Ryssgärdet är ovan
ligt välbevarade. Där fanns rester efter företeelser 
som fram tills nu varit mer eller mindre okända i 
forskningen, såväl som mer ordinära spår. Allt detta 
visar tydligt att vi har att göra med en ovanlig plats 
som kommer att bidra med ny kunskap om bronsål- 
dersmänniskans liv i Uppland. Fynd av guld, brons 
och ovanligt välbevarade benartefakter, samt kraft
fulla byggnader och fyndet av en av Upplands nord
ligaste bildristningar har väckt och väcker uppmärk
samhet och gör platsen än mer spektakulär. Här har 
vi möjlighet att studera olika skikt i den mänskliga 
tillvaron, högt och lågt, sakralt och profant, vanligt 
och ovanligt och mycket mer.

I volymen ligger tyngdpunkten av naturliga 
skäl på bronsålderns lämningar. Men vi fann ock
så självklart spår efter andra tider, både äldre och 
yngre. Framför allt de äldre dyker upp i volymens 
olika avsnitt eftersom de ibland kan kopplas sam

man med, eller är svåra att skilja från bronsålders- 
lämningarna. Boken är indelad i olika avsnitt. Det 
första är en introduktion till platsen med forn- 
lämningsmiljöer och beskrivning av den lokala 
topografin så som är brukligt. Det första avsnittet 
innehåller också en forskningshistorik över brons- 
åldersforskningen i stort också för att ge läsaren en 
förståelse för undersökningens förutsättningar.

Det finns en rad olika ingångar till materialet 
och det är inte alltid självklart vilka vinklar som ska 
tas upp och behandlas. Därför är det nästan ound
vikligt så att författarnas erfarenheter och special
intressen formar innehållet. Så har t.ex. Thomas 
Eriksson bl.a. beskrivit keramikens användning, 
Leif Karlenby beskriver och diskuterar husbebyg
gelsen, Anders Kaliff diskuterar eldens rituella roll 
och Tore Artelius reflekterar över den religiösa plat
sens ursprung och utveckling. Lena Grandin har bi
dragit stort med analyser av metallerna och genom 
denna specialkompetens har vi fått ytterligare kun
skaper om metallernas innehåll och tillverkning. 
Under rubriken Materialets kraft beskrivs och dis
kuteras strukturer, fynd, näringsfång och det som 
vi kallat riternas lämningar. I kapitlet beskrivs kort 
sagt det material vi fann. Tanken är att detta ska 
leda fram till de mer övergripande tolkningar som 
finns i det efterföljande kapitlet Mellan himmel och 
jord. I avsnittet ryms också en avslutande diskus
sion. För att underlätta för läsaren har vi lagt myck
et så kallad hårdfakta, d.v.s. fakta av mer teknisk 
art, som bakgrundsfakta för sig för att inte texten 
ska tyngas ned för mycket.
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Det fjärde avsnittet ligger efter den avslutande 
diskussionen och kallas därför Epilog - långt sena
re på Ryssgärdet. Här beskrivs vad vi hittade från 
perioderna när platsen inte var lika väl utnyttjad, 
de få järnålderslämningarna och torpet som finns 
här under en kort period under slutet av ióoo-ta- 
let och början på 1700-talet.

Det tål alltid att upprepas att det vi undersöker 
enbart är en mycket liten del av något mycket stör
re. För var slutar en bygd? Var tar en annan vid? Vad 
är en bygd? Och varför är det så? Vad som döljer 
sig under markytan runt om det undersökta skulle 
mycket väl kunna ställa våra hypoteser på huvudet. 
Vi har alltså att tolka hela samhällsstrukturer genom 
mycket små material. Kunskapen om forntiden är 
ständigt föränderlig och så måste det vara. Någon 
objektiv sanning finns inte och är inte heller önsk
värd. Det måste alltid få finnas olika tolkningar och 
idéer. Detta betyder inte på något sätt att vi inte kan 
inhämta ny kunskap från undersökningarna, det vi 
lär oss från de olika platserna bygger naturligtvis på 
den kunskap vi redan har. Det stora materialet från 
Ryssgärdet har, och kommer att bidra till att vi får 
fördjupade kunskaper om en rad olika företeelser, 
allt från föremål till religiösa föreställningar.

Utnyttjandet av platsen har varierat under årens 
lopp. Intensiteten har skiftat, från bronsålderns 
höga aktivitet till perioder med mindre intensiv 
mänsklig närvaro. Man kan närmast beskriva det 
som en vågrörelse, som tar sin början under yngs
ta stenålder och sedan reser sig och når sin högsta 
punkt under mellersta bronsålder, för att sedan 
sjunka undan under järnåldern. En liten krusning 
uppstår senare under 1600-1700-talen då ett torp 
etablerades på platsen. Naturligtvis har ytan, från 
slutet av senneolitikum till våra dagar haft en eko
nomisk betydelse som plats för bete och odling. 
Platsen har varit en självklar del i verkligheten 
för dem som levt i området. Så människan har 
givetvis varit närvarande även då platsens uppen
bara betydelse tynat bort, men man har bytt fokus 
och riktat blicken åt ett annat håll. Däremot har 
marken med största sannolikhet använts till olika 
ändamål under en mycket lång tidsperiod. Konti
nuiteten på platsen är intressant ur flera aspekter: 
varför har man en gång valt att slå sig ner på plat
sen och varför har man sedan valt att flytta sina

hus och bostäder? Kontinuiteten är inte allt men 
att se kontinuitetens röda tråd är dock ett viktigt 
redskap för att nå fram till en kunskap om hur 
människor har levt och ordnat sina liv under olika 
tidsperioder. Redan innan undersökningen anade 
vi att platsen på många sätt var ovanlig. De kultur
lager som påträffades på platsen under förunder
sökningen ledde tankarna till platser som Apalle i 
Övergrans socken och Vrå i Knivsta socken (Ullén 
m.fl. 2003; Göthberg m.fll. 2002).

Idéer och syften
Det övergripande syftet med undersökningen som 
ställdes upp i undersökningsplanen var att fånga 
platsens struktur alltifrån boendemiljö och nä
ringsfång till gravområden. Andra aspekter var ut
nyttjandet av landskapsrummet, att belysa lokalen 
ur ett mentalitetsperspektiv samt att studera eko
nomiska och sociala strukturer och deras uttryck 
inom lokalen (Eriksson & Appelgren 2003). Det är, 
som sig bör, ganska högtravande formulerat men i 
efterhand kan man konstatera att lokalen lämpar 
sig utmärkt för denna typ av studier. För att kunna 
göra dessa studier sattes ett antal målsättningar 
och frågeställningar upp. De övergripande målsätt
ningarna med undersökningarna vid Ryssgärdet 
var att belysa följande problemställningar:

• Att förstå en bakomliggande social organi
sation och sätta in Ryssgärdet i ett sannolikt 
större och ännu föga känt hierarkiskt sam
manhang.

• Att förstå människans nyttjande och uppfatt
ning av rummet, religiöst och socialt.

• Att förstå hur en ekonomisk och social struk
tur avspeglas inom lokalen. Finns det skillna
der i boplatsorganisationen över tid? Är det 
möjligt att utifrån Ryssgärdet belysa boplats
strukturer i ett långtidsperspektiv?

• Att studera människan i rummet utifrån skilda 
nivåer, från boplatsens inre struktur till kultur
landskapets uppbyggnad (Arkeologiskt program 
för UV Mitt och UV Uppsala 1997-1999).

Efter undersökningen kan man konstatera att alla 
fyra målsättningar ännu i allra högsta grad är ak-
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tuella, kanske till och med i ännu högre grad. Ryss
gärdet är en av ytterst få boplatser med kulturlager 
från äldre och mellersta bronsålder där en större 
sammanhängande yta undersökts. I Uppland kan 
Ryssgärdet möjligen jämföras med Apalle i Över
grans socken och Vrå i Knivsta socken. I Västman
land finns i dagsläget inget liknande undersökt 
utom möjligen Vedboboplatsen (Wigren 1974, 
1978). Söder om Mälaren finns undersökningen 
vid Hallunda i Botkyrka socken som dock är nå
got yngre och har sin tyngdpunkt i mellersta och 
yngre bronsålder. Vråboplatsen är den plats som 
mest liknar Ryssgärdet både vad gäller omfattning, 
tid och material. Båda platserna verkar ha haft sina 
huvudsakliga aktivitetsfaser före cirka 900 f.Kr.

Syftet var att fånga platsens struktur alltifrån 
boendemiljö och näringsfång till begravnings
ritualer. Andra aspekter var utnyttjandet av 
landskaprummet, att belysa lokalen ur ett men
talitetsperspektiv samt att studera ekonomiska 
och sociala strukturer och deras uttryck inom 
lokalen. Ryssgärdet visade sig vara inte bara en 
boplats, utan gav ett betydligt mer komplext in
tryck med lämningar efter livets alla skeenden. 
Platsen var ett komplex med bostadshus, rester 
efter möjliga odlingsytor, skärvstenshögar, grop
system, produktion samt hantverk, kulthus och 
begravningar. Dessutom visade det sig att plat
sen hade lämningar från senneolitikum till och 
med romersk järnålder samt nedslag i vikingatid 
och 1700-tal. Merparten av lämningarna och den 
mest intensiva perioden kan däremot dateras till 
ca 1400-900 f.Kr. Genom att man inom under
sökningsområdet, eller i direkt anslutning, har 
alla de delar som kan tänkas tillhöra ett bronsål
derskomplex ger platsen ett unikt tillfälle att stu
dera ett utsnitt av det uppländska bronsålders- 
samhället i ett holistiskt perspektiv.

Ortnamn och 
skriftliga källor
Ryssgärdet ligger i Onslunda i Tensta socken i 
Norunda härad. Ortnamnet Tensta (in gurgite 
Tensta 1292, DMS) kan enligt svenskt ortnamns- 
lexikon innehålla ett fornsvenskt ord tenstadher
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som syftar på platser med fiskeinrättningar i form 
av tenor, d.v.s. (fisk) mjärdar. Här skulle det ha 
syftat på fiskeanläggningar vid en ström i Vende- 
lån nära den nuvarande bron väster om kyrkan 
(Svenskt ortnamnsregister). Tensta socken har 
övertagit namnet från en by som nu är uppdelad på 
Travenberg, Brogården och norra Tensta. Norunda 
härad, som ligger mellan Bälinge härad i väster och 
Rasbo härad i öster utgör den nordligaste delen av 
Uppsalaslätten. De socknar som ingår i Norunda 
härad är, förutom Tensta: Lena, Ärentuna, Björk- 
linge och Viksta. Under medeltiden räknades även 
Dannemora och Films socknar till häradet.

Förledet i namnet Ryssgärdet, Ryss-, kommer 
sannolikt från ris, betydande småskog, eller från 
Rydh, betydande röjning (se Wahlberg 2003, även 
Lindberg denna volym, Östling denna volym). Det 
finns också en populär tolkning om att namnet hän
visar till att det här gömt sig ryska desertörer under 
något av de många krig som förekommit mellan 
länderna, men detta får nog, tyvärr, betraktas som 
orealistiskt (se dock Lindberg, denna volym).

Som arkeolog och historieintresserad har ort
namnet Onslunda en särskild klang. På det äldre 
kartmaterialet skrivs namnet Odenslunda och 
knyter därmed an till mytologin. Länge har det 
ansetts att ortnamn med Oden har varit relativ sett 
unga. Detta grundar sig på en äldre teori om att 
Oden inte varit en ursprunglig gud i Norden utan 
först förhållandevis sent införts hit från kontinen
ten. En riktning såg Odenskultens ursprung hos 
goterna vid Svarta havet, en annan att Odenskul- 
ten uppstått bland germanstammar vid Rhens ne
dre lopp under påverkan av den romerska kulturs
fären. Ortnamnsforskaren Per Vikstrand beskriver 
tankegångarna så här:

Den grundläggande tankegången var att ger
manerna i sina egna samhällen, där härskar
institutionen antogs vara svagt utvecklad, inte 
på egen hand kunde ha utvecklat föreställning
en om en kraftfull gudakonung som Oden. En 
sådan idé, menade man måste ha inspirerats av 
kontakter med det mäktiga romerska riket och 
dess kejsarkult

Vikstrand 2001:134.
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Dessa idéer fick stor genomslagskraft bland arkeo
loger och ortnamnsforskare. Vikstrand argumen
terar istället för att bebyggelsenamn innehållande 
Oden snarare hör till ett äldre namnskick:

Det kan mycket väl vara så att Odenskulten 
främjades av den framväxande samhällseliten 
under yngre järnåldern, men det verkar inte 
som om denna process i någon större utsträck
ning kan belysas av ortnamnen...

Vikstrand 2001:137

Han menar att bebyggelser med namn där Oden 
ingår ibland intar en framträdande position i lokal
bygden, men att de samtidigt snarast undviker verk
liga centralortsmiljöer. Vikstrands förklaring till 
detta är att namnen representerar ett tidsskede som 
ligger före Odenskultens uppsving under den senare 
delen av järnåldern (Vikstrand aoomgyff.). Vidare 
skriver han att gamla bebyggelsenamn innehållande 
Oden aldrig uppträder i bygder som har etablerats 
under yngre järnålder men att de däremot ofta lig
ger i anslutning till fornlämningskomplex av äldre 
järnålderskaraktär. Utifrån detta skulle man kunna 
ana att namnet Onslunda inte är en yngre namn
form utan att det snarare är äldre. Hur långt man 
kan föra tillbaks det är förstås svårt att veta. Oden 
hör med stor sannolikhet till ett äldre indoeurope- 
iskt pantheon, men hans karaktär kan ha ändrats 
genom åren (se t.ex. Kaliff 2007:61). Äldre forskare 
har jämfört motiv från hällristningar med folkvand- 
ringstida brakteater (Salin 1903). Idag skulle nog 
inte många våga sig på den jämförelsen, även om 
det finns element bland bronsålderns hällristningar 
som kan liknas vid senare gudagestalter. Exempel
vis förekommer mansfigurer som bär spjut vilket är 
ett kännetecken för Oden. Anders Kaliff och Olof 
Sundqvist har diskuterat Odens ursprung och dess 
förhållande till Mithraskulten. Mithras var popu
lär bland soldater som tjänstgjorde i den romerska 
armén och bevakade gränsen i det germanska om
rådet under de första århundradena efter Kristus 
(2004:9). De föreställer sig att drag från Mith
raskulten kan ha upptagits i en redan existerande 
Odenskult. Det finns vissa drag och ytliga likheter 
mellan de båda gudarna och dessa kan ha förstärkts 
genom Mithraskultens inflytande. Detta är svårt att

diskutera eftersom vi inte känner till hur en even
tuell Odenskult såg ut före 200-talet (2004:23). De 
skriver:

Hypotetiskt kan man ändå tänka sig att det allt
så rör sig om en utformning av en delvis förnyad 
gudagestalt, som via några överförda drag och 
attribut kan förefalla främmande. Om dessa för
ändringar beror pä en migration av folkgrupper 
eller inflytelserika individer, diffusion av idéer, 
erövring, intern utveckling eller enbart på lo
kala variationer inom ett religionsområde har 
inget entydigt svar

Kaliff & Sundvist 2004:23

I kombination med de arkeologiska undersökning
arna vid Ryssgärdet blir denna information mycket 
intressant. Som kommer att framgå av förestående 
volym hittade vi rester efter olika rituella aktivi
teter, framför allt på de två kullarna i norr. Kan 
dessa båda kullar, eller snarare, platsen för dessa 
kullar ha varit så ”laddad”, eller så viktig att det 
finns en kontinuitet mellan dem och att platsen 
har fått det teofora ortnamnet Odenslunda?

Odenslunda by ligger i utkanten av den gamla 
bygden, utanför det centrala bebyggelsestråket 
längs Vendelån och upp mot sockengränsen. Byn 
har dock en central position i hundaret, invid den 
punkt där Tensta, Ärentuna och Björklinge sock
nar möts. Detta är intressant eftersom Odenslunda 
1302 omtalas som hundaretingsplats och man har 
då räknat med att den tingsplatsen varit lokalise
rad hit (se Vikstrand 2001 och där anförd littera
tur). Vikstrand skriver att det är

frestande att se tingsplatsfunktionen som beting
ad inte av anknytningen till Oden utan av det 
centrala läget i tingsdistriktet

Vikstrand 2001:123.

I en fotnot skriver han dock att det inte kan ute
slutas att Onslunda har haft en viss status i fornti
den och han hänvisar till en karta fråni736 där det 
finns en stor ”ättehög” markerad på en hög ett par 
hundra meter söder om bytomten. Tillsammans 
med lämningarna som undersöktes i samband med 
utgrävningen blir ortnamnet extra intressant.
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Landskapsrummet 
Det ligger inte bara skämt i den utomordentlige 
geologen A. G. Högboms paradoxala påstående 
att vår tillsynes ganska triviala utsikt över Upp
landsslätten egentligen på sätt och vis är ännu 
storslagnare än det mest svindlande Himalaya- 
landskap eller Grand Canyons sagodyner. De se
nare representerar helt omogna och outvecklade 
ungdomsstadier av erosionsverkan. I Upplands 
urbergsslätt och dess fortsättning i andra land
skap har erosionen nått sitt mål och fullbordat 
sitt verk, bergshöjderna helt nötts ned och mate
rialet förts bort... Hörner 1948

Detta skriver N. G. Hörner i Natur i Uppland 
1948, och visst, det är något ödesmättat och vack
ert i detta att veta att det är nedslitet och ”färdigt” 
i brist på ett bättre ord.

Enligt Sporrong kan Uppland delas in i ett an
tal landskapstyper och man kan generellt säga att 
landskapet Uppland inte har några mer dramatiska 
inslag, utan han menar att landskapet istället har 
en intim karaktär som ofta växlar mellan öppen 
bygd och slutet rum. Vidare: ...

de djupa Mälarvikarna gav i äldre tid goda till
fällen till kommunikation mellan centrala orter...

Sporrong 2004:17.

Området där Ryssgärdet ligger karaktäriseras av 
att här finns stora sedimentslätter som här och var 
avbryts av grövre skogsklädd morän.

Han delar också in landskapet i sex delar, där 
Ryssgärdet anses ligga i centrala Uppland d.v.s. 
slättbygderna i den centrala delen av landskapet- 
landhöjningszonen mot Mälaren. I de centrala 
delarna av landskapet dominerar de uppländska 
lerslätterna, rester efter havsbotten som har kom
mit att bli en av Sveriges bördigaste jordbruksbyg
der. Urberget i Mellansverige är ett av de äldsta 
bergsmassiven i världen och består i stort av granit 
och gnejs. Som nämndes i det inledande citatet är 
mycket av det ursprungliga berget borteroderat 
och landskapet därigenom avplanat (Nordström 
& Curman 1973:13). Blockrik morän är vanlig i

skogspartierna längs Mälaren. Efter inlandsisens 
tillbakagång bildades rullstensåsar som i vissa 
fall dominerar landskapsbilden som till exempel 
Brunkebergsåsen i Stockholm och de närbelägna 
Ärentuna- och Uppsalaåsarna i Tenstatrakten. I 
slättmarkerna finns både glacial och postglacial 
lera. Detta landskap började bildas efter isavsmält- 
ningen för 12000 år sedan. Cirka 6000 år före 
Kristus hade isen smält så pass att vattnet i Öst
ersjön svämmade över och bildade ett brett sund 
över hela östra Mellansverige, stora delar av denna 
landsända var då således en skärgård. Isens tyngd 
hade pressat ned landytan så att den var omkring 
150 meter lägre än idag, när landet åter började 
höja sig sjönk vattnet tillbaka. Till en början var 
denna landhöjning relativt snabb och därför kom 
nya landområden i dagen och strandlinjen försköts. 
Denna förskjutning kan följas i speciella kurvor, 
där havsnivåer kan relateras till olika tidsperioder. 
För bronsålderns räkning är dessa kurvor mycket 
användbara eftersom många boplatser legat nära 
stränderna. Vid bronsålderns början låg havsnivån 
i Mälardalsområdet på cirka 25 meter över havet, 
för att vid bronsålderns slut ha sjunkit till 10-15 
meter över havet (Miller och Hedin 1988:63).

Det lokala rummet
Topografin på Ryssgärdet är särpräglad och intres
sant. På ytans norra del reser sig två kullar ur den 
annars flacka terrängen. Dessa två kullar bildar ett 
markant avbrott i landskapet och gör att Ryssgär
det skiljer sig från många andra undersökta plat
ser. Den flacka ytan kontrasterar mot de höga och 
tydliga förhöjningarna som har rika inslag av sten
block och alltsammans bildar en anmärkningsvärd 
miljö. Det visade sig också vara så att lämningarna 
på kullarna och de på åkerytan skilj de sig tydligt 
från varandra och dessa skillnader skapar en spän
ning mellan högt och lågt, religiöst och profant, 
kult och vardag och denna spänning är ovanlig och 
givande. Vad var det som gjorde att lämningarna 
skiljer sig på de olika ytorna? Finns det här skill
nader mellan det sakrala och det profana och kan 
vi i så fall studera dem? Eller gör vi oss själva en 
björntjänst genom att dela upp allt i ett antingen- 
ellertänkande, både sakrala och profana handling
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ar och företeelser ingår väl i kosmologin? Detta 
gäller i första hand under mellersta bronsålder, se
dan tycks människorna i trakten ha ändrat fokus. 
De boende och kulten har dragit sig åt något an
nat håll. Topografi, naturliga förutsättningar och 
ekonomi styr naturligtvis var man slår sig ned och 
var man väljer att leva, varje ny generation måste 
förhålla sig till det som tidigare varit, till gamla 
platser och monument. Miljö och topografi binder 
också ihop olika platser till större enheter, bygder 
eller samhällen om man så vill. Lika lite som nå
gon annan plats är Ryssgärdet helt avskiljd från 
resten av världen utan ingår, bebodd eller obe
bodd, i större sammanhang.

Området kring Onslunda och Ryssgärdet lig
ger i det nordvästra hörnet av en sidodalgång till 
Vendelån, som i sin tur mynnar ut i Fyrisån. Mot 
väst, sydväst och norr begränsas dalgången av idag 
skogsbeklädda högre liggande partier med nivåer 
upp mot 35 -40 meter över havet med berg i dagen 
och ställvisa kärrmarker. Mot öster öppnar sig ter
rängen mot Vendelån med nivåer som sluttar ned 
från cirka 33 meter över havet till cirka 15 meter 
över havet längst i öster. Dalgången är uppodlad 
och har glacial lera som dominerande jordart, men 
det finns även inslag av postglacial finlera, framför 
allt på de lägre liggande partierna.

Undersökningsområdet låg som en flik in mot 
den omgivande skogsmarken i en mindre före det
ta åker, Ryssgärdet. Denna åker upptog större de
len av undersökningsytan som låg på höjder runt 
32-34 meter över havet. Vid tiden för undersök
ningen var den planterad med skog. På tre sidor 
omslöts denna yta av moränhöjder, de högre lig
gande ytorna i norr har aldrig odlats. Mot söder, 
väster och nordväst vidtog jämnt sluttande mo
ränhöjder. Rakt mot norr och i viss mån även mot 
nordöst, ligger istället ett småbrutet landskap med 
flera mindre moränkullar som låg på cirka 34-40 
meter över havet. Fornlämningarna låg delvis på 
glaciallera i åkermark och delvis i skogsmark samt 
på lägre liggande impediment och på höjdlägen i 
en blockrik terräng. Åkermarkerna ligger på cirka 
32-34 meter över havet. Höjderna, som var uppe
mot 40 meter över havet, inramar området i norr, 
väster och söder. Insprängt i moränområdena 
finns mindre våtmarker och hela det landskaps

rum som fornlämningsområdet utgör är intres
sant. I den västra delen avgränsas området av en 
lägre liggande morän som ytterligare framhäver 
och förtydligar den dynamiska miljön. Den flacka 
åker- och skogsmarken kontrasterar mot de höga 
och tydliga förhöjningarna med sitt rika inslag av 
block och bildar ett anmärkningsvärt landskap.

Rummet och tiden
Övergripande fornlämningsmiljö
E4:an skär genom landskapet och på flera ställen 
finns mer eller mindre tydliga spår efter bronsål
derns liv och bebyggelse. På 17 av 43 undersökta 
platser finns spår efter perioden. I de flesta fallen 
består spåren av husbebyggelse i kombination med 
hantverksmiljöer.

Tiundaland har präglats av de olika vattenleder
na som går genom landskapet. Ungefär tre kilo
meter väster om Onslunda, intill Björklinge, ligger 
Långsjön. Från den rinner Björklingeån söder ut 
och möter Fyrisån strax söder om Fullerö i Gamla 
Uppsala. Från mötet leder Fyrisån upp genom och 
förbi Storvreta och Lena socken och vidare norrut. 
Vendelån kommer rinnande från Vendelsjön och 
möter Fyrisån strax söder om Lena kyrka. Vat
tenvägarna knyter alltså ihop stora bygder, det går 
att ta sig från Örbyhus i norra delen av Vendelsjön 
ner till Gamla Uppsala och vidare söderut. Därtill 
kan man fara från Fyrisån till Björklingetrakten. 
Vendelån förbinds också direkt med Långsjön och 
Björklinge via den mindre Sävastabäcken som bry
ter upp från Vendelån vid Viksta. Man har natur
ligtvis tagit sig fram även på land. Nuvarande väg 
700, som förbinder Björklinge med Lena har med 
största sannolikhet funnits mycket länge i någon 
form. På detta tyder inte minst runstenen U 1043 
som står vid Flotä. Flotä har dessutom tolkats 
betyda väg över sank mark. Längre bort vid väg 
700, närmare Björklinge ligger också en plats som 
heter Kavelbron, som är en äldre benämning på 
broläggningar av trä i sankmark.

Fyrisån rinner genom Gamla Uppsala, Ären- 
tuna och Lena socknar och längs ån ligger en rad 
mer eller mindre kända fornlämningar. De mest
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Figur i. Ålandskap vid Högsta (foto: Eva Hjärthner-Holdar). 
Figure i. Landscape at Högsta (photo: Eva Hjdrthner Holdar).

namnkunniga är troligtvis Gamla Uppsala högar 
och gravfältet vid Valsgärde. I Fullerö Söderbyn i 
Gamla Uppsala socken ligger en intressant kam- 
margrav från yngre romersk järnålder, med fynd 
av guldringar och ett romerskt mynt (Arwidsson 
1948). Invid Fullerö Söderby har också det hit
tills tidigaste belägget för bergsmalmshantering 
påträffats. Detta är intressant i sammanhanget, 
inte minst för att bergsmalmen är tagen från om
rådet kring Vattholma i Tensta socken (Karlenby 
1993). Genom detta fynd av bergsmalm knyts de 
båda trakterna ihop och detta visar med all önsk
värd tydlighet att klara kontakter funnits även om 
det rör sig om en något yngre period. Området 
kring Gamla Uppsala är självklart också intres
sant för studiet av centralplatsen Gamla Uppsalas 
framväxt. Men det är en annan och något senare 
historia. Längs Fyrisån ligger också ett antal stor
högar och skärvstenshögar. Lite längre uppströms 
längs Fyrisån från Fullerö och Valsgärde under
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sökte Erik Nylén en av dessa gravhögar 1947. Den 
låg i Husby i Lena socken, mitt i ett område som 
är mycket fornlämningstätt. Högen innehöll fem 
begravningar, varav de äldsta troligen härrör från 
yngre bronsålder. En pincett, en bronskniv och en 
trolig bronstappskrapa som är mycket lika de vi 
hittade på Ryssgärdet hittades i en av gravarna. De 
övriga tolkas av Nylén vara yngre, från folkvand- 
ringstid och framåt. Den yngsta begravningen var 
av en man, som hade fått med sig ett fragment av 
ett guldföremål som gravgåva (Nylen 1948).

Ytterligare en bit längre norrut, strax norr om 
Storvreta, ligger Årby. Där gjordes arkeologiska un
dersökningar 1992. Totalt undersöktes fyra platser 
varav två berörde skärvstenshögar eller boplats- och 
gravområden med skärvstenshögar. Övriga två var 
överplöjda boplatser i åkermark (RAÄ163,164,310 
respektive RAÄ 320 och 321). Vid Årby finns också 
ett gravfält, RAÄ 157 som innehåller en rektangulär 
och fem runda stensättningar samt tre resta stenar.

I?
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Utanför gravfältet ligger också en flack, rund/oval 
gravhög som är cirka 1,5 meter hög. Högen har 
tolkats ha en datering till mellersta järnålder, men 
detta är enbart grundat på formen, den kan alltså 
istället höra till en bronsåldersfas. Invid den gamla 
landsvägen vid Årby står nu en runsten (U 1033). 
Denna måste ha blivit flyttad, då den enligt Pe- 
ringskiöld har stått invid Fyrisån tillsammans med 
några andra resta stenar. Därtill stod den vid en väg 
som ledde över Fyrisån mot Lena-Husby. Runste
nen var ett minnesmärke över en person vars sö
ner anlade vägen till Guds ära (Hjärthner-Holdar 
& Göthberg 1997). Detta kanske känns som taget 
ur sin kontext men är av intresse för förståelsen av 
bygdens betydelse. Det ńnns i området också hus
terrasser vilket möjligen kan indikera en hög sam
hällsställning. Husterrasser finns dessutom också 
intill undersökningen vid Ryssgärdet.

Fenomenet med kultplatser på kullar av den typ 
vi har på Ryssgärdet är intressant (se ovan). På Snå
ret i Vendels socken, finns liknande fast inte lika 
välbevarade eller tydliga lämningar, i Björklinge 
har ett gravfält och en boplats undersökts. Denna 
fornlämning borde man undersöka närmare på för 
att se om det kan röra sig om ett liknande feno
men. I topografin i området ligger en kulle som på 
sin stenröjda topp har en fyrsidig begravning som 
i sin tur ligger på ett tjockt svart skärvstenslager 
som täcker stora delar av den röjda ytan. Man kan 
undra huruvida en sådan markering i topografin 
och det faktum att ytan ”låsts” med en grav anty
der en liknande plats. När man kommer körande 
söderifrån upp mot Lena och Vattholma ser man 
på höger sida en bit efter Storvreta ett par natur
liga moränkullar som avviker markant från den 
platta slätten runtomkring. Under undersökning
arna på Ryssgärdet åkte vi ofta den vägen och man 
såg då dessa högar varje dag. När vi började för
stå omfattningen av det som fanns på kullarna på 
Ryssgärdet slogs vi av att det finns en likhet mellan 
det vi har på Ryssgärdet och dessa kullar på slät
ten. Möjligen kan dessa kullar vara en liknande, 
men större spår efter samma fenomen. Kullarna 
ingår i ett fornlämningskomplex som går under 
namnet Horsberget (se nedan). Frågan är om det 
kan vara så att dessa och liknande kullar i större 
omfattning än vi tidigare tänkt på har varit viktiga

för bronsålderssamhället. På Horsberget finns en 
hög (RAÄ316) som har ett brätte som består av 
en stenpackning samt vad som ser ut att vara en 
uppfartsramp. Det är vanskligt att bedöma denna 
lämnings ålder, men det finns lämningar i områ
det, t.ex. en skålgropssten som antyder att högen 
varit viktig under bronsåldern. Det går dock inte 
att utesluta att det rör sig om en husgrundsplatå 
från yngre järnålder (Hjärthner-Holdar 1991).

Som nämnts i topografikapitlet är Uppland gan
ska platt. Dessa naturliga upphöjningar är avvikan
de och kan därför ha dragit åt sig intresse. Dessut
om har man en god överblick över närområdet från 
dem. Det är inte heller uteslutet att det i vissa fall 
har varit frågan om försvarsanläggningar. I Som- 
maränge skog, med sina kraftiga lämningar från 
bronsåldern låg även ett medeltida hus, som antas 
vara den ”försvunna” gården Giphlinge (Schmidt 
Wikborg; Forsman & Victor 2007). Denna låg på 
en mindre förhöjning i topografin. Intill denna 
låg en stor mängd skörbränd sten nedrakad och 
där fanns ytterligare en förhöjning strax intill och 
norr om dessa låg en våtmark. De medeltida läm
ningarna på Sommaränge har naturligtvis förstört 
eventuella äldre, men det går inte att utesluta att 
även Sommaränge skog har haft dessa kullar som 
kult eller samlingsplatser. Detta är naturligtvis 
bara spekulationer. I Snåret i Vendels socken har 
ett område undersökts som har klara paralleller till 
kullarna i Ryssgärdet. Där fanns en kulle med en 
stenröjd väg och på toppen var marken platt och 
rensad från sten (Björck & Larsson 2007). Där har 
ett hus legat, inte lika stort som de på Ryssgärdet, 
men det finns ändå likheter. Vad var förhållandet 
till dessa kullar under bronsåldern? Som redan 
nämnts bör de ha dragit uppmärksamheten till sig 
eftersom de avviker från det flacka landskapet.

Ryssgärdet i Onslunda ligger i Tensta socken. 
Onslundas fornminnen förefaller inte ha gjort nå
got intryck på Richard Dybeck (1811-1877) under 
hans resor:

På Onslunda mycket vidsträckta ägor återstå äf- 
ven mycket spridda hednagrafar, såsom kullar 
och kretsar, men alla mer eller mindre skadade 
och föga märkliga

ATA Ur Dybecks reseberättelse 1864:15-16.
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Figur 2. Gamla Uppsala tolkat av OlofThunman (Uppsala universitet). 
Figure 2. Old Uppsala interpreted by OlofThunman (Uppsala universitet).

Innan det stora E^projektet drog igång var få 
platser här undersökta av arkeologer (ATA). Trots 
detta är socknen relativt känd, inte minst på grund 
av det romartida gravfältet i Gödåker (Ekholm 
1925, Häringe 1991) och den gotiska kyrkan som 
har praktfulla målningar av Johannes Rosenrod 
med bland annat scener ur den Heliga Birgittas 
liv. Dessa har troligen bekostats av Bengt Jönsson 
(Oxenstierna) på Salsta slott (DMS).

Denna redogörelse gör inga anspråk på att vara 
fullständig, men det finns en rad fornlämningar i
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socknarna runtomkring Ryssgärdet som är intres
santa och som ger Ryssgärdet en plats och något att 
förhålla sig till. Efter undersökningarna inför den 
nya vägsträckningen har den arkeologiska kunska
pen om socknen naturligtvis ökat. Fyra undersök
ningar har utförts inom socknens gränser och ett 
flertal har också gjorts i de angränsande socknarna 
Viksta, Björklinge och Ärentuna. Resultaten visar 
att det i socknen levt människor under en myck
et lång tidsperiod, från mellanneolitikum och 
framåt. I det, inför E4:an undersökta materialet
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är lämningarna från den yngre järnåldern mindre 
representerade och visar sig främst genom spridda 
fynd och redan kända fornlämningar som exem
pelvis runstenar. Området kring Onslunda är den 
nordostligaste utlöparen av ett band med skärv
stenhögar som går från Västerås i väster och upp 
till nordöstra Uppland. Om man tittar på en karta 
med 15- meterskurvan pålagd, ser man tydligt att 
skärvstenhögarna från denna tid ligger på höjder 
intill vattnet, eller in till/ovanför odlad mark. Även 
rösen följer samma mönster.

Denna uppgift om en källa var en anledning till att 
gravfältet undersöktes eftersom man ville se spår 
efter om det fanns kultisk verksamhet på platsen. 
Detta är dock inte första gången namnet nämns 
i skrift, första gången var 1492 då det benämns 
i Gydakrum, och i Gedaker (Ferm, Rahmqvist, 
Westin 1982). Ekholm tolkar namnet som Gudin
nans åker och menar att platsen är helgad åt en gu
dinna. Denna gudinna, menar han, kan inte hittas 
bland asagudarna utan bör snarare sökas hos vane- 
rna, och om denna slutsats är riktig skriver han:

Gödåker
Socknens hittills mest kända fornlämning är grav
fältet i Gödåker. Det innehåller minst ett hundra
tal gravar som huvudsakligen dateras till romersk 
järnålder. Fynden från gravarna är anmärknings
värda, här fanns i ett par av gravarna kärl av kon
tinentalt ursprung bestående av en bronsskopa, 
ett hemmoorkärl samt försmälta bitar av glas från 
glaskärl. Åtminstone två guldfingerringar hitta
des också och möjligen en tredje i fragmentariskt 
skick (Ekholm 1925; Andersson, K. 1995). En lans 
och ett spjut med bevarade skaft hittades också. 
Lämningarna från Gödåker, är ensamma i sitt slag 
i Mälardalen. Undersökningarna vid detta impo
nerande gravfält, och även vid Dragby (se nedan) 
har också varit viktiga för diskussionen om grav
former, dess datering och spridning, och har i viss 
mån varit startpunkten för den äldre järnålders- 
forskningen med inriktning på dateringar och 
gravformer i Uppland (se Lindeborg & Schönbeck 
1992 och där angiven litteratur). Därför förtjänar 
platsen en egen rubrik.

Av ytterligt intresse är den källa som nämns i 
Ransakningar 1677 och som drog åt sig undersö
karnas intresse:

Vthj Gödåkers åker äro Och sådane steenar, 
som gifva itt besynnerljgitt anseendhe fram för 
andre, hoos hvjilka ähr een källa; Och omföres af 
rychtett att Wijhd denne källa och Steenar skall 
j Förre tijdher någon ser deles dyrkan elergudz- 
tienst, såsom medh offrandhe etc. varit brukatt

Rann.l s.22.

... måste hon rimligtvis vara identisk med den 
fruktbarhetsgudinna Nerthus, den moderliga 
jorden, om vars dyrkan bland germanerna Ta
citus berättar. Till detta gravfält är således knu
tet dyrkan av en gudinna, tillhörande samma 
gudakrets, som senare i Gamla Uppsala spelar 
en så betydande roll, ehuru dess representant 
där är manlig, och som överstepräster och ställ
företrädare på jorden Ynglingaättens konungar 
fungerade. När därtill tages i betraktande, att 
vissa av gravarna vid Gödåker i fråga om rikt 
inventarium äro enastående pä uppsvenskt 
område, samt vidare att den närmast norr om 
gravfältet liggande gården bär namnet Husby
beteckningen för kungsgård-synas flera omstän
digheter tala för den redan efter 1915 års under
sökning antydda möjligheten, att vi i Gödåker 
ha att se en föregångare till Gamla Uppsala så
som Svearikets huvudort

Ekholm 1935:228f

Vidare menar han att:

de förmodade småkungarikena i Mälardalen 
varit förenade och haft ynglingadynastiens mo
nark som överstepräst och väl även som högste 
domare och gemensam anförare för stridskraf
terna. Det är ur detta kulturförbund, som Svea
riket får antas växa fram

Ekholm 1935:232.

Gödåkersgravfältet ansågs alltså av Gunnar Ek
holm och andra, på grund av sin prakt, vara före
gångare till Gamla Uppsala som ”Svearikes huvud-
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stad”, en föreställning som i viss mån levde kvar 
länge. Det är kanske att dra lite för stora växlar, och 
teorin får nog anses höra samman med den natio
nalistiska tidsandan då gravfältet undersöktes och 
efterföljande årtionden. Dock har gravfältet möj
ligen, som Kent Andersson påpekat, behandlats 
lite styvmoderligt i senare tid (2002:239). Grav
fältet har undersökts i olika omgångar, den första 
genomfördes 1915 av amanuens Eskil Olsson med 
hjälp av studenter från Uppsala universitet. Under 
första världskriget låg så arbetet nere för att tas 
upp igen 1924 inte minst för att arbetslönerna

åter börjat nedgå till det normala
Ekholm 1925 s.36

och återigen i mitten av 1950-talet med Mårten 
Stenberger i spetsen för återigen en grupp studen
ter från Uppsala universitet. De olika tolkningar 
och tankar som förekommit genom åren är väl 
värda att läsa, inte minst som tecken på den tids
anda de skrevs i (Ekholm 1916, 1925; Häringe 
1991; även Fernstål 2004).

Källor av den typ som beskrevs vid Gödåker har 
använts relativt långt fram i tiden, med förstås ett 
stort undantag: i Gödåkerskällan har man offrat 
människor och det har nog inte gjorts så långt 
fram i tiden. Traditionerna kring en sådan har be
skrivits bland annat av Pehr Jonsson i Upplands 
fornminnesförenings tidskrift 1927:

I närheten av Storvreta har det funnits en 
gammal offerkälla, som förr var mycket anli
tad. Hit kom folk från skilda håll under Tre- 
faldighetsaftonen för att söka bot och hälsa. 
Ungdomen dansade vid källan och drucko av 
dess vatten och de sjuka brukade dels dricka av 
detta, dels ock tvätta sina sjuka lemmar i det 
undergivande vattnet. För en bra mansålder 
sedan kunde man ofta, efter en sådan afton, se 
både kryckor och käppar i träden, saker, som av 
de sjuka blivit använda

1927.

Övriga fornlämningar i socknen
Förutom Gödåkersgravfältet hade gravar under
sökts på två platser i socknen. Den ena var en un-
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dersökning av en skadad skelettgrav inom RAÄ 
165, som antyder att det här finns spår av ett över
odlat gravfält (ATA dnr 2299/34, SHM 20708). 
Den andra undersökningen var vid Brogård, in
vid Tensta kyrka där skelettrester av två individer 
påträffats vid dikesgrävning (ATA dnr 1553/36). 
Fornlämningsmiljön i socknen verkade före un
dersökningarna avspegla främst perioderna sen- 
neolitikum och bronsålder med skärvstenshögar, 
rosen och lösfynd av enkla skafthålsyxor (UMF 
3081, UMF 3082, UMF 3083, UMF 3302, UMF 
3303, UMF 3831, UMF 4486 samt RAÄ 359, 360, 
361), dessutom fanns förmodade järnåldersgravar 
i form av gravfält och enstaka högar och stensätt- 
ningar, till exempel RAÄ 112, RAÄ 114 och RAÄ 
115. Även en håleggad mejsel av bergart har på
träffats på Onslundas ägor (SHM inv 12607). Fyn
det torde kunna dateras till mellanneolitisk eller 
möjligen senneolitisk tid. Dessutom har ägaren till 
gården Flotä i närheten i sin ägo en flintdolk (se 
fig. 121). Den är skadad i fästet men bör hänfö
ras till Forssanders typ VI (I. Apel 2001:252) och 
därmed dateras till bronsålderns period I eller II 
(Fomborg 1973:20!!.) Detta intryck har i viss mån 
förstärkts efter underökningarna, även om fler 
gravar från järnålderns äldre perioder upptäckts. 
Sigurd Rahmqvist skrev innan undersökningarna 
att det inom den intilliggande byn Forsas ägor en
dast fanns ett fåtal kända järnåldersgravar trots att 
den är häradets i särklass största by (Rahmqvist 
1996:76). Rahmqvist har antagit att en omfattande 
bortodling skett i området vilket också antyds av 
att två stensättningar påträffades under flat mark 
vid förundersökningarna av boplatslämningar 
nordväst om högen (RAÄ 434) 1996 (Farsson & 
Åstrand 1996:12!!.). Detta förhållande kan också 
sägas gälla Onslunda.

I Onslundas södra grannby Forsa har tre under
sökningar genomförts inför projektet; i Bränn
pussen undersöktes en välbevarad gropkeramisk 
boplats/fångststation (Nilsson 2006). Upplands
museet undersökte ett område vid väg 700, där de 
bland annat undersökte huslämningar från sen- 
neolitikum, bronsålder och äldre järnålder, där 
fanns också både skelett- och brandgravar från ro
mersk järnålder (Fagerlund & Scheutz 2006). En 
gravhög undersöktes ett par hundra meter ytterli-
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Figur 3. Gödåker av OlofThunman. Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Figure 3. Gödåker, by Olof Thunman. From the University of Uppsala, department ofarchaelogy and ancient history.

gare söderut, den innehöll rester efter fyra begrav
ningar, varav en skelettgrav plundrats, troligen re
dan under förhistorisk tid (Aspeborg & Appelgren 
2005). Även en av de tidigare nämnda gravarna i 
Forsa har troligen plundrats om inte den gravlagda 
gått en grym död tillmötes, då skelettet låg i total 
oordning och lårbenen var avhuggna (Mattson & 
Fagerlund 2005). Kan dessa fall måhända ha nå
got samband? Det kan finnas många olika förkla
ringar till att man plundrar gravar. Det behöver 
inte nödvändigtvis bero på skattjakt efter dyrbar
heter. Gravar har varit utsatta för plundring under 
nära nog alla tider. Detta kan bland annat utläsas 
ur rättsprotokoll. I Gustav Wasas domböcker kan

man exempelvis läsa om gravplundrare som ställs 
inför rätta år 1549 för att ha grävt i en hög i Kårsta 
socken (Edling 1944:25). Från senare tid går att 
läsa om en ladugårdsman från Altomta i Tensta 
socken som ställdes inför rätta för att ha plundrat 
flera förhistoriska gravar (ATA). Plundringen av 
högen i Forsa kan dock mycket väl ha utförts under 
förhistorisk tid. Det kan också ha skett strax efter 
det att området kristnats och den bakomliggande 
orsaken behöver i ett sådant fall inte vara girig
het efter dyrbara gravgåvor eller skändning av den 
gravlagda. Det skulle tvärtom kunna röra sig om 
ett väl menat försök att flytta en gravlagd förfader 
för att gravlägga honom i vigd jord, denna förkla-
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ring är dock rätt osannolik i detta fall med tanke på 
dateringen. Det första man tänker på när man hör 
plundring är ska tt jakt efter dyrbarheter. Som för
klaring till de inte alldeles ovanliga plundringarna 
av gravar som företagits kort efter begravningarna 
är att de varit en del av begravningsritualen (Wik- 
borg 1996:111). Eller att de har genomförts av de 
efterlevande med syfte att hämta särskilda föremål 
av symbolisk karaktär som vapen och guld. Dessa 
föremål skulle kunna legitimera arv och makt och, 
måste kanske därför tas från de döda (Steinland 
2002:95). En omfattande plundring av äldre gra
var förefaller ha ägt rum under folkvandringstid 
(Stenberger 1979:526). Dessa plundringar har se-
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dan satts i samband med sociala omvälvningar och 
inre krigiska konflikter alternativt med trosskiften 
och då medföljande uppluckring av sederna som 
lett till förlorad respekt för äldre föreställningar. 
Under senneolitikum och äldre bronsålder har det 
dessutom funnits en sed som hör samman med 
hela gravritualen. Denna sed tycks ha inneburit 
att man har begravt människor hela, men att man 
sedan har plockat isär dem, kanske i samband med 
senare begravningar (Stenskiöld 2004, Eriksson 
2005b:24y). Detta har man bland annat kunnat se 
i den närbelägna kammargraven i Dragby (Jaanus- 
son & Siiven lpóa^ff.).

Två hålvägar (RAÄ 326) är belägna söder om
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undersökningsområdet. Vägarna löper parallellt 
med dagens väg 700 och går vidare in i Tenstabyg- 
den. Sannolikt utgör hålvägarna spår efter äldre 
föregångare till väg 700 och har liksom denna för
bundit bygden vid Tensta med den i Björklinge. I 
anslutning till den nordligast belägna av hålvägar
na ligger en stensättningsliknande bildning, RAÄ 
173. Den äldre vägsträckningen låter sig även anas 
av runstenen U1043 som står där nuvarande väg 
700 passerar Flotä gård. Detta bör vara nära dess 
ursprungliga plats. Vägen finns med på 1700-tals- 
kartorna över området (Larsson & Åstrand 
1996:19). På kartan syns hur tre vägar från olika 
byar i Tenstabygden löper samman.

I Tensta socken har även tre halsringar från ti
dig förromersk järnålder framkommit någon gång 
under slutet av 1800-talet. De påftäffades under 
plöjning vid Starrbäcken i Bräcksta. En av dem är 
intakt, om än något tillbucklad, och de andra två 
är fragmentariska. Denna ring liknar en halsring 
som hittats i Gränsta i Knutby socken i Uppland. 
Dessa fynd beskrivs av Per Olsén 1934 och han tar 
upp liknande fynd från Panelia i Finland och från 
Schalkalken, Kreis Fischhausen i Tyskland och han 
beskriver dem som följer:

De här beskrivna ringarna från Gratist a och 
Bräcksta i Uppland, Panelia i Finland samt 
i Ostpreussen förete en mycket enhetlig typ. 
Mittpartiets ornering är överallt densamma: 
grupper av snedstreck med växlande lutning, 
fördelade på tre partier, ett i mitten och ett vid 
vardera sidan, skilda av släta mellanrum., .ge
nomgående detaljer äro vidare den tvärgående 
streckornerade list, som avslutar det överliggan
de bandet, samt de små urtagningarna i över- 
och underkanten.. .1 likhet med andra samtida 
ringar ha de burits tre och tre... Denna likhet 
i detaljer måste tyda på ett tämligen begränsat 
tillverkningsområde i yo'T-! i oy.

Vidare diskuterar han ursprunget och konstaterar 
att den troligen är gjord i Skandinavien och fort
sätter en smula vårdslöst:

.. .och då den inom Skandinavien hittills endast 
blivit funnen i Uppland, torde vi här ha att söka 
dess ursprung. Uppland är ju också det enda om
råde, som har att uppvisa mer än ett fynd (om 
också ej det största antalet ringar). Häremot 
skulle visserligen kunna invändas, att de upp
ländska exemplaren äro de till utförandet enk
laste, men denna invändning mister sin skärpa, 
om man betänker att de avgjort elegantaste ring
arna härröra från Finland, ett land, som vid 
denna tidpunkt knappast kunde uppträda som 
den givande parten på metallkulturens område

1934:159 f.

Han daterar ringarna till tiden mellan period VI 
och järnålderns period I och avslutar klokt:

Att diskutera huruvida den ena eller andra av 
dessa bör föras till bronsålderns sista eller järnål
derns första period torde vara ganska otacksamt, 
då gränsen mellan dessa perioder är flytande

1934:168.

Runstenarna i Onslunda

I Ransakningar från 1677 står det:

I Forssa byy och Flodthää, ähre tvenne stående 
Runestenar, hvarpå finnes mycket vara skrifvitt.

Dybeck skriver 1864 att

Minnesmärkena vid Onslunda besågos och 
granskades, två fallne runstenar restes där.

Dybeck ger samma år ut en förteckning över run
stenarna i Tensta socken, då var de bägge stenarna 
sönderslagna och endast ett stycke av vardera fanns 
kvar. Den ena stenen (U1044) är flyttad till Tensta 
kyrka, men med största sannolikhet står den andra 
stenen (U1043) kvar på sin ursprungliga plats (fig. 
5, 6). Det finns inga uppgifter om att den flyttats 
och, som Wessen och Jansson konstaterar:

.. .stenens storlek och tyngd torde göra en sådan 
(en flytt) rätt osannolik

1953:299.
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Figur 4, Bräckstaringen, efter Olsen 1934, till höger. Ringen till vänster är en av de som hittats i Panelia i Finland. 
Figure 4. The Bräcksta ring to the right, the ring to the left was found in Panelia, Finland.

Dessutom kan man misstänka att det legat en väg 
på platsen för dagens väg 700 under en mycket 
lång tid då det finns två hålvägar (RAÄ 326) en bit 
söderut som löper parallellt med dagens västräck- 
ning och förbinder bygden i Tensta med den i 
Björklinge. Vägen finns även med på 1700-talskar- 
torna över området (Larsson & Åstrand 1996:19, 
Östling denna volym). Enligt Wessen & Jansson 
betyder dessutom det något ovanliga namnet Flotä 
väg över ett sankt eller ofta översvämmat område 
(1952:299). Även Dybeck uppger att Flotä är nam
net på den gata, vid vilken stenarna står.

Det märkliga med U1043 är inte inskriften, som 
enligt Wessen och Jansson lyder:

Ulv och Gudfast och Gudmund de läto uppresa 
denna sten till minne av Ofeg, sin Fader. Gud 
hjälpe hans ande.

Det något förbryllande är Ornamentiken, eller 
snarare en del av Ornamentiken. I stenens högra 
kant finns en avbildning av ett kopulerande par. 
Det är så vitt vi har sett unikt. Anmärkningsvärt 
är också att detta motiv inte har uppmärksammats 
alls av forskningen. Ristningen är enligt Wessen 
och Jansson troligen gjord av Åsmund Kåresson, 
som är en relativt produktiv ristare. Ett av hans 
karakteristika är att han gärna ristar in ett par fi
gurer på sina stenar. Det enda som skrivs om det 
ovanliga motivet är i Upplands runinskrifter:

Karakteristiskt för Asmund är också, att på 
steny tan t.h. om korset äro infogade ett par fi
gurer. Om realismen i framställningen kan icke 
råda någon tvekan. Den bör vara en bestämd 
varning mot varje försök att i andra figurer 
inlägga någon symbolisk mening. Åsmund har 
tecknat sina figurer helt enkelt därför att det 
roat honom och att de bara fläckarna på sten- 
ytan lockade till utfyllnad

Att motivet varit känsligt kan man ana också ef
tersom Bureus valt att på platsen för paret istället 
fylla ut ytan med en fyrkant (fig. 5).

Den andra runstenen som stått vid Flotä, U1044, 
och som nu ligger i Tensta kyrka är inte lika upp
seendeväckande. Den är enklare i sin utformning, 
men gjord av den mest produktive ristaren, Öpir. 
Wessen och Jansson tolkar ristningen sålunda:

Kättil lät resa stenen... sin fader, Gulla till 
minne av sin man

1953:303.

De två stenarna vid Flotä är alltså ristade av två av 
de mest namnkunniga runristarna. Öpir har troli
gen ristat två runstenar till i Tensta socken, U1034 
i Tensta kyrka och U1039 i Bräcksta, den senare 
med hjälp av Kjule (Wessen & Jansson 1953:289). 
Öpir är för övrigt kanske den flitigaste ristaren 
överhuvudtaget, med över 70 kända runstenar 
(Källström 2002:27). Åsmund Kåresson verkar
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Fig. 264. U 1043. Onslunda, Tcnsta sn. 
Fiter kopparstick av Bureus.

Figur 5. Runstenen U10 43 avbildad från Upplands 
runinskrifter. Efter kopparstick av Bureus.
Figure 5. The runestone U1C43 depicted in Upplands 
runinskrifter. After copperplate by Bureus.

bara ha gjort U1043 i Tensta socken. Båda ristar- 
na finns representerade i andra delar av Norunda 
härad. I Tensta socken finns 11 kända runstenar 
och i Norunda härad finns åtminstone 41 stycken 
i någorlunda helt skick, i Upplands runinskrifter 
är 53 beskrivna, av vilka 10 är försvunna och några 
mycket fragmenterade. Det finns uppgifter om att 
det även ska ha stått en runsten vid Gödåker, detta 
tros dock vara ett misstag, då det på platsen står en 
sten utan ristning (Wessen & Jansson 1953:295). 
Runstenen vid Flotä är intressant ur olika syn
punkter, inte minst på grund av den märkliga fi
guren. Dessutom står den troligen i sitt ursprung
liga läge, vilket som nämnts, antyder att dagens 
väg har funnits under en mycket lång tid.

Omnämnanden av vägar i skriftliga källor, såsom 
sagor (till exempel Ynglingasagan), lagar, (Yngre 
Västgötalagen, Dalalagen), och runstenar är täm
ligen många. I Västgötalagen skrivs exempelvis om 
Biskop Bengt i Skara som bland andra fina egen
skaper även byggde broar, en Gudi behaglig gär
ning som förenklade för församlingsbor att ta sig 
till kyrkor (Brink 2000:25). Vägen förbi Flotä leder 
bort mot Tensta kyrka. Brink skriver vidare:

Figur 6.Runsten 
U1043 idag (foto: 
Bengt A. Lundberg 
RAÄ).

Figure 6. The rune 
stone U1043 (photo: 
RAÄ, Kulturmiljö
bild).
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Röjd väg... är en tämligen ung företeelse som 
generellt fenomen. Långt in i historisk tid fick 
människorna förlita sig till transporter med far
koster på vatten, med släde på snö och is, gåen
des eller ridandes med eller utan klöv eller släpa 
längs torra rullstensåsar och på glest trädbevux
na sandmoar

Brink 2000:30.

På sank mark, som det då måhända rörde sig om 
vid Flotä, kunde man göra en framkomlig väg 
genom att kasta ut ris eller risvasar. Man kunde 
också lägga ut kluvna stockar och spänger, eller 
bygga en kavelbro. Med detta vill jag ha sagt att en 
väg kan ha sett ut på olika vis och nödvändigtvis 
inte behöver ha haft en kraftigare konstruktion. 
Kanske tyder ortnamnet Flotä på att man här har 
varit tvungen att bygga en mer broliknande väg- 
konstruktion?

Bronsåldersmiljöer 
i centrala Uppland
Om man vill diskutera bronsåldern i Uppland 
finns det ett antal platser och undersökningar som 
är svåra att undvika, där både resultat och meto
dik varit viktiga för senare arkeologisk forskning, 
precis som i fallet med det något senare Gödåkers- 
gravfältet. Hit hör platser som Dragby i Skuttunge 
socken, Broby i Börje socken, Högsta i Bälinge 
socken och Hågahögen i Bondkyrko socken. Forn- 
lämningsorådet kring Lena kyrka är också mycket 
intressant i sammanhanget. Efter undersökningar
na för E4:an har ett antal platser undersökts med 
mer eller mindre kraftiga lämningar från bronsål
dern. Till de senare hör undersökningarna som har 
gjorts i Sommaränge skog i Viksta socken, Vaxmy- 
ra, Kättsta och Kyrsta i Ärentuna socken, Fullerö, 
Skärna och Trekanten i Gamla Uppsala socken 
samt längre norrut: Snåret i Vendels socken och 
Svanby i Tierps socken (Forsman Sc Victor 2007, 
Eklund 2005, Gustafsson 2006, Engström & Wik- 
borg 2006, Björck & Appelgren 2007, Aspeborg 
& Ös ding 2007, Onsten Molander & Wikborg 
2006, Björck & Larsson 2007, Renck 2004). Aila 
de här nämnda platserna är naturligtvis viktiga för
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kunskapen om bronsåldern i centrala Uppland. I 
förhållandet till Ryssgärdet är kanske de mest in
tressanta av dessa ”nya” platser, resultaten från 
Sommaränge skog och Snåret. Dels för att de lig
ger i en relativ närhet (särskilt Sommaränge skog) 
och också för att de möjligen innehåller liknande 
företeelser som vi har hittat på Ryssgärdet.

Dragby

Några kilometer sydväst om Ryssgärdet ligger en 
annan fornlämning som är svår att förbise och 
som definitivt får räknas höra till samma sociala 
sammanhang som Ryssgärdet, nämligen gravfältet 
vid Dragby i Skuttunge socken. Dragbygravfältet 
ligger omedelbart öster om Björklingeån, cirka 15 
kilometer norr om Uppsala, kring mötesplatsen 
för tre socknar, Skuttunge, Bälinge och Björklinge. 
Ärentuna sockens gräns ligger cirka 400 meter från 
sockenmötesplatsen. Gravfältet ligger på en åsrygg 
i en sänka i den här för övrigt mäktigt formade 
Uppsalaåsen (Stenberget 1960:68). Gravfältet lig
ger högt, åsryggen norr om fältet når en höjd av 
cirka 62 meter över havet, och har utblick mot ett 
vidsträckt område. 1958 påbörjades undersökning
arna av Dragbygravfältet av institutionen för forn- 
kunskap i Uppsala. På gravfältet finns, förutom 
gravarna, ett antal rännor som strålar samman i 
områdets södra del. Två av dessa rännor leder mot 
norr och mynnar ut i en liten myr kallad starrmyren, 
tre leder mot söder och upphör vid ett par terrass
kanter, ytterligare två leder mot en uppodlad myr, 
kallad Östra myren. Margareta Biörnstad har tol
kat dessa rännor som hålvägar, eller ridstigar som 
har vidgats genom erosion. Dessa typer av rännor 
förekommer också på andra ställen längs Uppsala- 
åsens sluttningar (Biörnstad i960). En tolkning är 
att de skulle röra sig om rännor för båtdragningar, 
Stenberger menar att Dragby kan ha varit en om
lastningsplats, eller trafikmötespunkt, vilket skulle 
ha kunnat ge platsen en ökad betydelse i trakten 
(1960:83). Rännorna är odaterade. Ortnamn med 
drag finns på flera ställen längs kusterna i Sverige. 
Enligt Stenberger tycks de betyda...

smalt land, varöver båtar kunna eller bruka dragas
1960:83.
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Detta känns inte som någon spekulativ teori, ort- 
namnsforskaren Wahlberg skriver att det i förledet 
tycks ingå genitiv pluralis, fornsvenskans dragha av 
drag i betydelsen båtdrag. Samt att Björklingeån 
söder om byn är stenig och strid och att man må
hända har tvingats dra båtarna förbi detta parti av 
ån (Wahlberg 2003). Enligt Henrik Lindeborg och 
Mattias Schönbeck kan dock inte ortnamnet kopp
las ihop med rännorna, de menar att ortnamnet 
daterats till vikingatid och därigenom är för ungt 
och att ortnamnet istället hör samman med ett 
dragställe längre bort närmare Dragby by i Björk
lingeån (Lindeborg & Schönbeck 1992). Dragby- 
gravfältet ligger som nämnts, i mötet mellan tre 
socknar. Stenberger poängterar detta och skriver

I och för sig är detta ingenting märkvärdigt, 
men av visst intresse är det sätt, på vilket Skut
tunge socken får kontakt med Björklinge, resp. 
Bälinge. Som framgår av översiktskartan skju
ter Skuttunge till synes helt omotiverat in med 
en smal flik, en korridor, åt Ö. mellan de båda 
nämnda socknarna och lämnar tvärt Björk- 
lingeåns strömfåra, som den dessförinnan tro
get följt.. .Denna gränsdragning kan givetvis 
återgå på sentida ägoförhållanden, men man 
kan knappast bortse från möjligheten att den är 
gammal och förknippar sig med gravfältet och 
källmyren som Skuttungebygden av ålder haft 
och velat äga fortsatt delaktighet i

1960:84.

Figur 7. Det som är kvar efter den undersökta kistan vid Dragby (foto: Eva Hjärthner-Holdar). 

Figure 7. The remains ofthe stone cist at Dragby (photo: Eva Hjärthner-Holdar).
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Vi finner det ytterst intressant att tänka oss att 
sockengränsen har tagit hänsyn till gravområdet 
vid Dragby, det skulle därmed möjligen kunna 
vara en mycket gammal gränsdragning som fort
farande syns.

Under åren 1958-1964 bedrev arkeologiska 
institutionen vid Uppsala universitet seminarie- 
grävningar på gravfältet i Dragby. Av de registre
rade 328 anläggningarna undersöktes 142 gravar 
med totalt 202 bisättningar (Lindborg & Schön- 
beck 1992:20 ff.). De undersökningar som gjordes 
1958 hade som främsta syfte att se hur omfattande 
gravfältet var och att utröna åldern hos det största 
röset kallat nummer 88 (hg. 7). Sex gravrösen un
dersöktes detta år. Genom fynd av en svanhals- 
nål av järn och ett par smärre bronsålderssaker 
(Stenberger 1960:72) kunde gravfältet dateras. 
Gravröse nr. 88 var färdigundersökt 1961 och 
beskrivs i en artikel av Hille Jaanusson och Ulla 
Siiven (1962:51?.). Det innehöll inte mindre än ett 
40-tal begravningar från skilda tider. Röset hade 
en komplicerad struktur och enligt 14C-proverna 
var tidsskillnaden mellan den yngsta och den 
äldsta graven cirka 1900 år, den äldsta dateringen 
är från cirka 1215 f.Kr. och den senaste från cirka 
635 e.Kr. (Jaanusson & Siiven 1962). Kärnan i det 
sammansatta röset var en hällkista av senneolitisk 
typ och tillhör typen enrummig kista med öppen 
gavel och, vittnar enligt författarna, om en väl 
utvecklad senneolitisk tradition (1962:36). Dock 
saknar den takhall. Hällkistan har använts under 
en lång tidsperiod och de flesta begravda har inte 
bränts, men det förekommer även kremerade ben 
i hällkistan. Före varje ny begravning av de obrän
da personerna tycks likrester från tidigare be
gravningar ha makats undan, till kistans inre del. 
Nils-Gustaf Gejvall, som utförde den osteologiska 
analysen, gör en försiktig bedömning av antalet 
gravlagda i kistan och räknar ihop till att minst ett 
trettiotal individer begravts i hällkistan. Minst 10 
män, sex kvinnor, två ungdomar och sex barn och 
dessutom sex individer som inte närmare har kun
nat bestämmas (Gejvall 1963). Jaanusson & Siiven 
har urskiljt fyra faser i rösets tillblivande, där den 
äldsta alltså representeras av hällkistan och den 
yngsta av ett utbrett lager av brända ben med kol
inslag och visar mindre omsorg i uppbyggandet än
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de andra faserna. Gravfältet torde alltså ha anlagts 
under tidig bronsålder eller möjligtvis sen senneo
litisk tid. Vid bronsålderns mitt har röset byggts 
ut och använts för en lång rad begravningar under 
äldre bronsålder och röset användes även senare 
för sekundärbegravningar in i järnåldern. Under 
yngre bronsålder började man ta området runt rö
set i anspråk för begravningar (Rydh 1962).

Som redan nämnts har undersökningarna 
vid Gödåker och de vid Dragby varit viktiga för 
diskussionen om gravformer dess datering och 
spridning, och därigenom för den arkeologiska 
forskningen och forskningstraditionen i Uppland 
(Lindeborg & Schönbeck 1992).

Högsta
I Bälinge socken finns ett gravfält och en vallan
läggning som ligger vid Högsta. Gravfältet låg 
på krönet av Uppsalaåsen som här har en högsta 
höjd av cirka 57 meter över havet. Det bestod av 
ett fyrtiotal gravar. De äldsta begravningarna bör 
kunna dateras till bronsålderns period tre med 
fynd av ett spänne och en rakkniv av brons. Flera 
av gravarna kan troligen dateras till samma period 
fram till yngre bronsålder. Sedan tycks det vara ett 
uppehåll i begravningarna på cirka 500 år, eller 
det finns inga daterande fynd från denna period. 
Daterade gravar uppträder igen från sista delen av 
förromersk järnålder (Biörnstad 1960). Även detta 
gravfält ligger inom ett relativt behändigt avstånd 
från Ryssgärdet och bör ha funnits med i männis
kornas världsbild. Högstagravfältet har inte givit 
så stort eko, men har liknats vid Dragbygravfältet.

Broby

Om man ska tala om bronsålder i Uppland är det 
svårt att utelämna Brobykomplexet i Börje socken 
cirka sju kilometer nordväst om Uppsala. Detta 
komplex har undersökts i två omgångar av Bengt 
Schönbäck, första gången åren 1948-1949, och 
senare 1954-1957. 1968-1970 gjordes seminarie- 
grävningar på den nordvästra delen av området 
(Schönbäck 1952, 1959 Bergström & Martinelle 
1993). Komplexet ligger på en storblockig morän
backe med utsikt över vad som då var vatten och 
består av flera stensättningar, skärvstenshögar och 
minst tre konstruktioner för kulthus av brobytyp
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som daterades till yngre bronsålder utifrån fynd 
av keramik. Stolphål och kulturlager saknades i 
vad som då kallades hus, en stor mängd lerklining 
med pinnavtryck grävdes dock fram, vilket kan 
tyda på att huset haft en eller flera lertätade väg
gar (Bergström & Martinelle 1993:27). Man ska 
dock ha i åtanke att ytorna som undersöktes var 
så små att det är svårt att avgöra om lerkliningen 
kom från stengrunden eller från äldre lager. Ler
kliningen kan alltså tillhöra äldre, överlagrade fa
ser, till exempel finns lerklining och andra fynd 
av boplatskaraktär under många av gravarna. 
Vad som man kan definiera som ett kulthus är 
naturligtvis diskutabelt. Frågan är intressant för 
Ryssgärdets räkning då vi upp på kullarna har 
hus av ovanlig karaktär. Var också de husen sce
ner för kultisk verksamhet? Michael Olausson 
har definierat de eventuella kulthusen i Odensala 
(1995:210) som följer: Med ”kulthus” avses inte 
någon speciell funktion som ”tempel” utan ett 
hus, en byggnad som fungerat och utgjort en del 
av en kultutövning. Victor instämmer med detta, 
men det är bara början på en definition och Vic
tor diskuterar om man kan hitta någon mer prag
matisk sådan:

Figur 8. Här syns tydligt hålvägarna eller båtträn- 
norna vid Högsta (foto: Eva Hjärthner-Holdar).

Figure 8. A clear image of the hollozvays or ship hau
ling grooves at Högsta (photo: Eva Hjärthner-Holdar).

(fig. 15). De ska antagligen inte ses som husgrun
der i den mening att de verkligen har fungerat 
som grunder för hus med väggar och tak. I stäl
let ska de kanske ses som hussättningar, ett namn 
i analogi med skeppssättningar. I kontexten har 
anläggningarna tolkats som kulthus. I skärvstens- 
högarna har gjorts fynd av smältdeglar, slagg och 
gjutformar. Där finns gravar av skiftande utform
ning som vittnar om omfattande ritualer kring 
de döda (Victor 2002). Schönbäck var i början 
inte säker på husens funktion, men han hänvisar 
till liknande konstruktioner i Veinge, Agdatorp 
och Koarum som kallats för kulthus (Schönbäck, 
1952:42; Victor 2002:111). Under de första åren 
undersöktes en av de anläggningar som gjort Bro
by känt i den arkeologiska världen, en stengrund

Ett kulthus är alltså en husliknande konstruk
tion, inte för vanligt boende eller annan profan 
funktion utan för ett sammanhang som vi upp
fattar som sakralt.. .Till skillnad från vanliga 
bostadshus, förråd eller verkstäder ligger kulthu
sen inte på boplatser, utan i anslutning till gra
var eller med platser med starkt rituell karaktär

2002:65.

I Gualövs socken i Skåne har tre hus av ”broby
typ” undersökts i sin helhet. Två stora och ett min
dre. De låg i ett område med fyra gravhögar, 34 
urnegravar och ett 20-tal gropar med brända ben. 
Tvärs över platsen löpte dessutom spåren efter tre 
parallella färdvägar som troligen är samtida med 
begravningarna (Höst & Svanberg 2003:78). Detta 
får man säga är en enastående miljö. Vid ett av hu
sens gavlar hade en man och ett barn blivit begrav
da i varsina urnor. Båda hade gravgåvor av brons. 
Gravurnorna låg i små kistor av tunna stenhällar 
(Balic & Björk 2005; Höst & Svanberg 2003).
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Man måste skilja på kulthus av brobytyp, som 
inte var hus, och som förekommer i gravmiljöer 
och de ”riktiga” hus som vi hade på kullarna i 
Ryssgärdet. Att göra en säker definition är natur
ligtvis vanskligt, vad vi lägger in i det något slitna 
begreppet kult är färgat av vår egen bakgrund 
och våra erfarenheter (se diskussion i t.ex. Kaliff 
2005a, 2005b). Det är ett stort och något slitet be
grepp som används i väldigt många disparata sam
manhang (en forntida kultplats, en film kan vara 
”kult” med mera). Det eller de, så kallade kulthus 
som finns på Ryssgärdet passar inte in i de kriterier 
som tidigare ställts upp, de beskrivs ofta som kon
struktioner utan kulturlager och ”vanliga” boplats 
fynd. På Ryssgärdet innehåller de så kallade kult- 
husen kraftiga kulturlager och en mängd bevarade 
fynd av hantverkskaraktär och annat. Detta leder 
in på frågan om vad kullarna respektive slätten på 
Ryssgärdet är för platser, är det ”vanliga”, eller 
”ovanliga” platser och vad menar vi med det?

Hågahögen
Samtida med den mest intensiva perioden på 
Ryssgärdet är Hågahögen strax sydväst om Upp
sala. Hågahögen är Skandinaviens mest guldrika 
hög och har ett par paralleller med fyndmaterialet 
från Ryssgärdet, bland annat finns en närmast ex
akt likadan dubbelknapp av brons som på Ryss
gärdet. Dessutom är det för tiden ovanliga guldet 
gemensamt för de båda platserna (Eriksson & 
Amaya 2005). Hågahögen byggdes under mit
ten av period VI av en familj som troligen hade 
en stark ställning i området. Håga låg då, mycket 
strategiskt, på en ö i inloppet till en större havs
vik som sedan sträcker sig bort mot Örsundsbro 
(Johnsen & Welinder lppgiaopff.).

Det finns många fornlämningar av varierande 
slag i Hågaområdet. Till bronsåldern hör i om
rådet, förutom Hågahögen, en stor mängs skärv- 
stenshögar och hällar med skålgropar. Hågahögen 
har byggts nära en boplats. Denna boplats har tro
ligen varit i bruk under lång tid. Runt högen finns 
ett landskap med skärvstenhögar och skålgropar. 
Där finns också samma typ av s.k. kulthus som bl.a. 
fanns vid ovan nämnda Broby (bara åtta km nord
väst om Håga) och Gualöv i Skåne (se t.ex. Victor 
2002:i53ff; Johnsen & Welinder lppgiaopff.)

Sommaränge skog
Någon kilometer nordväst om Ryssgärdet under
sökte SAU ett område i Sommaränge skog i Viksta 
socken, också detta inför byggandet av E4: an. Läm
ningarna där var av varierande art och spände över 
tid från senneolitikum till medeltid. Mest framträ
dande var dock den grav-och kultplats samt boplats 
från senneolitikum och bronsålder som sträckte 
sig över en stor del av området. Denna innefattade 
bland mycket annat tre skärvstenshögar. En av dem 
täckte en oval stensättning och innehöll ett flertal 
begravningar med fynd av människoben, guld, 
keramik samt en rakkniv av brons. Denna skärv
stenhög hade en förbluffande lång användningstid, 
den hade utnyttjats och byggts upp under 1500 år 
(Forsman & Victor 2003; Forsman 2005; Forsman 
& Victor 2007). Undersökningen täckte in en lång 
tidsperiod, som delvis sammanfaller med lämning
arna från Ryssgärdet. Sommaränge och Ryssgärdet 
representerar bitvis olika perioder från bronsål
dern, och därigenom har undersökningarna inför 
E4: an givit oss helt nya möjligheter att förstå sam
hällsutveckling, kontinuitet och rumsutnyttjande i 
ett långtidsperspektiv i bygden.

Snåret
I Vendels socken som ligger norr om Tensta sock
en undersöktes inför E4-grävningarna en plats 
som heter Snåret (Björck 2003; Björck & Larsson 
2007). Där fanns gravar och hus från bronsåldern, 
men det som är mest intressant för vår del är den 
stenröjda väg som ledde upp på en mindre kulle. 
Vägen ledde fram till olika gravgrupper som fanns 
på området och har tolkats vara någon form av 
processionsväg. Längs vägen, eller gången låg även 
skålgropsblock och uppe på kullen låg en stenröjd 
yta med spår efter en mindre byggnad. Den är inte 
lika imposant som de som finns på Ryssgärdets 
östra kulle, men den stenröjda ytan som ligger i 
anslutning till gravar är intressant. Är de här kul
larna, med sina stenröjda vägar och ytor månne 
en fornlämningstyp, eller lämning som inte förut 
uppmärksammats? Eller var lämningarna från 
Ryssgärdet så ovanligt välbevarade att vi genom 
dem kan förstå och tolka andra områden med lik
nande uppbyggnad?
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Storvreta RAÄ 213
Byarna Storvreta och Årby i Lena socken ligger 
båda intill Fyrisån och har växt fram ur en för
historisk bebyggelse som går tillbaks ända till sen 
stenålder. Här finns bland annat en mängd forn- 
lämningar med skärvstenhögar och gravar. De 
äldsta spåren, från yngre stenåldern är fragmenta
riska, men ändå tydliga. De består av fragment av 
enkla skafthålsyxor och andra rester från tillverk
ning av stenverktyg. Från den äldsta tiden härrör 
troligen också en grav som bland annat innehöll 
en liten flintpilspets (Hjärthner-Holdar 1991).

I Storvreta gjordes också ett depåfynd i början 
av 1900-talet med bland annat två spjutspetsar 
från period I, en s.k. dolkstav samt en flintsåg. 
På Årbys ägor finns ett stort antal fornlämningar 
registrerade. Många av dessa är skärvstenhögar 
varav de flesta ligger på åkerholmar söder om År
bys byläge. I området finns också gravfält. 1992 
undersöktes ett område med bland annat skärv
stenhögar i Årby nära Storvreta (Göthberg 1997). 
Dessa skärvstenshögar ingick i ett bälte av skärv
stenhögar norr om Uppsala. De undersökta skärv
stenhögarna, RAÄ 164, ligger på Årbys ägor där 
det också finns en trolig boplatsterass och gravar, 
därför tolkades området som en större central bo
plats. Samtidigt kan kombinationen av skärvstens
högar och gravar innebära att de funktionella och 
symboliska skillnaderna mellan boplats och grav
plats är otydliga. Att det kan vara svårt att skilja 
skärvstenshögar och gravar åt kan illustreras med 
den skärvstenhög och den grav som låg i utkanten 
av fornlämningsområde och som båda hade kant
kedja (Göthberg 1997:48).

Björklinge
En relativt okänd men i sammanhanget intressant 
fornlämning ligger 4 km väster om Ryssgärdet vid 
Björklinge prästgård. Där undersöktes 106 gravar 
med sammanlagt 202 gravgömmor, som kan da
teras från yngre bronsålder till äldre romersk järn
ålder. Många av gravarna utgjordes där av enkla 
blockgravar. Björklinge socken ligger granne med 
Tensta socken. De gravar som undersökts har till
hört ett betydlgt större gravfält som troligen har 
täckt en yta av cirka 80 000 m2. Här finns gra

var från yngre bronsålder till vikingatid, de som 
undersökts ryms inom en lite snävare tidsperiod, 
från yngre bronsålder till äldre järnålder. Den 
vanligaste gravformen, 52 stycken var blockgra
var, där fanns 44 stensättningar, sju flatmarksgra- 
var samt en hög, en stenkrets och en stenram. Av 
sammanlagt 202 gravargömmor har 167 individer 
konstaterats. Majoriteten av gravarna har anlagts 
under förromersk och yngre järnålder, men en 
blockgrav samt några andra har daterats till yngre 
bronsålder (Hjärthner-Holdar ms). De undersök
ta gravarna är alltså något yngre än lämningarna 
från Ryssgärdet. Det kan dock fortfarande finnas 
gravar på gravfältet som är samtida med Ryssgär
det och de båda platserna ligger så pass nära var
andra att de bör ha haft kontakt. Under gravfältet 
hittades dessutom lämningar en gropkeramisk 
boplats, vilket visar att det funnits en närvaro på 
platsen även innan gravfältet anlades. Nästan en 
tredjedel av keramiken från Björklingegravfältet 
var strimmig eller hade textilintryck. Eva Hjärth
ner-Holdar har analyserat materialet och kom
mit fram till att keramiken ger ett östligt intryck. 
Samma typ av strimmiga keramik förekommer i 
kustregionerna i sydvästra Finland, Estland, nor
ra Lettland och Ryssland.

Horsberget och Lenaområdet 
Lena kyrka ligger vackert på en mindre höjd öster 
om Fyrisån omringad av ett antal gravfält (RAÄ 
85, 86, 87, 88, samt boplatslämningar RAA84a & 
b) och området utgör en imponerande syn och 
miljö. Fornlämningsbilden i området speglar ett 
långvarigt och intensivt utnyttjande under förhis
torisk tid och mycket tyder på att området kring 
Lenaåsen har haft någon form av särställning un
der förhistorisk tid. Detta kan bero på att området 
torde ha haft bra kommunikationsmöjligheter. 
Under bronsåldern låg platsen vid en knutpunkt 
av kommunikationsleder som sträckte sig från det 
mer centrala bronsåldersområdet runt den nuva
rande Uppsalaslätten och norrut, in mot landet. 
Under järnåldern blev detta område mer markerat 
genom landhöjningen som formade det nuvaran
de vattensystemet med de två mötande vattenvä
garna Vendel- och Vattholmaån.

Inte långt från Ryssgärdet och Lena kyrka ligger
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Figur 9. Utsikt från Horsberget över Fyrisån och Uppsalaslätten (foto: Eva Hjärthner-Holdar). 
Figure 9. View from Horsberget across the Uppsala plain (photo: Eva Hjärthner-Holdar).

ytterligare ett anslående gravfält, Horsberget, som 
dock inte undersökts. Här finns terrasseringar, ro
sen och vägar. Detta har inte undersökts, men har 
beskrivits av Ambrosiani 1968. Han diskuterar om 
lämningarna kan komma från bronsåldern, efter
som han tycker sig se

...en genomtänkt arkitektonisk skapelse av en 
typ som vi sällan möter i järnålderns fornläm- 
ningsmiljö men däremot ofta i bronsålderns?

1968:14.

Han tar i detta sammanhang också upp namnet, 
Horsberget och kopplar det till att kullen är upp
kallad efter ett äldre ord för häst: hors eller örs. 
Detta kopplar han till att hästen har haft en allmän 
roll som heligt djur och offerdjur och att namnet 
kanske har en koppling till lämningarna på åskul- 
len. På Horsberget finns också en hög (RAÄ316) 
som har ett brätte som består av en stenpackning

samt vad som ser ut att vara en uppfartsramp. 
Det är vanskligt att bedöma denna lämnings ål
der, men det finns lämningar i området, t.ex. en 
skålgropssten som antyder att högen varit viktig 
under bronsåldern. Det går dock inte att utesluta 
att det rör sig om en husgrundsplatå från yngre 
järnålder (Hjärthner-Holdar 1991).

I Lena socken gjordes i slutet av 1990-talet ett 
par undersökningar inför byggandet av Ostkust
banan. Lämningarna bestod delvis av en kant- 
kedjeförsedd skärvstenhög som genom fynd av 
keramik daterades till bronsålder-järnålder. Un- 
dersökningsytan var dock så begränsad att det var 
svårt att se i vilken kontext skärvstenshögen låg 
(Göthberg 1997). 1992 och 1993 hittades boplatser 
i samband med undersökningar inför en dragning 
av en vattenledning. Lämningarna bestod av ett 
kulturlager av förhistorisk karaktär, i vilket även 
ett hus påträffades som kan dateras till bronsålder. 
Detta lager överlagrades av ett annat lager med
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sentida fynd (porslin, rödgods, tegel) som troligen 
kan kopplas ihop med det historiskt belagda läget 
för Trollbo (Rosborg 1994).

Ytterligare en undersökning gjordes vid Trollbo 
1997. Då hittades lämningar bestående av kultur
lager och stolphål, bland annat efter ett långhus 
som daterats till 900-800 f.Kr. Huset hade en grop 
i mitten som eventuellt kan tolkas som en källar
grop. Denna grop daterades till 900-815 e.Kr. De 
båda stämmer alltså bra ihop i tid och rum. Käl
largropar i hus från bronsåldern är tidigare kända 
från till exempel Fosie i Skåne (Åstrand 1997). Ett 
svärd har också hittats omkring 200 steg nordöst 
om Lena kyrka (UM 4567). Oldeberg daterar det 
till äldre bronsålder per III - IV (Oldeberg 1974:361; 
Oldeberg 1976:10). Dessa bör kommas ihåg i sam
band med depåfyndet med svärd och spjutspetsar 
som beskrivs nedan. Det finns också i området ett 
mindre antal depåfynd. Mest känt är troligen det 
från Lena socken som hittades 1833 omkring 500

famnar norr om Lena kyrka (SHM 612) och som 
består av fyra spjutspetsar, två svärdsklingor och 
ett svärdfäste, samtliga av brons, daterat till period 
IV (Ekholm 1911:239).

Svärden var av samma typ som svärdet i Håga- 
högen i Bondkyrko socken och kan troligen dateras 
till period IV. Därmed kan vi elegant knyta ihop 
miljöerna i Ryssgärdet med depåfyndet i Lena och 
Hågahögen: samma typ av agraffknapp som har 
hittats i Ryssgärdet fanns i Hågahögen och samma 
typ av svärd fanns i både Hågahögen och depåfyn
det från Lena.

I samma socken, i Edshammar, har ytterligare 
en spjutspets och två holkyxor påträffats som da
terats till period V-VI. I en c-uppsats från 1995 
anges att det i Uppland finns 39 stycken depåfynd 
från bronsålder. Av dem är flertalet, 28 stycken från 
yngre bronsålder (Lindfors 1995). Den geografiska 
utbredningen för de båda perioderna är likartad. En 
koncentration kan urskiljas som ett stråk sydväst

Figur 10. Fynden från Hågahögen. Efter Almgren 1905.

Figure 10. Objects from the Håga burial mound. After Almgren 1905.
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om Uppsala. I Oskarsborg i närliggande Storvreta 
socken, har två spjutspetsar, en holkmejsel och en 
flintskära påträffats under en stor sten. Dessa är 
daterade till period II. Vapendepåfynden från Lena 
kyrka och Storvreta är intressanta. Lena kyrka lig
ger bara någon kilometer öster om Ryssgärdet och 
fyndet är ett av Skandinaviens största vapendepå- 
fynd från bronsåldern. Fyndet vittnar om stridig
heter och kanske om en aggressiv miljö. I alla fall 
tycks behovet att visa sin status med hjälp av vapen 
ha funnits. Storvreta ligger visserligen längre bort 
än Lena, men ändå i närområdet. I Ryssgärdet gjor
des inga fynd av metallvapen. De pilspetsar av ben, 
flinta och porfyr som hittades kan också tyda på 
stridigheter, även om de likaväl kan ha använts som 
jaktredskap. Ytterligare depåfynd med vapen i Upp
land finns i Torslunda i Tierp (spjutspets), Bragby i 
Ramsta socken (svärd), Torgesta i Sparrsätra socken 
(svärd med tånge), Hässelby i Spånga socken (svärd 
med tånge), Långsjön i Knutby (antennsvärd),

Ånsta i Skepptuna socken (Hallstadtsvärd) samt i 
Råsunda, Solna socken (Hallstadtsvärd). Av dessa 
är måhända period I-svärdet från Bragby värt att tas 
upp lite mer. Fyndet gjordes 1912 och är ett intakt 
svärd av brons där fästet är gjutet för sig och är fast
hållet med två nitar (MM 830). Det är 60 centimeter 
långt och knappt 10 centimeter brett över fästet och 
är av ungersk härkomst. När det upphittades var det 
ett av tre liknande fynd upphittade på skandinavisk 
mark. Gunnar Ekholm, som beskrivit fyndet, fin
ner det förvånande att det påträffats i en byggd som 
måste betecknas såsom tillhörande brons ålders om
rådets gränsmarker (1916:161). Svärdet hittades i en 
mosse och tolkas av Ekholm som ett offer (Ekholm 
1916). I Sommaränge skog hittades 2003 en svärds
knapp i daterad till från 1800-1500 f.Kr. i en våt
mark och har därför tolkats som ett offer (Forsman 
& Victor 2003). Förutom fynden från Hågahögen 
har inga svärd hittats i gravar i regionen.

Sammantaget är Tiundaland och området runt

Figur 11. Utsikt från kullen invid Lena kyrka. I bakgrunden skymtar sammanflödet mellan Fyrisån och Vendelån 
(foto: Eva Hjärthner-Holdar).

Figure 11. View from the hill by Lena church (photo: Eva Hjärthner-Holdar).
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Ryssgärdet ett område med en mycket varierande 
fornlämningsmiljö. Uppland är ett av de landskap 
som är mest fornlämningstäta i Sverige med över 
20 ooo fornlämningar i FMIS. De båda kullarna är 
anslående i den lokala topografin. Lämningarna på 
kullarna skiljer sig också betydligt från dem nere på 
slätten. Varför? Vad har kullarna haft för funktion 
och varför har de valts ut? Det är kanske inte så 
konstigt att högar har varit intressanta i den flacka 
Upplandsbygden. Har kullarna haft en särskild 
ställning? Kan det innebära en särskild ställning att 
kunna bosätta sig invid dessa kullar? Är uppbygg
da gravhögar och skärvstenshögar avbildningar av 
naturliga kullar? På Ryssgärdet undersökte vi tre 
skärvstenshögar. Strax intill undersökingsområdet 
fanns ytterligare tre stycken. De undersökta högar
na var påtagligt prydliga, om än olika och syntes i 
terrängen som just kullar. Är det så att kullar/högar 
haft en särskild betydelse? Inte bara att gravhö
garna är monumentala och troligen manifesterade 
makt eller status, utan att man under bronsåldern 
har utnyttjat naturliga höjder av religiösa eller 
militära anledningar? I ett antal fall har man valt 
att röja sten för att få en väg upp till kullens krön, 
där har man byggt ett hus och senare lagt gravar. I 
Ryssgärdets fall har man haft en bra uppsikt över 
omgivande bygder, med tanke på hur kraftiga åt
minstone en av byggnaderna på kullen måste ha 
varit är det inte omöjligt att den har haft en ganska 
imponerande höjd och den borde ha synts på långt 
håll och man bör också ha sett mycket långt.

Är det så att dessa kullar är en hittills okänd 
fornlämningsform? Kanske bör man tänka sig att 
de förekommer på betydligt fler ställen och att de 
kan vara centra för mindre enheter, religiösa eller 
sociala. Lämningarna från Ryssgärdet har bevarats 
ovanligt bra, men platsen bör kanske inte ses som 
centrum för ett större område.

Den arkeologiska slutundersökningen av Ryss
gärdet var stor och omtumlande. Ovanligt välbe- 
varade och bevarade ovanligheter upptäcktes som 
ger nytt ljus åt lämningarna från den diffusa för
historien. Bronsåldern är av naturliga skäl i fokus, 
men även övriga perioder som undersökts på plat
sen bidrar med nya viktiga kunskaper och väcker 
nya frågor om livet under senneolitikum, järnål
der samt löoo- och 1700-tal.

Bronsålderns 
boplatser i Uppland 
- en forskningshistorik
I ett forskningshistoriskt perspektiv har bronsål
dern i Mälardalen ofta fått stå tillbaka för studier 
inriktade av främst järnålder. Detta trots att områ
det är ett av de största hällristningsområdena i Eu
ropa och att det har ett stort antal skärvstenshögar 
och depåfynd från yngre bronsålder. Ändå har pe
rioden framstått i ett gåtfullt skimmer, mycket kan
ske beroende av bristen på större undersökta bo
platser och gravfält. I stället har intresset ofta varit 
fokuserat på skärvstenshögarna och tolkningen av 
deras funktion. Under vissa perioder och av många 
forskare har de setts som boplatsanläggningar med
an andra har sett dem som gravar eller rituella an
läggningar (se vidare kapitlet om skärvstenshögar 
för en mer detaljerad översikt). Den här översik
ten har inte någon ambition att vara heltäckande, 
många arbeten och undersökningar kommer att 
vara utelämnade. I stället ska den ses som en kort 
introduktion till vad som har hänt i regionen, för 
att kunna se Ryssgärdet i ljuset av dessa äldre tra
ditioner. Ett problem är den eftersläpning i tid av 
avrapporteringen av undersökningsmaterial som 
finns och framförallt har funnits. Många av de mest 
namnkunniga äldre lokalerna är bara kända utifrån 
preliminära fyndberättelser. Man kan förmoda att 
forskningen skulle ha haft ett snabbare förlopp om 
material skulle ha presenterats i en mer utförlig 
deskriptiv form, något som också skulle ha möjlig
gjort omtolkningar av dokumentationsmaterial.

Begreppet boplats ges vanligtvis en mycket vid 
betydelse av arkeologer. Det betecknar ibland allt 
som inte klart kan definieras som gravar och hit 
hör exempelvis skärvstensflak, härdar, slagplatser, 
verkstadsplatser, odlingslämningar och sist men 
inte minst hus. I en snäv betydelse bör boplats
begreppet användas endast på den plats där man 
verkligen har bott, det vill säga husen och tunet 
närmast husen. Boplatserna under bronsålder och 
järnålder kännetecknas annars av att en mängd av 
hushållets aktiviteter har skett utomhus, vilket i 
praktiken gör det svårt att avgränsa och definiera 
en boplats (Eriksson ip98b:232ff.). I en vidare be-

36 ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 5



tydelse kan därför begreppet boplats användas på 
hela det förhistoriska aktivitetsområde som till
hörde boplatsen, med odlings- och betesmarker, 
utmarksaktiviteter och hantverksområden. I den
na betydelse blir begreppet så brett att det är svårt 
att använda som en tolkningsbas, då detta aktivi
tetsområde med största sannolikhet har omfattat 
en eller flera kvadratkilometer kring bostadshusen. 
Därför kommer begreppet i denna studie att vara 
snävare och omfatta framförallt närområdet runt 
själva bostadshusen och själva husen.

Ett problem som sällan tas upp är metodiken. 
Rent allmänt kan man säga att det är ytterst 
vanskligt att använda sig av boplatsmaterial som 
undersökts före 1980-talet och framförallt av de 
tolkningar som då gjordes av materialet. De flesta 
undersökningar av boplatslämningar som gjordes 
tidigare var så små till ytan att det utifrån dagens 
kunskap kan vara omöjligt att tolka resultaten 
och framförallt att se de framkomna lämningarna 
i en större kontext. Anledningen var att man då 
saknade tekniska och ekonomiska möjligheter att 
göra större undersökningar. Dessutom var den ar
keologiska undersökningsmetodiken sprungen ur 
gravarkeologin där man länge koncentrerade sig 
på de ovan mark synliga lämningarna och sällan 
undersökte områden runt den synliga anläggning
en. Fokus låg i stället på fyndkontexter och kro
nologiska frågeställningar. Eftersom många av de 
äldre undersökningarna av boplatslämningar dess
utom framkom mer eller mindre av en slump vid 
gravfältsundersökningar och varken pengar eller 
tekniska resurser fanns att undersöka och datera 
boplatslämningarna är de äldre undersökningarna 
ofta vanskliga att använda som tillförlitliga källor.

För att begränsa den här framställningen har 
främst lämningar med hus daterade till bronsålder 
i Uppland tagits med. Flera andra exempel finns 
från övriga Mälardalen, liksom en mängd väl un
dersökta platser från exempelvis Östergötland, 
Skåne och Halland. Men för att få en regional 
överblick har endast nuvarande Uppland och då 
framförallt Uppsala län tagits med.

Undersökningar fram till 1950-talet 
En av de första egentliga undersökningarna av en 
boplats i Uppland gjordes av Oscar Almgren 1906

vid Boda i Breds socken i sydvästra Uppland (Alm
gren 1912). Undersökningen gjordes på platsen för 
fyndet av ett bornholmsspänne från period IV. På 
en lägre moränhöj d påträffades ett stenlager med 
rikligt med lerklining. Stenlagret tolkades som en 
oval hyddbotten som var ca 9,5 x 7,0 m stort med 
en härd i den östra delen. Väl värt att påpeka är att 
”hyddan” upptog hela det avtorvade schaktet. Pa
ralleller till konstruktionen gjordes med husurnor 
från sen bronsålder vars form och storlek sågs som 
rimliga, med andra ord att det skulle ha rört sig om 
en mindre oval hydda. Inga stolphål påträffades, 
men stora mängder av lerklining. Den hade rik
ligt av intryck efter flätverk och gräs, och den visar 
klart att ett eller flera hus har funnits i omedelbar 
närhet av undersökningsytan. Själva tolkningen 
av lagret som en hel hyddbotten får dock ses som 
mycket tvivelaktigt. På själva platsen finns även ett 
gravfält och det har föreslagits att hyddan är en 
skärvstenshög i gravmiljö (Carlsson 2001:38). Ut
ifrån Almgrens beskrivningar av hyddan går det 
inte att tolka anläggningen som en skärvstenshög, 
han skriver själv att skörbrända stenar påträffa
des ”blott på två ställen i stenlagret” (Almgren 
1912:138), däremot är det inte otroligt att det på 
platsen finns både boplats- och gravanläggningar.

Bredundersökningen är ännu citerad som en av 
de första och viktigare undersökningarna i Upp
land men fick få efterföljare. Under de följande 
decennierna kom istället skärvstenshögar att un
dersökas och i vissa fall ansågs dessa vara boplats
lämningar i andra fall grävdes och tolkades de 
som gravar. 1931 undersöktes utanför Enköping 
en skärvstenshög vid Skälby i Vårfrukyrka socken 
av Andreas Oldeberg. I skärvstenshögen framkom 
ett av Sveriges största fynd av gjuteriverksamhet 
från yngre bronsålder med rikligt av gjutformar 
och deglar (Oldeberg i960). Undersökningen var 
nydanande eftersom man även utförde en fosfat
kartering runt högarna och man därigenom kunde 
konstatera, utifrån de förhöjda fosfatvärdena, att 
den var omgiven av en boplats (fig. 15).

I Härnevi, i socknen med samma namn, som 
ligger i sydvästra Uppland har ett av de rikaste 
depåfynden gjorts år 1902. Det nära nog klassiska 
fyndet innehöll bland annat ett hängkärl, glasö
gonspänne, bronsnålar, armringar, gjuthuvuden,
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Figur 12. Karta över de nämnda platserna med ett vattenstånd ca 2 000 BP, vilket motsvarar i kalibrerade värden 
ca 1400-1100 fKr, det vill säga bronsålderns period77-777.
F'igure 12. Map of the discussed sites with water levels of about 3 000 BP, approximately corresponding to calibra
ted dates of 1 400-1100 BC or Bronze Age periods 77-777.
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Fig. 5. Plan af hyddegolfvet. Stenar, som före utgräfningen syntes ofvan jord, äro tecknade med dubbel kontur
linje. a: eldstaden; b, c: skörbrända stenar; d, e: små mullgropar; /: större kolbit; g: ungefärliga

fyndplatsen för spännet.

Figur 13. Plan från Boda, Breds socken. I sandgropen i norr påträffades det bornholmsspänne som inlöstes av Histo
riska museet år 1905.1 mitten syns den svarta markeringen för härden. Från Almgren 1912: figur 5.

Figure 13 .Plan of Boda in Bred parish. The Bornholm fibula was found in the sandpit to the North and acquired by
The Museum of National Antiquities in 190$. The hearth 
1912. figure 5.

holkyxor och en mängd andra föremål. De olika 
föremålen kan dateras från period IV till och med 
VI och bör vara nedlagt som ett skrotfynd under 
period VI (Ekholm 1921:55!^ Hjärthner-Holdar 
1993:164). Vad som är mindre uppmärksammat är 
att man även har gjort flera boplatsundersökningar 
i omgivningen. I närheten av fyndplatsen gjordes 
år 1937-38 undersökningar av en boplatsyta. Det 
sistnämnda året var arkeologen Erik Floderus där 
och ca 85 m! torvades av. Det framkom lerklining 
med avtryck, rabbig och polerad keramik och ma
terial av bergart. Dessutom påträffades härdar och 
stolphål, men de antogs höra till en odefinierbar 
hydda. Floderus hade dessutom kompletterat sin

marked in black in the middle of the plan. From Almgren

undersökning med en fosfatkartering som uppvi
sade höga fosfatvärden på ställvis över 250 P°. Ca 
60 år senare gjordes ytterligare en undersökning 
där av Leif Karlenby från UV (Karlenby 1998). 
Han delundersökte en mindre del av samma bo
plats och tolkade då delvis om Floderus material. 
Det gamla dokumentationsmaterialet visade att 
stolphålen nu kunde omtolkas till ett treskeppigt 
hus av bronsåldersmodell. Huset var minst 11-15 
meter långt och bör vara ett av de första tolknings
bara husen från bronsåldern i Mälardalen (Karlen
by 1998). Floderus material blev dock aldrig publi
cerat utan finns bara som en arkivrapport och har 
därför inte fått något genomslag i litteraturen.
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Figur 14. Fotografi över undersökningen ię 06 i Boda, Breds socken. Bilden föreställer ”Hyddegolfvet utgrävdt, sedt 
från Ö. I förgrunden eldstadsgropen”. Från Almgren lpt2: figur 4. Almgren till vänster, Montelius i mitten, Stiernat.h.

Figure 14. Photograph of the ipo6 excavation of Boda, Bred parish. The picture shows the excavated hut floor from 
the East with the fire pit in the foreground. From Almgren 1912. figure 4.

På 1940-talet undersöktes även skärvstenshögar 
och kulturlager från bronsålder vid Sneby i Litsle- 
na socken av Oldeberg (Oldeberg 1952; SHM inv. 
243673). I kulturlagret som delvis låg under vikinga
tida gravar, fanns rikligt med keramik och lerklining 
av olika typer men återigen kunde inga stolphål iakt
tas. Kulturlagret i sig upptog ca 25 m2och det rör sig 
följaktligen bara om en del av en boplats.

På 1950-talet undersöktes två olika boplatskom
plex där rapporterna blivit mycket välciterade. Det 
ena är Broby i Börje socken, strax nordväst om 
Uppsala (Schönbäck 1952, 1959). Det som är mest 
känt från lokalen är det så kallade ”Brobyhuset”, 
en rektangulär, ca 17,5 meter lång husformad sten- 
ramskonstruktion. På platsen finns totalt tre lik
nande grunder och de ska sannolikt inte ses som 
hus i egentlig mening utan ska i stället tolkas som 
husformade kultanläggningar som sannolikt inte 
har haft tak (Victor 2002:i07ff, 18iff.). Termerna

”brobyhus” och även ”kulthus” är därför missled
ande i fråga om dessa typer av anläggningar, även 
om huset som idé återspeglas i konstruktionernas 
utseende. Däremot har de sannolikt inte varit hus 
med väggar och tak i mer traditionell betydelse. I 
Broby finns också boplatslager av mer traditionellt 
snitt med härdar, skärvstenshögar och kulturlager 
med keramik, lerklining och gjuterifynd. Boplats
lagren fanns både i anslutning till ett av de redan 
nämnda ”brobyhusen” och i, under och runt om 
stensättningar från yngre bronsålder och möjligen 
även äldsta järnålder (Schönbäck 1952,1959). Ler- 
kliningen har tolkats som lämningar efter lerklina- 
de väggar runt gravarna och skulle i så fall tillhöra 
gravkonstruktionerna (Schönbäck i959:76ff.). En 
kanske mer trolig tolkning är att kliningen till
hör äldre hus på samma plats. Hela materialet har 
aldrig slutpublicerats och flera undersökningar på 
platsen har gjorts efter Schönbäcks artiklar. För
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Figur 15. De båda skärvstenshögarna i Skälby, Vårfrukyrka socken med Ivar Schnells och OlofArrhenius fosfat
kartering som visade att högarna låg på en större, intensiv boplats. Undersökningen gjordes 1931-32. Från Oldeberg 
ip6o:figur 2.
Figure 15. The two heaps of fire cracked stone at Skälby, Vårfrukyrka parish with the phosphate map by Ivar Schnell 
and Olof Arrhenius which indicated that the heaps were situated on a larger settlement. The investigation was under
taken in 1931-32. From Oldeberg i960, figure 2.

närvarande pågår dock ett projekt att publicera de 
yngre undersökningarna som gjorts efter Schön- 
bäcks artiklar (muntlig uppgift Helena Victor SAU 
och Karin Bengtsson, Uppsala Universitet).

Den andra välkända undersökningen är Dars- 
gärde i Skederids sn utanför Norrtälje (Ambro
siani 1958, 1959; Reisborg 1989). Både här och 
i Broby konstaterades det att Mälardalen uppvi-
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Figur \6. Karta över Broby med 
tre av de så kallade brobyhusen och 
stensättningar. Uppmätning av Björn 
Ambrosiani 1956-57. Efter Schönbäck 
i9S9:figur2.

Figure 16. Map of Broby with the 
three houses and stone-settings. Survey 
by Björn Ambrosiani 1956-57. From 
Schönbäck 1959. figure 2.

sade en lång rad östliga drag i sin bronsålder. På 
Darsgärdet på träffades ett kulturlager under en 
folkvandringstida fornborg med rikligt av östlig 
keramik, som har sina närmaste paralleller i bland 
annat Finland. Dateringen på lagret ligger sanno
likt i sen bronsålder samt i förromersk järnålder 
och platsen har tolkats som en östlig koloni i Mel
lansverige. Även denna undersökning saknar dock 
en slutgiltig publicering och bearbetning.

Arkeologi i processuell anda: 
herdar bland ekarna

Långt in på 1970-talet var den gängse bilden av 
bronsålder i Sydsverige och i Mälardalen att fat
tigdomen på boplatser
...sammanhänga med en livsföring av mer eller 
mindre rörlig natur... Den labila tillvaron skulle 
enligt denna tydning ha varit förknippad med en 
extensiv boskapsskötsel...

Stenberger 1964:303.
Under samma tid framlades även olika tolkningar 
av lerklinade, lätta hyddkonstruktioner med här
dar utifrån mindre undersökningar (Hyenstrand 
1966:74^). Eftersom man ansåg att bronsålderns

människor hade varit herdar i stor utsträckning 
kunde även paralleller med andra halvt nomadise
rade folk göras när man skulle tolka bronsålderns 
religion och framförallt hällristningarna (Alm
gren i977:p2ff.). I en forskningsmässig miljö som 
var narrativt styrt av en tes om att människorna 
hade haft en mycket rörlig bebyggelsestruktur och 
främst hade varit herdar, behövde man inte heller 
leta efter stora boplatser: de borde ju inte finnas. 
Metodmässigt fortsatte även undersökningarna att 
ofta vara små och metoden i sig innebar att man 
inte hittade hus och boplatser. Undersökningarna 
blev på så sätt självuppfyllande.

På 1960-talet gjordes en rad av undersökningar av 
skärvstenshögar i Västmanland och Uppland som vi
sade att dessa främst kan tolkas som boplatsanlägg
ningar. Den då nya 14C-metoden visade att lämning
arna dessutom kunde dateras till äldre och yngre 
bronsåldern (Renthzog 1967; Hyenstrand 1968). 
Men ännu var oftast undersökningsområdet runt 
skärvstenshögarna för begränsat för att man skulle 
kunna förstå anläggningstypen i en vidare kontext.

År 1966 presenterade Åke Hyenstrand bland an
nat boplatsundersökningar från Mälardalen i sin 
licensiatavhandling. Han tar där upp flera exem
pel från framförallt Uppland. Hans slutsats blir att
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de då konstaterade konstruktionerna kunde defi
nieras som runda eller ovala hyddor. Oftast hade 
nordsidan den starkaste konstruktionen och stor
leken på hyddorna varierade mellan 4 och 12 me
ter. Han såg också ett samband mellan lerklining 
och härdar och hyddgrunderna. En viss skepsis till 
att se en del av hyddorna som bostäder fanns dock 
och några av dem skulle även kunna tolkas som 
dödshus (Hyenstrand i9Óó:74ff.).

På andra sidan Mälaren gjordes vid samma 
tid en av de mest kända undersökningarna av 
ett bronsålderskomplex i regionen, nämligen de 
vid Hallunda i Botkyrka socken i Södermanland 
(Jaanusson & Vahlne 1975a; Jaanusson & Vahlne 
!975b; Jaanusson m.fl. 1978; Jaanusson 1981). På 
platsen fanns ett gravfält från yngre bronsålder, 
skärvstenshögar och ett mycket fyndrikt kulturla
ger med rikligt av skärvsten. Platsen brukar date
ras utifrån fynden och de äldre kalibreringarna av 
14C-dateringarna dateras till period IV och V och 
kan möjligen ha fortsatt in i period VI (Jaanusson 
1981:28). När man kalibrerar om 14C-dateringarna 
från platsen så visar det sig att aktiviteterna kan 
dateras åtminstone från period III till äldre för
romersk järnålder. Platsen är en boplats med stor 
gj uteri verksamhet och kan ha fungerat som ett 
handelcentrum under åtminstone period IV (Jaa
nusson 1981:30). Det rika keramikmaterialet visar 
att platsen har haft kontakter med såväl Lausit- 
zområdet som östra Östersjöområdet. När det 
gäller huskonstruktioner har inte några egentliga 
presentationer av hus från undersökningen gjorts, 
men sådana bör ha funnits med tanke på de stolp- 
hål som dokumenterades och den lerklining som 
fanns på platsen.

På 1970-talet presenterade Kjellén och Hyen
strand olika modeller för bronsålderssamhällen i 
sydvästra Uppland utifrån topografi, synliga forn- 
lämningar och lösfynd (Kjellén & Hyenstrand 
i977:22ff, loyff.). Studierna och modellerna var 
epokgörande men ännu saknades egentligen under
sökningar av hela boplatser i området. Själva model
lerna går ännu att applicera väl på boplatserna i ett 
makroperspektiv, men då modellen gjordes fanns 
egentligen ännu inga huslämningar publicerade.

1984 kom en översikt över den då aktuella brons- 
åldersforskningen i området (red. Hyenstrand

1984). Översikten gjordes i en processuell anda 
där materialet presenterades i form av modeller, 
resursområden, och numeriska översikter. Skärv
stenshögar och synliga lämningar i Mälardalen pre
senterades återigen i olika uppsatser (Jensen 1984; 
Anderson 1984; Löthman 1984). Samtidigt visade 
nya resultat att järnhantering fanns på boplatserna 
redan under yngre bronsålder (Hjärthner-Holdar 
1993). Men även de faktiska observationerna av 
boplatslager från bland annat Lovön presenterades. 
Nu hade kopplingen med jordbruksmark, lermarker 
och jordbruksindikationer i form av sädeskorn visat 
att det rörde sig om en fast jordbruksbefolkning. 
Men ännu var synen på boplatserna som mycket 
små förhärskande. Utifrån iakttagelser på Lovön 
i Mälaren framhölls att merparten av boplatserna 
var ca 50 m2 stora (Petré i984:52ffi).

Det stora paradigmskiftet 
på grund av en motorväg 
Man kan med fog säga att det stora genombrot
tet i boplatsforskningen i Mälardalen kom med 
UV:s undersökningar inför byggandet av motor
vägen E18 mellan Bålsta och Enköping i södra 
Uppland (Söderberg 1989). Slutundersökning
arna genomfördes under åren 1986-1990 och de 
blev de första stora markavbaningarna av förhis
toriska boplatser i Mälardalen. Detta innebar att 
stora sammanhängande ytor banades av, upp till 
81 400 m2 stora. Själva storleken och att baningen 
gjordes till stor del på lermark var revolutione
rande och sågs ställvis med viss skepsis inom det 
akademiska och antikvariska etablissemanget. Det 
var många gamla sanningar som fick lov att tolkas 
om. För första gången upptäcktes hus och bebyg
gelse i en omfattning som tidigare var helt okänd 
och det på ett underlag där boplatser inte skulle 
finnas. Oftast hade man tidigare ansett att boplat
serna skulle ligga på morän och sand. Dessutom 
framkom anläggningstyper som hade varit okända 
såsom brunnar och stolphål i lera (Andersson K. 
m.fl. 1994, Ullén m.fl. 1995). I regionen hade den 
bebyggelsearkeologiska skolan tolkat bebyggelsen 
utifrån de synliga gravmonumenten och lösfynd 
och vissa perioder ansågs som fattiga och bosätt- 
ningslösa, framförallt då förromersk och äldre ro
mersk järnålder, men även äldre bronsålder. De
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nya fältundersökningarna visade att det i själva 
verket fanns en omfattande bebyggelse som inte 
hade lämnat några spår i form av urskiljbara grav
monument från hela bronsåldern och äldre järnål
dern. Dessutom kunde man med ens föra tillbaka 
bebyggelsekontinuiteten i regionen från historisk 
tid till bronsålder och senneolitikum. Bakom detta 
paradigmskifte stod personal knuten till UV Upp
sala och UV Mitt (Hjärthner-Holdar tpSpnopff; 
Karlenby ap8p:55ff; Hjärthner-Holdar och Söder
berg lpSynysff.). Några av de viktigare boplat
serna från bronsåldern med hus, gravar och skärv- 
stenshögar var Tibble i Litslena socken med en 
bebyggelseutveckling från bronsålder till och med 
vendeltid (Andersson m.fl. 1994). En annan bety
delsefull undersökt plats var Annelund i Enköping 
där ett komplex med mesulahus, skärvstenshögar 
med dateringar till senneolitikum och bronsål
der. En av skärvstenhögarna täckte dessutom en 
hällkista från senneolitikum och äldsta bronsålder 
(Fagerlund & Hamilton 1995).

På Håbolandet gjordes inom Ei8-projektet 
flera undersökningar som visade komplexiteten i 
utnyttjandet bronsålderslandskapet med en stor 
boplats med många små omgivande stationer som 
fungerat för olika ekonomiska nischer samt be
gravningar (Ullén m.fl. 1996). Den stora boplat
sen var givetvis Apalle i Övergrans socken, centralt 
belägen mitt på Håbolandet (Ullén m.fl. 2003). 
Platsen uppvisar en bebyggelsekontinuitet från 
sen stridsyxetid eller senneolitikum till nutidens 
moderna bebyggelse. Huvudparten av de tjocka 
kulturlagren och kanske även bebyggelsen ligger 
dock i bronsålderns period III-VI. Platsen uppvi
sade mycket tjocka kulturlager med intensivitet 
i fynd som endast kan jämföras med Hallunda i 
Mellansverige. Kulturlagren hade en bitvis mycket 
komplex stratigrafi med rikligt med skärvsten, ke
ramik, ler klining, gjuterifynd, stenmaterial och 
ben. Totalt påträffades ca 79 huskonstruktioner, 
gropsystem, 11 brunnar, 2 skärvstenshögar, 365 kg 
keramik, 103 bronser, nästan 17 ton lerklining och 
ca 850 kg ben. Speciellt det osteologiska materialet 
visar den ekonomiska bakgrunden för bebyggelsen 
med en ekonomi baserad på djurhållning med nöt 
och får som dominerande fä med ett komplement 
av fiske och jakt. Platsen har presenterats i många

olika artiklar och mer övergripande i en rapport 
(Ullén 1986, 1995, 1996, 1999; Ullén m.fl. 1995). 
Bland presentationerna av materialet måste bland 
annat två inflytelserika artiklar nämnas, en om 
skillnaderna mellan de kollektiva skärvstenshögar- 
na under den äldre boplatsfasen och de senare mer 
privata skärvstensflaken. Den andra artikeln berör 
depositioner av djurben kring husen och på bo
platsen (Ullén 1985, 1996). Mycket av materialet 
är planerat att presenteras i en avhandling av Inga 
Ullén. Platsen är oerhört betydelsefull för förståel
sen av ett bronsålderskomplex och har bland annat 
använts som en typlokal för den sociala utveck
lingen under bronsålder med olika studier rörande 
det kollektiva och privata i ett strukturalistiskt 
perspektiv (t.ex. Borna-Ahlkvist 2002).

Efter undersökningarna längs med E18 följde en 
rad undersökningar av olika bronsålderskomplex i 
Uppland. Den kanske viktigaste var Vråboplatsen 
i Knivsta socken, som uppvisar stora likheter med 
Ryssgärdet (Göthberg, red. m.fl. 2002; Karlenby 
red. 1997). Platsen uppvisade, även den, en bebyg
gelse från sen stridsyxetid/senneolitikum till och 
med bronsålderns period IV. Därefter finns ned
slag av äldre järnålder i området. På platsen un
dersöktes 4 gropsystem, 18 hus, 2 skärvstenshögar, 
ett gravfält från bronsålder och ett odlingsområde 
med stensträngar. I fyndväg framkom bland annat 
247 kg lerklining, 51 kg keramik och ett rikt sten
material. Det som hitintills har presenterats från 
platsen är husen och deras utveckling från stora 
långhus under äldre bronsålder till mindre under 
yngre bronsålder och den dekorerade keramiken 
(Karlenby 1994; Eriksson 2005). Andra viktiga 
undersökningar av yngre bronsåldersboplatser har 
gjorts i Skämsta i Tierp, Forsby i Knivsta, Härnevi 
i Härnevi, Vänge socken, Trollbo i Lena, Malma 
i Bondkyrko och Lyckebo i Gamla Uppsala sock
nar (Frölund & Larsson 1997; Hamilton 1995; 
Karlenby 1998; Fagerlund m.fl. 1999; Åstrand 
1997; Holm 1996; Wrang 1988; Andersson 1988; 
Åstrand 1996) och från senneolitikum och äldre 
bronsålder med hus i Gröndal och Maren i Lunda 
socken och Åslunda i Odensala socken (red. Anund 
2003; Hamilton & Runesson 2003; Dunér 2005).

Eftersom den naturliga eftersläpningen av gräv- 
ningsresultaten har gjort att mycket av undersök
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ningarna har publicerats först efter år 1997 har få 
större genomgångar hunnit göras av hela materia
let. Två större översikter av källmaterialet har dock 
gjorts av UV, dels det stora ”Hus och Gård”, dels 
BUV-projektet, en förkortning som stod för Bo
platser i Uppland och Västmanland. Hus och gård 
presenterade några av de första påträffade långhu
sen från Annelund, Vrå och Tibble (red. Göthberg 
m.fl. 1995 a, b). De uppländska husens utveckling 
kom att vidare bearbetas i Göthbergs avhandling, 
men tyngdpunkten av hans bearbetning ligger i äld
re järnålder, mycket på grund av det då tillgängliga 
materialet dominerades av denna period (Göth
berg 2000). En översiktlig genomgång gjordes av 
UV Uppsala 1997, då det så kallade BUV-projektet 
publicerats. Då presenterades kvantitativt resul
taten av enhetens undersökningar i Uppland och 
Västmanland, bland annat av anläggningsfrekven- 
ser, massfynd, makrofossil och korrelation mellan 
landhöjning, 14C-dateringar och jordarter (Frölund 
m.fl. 1997). Båda projekten gjordes i en processuell 
anda där källmaterialet kvantifierades för att forsk- 
ningssamhället lättare skulle kunna få tillgång till 
det då nyframkomna materialet.

Postprocessuella underströmningar 
Under 1990-talet hade dock mer postprocessuella 
strömningar blivit viktiga i den akademiska debat
ten, där tolkningarna fick en allt mer betydande 
roll på bekostnad av empiri och källkritik. Ström
ningarna har inneburit ett enormt teoretiskt lyft 
för arkeologin, men även inneburit en viss avoghet 
mot grunden för tolkningarna, nämligen ämnets 
källmaterial. De gamla kvantifieringarna och den 
sociala och ekologiska determinism som ibland 
präglade den processuella arkeologin, i allt för hög 
grad, fick stryka på foten till förmån för mer kon- 
textuella tolkningar av bakomliggande ideologi 
och med ett varierande inslag av strukturalism 
och sociologi. 1970-talets förklaringsmodeller där 
ekonomi och ekologi var drivkraften bakom alla 
förändringar förkastades och istället betonades in
dividens valfrihet enligt bricolageteorin och även 
rituella och kultiska tolkningar upplevde en renäs
sans efter att ha varit förpassade till arkeologins 
garderob under ett antal decennier (t.ex. Carlsson 
2001). Ett exempel som baserar sig på uppländska
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källmaterial är Karlenbys studie av avfallshante
ringen i skärvstenshögar och Zilléns studie av de
positioner under senneolitikum. Båda har en för
klaringsmodell som grundar sig på en mer rituell 
och ideologisk bas (Karlenby 1999; Zillén 1999). 
Några andra exempel där mer rituella lämningar i 
boplatsmiljöer lyfts fram är Olaussons avhandling 
om fornborgsliknande vallanläggningar på höjder. 
Anläggningarna kan enligt honom ses som mer el
ler mindre befästa boplatser med rituella förteck
en i form av gravar och kulthus. Ett av de främsta 
exemplen är undersökningen av hägnadsanlägg- 
ningen i Odensala socken som rymde en hällkista, 
stensättningar och kulthus (Olausson 1995). En 
annan avhandling som tar upp samma tema men 
då med fokus på de ovan nämnda stensättningarna 
eller ”kulthusen” av brobytyp har skrivits av He
lena Victor. Hon har gjort en översikt över alla an
läggningar av denna typ i Sverige med komplexet 
vid Hågahögen utanför Uppsala som sitt huvud
exempel (Victor 2002). Men makrofossil och hus
lämningar har även studerats med ett mer funk
tionellt perspektiv där bland annat ställning och 
boskapshållning har diskuterats (Olausson 1998).

Inför undersökningarna av nya motorvägen E4 
mellan Uppsala och Mehedeby var kunskapsläget 
om bronsålderns boplatser med hus i Uppland re
lativt gott, men kunskapen var ny. Lite tillspetsat 
kan man säga att det är först efter 1994, då Tibble- 
rapporten kom, som man överhuvudtaget kan tala 
om publicerade undersökningar av boplatser i om
rådet. De äldre undersökningarna, före Tibblerap- 
porten, är antingen alltför små eller så har de inte 
publicerats på ett sådant sätt att man ska kunna 
analysera boplatsstrukturen och få en förståelse av 
de olika komponenterna på en boplats. Däremot 
kan man säga att de senaste åren har inneburit ett 
stort språng för kunskapen om området, då man 
har insett att boplatserna är betydligt större än de 
enskilda skärvstenshögarna och att de även uppvi
sar en högre grad av komplexitet med både funk
tionella inslag som brunnar, härdområden, hus, 
gjuterier, lertäktsgropar och även rituella inslag 
som kulthus och handhavande av människoben 
(Eriksson 2005). Kvalitativt kan man även säga 
att det före Ryssgärdet endast fanns två undersök
ta och publicerade boplatskomplex där fyndmate-
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rial och konstruktioner gör att man kan göra mer 
ingående studier av periodernas boplatser i funk
tionella och i våra ögon ickefunktionella aspekter, 
nämligen Vrå och Apalle. Båda platserna har dock 
brister i både källmaterial och dokumentation var
för en mängd frågor återstår att besvara på både det 
strukturella, ideologiska och ekonomiska planet. 
Det är även ytterst farligt att utifrån ett så begrän
sat antal nyckellokaler försöka se lagbundenheter. 
Ryssgärdet har också både förtjänster och brister i 
källmaterial och dokumentation, något som fram
tida arkeologer kommer att upptäcka liksom vi 
idag upptäcker brister i gårdagens utgrävningar. 
Men tillsammans med de andra både större och 
mindre undersökningarna kan undersökningen 
vid Ryssgärdet både besvara och väcka nya frågor 
om bronsåldern.

Ett antal lokaler på E4:an har genererat ett ma
terial som belyser olika aspekter på bronsålderns 
boplatsstruktur. Hit hör den lilla fiskestationen 
från yngre bronsålder vid Kumla i Danmarks sock
en (Persson m.fl. 2002), hus och gjuteri från yngre 
bronsålder vid Bredåker vid Gamla Uppsala (Frö
lund m.fl. 2004), gravar och långhus vid Fullerö i 
Gamla Uppsala socken (Björck & Appelgren 2007, 
Onsten-Molander & Wikborg, 2006), hus och 
skärvstenshögar från äldre bronsålder vid Som- 
maränge skog (Forsman & Victor 2004), skärv- 
stensvallarna vid Buddbo i Ärentuna socken som 
har tolkats som rituella (Scharp 2004), boplatsen 
och hantverksområdet vid Snåret i Vendels socken 
(Björck & Larsson 2007) samt utmarksaktiviteter-
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na vid Glädjen i samma socken (Lindberg 2006). 
Längst upp i Tierpsdalen har även en boplats med 
bland annat hus och gropsystem undersökts vid 
Svanby (Renck 2004).

Även om man under de senaste 20 åren har gjort 
avsevärda framsteg både med att få ny och mer 
kunskap om bronsåldersboplatserna är antalet lo
kaler ändå relativt få i området. Inga egentliga 
översikter har gjorts om områdets boplatsstruktur 
från senneolitikum till övergången mot förromersk 
järnålder. På många platser är också bronsåldern 
gäckande och lämningarna är svårtolkade. I den här 
översikten har inte jag tagit med alla de platser med 
spår av bronsåldersaktiviteter i form av till synes 
ensamliggande skärvstensflak och -högar, härdar 
och kokgropar. Bronsåldersfolket förefaller att ha 
satt sina spår i en vid omkrets runt den stationära 
boplatsen, i en tradition som fortlever under för
romersk och romersk järnålder (Eriksson 1989). 
Kanske kan de vitt spridda lämningarna vara en 
följd av att man önskade markera sin närvaro på 
platsen och kanske antyder de också en tillvaro som 
hör samman med en pastoral ekonomi. Husen visar 
dock klart att det har funnits en fast bosättning i 
Mälardalen men många av de publicerade husen är 
betydligt mer oregelbundna än många av de sam
tida husen Sydskandinavien. Men nu ska fokus läg
gas på Ryssgärdet och dess bronsålder. ■
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Bakgrundsfakta

Vägen fram till Ryssgärdet
Anna Östling, Thomas Eriksson

En undersökning av den här magnituden har na
turligtvis föregåtts av en lång byråkratisk proce
dur, denna gång föranledd av byggandet av väg E4 
mellan Uppsala och Mehedeby i norra Uppland. 
Denna vägs planering har en lång historia, förstu
dier gjordes redan på femtiotalet. Det är ett av de 
största vägprojekt som har genomförts i Sverige, 
därigenom är ”det arkeologiska projektet” också 
ett av de största som har genomförts och Ryssgär
det är en del av detta stora arbete. Nedan följer 
viktiga punkter i £4:3115 tillblivelse:

1. 1959 presenterade Upsala Nya Tidning planer 
på en ny vägsträckning av dåvarande riksväg 13 
mellan Uppsala och Läby, cirka 35 km. Unge
fär samma sträckning som den som nu byggs, 
med den skillnaden att vägen nu fick en fortsatt 
sträckning förbi Läby.

2. 1965 gjordes en fastställd arbetsplan för den 
blivande motorvägen, men de planerna gick 
om intet på grund av brist på medel.

3. 1990 började Vägverket om från noll med pla
neringen tillsammans med tjänstemän från de 
berörda kommunerna Uppsala, Tierp och Öst
hammar, samt från länsstyrelsen i Uppsala.

4. 1992 presenterades ett antal vägkorridorer, och 
efter remissförfarande godtogs en av dessa.

5. 1993 beslutade Riksdagen att vägen skulle ha 
motorvägsstandard. Valet av vägkorridor ledde 
till en intensiv debatt i och omkring Uppsala 
och arbetet försenades.

6. 1994 utfördes en arkeologisk utredning utefter 
vägsträckningen (Aspeborg m.fl. 1995)

7. 1995 utfördes arkeologiska förundersökningar 
(Larsson & Åstrand 1996)

8. 1996, planerad byggstart, men arbetet försenades.
9. 1997 gick vägverkets arbetsplaner ut på remiss och 

samma år överlämnades ärendet till regeringen.
10.1999 begärde regeringen en kompletterande ut

redning av en annan dragning av vägsträckan.
11. 2000 fastställdes arbetsplanen.

12.2002 vägbygget börjar.
13. 2002-2003 fick Riksantikvarieämbetet i uppdrag 

att undersöka Ryssgärdet efter anbudsförfarande.

1994 gjorde dåvarande UV Uppsala arkeologiska 
utredningar inför motorvägsbygget. Boplatsen 
vid Ryssgärdet kom då att kallas för lokal 46 N 
(RAÄ 435). Vid utredningen konstaterades att det 
på platsen fanns skärvstenshögar, torplämningar 
samt ett skärvstensfyllt kulturlager (Aspeborg m.fl. 
i995:i9f.). Lokal 46 hade också en sydlig del (RAÄ 
442) vid Flotä och Forsa, denna undersöktes 2004 
av Upplandsmuseet (Fagerlund & Scheutz 2006).

Efter utredningen gjorde Vägverket en smalare 
avgränsning av arbetsområdet för £4:30. Vägen för
sköts då mot väster för att man skulle undvika det 
man då trodde vara de mer omfattande arkeologis
ka lämningarna i den nuvarande åkern. Vid denna 
undersökning hittades dock kraftiga och fyndrika 
kulturlager på åkerpartierna. Ett överplöjt skärv- 
stensflak (slutundersökningens A28992) visade sig i 
den före detta åkermarken samt kokgropar, stolphål 
och härdar. Ett unikt fynd gjordes även av en minia
tyryxa av basalt (Larsson & Åstrand lppöiaaff.). På 
den nordvästra kullen, slutundersökningens område 
A (fig. 19), fanns härdar och kokgropar. På grund av 
terrängen och växtligheten drogs inga schakt på den 
nordöstra kullen (slutundersökningens område B). 
Förundersökningen visade ett mycket omfattande 
och fyndrikt kulturlager med goda bevaringsförhål- 
landen för bland annat obrända ben på den södra 
delen av området och jämförelser gjordes med bland 
annat Apalleboplatsen och Voldtofte på Fyn (Ullén 
m.fl. 1997; Berglund 1982).

2002-2003 gjorde Länsstyrelsen ett urvalsför
farande av slutundersökningen av platsen. Upp
draget gick då till UV GAL i konkurrens med två 
andra institutioner.

Vid fältbesök före slutundersökningens början 
påträffades ytterligare en skärvstenshög (A802) och 
stensättningsliknande former (bl.a. A14327). Forn- 
lämningen RAA 328 visade sig rymma tre skärv
stenshögar i stället för den enda inventerade högen.

För att kunna undersöka hela den arkeologiska 
kontexten gjordes utvidgningar efter samråd med 
Länsstyrelsen, markägare och Vägverket, på tre 
ställen utanför arbetsområdet för motorvägen.
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Detta gjordes för att kunna totalundersöka två 
skärvstenshögar (A357 och 802) samt ett mycket 
rikt fyndförande kulturlager i nordöst (A20511). 
Under undersökningsperioden och senare, utför
des också flera mindre undersökningar i anslut
ning till den stora ytan. Det gällde ett område sö
der om ytan, en dränering samt en elkabel.

Undersökningen av Ryssgärdet startade våren 
2003 som en av de största som utfördes under det 
stora E4: projektet. Projektledande arkeologer var 
Thomas Eriksson, Anna Maria Renck och Anna Öst- 
ling. Under kortare perioder vikarierade dessutom 
Katarina Appelgren och Ann Vinberg som projektle

dare. Resten av personalen bestod av arkeologer samt 
två grovarbetare, grävmaskinister och dumperförare. 
Under större delen av fälttiden var amanuenserna 
och grovarbetarna uppdelade i fyra grupper med an
svar för olika delområden på undersökningsytan.

Periodvis arbetade ett trettiotal personer i fält 
med undersökningarna. Det ställdes höga krav på 
personalen eftersom vi arbetade under bitvis stark 
tidspress. Vi är dessa människor ett stort tack skyl
diga, utan dem - ingenting.

Undersökningen i fält avslutades den iy:e novem
ber 2003. Ca 18000 m2 undersöktes under 2003. Yt
terligare mindre undersökningar tillkom året efter.

Figur 17.Personal 1: Reine Kjellgren, 2. Mathias Sarmento Söderberg, 3. Cecilia Lindblom, 4. Daniel Cadei,
5. Rickard Franzén, 6. Ann-Sojie Wigg Bodin, 7. Susanne Granlund, 8.]onasIJdén, 9. Sofie Lagerlöf, 10. Maria 
Ullvin Andersson, 11. Mikael Armstrand, 12. Johan Andersson, 13. Hans Lindfors, 14. Annika Willim, 15. Håkan 
Svensson, 16, Kerstin Svensson, 17. Mia Broné, 18. Anna Östling, 19. Cici Johansson Rettig, 20. Daniel Langham
mer, 21. Karin Blom, 22. Bertha Amaya, 23. Kerstin Forslund, 24. Lisa Påhlsson, 25. Sandra Söderberg, 26. Thomas 
Eriksson (foto/photo: Anna Maria Renck).
Figure 17. Staff

48 ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 5



Figur i8. Ytan före undersökningen. Var börjar man? Vad är viktigt? Översikt från söder (foto: Thomas Eriksson).
Figur 18. The investigated area prior to excavation. Where to begin ? What is important? Photo from the South 
over the exavation area (photo: Thomas Eriksson).

Hur gjorde vi?
Hur genomför man bäst en arkeologisk slutun
dersökning? Det finns naturligtvis en mängd olika 
svar på den frågan. Att blicka ut över en yta innan 
undersökningen har börjat och föreställa sig hur 
man ska gå till väga och vilka prioriteringar som 
måste ske är inte alltid lätt (fig. 18). Det finns en 
rad olika frågor man ska ta ställning till: Vilken typ 
av grävmaskiner måste vi ha när vi banar av? Hur 
många? Ska vi överhuvudtaget använda maskiner? 
Ska vi helt prioritera bort vissa områden? Eller 
ska vi undersöka allt? Vilka val ska göras? Vilka 
metoder ska vi arbeta efter? Allt detta utgår från 
vilka idéer och syften man har ställt upp inför un
dersökningen. Utifrån dem får man sedan utarbeta

en plan för hur man bäst ska uppfylla de mål man 
har satt upp. Metodfrågor och metodutveckling är 
nödvändiga att diskutera. I detta kapitel beskrivs 
hur vi tänkte och hur vi arbetade. En utvärdering i 
efterhand måste också alltid göras för att se om det 
vi satte upp som mål fungerade ”hela vägen”.

Rumslig indelning
För att överhuvudtaget kunna bemästra en yta 
stor som 2,5 fotbollsplaner delades hela ytan i nio 
delområden som betecknades från A till och med 
I. Indelningen gjordes dels utifrån topografin, dels 
utifrån rent antikvariska förhållanden (se Eriks
son & Östling 2004:6g.). Alla anläggningar och 
fynd fördes till de olika delområdena för att man
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Östra kullen

Fd omr. B

Västra kullen

Fd omr. A

Norra delen av slätten

Fd omr. C

Fd omr. D

Torpområdet

Fd omr. E
Schakt G, den norra 
delen tillhör slätten

Fd omr. F

Slätten

lamåldersbebyggelse, 
vid RAÄ 116 Fd omr. H

Moränhöjden i Söder

Fd omr. I

Figur 19. Översiktsplan över undersökningsytan och områdesindelningen. Skala 1:11000 (plan: AndersBiwall). 
Figure 19. General plan of the investigated area with area division indicated. Scale 1:11000

SO ARKEOLOGI EĄ UPPLAND - STUDIER • VOLYM 5



snabbt skulle kunna göra jämförelser och lokali
sera enskilda iakttagelser. I efterhand framstår in
delning delvis som teknisk och administrativ, men 
den fyllde en god funktion under arbetet. Man kan 
nu slå ihop vissa av områdena för att få en bättre 
kulturhistorisk och funktionell förståelse av land
skapet och de aktiviteter som har skett där.

Prioriteringar och förutsättningar
Arbetet löpte i stort sett enligt beräkningarna. 
Yttre faktorer påverkade oss dock. Bland annat 
gjorde det varma och soliga vädret i juni och juli 
att kulturlagren var torra. Finare färgschatteringar 
var därför svåra att se, framförallt i de områden 
som täcktes av kulturlager. Anläggningar i kultur
lager är nämligen svårare att upptäcka.

I slutet av oktober och under november gjorde 
vintern sitt intåg med snöfall och tjäle vilket gjorde 
att anläggningar och kulturlager återigen blev svåra 
att undersöka (hg. 21). Delar av de objekt som skul
le undersökas täcktes därför med presenningar och 
täckmattor och delar av kulturlagret på den nordös
tra kullen tinades upp med eluppvärmda mattor.

Kulturlagret, A4, på den före detta åkermarken 
i den södra delen av Ryssgärdet täckte ett 7300 
m2 stort område varav cirka 1045 m2 var mörkare 
och mer intensivt. Kulturlagret, som var mellan

0,05-0,30 meter tjockt, visade sig vara tunnare och 
mindre fyndintensivt än vad förundersökningen 
hade antytt. Ungefär 4 % av kulturlagret undersök
tes eftersom arbetsinsatsen istället koncentrerades 
på områdena A och B (se fig. 3). En omständighet 
som påverkade undersökningen av kulturlagret var 
torkan, som under sommaren gjorde att det lerba- 
serade kulturlagret var mycket hårt och svårt att 
bearbeta. Försök gjordes att vattensålla lagret men 
detta fick lov att bortprioriteras på grund av att 
alltför stora vattenmängder behövdes.

För att få idéer och inspiration till tolkningar bil
dades en referensgrupp med arkeologer med stor 
erfarenhet av arkeologiska undersökningar och ve
tenskapliga frågor. De flesta av dem har specialin
tresse för bronsålderns lämningar. Dessa personer 
var: docent Eva Hjärthner-Holdar, UV GAL, i:e 
antikvarie Inga Ullén på Statens Historiska Mu
seum, fil. dr. Héléne Borna-Ahlkvist, UV Syd, fil. 
lic. Leif Karlenby, UV Bergslagen, fil. dr. Tore Ar- 
telius, UV Väst, docent Anders Kaliff, UV HK och 
Lars-Inge Larsson, teknikchef på UV HK. Anders 
Kaliff, Tore Artelius och Leif Karlenby har också 
medverkat som artikelförfattare i volymen, vilket 
bidragit till att boken fått ytterligare dimensioner 
som sträcker sig långt utanför undersökningsom
rådet och därigenom sätter in Ryssgärdet i en be
tydligt större kontext - i världen om man så vill.

Delområde Ny beteckning Allmän karaktäristik av topografi Arkeologi
A Västra kullen En avlång kulle i den nordvästra delen av 

undersökningsområdet.
Hus, gravar och kultur
lager

B Östra kullen En rundad kulle med naturlig terrass på syd
sidan. På den västra sidan låg en djup och 
smal dal som skilde kullen från kullen i väster.

Hus, gravar, skärvstens- 
högar och flak

C Norra delen av slätten Slät lermark fd åkermark. Extensivt boplatsområde 
och skärvstenshögar

D Torpområdet Ändmorän Torp och skärvstens
högar

E+F Slätten Lerslätt med inslag av morän Boplatsområde

G Schakt G, den norra delen tillhör slätten Stora lerslätten i öst Boplatsområde i 
nordväst

H Järnåldersbebyggelse vid RAÄ116 Lerslätt norr om impediment Hus från järnåldern

1 Moränhöjden i söder Grovblockig morän Inga lämningar

Figur 20. Områdesbeteckningar och beskrivningar 

Fi G ure 20. Area divisions and descriptions.
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Figur 21. Under en natt täcktes hela landskapet av en decimeter snö (foto: Thomas Eriksson).

Figure it. In the course of one night the landscape was completely covered in snow (photo: Thomas Eriksson).

Kulturlagret på den södra slätten var mindre 
intensivt än förväntat, men innehöll ändå mer än 
”normala” kulturlager från brons- och järnålder i 
regionen. Den norra delen av undersökningsom
rådet hyste fler kulturlager och konstruktioner än 
vad vi trodde. Detta berodde bl.a. på att det vid för
undersökningen inte gick att placera schakten där 
p.g.a. tät skog. Den norra delen bestod till övervä
gande del av morän, varför mycket fälttid gick åt 
till grov- och finrensning av området. Här fanns 
fyndrika kulturlager med kokgropar, huskonstruk
tioner, terrasseringar, skärvstensflak och gravar. 
Gravkonstruktionerna gjorde att extra insatser fick 
lov att sättas in för att rensa områdena och för att 
därigenom kunna kartlägga ytterligare eventuella 
gravar. Sammanlagt undersöktes totalt cirka 8 % av 
kulturlagren inom undersökningsområdet. De mer 
intensiva lagren i norr undersöktes i det närmaste

totalt, medan de i söder undersöktes mer extensivt.
I undersökningsplanen var ambitionen att upp till
30 % av det intensiva kulturlagret och mellan 2 och
8 % av det extensiva kulturlagret skulle undersökas.
Den mindre mängden beror på ett antal saker:

• Torkan som innebar att arbetstakten inte gick 
att hålla i det lerbaserade kulturlagret.

• Att kulturlagret på den södra delen var min
dre intensivt än förväntat (område E och F).

• Att resurser istället fick koncentreras på rensning 
av mer fyndrika moränområden i norr (område 
A och B). På moränområdena framkom omfat
tande kulturlager och lämningar, mer intensiva 
än vad förundersökningen visade.

• Flera anläggningar framkom än förväntat, 
1340 mot beräknat högst 900.

• Skärvstenshögar och gropsystem prioriterades.
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Metoder
Undersökningen genomfördes till stor del med 
traditionella metoder, eftersom de är väl kända 
och effektiva. Mycket kommer därför att kännas 
bekant, men en del saker har prövats för att ytter
ligare effektivisera och förbättra undersökningsre
sultatet. Bland annat genomfördes en systematisk 
metalldetektering. Det är ingen ny metod, men 
den har sällan använts systematiskt av en specia
list. Vi använde oss också av magnetometer för att 
se om vi kunde se spår av strukturer under marken 
redan innan undersökning. För att få bra topogra
fiska modeller av ytan anlitade vi också högskolan 
i Gävle för att göra en laserscanning av området. 
Allt detta beskrivs närmare längre fram.
Annars skedde arbetet på följande vis:

Undersökningsytan banades av ned till kultur
lager- eller anläggningsnivå inom arbetsområdet 
för motorvägen.

Söder om ytan gjordes en kompletterande för
undersökning på uppdrag av Länsstyrelsen.

I norr gjordes en viss utvidgning av undersök
ningsområdet för att kunna avgränsa fyndområdet 
på och omkring den nordöstra kullen. Dessutom 
prioriterades vissa ytor i norr helt bort eftersom 
de var täckta med mycket grovblockig morän. Alla 
utvidgningar gjordes i samråd med länsstyrelsen.

Hela ytan banades av med grävmaskiner. På 
moränkullarna i norr gjordes avbaningen varsamt 
då gränsen mellan det oplöjda vegetationslagret 
och de underliggande fyndförande kulturlagren 
var svår att se. På krönet av den nordöstra kullen 
och på en naturlig terrass omedelbart söder om 
denna, togs endast torvskiktet bort. I de igenlagda 
åkrarna på områdena C, E och F, var det många 
gånger svårt att se skillnaden mellan ploglagret 
och kulturlagret. Detta berodde sannolikt på att 
ploglagret till stor del bestod av upplöjt kulturla
ger samt att plogsulan hade luckrats upp under de 
decennier som åkrarna varit oplöjda. Delar av tor
plämningen och de agrarhistoriska lämningarna 
på område D undersöktes med hjälp av maskin. 
Lämningarna var av efterreformatoriskt datum 
och hade i undersökningsplanen givits en lägre 
prioritet än de förhistoriska lämningarna.

En slutavbaning av de kulturlagerområden gjor
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des i slutet. Då banades kulturlagren skiktvis bort 
ned till underliggande anläggningsnivå i orörd 
jord. Detta gäller framför allt det stora kulturla
gret A4. Under kulturlagret kom ett stort antal 
anläggningar, som antingen kan ha varit täckta 
av lagret eller som inte hade gått att observera i 
själva lagret utan var synliga först när de avteck
nade sig mot alven.

• Anläggningar och kulturlager dokumentera
des skriftligt och i plan och sektion. Därutöver 
skedde manuell sektionsritning och digital in
mätning i plan. Översiktsfotografier och arbets- 
bilder togs, liksom fotografier av ett urval av 
anläggningarna. Nästan samtliga anläggning är 
beskrivna på ett separat ritfilmsark i A4-format.

• Anläggningarna rensades fram för hand. Efter 
första maskinavbaningen avsöktes hela ytan 
med metalldetektor.

• Undersökning av anläggningar skedde i form 
av snitt- eller tranchégrävning för hand med 
spade eller skärslev. Halva anläggningen un
dersöktes. Enskilda anläggningar av särskilt 
intresse totalundersöktes, bland annat miss
tänkta gravar och skärvstenshögar. Vid un
dersökning av större nedgrävningar förekom 
skiktvis maskingrävning.

• Hela undersökningsområdet, anläggningar, 
fynd och prover mättes in med hjälp av total
station, som liksom bearbetning av fynd- och 
dokumentationsmaterial skedde i UV:s fält
dokumentationssystem Intrasis.

• Gravar rensades och undersöktes för hand. 
Samtliga misstänkta gravanläggningar total
undersöktes

• Skärvstenshögar handgrävdes i lager i kva
dranter. Detta för att eventuella gravläggning
ar och andra fynd skulle upptäckas. Samtliga 
skärvstenshögar totalundersöktes.

• Större gropar och gropsystem undersöktes till 
minst hälften. Större anläggningar kom delvis 
att undersökas med maskin.

Då det stora kulturlagret A4 på område E och F 
inte kunde undersökas helt kom vi att arbeta en
ligt följande:
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• Rut- och kulturlagergrävning gjordes för att 
få kunskap om förekommande stratigrafiska 
nivåer och fyndspridning.

• Kulturlagret undersöktes med stickgrävning, 
Metoden valdes eftersom lagergrävning var 
svår att genomföra på grund av otydlig lager
bildning i det horisontella planet och mycket 
omfattande lager i det vertikala planet. Fynd- 
och rutregistrering gjordes löpande under 
undersökningens första hälft. Fynd- och an- 
läggningsspridningen samt kulturlagrets ka
raktär fick styra vilka ytor som sedan priori
teras. På område A prioriterades större delen 
av kulturlagerområdet på krönet och östsidan 
av kullen, likaså på den nordöstra kullen på 
område B. En större sammanhängande yta 
togs även upp i hus 5 på område F. Kulturla
gren och fyllningarna i gropsystemen A19830

och A18856 prioriterades liksom mindre ytor 
i kulturlagret på område E. Urvalet av ytor 
skedde fortlöpande genom analyser av fynd-, 
skärvstens- och anläggningsspridning.

• Viss sållning med 2-4 millimeters masktäthet 
användes vid rutgrävningen. Kulturlagren på 
moränkullarna gick att torrsålla. Kulturlagret 
A20511 var så pass fyndförande att torrsållning 
var det mest tidsvinnande sättet att undersöka 
rutorna. En viss andel av rutorna i A4 skulle 
vattensållas, försök gjordes men det visade sig 
då vara alltför tids- och vattenkrävande för att 
kunna genomföras i större omfattning. Mer
parten av fynden samlades därför in vid gräv
ning med fyllhammare och skärvslev.

• En löpande registrering av fynd, anläggningar 
och prover kom att ske under första delen av 
fältarbetets gång. Det innebar att uppdaterade

Figur 22. Jonas Lidén undersöker kulturlagren vidden västra kullen (foto: Thomas Eriksson).

Figure 22. Jonas Lidén and Sofie Lagerlöf in the process of excavating the cultural layers (photo: Thomas Eriks-
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och aktuella spridningsbilder och kartor fanns 
tillgängliga som en hjälp vid eventuella priori
teringar av det fortsatta fältarbetet.

• För att gå igenom vad som hänt under veckan 
samt göra en grovplanering hölls veckomöten 
varje måndag.

Provtagning och analyser
Provtagning togs i säkra kontexter och merpar
ten av proverna mättes in med totalstation, öv
riga prover relaterades till den kontext de tagits 
ur. Kolprover togs för datering samt makroprover 
för att studera växter, funktionsuppdelning och 
odlingssystem. På kullarna i norr togs dessutom 
yttäckande jordprover för att kunna belysa funk
tionsuppdelningar på undersökningsytan. Även 
andra prover togs, till exempel lerprover för att 
studera leran som råmaterial för keramik och ler- 
klining och pollenprover för att studera den bota
niska närmiljön under bronsåldern.

Dokumentation
Hela undersökningen dokumenterades fortlöpande 
med inmätning med totalstation i UV:s Intrasissys- 
tem (fig. 23). Rensfynd och speciella fynd eller klart 
deponerade fynd mättes in in situ. Övriga fynd 
fördes till respektive kontextuell enhet: grävenhet 
eller anläggning. Merparten av de större stenarna 
liksom förändringar i jordart mättes in i samma 
system, liksom diken och täckdiken. Varje anlägg
ning dokumenterades på ett ritfilmsark i A-^-format 
med beskrivning och sektionsritning i skala 1:20.

De båda kullarna i norr lodfotograferades med 
radiostyrd helikopter med hjälp av Philip von 
Krusenstierna, Choppercam på Videobolaget. De 
analoga fotona har sedan scannats och rektiherats 

Likaså togs även lodbilder av olika undersök- 
ningsfaser i skärvstenshög A802 samt på krönet av 
den nordöstra kullen av en undersökningsfas av det 
där belägna hus 9. Dessa bilder har även de satts 
ihop till rektifierade digitala fotomosaiker.

Lokaltopografin var mycket utmärkande för 
platsen och för att kunna dokumentera och visua
lisera denna gjordes en inscanning av undersök- 
ningsschaktet och närområdet. Scanningen och 
bearbetningen utfördes av GIS-Institutet vid Hög-

Figur 23. Bertha Amaya mäter in anläggningar med 
totalstation (foto: Thomas Eriksson).
Figur k 23. Surveying with the help of total station by 
Bertha Amaya (photo: Thomas Eriksson).

skolan i Gävle under ledning av Mikael Östlund 
(ńg. 28). Den skapade databasen kan användas för 
att återskapa hela topografin, stenar och miljön 
vid undersökningstillfället med en felmarginal på 
någon centimeter. Databasen går att använda för 
3D-visualiseringar av platsen. Även skärvstenshög 
A802 scannades in efter avbaning.

Metalldetektorkartering 
För att om möjligt nå kunskap om metallanvänd
ningen under framför allt bronsålder gjordes en 
kartering med hjälp av metalldetektor (fig. 9). Kar-
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Figur 24. Laserscanning3D-modell. Översikt över undersökningsytan. De två kullarna och skärvstenhögarna 
framträder tydligt (bearbetning: Mikael Östlund, Gävle högskola).

Figure 24. Laser scanning 3D model. Overview ofthe investigated area. The two hills and the heaps of fire cracked 
stone are clearly visible.

teringen utfördes av arkeolog Håkan Svensson efter 
avbaning på områdena A-F. Metalldetekteringen 
var mer eller mindre heltäckande inom arbetsom
rådet. Resultaten av metalldetektordkarteringen 
blev över förväntan. Två fynd av bly eller tenn, en 
guldring, 22 kopparlegeringar samt 89 järnfrag
ment hittades. Järnfragmenten påträffades fram
för allt i de före detta åkerpartierna på områdena 
D-F och är nästan uteslutande av historiskt datum. 
Dessa fynd bestod av ett stort antal obestämbara 
fragment samt spikar och tenar. Merparten av de 
föremål som inte var av järn hittades däremot på 
kullarna i norr. Guldringen och kopparlegeringar
na är till övervägande del av förhistorisk karaktär 
och kan dateras till bronsålder, ett av fynden är från 
folkvandringstid-vendeltid. Allmänt kan det sägas 
att vår kunskap om användandet av bronser och 
möjliga gjuteriområden samt mängden av bronsfö
remål kom att förändras avsevärt med karteringen.

Småbronser visade sig vara betydligt vanligare än 
vad man skulle kunna förvänta sig på en boplats 
(se Eriksson & Grandin denna volym).

Magnetometer
Som ett moment i UV:s metodutveckling gjordes en 
magnetometermätning av statsgeofysiker Gerhard 
Schwarz, Statens Geologiska Undersökningar, SGU 
i Uppsala. Dessutom karterades ett större område ös
ter om undersökningsytan för att man skulle kunna 
få en uppfattning om boplatsens utbredning mot 
detta håll utan att skada marken eller fornlämningen. 
Mätningarna visade många störningar på område E 
och norra delen av område F samt gav klara indika
tioner på skärvstenshögarna samt flera kokgropar. 
Området öster om undersökningsytan visade dessut
om ett flertal sannolikt antropogena störningar. An
nars var resultaten svårtolkade och den utveckling av 
metoden som UV Teknik utför är nödvändig.
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Figur 25. Håkan Svensson metalldetekterar på den västra kullen (foto: Thomas Eriksson). 

Figure 25. Håkan Svensson survey the area with metal detector (photo: Thomas Eriksson).

Hällristningsinventering
Enligt den tidigare gjorda fornminnesinventering
en och utredningen saknades skålgrops- och häll- 
ristningslokaler helt i den västra delen av Tensta 
socken. För att se om denna bild stämde anlitades 
Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam 
från Botark för att göra en specialinventering av 
området. Inga skålgropar eller hällristningar på
träffades i undersökningsschaktet, varken vid spe
cialinventeringen eller vid den senare slutunder
sökningen. Däremot hittades två skålgropslokaler 
cirka 150 meter nordöst respektive 150 meter syd
öst om undersökningsschaktet samt en av Upp
lands nordligaste hällristningar - en skeppsbild 
samt tre ristningsfragment - på ett större block 
tillsammans med cirka 135 skålgropar. Blocket lig
ger cirka 500 meter öster om undersökningsytan. 
Omedelbart söder om det större blocket låg ytter
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ligare ett mindre block med 32 skålgropar (Eriks
son och Östling 2004).

Analyser
l4C-dateringar och vedart 
Sammanlagt analyserades 50 kolprover från Ryss
gärdet. Innan de skickades iväg till analys hade de 
vedartsbestämts av Ulf Strucke, UV Mitt. Provur
valet gjordes för att få en vid spridning i rummet, 
samt att datera ett urval av kokgropar, härdar, 
skärvstenshögar, stolphål och gropsystem.

Boplatsens huvudfas ligger i äldre och mellersta 
bronsåldern, cirka 1400-900 f.Kr. Dessutom finns 
en äldre fas med senneolitiska aktiviteter. Enstaka 
nedslag finns även i yngre bronsålder och över
gången till förromersk järnålder, men dessa verkar 
vara mindre omfattande. I schakten på område G 
och H daterades en större nedgravning till vikinga-
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tid samt ett hus till yngre romartid. Den sistnämn
da dateringen stämmer väl med husets typologi.

Makrofossil och pollen
Ett 8o-tal prover har analyserats av Håkan Ran- 
heden, UV Mitt. Analyserna har använts för att 
studera funktionsuppdelning av hus och andra 
konstruktioner, närmiljö och odlingssystem under 
bronsålder (se Ranheden denna volym).

Fosfat- och jordprover
Fosfat- och jordprover från kullarna i norr ana
lyseras vid Gotlands fornsal för att studera funk
tionsuppdelning och aktivitetsytor på boplatsen, 
(se Eriksson denna volym).

Osteologi
Boplatsen gav ett av de största bronsåldersmate- 
rialen i Mellansverige vad gäller ben och benfö
remål, endast överträffat av Apalle, Övergrans 
socken i Uppland (Ericsson, Kjellberg, Åkermark 
Kraft & Wigh 2003). Materialet har analyserats 
av Bengt Wigh, som tidigare har bearbetat bland 
annat materialet från Apalle. Materialet består av 
både bränt och obränt material från såväl männis
ka som däggdjur och fisk (se Wigh denna volym, 
Amaya, denna volym).

Arkeometallurgiska analyser 
Analyser av kopparlegeringarna, bly/tenn-frag- 
menten samt guldringen har gjorts av Lena Gran
din på UV GAL för att studera materialet. På 
platsen påträffades gjuterirester i form av brons
skrot, felgjutningar, deglar och gjutformar. För att 
kunna få detaljkunskap om denna gjutning ansågs 
analyser vara nödvändiga (se Grandin & Eriksson 
denna volym).

Keramik- och fettsyreanalyser
Ett urval av olika keramikskärvor med olika yt
behandlingar har analyserats genom tunnslip för 
att studera gods, magringstyper och se hur dessa 
förehåller sig till keramikens yttre morfologi. Ana
lysen har utförts av fil. dr. Ole Stilborg, Keramiska 
forsknings-laboratoriet, Lunds Universitet (se 
Stilborg, denna volym).

Ett urval av keramiken har även att analyserats

av fil. dr. Sven Isaksson vid Arkeologiska forsk
ningslaboratoriet, Stockholms universitet. Han 
har studerat fettsyror för att kunna se använd
ningsområden för olika kärl och kärltyper. Resul
taten ligger till grund för studier av kärlfunktioner 
kontra kärlformer och ytbehandling. Dessutom är 
analyserna användbara för studier av matvanor 
och ekonomi under den äldre och mellersta brons
åldern (se Isaksson denna volym).

Rapportering
Den ursprungliga basrapporten var av en översikt
lig karaktär, en DAFF, (Dokumentation Av Fält- 
arbetsFasen). Daffens syfte, förutom att beskriva 
fältfasen, är att göra en utvärdering av den före
gripande undersökningsplanen och jämföra denna 
med hur fältarbetet faktiskt utfördes. Ursprungli
gen planerades basrapporten som en mer genom
arbetad DAFF med efterföljande artiklar och andra 
arbeten. I diskussion med Länsstyrelsen togs be
slutet att DAFF:en skulle vara enkel och följas av 
en monografi där platsen studerades i ett större 
perspektiv. Det är detta arbete som nu är färdigt.

Förändringar och prioriteringar
Som redan nämnts gjordes stora omprioriteringar 
under arbetets gång. Områdena i norr fick en större 
betydelse och fordrade större arbetsinsatser än be
räknat. Själva frågeställningarna kom dock inte att 
beröras utan aktualiserades ännu mer av de fram
komna lämningarna på kullarna i norr. En stor del 
av arbetsinsatsen förflyttades från kulturlagerom- 
rådena i söder till rensning och undersökning av 
moränkullarna i norr och deras kulturlager.

Utvärdering av förundersökningen 
kontra slutundersökningen 
Att utföra en förundersökning är alltid vansk
ligt och erfarenhetsmässigt är det lika lätt att 
överskatta som att underskatta en fornlämnings 
omfattning. Så länge man inte totalavbanar vid 
förundersökningen, vilket är omöjligt av både 
ekonomiska och antikvariska skäl, kan slutunder
sökningen bjuda på såväl positiva som negativa 
överraskningar. Detta är ett av arkeologins stora 
dilemman och samtidigt utgör det själva fascina
tionen för fältarkeologin.
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Förundersökningen år 1995 gjordes under hösten 
och sannolikt var fuktighetsgraden i jorden gynn
sam för att se anläggningar och kulturlager (Lars
son & Åstrand i990:22ff.). Detta innebar bland an
nat att anläggningstätheten på områdena E-F blev 
rätt uppskattade. Kulturlagerområdenas utbredning 
i det horisontella planet på områdena D-F blev li

kaså rätt uppskattade. Överhuvudtaget blev resulta
ten i den före detta åkermarken bra. De norra områ
dena var vid förundersökningen täckta med tät och 
storvuxen skog. Detta tillsammans med den block
rika terrängen och de branta sluttningarna gjorde 
att endast få och korta schakt kunde dras och att 
dessa måste anpassas till vegetationen. ■

Atmospheric data from Stuiver et al. (1998); OxCal v3.9 Bronk Ramsey (2003); cub r:4 sd:12 prob usp[chron]
Arabbig A13303 3225±105BP
A kokgrop 3035±55BP
A sth 2890±30BP
A rabbig A8388 2805±35BP
V kokgrop 2415±50BP
A kokgrop 2160±40BP
B rabbig terrass 3110±40BP
B platå 2965+35BP
B rabbig hus 7 2955Ż45BP
B rabbig hus 9 2915±35BP
B sk. flak 2905135BP
B krönhus 288Ö±30BP
B platåhus 2860±30BP
B kärlbotten A20511 2820±35BP
B kokgrop 2820±50BP

B rabbig A20511 2780135BP
B hästtand A20511 2690150BP
B sk. flak 2500±35BP
B blockgrav A20538 2465Ż40BP
B stensättning A45967 2110±35BP
B guld 665±30BP
B hus 335±3ÖBP
C grop 2865±30BP
C skhög 47Ö±30BP
Cskhög 180±30BP
'D sk. hög A357"3Ö05±30BP
D sk.hög 379 2960±35BP
D sk. hög A357 2945Ż35BP
D sk. hög A379 2905±30BP
E grop 3550±30BP
E grav 3500±35BP
E kokgrop 2990±55BP
E gropsystem 2970±30BP
E sk. flak 2830±35BP
F kranie 3100±40BP
F s. gropsystem 2980±30BP
F n. gropsystem 2965±35BP
F kokgrop 2915±30BP
F s. gropsystem 2840±35BP
G sth 3010±30BP
G härd 2865+35BP
G grop 1015±35BP
"FTTTus 1740±30BP

2400CalBC 2200CalBC 2000CalBC ISOOCalBC 1600CalBC 1400CalBC 1200CalBC tOOOCalBC SOOCalBC

Calibrated date
400CalBC 200CalBC

Figur 26. Resultat av samtliga I4C-provernafrån Ryssgärdet uppdelat i områden. 

Figure 26. The results of the radiocarbon dating.
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Senneolitikum och
ÄLDRE BRONSÅLDER I
Skandinavien - eller?
Arkeologisk periodindelning och förhistorisk verklighet

Leif Karlenby

D
et mesta av diskussionerna kring perio
den mellan 2000 och 1500 f.Kr. och den 
enhetliga kultur som ska ha utvecklats då 
med sydskandinaviskt centrum, har ända från bör

jan skett utifrån danskt och skånskt material. Ge
nom det överväldigande materialet i södra Skandi
navien har det fallit sig naturligt att väga allt på en 
sydskandinavisk våg och därifrån förklara det nord
liga materialet som en följd av handel och utbyte 
mellan centrum och periferi.

Mellansverige och norra Sverige tillsammans 
med Norge och Finland har inte kunnat prestera 
ett material som ens kommer i närheten av det 
som finns i södra Skandinavien. I norr följer ut
vecklingen till vissa delar den i söder, men i stor 
utsträckning verkar en kvarvarande senneolitisk 
stenålder gälla fram mot period II av bronsål
dern. Norr om Dalälven existerade länge en ren 
jägarstenålder och den sydskandinaviska bronsål
dern existerade endast i små fickor, t.ex. i Trond
heimsområdet eller längs norrlandskusten. Ser 
man närmare på det material som faktiskt finns i 
mellersta och norra Skandinavien så visar det helt 
andra förhållanden än dem i Sydskandinavien. 
Tack vare omfattande undersökningar under de 
senaste 20 åren har situationen förbättrats väsent
ligt och ett ansenligt material har plockats fram 
ur jordens arkiv. Ryssgärdet intar här en särställ
ning med sin kultplats. Där framträder en plats 
med en självständig roll och utveckling som redan 
från senneolitikum avviker från den sydskandina
viska utvecklingen. Men också de andra platserna
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i Mellansverige visar upp en egen och unik utveck
ling redan från stridsyxetid. Bland annat finns en 
spänning mellan de allestädes närvarande östliga 
kontakterna och den ökande nyfikenheten på och 
introduktionen av koppar- och bronsföremål från 
söder (Karlenby 2002:110 ff.).

Ingen är å andra sidan heller förtjänt av totalt 
avståndstagande från tanken på en sammanhål
len skandinavisk region. Den materiella kulturen 
visar upp allt för många likheter för att man helt 
skall kunna avfärda samband och samhörighet. 
Rörelsen mellan dessa poler är vad som skapar 
kraftfältet i utvecklingen, eller snarare förloppet, 
i perioden. Det är detta som gör epoken senneoli
tikum/äldre bronsålder till vad den var då och hur 
vi uppfattar den nu.

Det är lika bra att från början göra klart att indel
ningen i senneolitisk tid - med två underperioder 
(SN I och SN II) - och äldre bronsålderns period 
1 (a och b), inte längre fungerar tillfredsställande. 
Det har under senare år - och den allt finare pe
riodindelningen är det mest lysande exemplet på 
detta - blivit allt mer komplicerat att upprätthålla 
en bild av en plötslig förändring, som skulle moti
vera den nu gällande indelningen. Framförallt när 
vi rör oss i Mälardalen eller Mellansverige i stort 
är övergången inte självklar och framförallt inte så 
hastig. Som Jeanette Varberg har kunnat visa sker 
en gradvis anpassning till europeiska förhållanden 
i södra Skandinavien, som en följd av den omfat
tande handeln med flintdolkar (2005a; 2005b). 
De kulturella kontakterna och skillnaderna låter
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denna utveckling speglas i skeenden också i mel
lersta Skandinavien.

Periodindelningen har både positiva och ne
gativa följder. Det positiva är naturligtvis att den 
skapat en grund att bygga vår uppfattning om för
historien på. Det negativa torde vara just att den 
skapat vår uppfattning av förhistorien, utan att 
denna egentligen behöver ha något att göra med 
en gången verklighet (Varberg 2005^82). Upp
delningen mellan sten- och bronsålder bygger på 
en typologisk och kronologisk indelning av före- 
målsbeståndet först och främst med inriktning på 
förekomsten av bronsföremål. Därför har dessa 
kommit att betraktas som avgörande för föränd
ringen av samhället omkring 2000-1700 f.Kr, men 
det var ju inte enbart bronsteknologin som påver
kade förändringen av samhället vid början av det 
andra årtusendet f.Kr. Om man, som Varberg har 
gjort, studerar flintteknologin under samma tid vi
sar det sig att de förändringar man kan se under 
senneolitikum och in i bronsålder, i högre grad kan 
förklaras utifrån förändringar i bruket av flintan än 
utifrån bronsimporten (Varberg 2005b). Om man 
betraktar förhållandena längre norr ut i Skandina
vien förefaller förändringarna i än högre grad vara 
relaterade till stenteknologin än bronsimporten 
av den enkla anledningen att importen i mellersta 
Sverige var i det närmaste obefintlig. Den inhem
ska produktionen av bronser verkar inte heller ha 
kommit igång förrän vid mitten av bronsåldern.

En förutsättning för arkeologin generellt är 
att den materiella kulturen avspeglar den socia
la utvecklingen. När det gäller bronsåldern har 
materialvalet på sätt och vis kommit att ses som 
kraften bakom förändringen. Varberg menar att 
den förändring som sker i Skandinavien under sen
neolitikum och äldsta bronsålder i huvudsak är en 
ideologisk och mental förändring som inte kommit 
till stånd som en följd av en ökande bronshandel 
(2005^92). Utifrån ett sådant resonemang måste 
man också i Mellansverige ta i beaktande i vilken 
utsträckning utvecklingen har varit styrd av brons- 
eller flintimporten. I den miljön, med ytterst be
gränsad kontakt med kontinenten och den därmed 
sammanhängande bronsimporten och kontinuer
ligt pågående kontakter österut, är det betydligt 
mer troligt att det rör sig om en ideologisk och

mental skillnad som utvecklade sig också i det mel
lansvenska området. All kulturell förändring har 
inte styrts från söder. Den senneolitiska materiella 
kulturen framstår emellertid som relativt enhetlig, 
främst när det gäller keramiken, men också som 
aningen slätstruken, intetsägande. Den överdådiga 
dekoren på stridsyxekulturens keramik hänger kvar 
under SN I, men försvinner under SN II då kärlen 
blir enkla, släta och odekorerade (Eriksson 2004). 
Detta innebär att olika kulturella uttryck, om man 
så vill också etniska särdrag, inte längre är möjliga 
att utröna ur den materiella kulturen. Det betyder 
också - och detta är en i mycket högre grad bety
delsefull insikt - att de kulturella eller etniska skill
naderna inte längre uttrycktes genom variationer i 
den materiella kulturen. Det innebär däremot inte 
att det saknats skillnader. Det är ett känt faktum 
inom t.ex. kultur- och socialantropologin att etnis
ka skillnader inte måste ta sig uttryck i den materi
ella kulturen. Där har man ju helt andra möjligheter 
att studera samhällen, då dessa fortfarande existerar 
(Hylland Eriksen 2004; Barth 1998). Möjligen har 
den minskade markeringen av grupptillhörighet 
genom specifika, materiella särdrag varit ett tecken 
på en ökad tonvikt på att framhäva sociala skill
nader. Istället har den representativa kraften lagts 
på exklusiva material, begravningsseder och en 
förändrad byggnadstradition (Artursson & Björk 
2007:302f.). Följden blir ju en mer enhetligt utfor
mad materiell kultur byggd på långväga kontakter 
och en utjämning (geografisk) av variationen.

Det finns emellertid några keramiska fynd som 
antyder att det finns enstaka uttryck i den materi
ella kulturen som är resultat av skillnader, att det 
faktiskt kan ha funnits grupper med olika identi
tet och olika kulturella uttryck. Precis vid den tid 
som anges för den traditionella indelningen mel
lan senneolitikum och äldre bronsålder finns fynd 
av en alldeles egen typ av dekorerad keramik. Ett 
fynd av denna keramik kommer från Eriksborg 
strax utanför Västerås (Karlenby m.fl. 2004). Där 
påträffades två större krukor nedlagda i en igen
fylld brunn. Mycket tyder på att de har offrats i 
anläggningen vid själva igenläggningstillfället vid 
en ceremoni som varit avsedd att avsluta använd
ningen. Liknande fynd av dekorerad keramik finns 
från Kyrsta i Ärentuna socken, en av boplatserna
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som undersöktes i och med E/^projektet. Denna 
påträffades i vad som tolkats som en förrådsgrop 
men deponeringen ses inte som ett offer (Onsten- 
Molander & Wikborg 2007:155 ff.). Fyndomstän
digheterna talar dock inte emot en sådan tolkning. 
Samma typ av keramik fanns också i Vrå, Apalle 
och Dragby (Eriksson denna volym).

Båda kärlen från Eriksborg var dekorerade med 
enkel streckdekor. På den mindre av de båda kru
korna var hela buken - möjligen med undantag för 
dess nedre del - täckt med 2 till 3 centimeter långa 
linjer, svagt böjda och nästan vågrätt anbragta, 
ungefär som en jättes nagelavtryck. Det större 
kärlet hade på bukens övre halva parvis anbrag
ta linjer snett inristade och upp till 5 centimeter 
långa som bildade ett mönster som svagt påminde 
om grankvistar. Kärlformerna var av en typ som 
fanns spridd över hela det sydskandinaviska om
rådet. Typiskt för keramik vid övergången mellan 
senneolitikum och äldre bronsålder är att kärlen 
har försetts med en vulst eller pålagd ring av lera 
strax under mynningen och kärlen från Eriks
borg var båda försedda med en sådan ring. Kärlen 
med vulst har alltså påträffats över större delen av 
Sydskandinavien som därmed skulle kunna miss
tänkas, under denna tid, ha varit ett enda stort 
kulturellt enhetligt område. Men den säregna de
korens spridning antyder något annat. Efter en 
ganska ingående studie av keramikdekorer med 
liknande mönster, visade det sig att dekoren tyck
tes ha samband med offer, begravning eller andra 
rituellt signifikanta sammanhang. Dessutom hade 
de en geografiskt begränsad utbredning. Fynd av 
dekorerad keramik har - förutom i Eriksborg och 
Mälardalen - gjorts längs den svenska östkusten, 
på Stora Karlsö, Öland och Bornholm samt i östra 
Skåne (Karlenby m.fl. 2004:28f.).

Bebyggelsen i Eriksborg har tolkats som en 
sammanhållen, möjligen byliknande, bebyggelse 
inramad av mindre odlingar och med närhet till 
våtmarksängar lämpliga för boskapsbete (Karlen
by m.fl. 2004:32f.). Boplatsen antyder alltså ett re
lativt sedentärt bosättningsmönster och skillnader 
i husstorlek kan möjligen också antyda en social 
skillnad inom ”byn” (2004:195.), i linje med reso
nemanget hos Artursson (2007:905.).

Man har under senare tid föreslagit - egentligen

helt i linje med 1800-talets resonemang kring no
madiserande befolkningsgrupper utan fast punkt - 
att bebyggelsen inte varit sedentär utan har förflyt
tats i rummet efter behov (Thedéen 2004:51). Det 
är visserligen en viktig distinktion att platser inte 
alltid är boplatser utan kan ha haft varierande funk
tioner, specifika verksamheter har utförts på där
för särskilt avsedda platser (2004:54). Men, detta 
behöver inte på långa vägar betyda att bebyggel
sen i stort varit mobil. Någonstans har man bott, 
någon annanstans har man gjutit brons eller slagit 
kvarts o. s. v. Eriksborg har en förhållandevis kort 
varaktighet och detta kan möjligen vara en indika
tion på en egen grupp, en östsvensk ”etnisk” grupp 
som avviker från övriga grupper i området och som 
under bronsålderns första sekler uppslukas av den 
pan-skandinaviska bronsålderskulturen.

Li Kolker för i sin magisteruppsats ett resone
mang kring bofasthet i samband med övergången 
mellan stridsyxetid och senneolitikum (2005:21). 
Det ligger mycket i hennes tankar kring hällkistor- 
nas betydelse för ett mer stabilt bosättningsmöns
ter. Om man anlägger gravar som på ett så tydligt 
sätt anknyter till en plats och som också anger 
ett kontinuerligt tänkande om platsen och hem
met, antyder detta också att bosättningsmönstret 
har inträtt i en mer stationär ordning. Emellertid 
ansluter sig det stridsyxetida begravningsskicket 
också till en mer sedentär tillvaro, då även dessa 
gravar hänvisar till bofastheten genom i det sätt 
de har arrangerats i långa rader. Man har återvänt 
till samma plats upprepade gånger för att begrava 
sina döda och det innebär att man under längre tid 
rört sig i samma område (Runcis 2002:145 ff.). Bo
sättning och bebyggelse från tiden antyder också 
en bofast situation. I de fall då det har påträffats 
mellanneolitiska hus förefaller de utgöra de första 
i en lång rad av bosättningar på platsen (Karlenby 
1996; Biwall & Kihlsted 1997:291; Göthberg m.fl. 
2002; Knabe 2003). Att anknyta till äldre platser, 
kanske som någon form av förfäderskult, förefaller 
ha varit viktigt och detta utgör en minst lika vik
tig del i boplatsers kontinuitet som det faktum att 
levnadssättet har tvingat till stationär bosättning. 
Den första bebyggelsen på Ryssgärdet kan möjli
gen ha placerats där som ett led i en förfäderskult. 
Den föregås ju av ett gravfält.
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De resultat som makroanalyser och pollenstap
lar har kunnat ge arkeologin är inte på långa vägar 
entydiga. En ordentlig sammanställning för hela 
Skandinavien saknas dessutom. Ett omfattande 
arbete har presenterats som ett resultat av Ystads- 
projektet (Berglund, red. 1991). En bra början har 
nyligen också presenterats för västra Skåne (Sjö
gren 2006). Vid en hastig blick på några pollen
analyser från mälarregionen får vi en bild av pe
rioden mellan 2000 och 1500 f.Kr. som platsen för 
en försiktig början - eller snarare återstart - för 
odling i området. Boskapsskötseln anses allmänt 
ha varit framträdande redan under senneolitikum, 
men under äldre bronsålder ökar den ytterligare, 
för att med tiden resultera i en ökad insamling av 
gödsel. Boskapsskötseln blir på något sätt orsaken 
till en ökad och intensifierad odling. Stefan Gus
tafsson har analyserat odlingen under den aktuella 
perioden (Gustafsson 1998). Resultatet visar att 
man under bronsålder kom att överge speltvetet 
och nakenkornet som huvudsaklig gröda och gick 
över till skalkornet, som krävde gödsling (1998:69; 
se även Eriksson 1997). Vid en mindre undersök
ning som genomfördes under hösten 2006 vid 
Karleby, Kungsåra socken, Västmanland, påträf
fades en mindre byggnad som utifrån makro- och 
vedartsanalyser tillsammans med de arkeologiska 
iakttagelserna har tolkats som ett kokhus eller 
som ett hus med en speciell funktion som kök. Det 
har 14C-daterats till 1500-talet f.Kr. (Pettersson in 
press). Där påträffades endast sädeskorn och inget 
ogräs (Gustafsson 2006). Det stämmer väl över
ens med det man kan förvänta sig under denna 
tid (Gustafsson 2006). Odlingen skedde extensivt 
och ofta repade man sädeskornen direkt från axet, 
något som förmodligen kan förklara frånvaron av 
ogräs i proverna.

Det extensiva jordbruket som i huvudsak bygg
de på speltvete, övergick till ett mer intensivt jord
bruk där skalkornet med tiden fick en domineran
de ställning (Gustafsson 2006). Denna sädessort 
var beroende av näringsrika jordar och odlades på 
gödslade åkrar (Gustafsson 1997:52 ff.).

Från Ryssgärdet kan man se en övergång från 
nakenkorn och emmervete till skalkorn och van
ligt vete mellan senneolitikum och äldre brons
ålder. Vid mitten av bronsåldern har vanligt vete

ökat markant, men resultatet för denna period 
bygger på endast ett prov från Ryssgärdet (Ran- 
heden denna volym). Vid en jämförelse med Vrå 
och Apalle ger dessa ett mer varierat resultat för 
perioden, något som knappast kan betraktas som 
förvånande med tanke på att provtagningen var 
mer omfattande där (a.a.). Generellt följer utveck
lingen i Ryssgärdet den modell som har kunnat 
byggas upp med hjälp av resultaten från under
sökningar av mellansvenska boplatser från samma 
tid och även resultat som noterats i södra Skandi
navien. En faktor som möjligen också kan ha på
verkat utfallet från Ryssgärdet är att huvuddelen 
av proverna har tagits i gravar. Det är stor risk att 
urvalet kommit att manipuleras i samband med 
gravläggning och andra begravningsriter.

En nyligen utgiven publikation kring ekologin 
och ekonomin i västra Skåne, som bygger på re
sultaten från de arkeologiska undersökningarna 
längs Västkustbanan (Sjögren 2006), utgör en av 
få gediget sammanställda undersökningar av pro
blematiken kring makro- och pollenprovsresul- 
taten. Den tar ett brett grepp på neolitikum och 
bronsålder. Tyvärr har perioden som är intressant 
för oss delats upp genom att senneolitikum kom
mit att behandlas med stenåldersodlingen och 
bronsålder avhandlas i ett eget kapitel. Emellertid 
kan författarna meddela om perioden att det sen- 
neolitiska landskapet har öppnats allt mer som en 
följd av ökat boskapshållande. I övrigt var mate
rialet från perioden ytterst begränsat (Regnell & 
Sjögren 2oo6:i4of.). Möjligen antyder resultaten 
att odling endast förekommit i mindre utsträck
ning och att boskapen kommit att betyda allt mer. 
Under äldre bronsålder kan vi se en ökande aktivi
tet både vad gäller boskap och odling. Gödsling av 
åkrarna uppträder nu för första gången (eventuellt 
har man börjat redan under senneolitikum) och 
har introducerats samtidigt med det treskeppiga 
huset eftersom detta gett möjlighet till ställning av 
djuren (20o6:i68f.). Sammanfattningsvis kan man 
hävda att det som sker under bronsåldern är en in
tensifiering av jordbruket i fråga om arbetsinsats 
och produktion. Utvecklingen har dock varit grad
vis och inte så plötslig som man kanske tidigare 
har velat göra gällande (20o6:i68f.).

Generellt sett verkar makroanalyser och eko
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logi styrka en tolkning av övergången mellan sen- 
neolitikum och äldre bronsålder som långsam och 
trevande. Det förefaller som om Sydskandinavien 
och Mellansverige i mångt och mycket genomgår 
samma utveckling. I sammanhanget blir då his
torien om det treskeppiga huset särskilt intres
sant, då Regnell & Sjögren vill hävda att denna 
konstruktion skulle höra ihop med de gödslade 
åkrarna, eller snarare med ställningen av djuren 
(Regnell & Sjögren 20o6:i4if.).

Dateringen av den treskeppiga hustypen har va
rit ganska osäker, mycket beroende på att någon 
ordentlig sammanställning inte har gjorts. När 
jag skrev min artikel om bronsålderns hustyper 
år 1994, var materialet - åtminstone från svenskt 
område - allt för begränsat för att närmare kunna 
bestämma ett första uppträdande (Karlenby 1994). 
År 2005 kom Magnus Artursson med den efter
längtade sammanställningen (Artursson 2005a, 
b). Han har haft ett betydligt större material till 
sitt förfogande, då det under de senaste femton 
åren genomförts ett stort antal arkeologiska un
dersökningar i hela södra Sverige som givit fynd 
av hus från senneolitikum och äldre bronsålder. 
Flera av platserna har dessutom varit stora med 
många hus från en kontinuerlig bosättning. På så 
sätt finns också goda möjligheter att bygga upp 
kronologiska serier (Artursson 2005a), men också 
att diskutera bebyggelsestrukturer och gårdstruk
turer (Artursson 2005b).

Det treskeppiga husets första uppträdande kan 
enligt Artursson dateras till perioden 1600-1400 
f.Kr. (20053:55) och det finns inga indikationer 
på att den tvåskeppiga konstruktionen existerar 
längre än cirka 1400 f.Kr. (a.a.). Liknande date
ringar gäller också för Mälardalen. I Eriksborg
- som helt och hållet består av tvåskeppiga hus
- ligger dateringarna mellan cirka 1700 och 1500 
f.Kr.(Karlenby m.fL 2004:31). Samtidigt finns det 
tidiga förekomster av treskeppiga hus också i mä- 
lardalsområdet, i Sommaränge skog har påträffats 
ett treskeppigt hus med datering till bronsålderns 
första period (Frosman & Victor 2007). I Skåne 
kan Artursson redovisa flera platser med tidiga 
treskeppiga hus (Artursson 2005:55). I Ryssgärdet 
har två stycken tvåskeppiga hus påträffats. Ett an
tal treskeppiga hus som kan föras till tidig brons
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ålder har också grävts fram. De tvåskeppiga husen 
har utifrån en fasindelning av hela boplatsen förts 
till perioden 1900 och 1700 f.Kr, förmodligen bör 
de hamna i den senare delen av perioden. Senneo- 
litisk keramik har påträffats i kulturlagret invid 
platsen där husen legat, så det är också möjligt att 
de hör till den tidigare delen av denna period, åt
minstone ett av husen (Karlenby i denna volym). 
Vid Forsa i Tensta socken, inte långt från Ryss
gärdet, har ytterligare tre tvåskeppiga hus under
sökts, varav ett har daterats till övergången mellan 
senneolitikum och äldre bronsålder (Fagerlund & 
Scheutz 2oo6:8o£). Ett tvåskeppigt hus från Kyr- 
sta i Ärentuna socken har på typologiska grunder 
daterats till övergången mellan senneolitikum och 
äldre bronsålder (Onsten & Wikborg 2007:58). 
De sammanställda l4C-dateringarna från Kyrsta 
antyder dock att platsen bör ha etablerats efter 
cirka 1800 f.Kr. (Onsten & Wikborg aooynSaff.).

På grund av den långa bosättningsperioden på 
Ryssgärdet är 14C-dateringen av husen mycket 
osäker, men vid en sammanjämkning av alla fakta, 
har det varit möjligt att datera husen någotsånär. 
Det visar sig att de tvåskeppiga husen bör ha legat 
på platsen mellan cirka 1700 och 1400 f.Kr, hus 23 
i den tidigare fasen och hus 15 i den senare.

Det stora flertalet tidiga bronsfynd från Mellan
sverige är lösfynd. Ett fåtal kommer från gravar. 
Tidiga bronsfynd från boplatser är ytterst ovanliga 
men i de flesta fall kan man misstänka att lösfynd 
egentligen kommer från överplöjda boplatser. Vid 
Storsicke i Glanshammars socken, Närke, har på
träffats tre bronsyxor och flera stenyxor inom en 
ganska begränsad yta. Av bronsyxorna är åtmins
tone två från äldre bronsålder och endast en av dem 
kan med säkerhet förmodas vara ett våtmarksoffer. 
De andra två kan mycket väl komma från boplats
ytan (Karlenby 2007). Brons på boplatser i mä- 
lardalsområdet är synnerligen ovanliga, från en så 
stor boplats som Apalle i Övergrans socken finns 
153 bronsfragment (Ullén 2003:76). Ett stort ma
terial av gjutformar och deglar visar att man ägnat 
sig åt omfattande gjuteriarbeten, trots den relativt 
begränsade förekomsten av bronser (2003:i29ff.). 
Från den omfattande bosättnings- och verkstads- 
platsen i Hallunda, Botkyrka socken kommer 41 
stycken (Jaanusson 19801:41). Från Vrå i Knivsta
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socken finns inga bronser förutom en tunn spir
alarmring från en begravning; några fragment 
av sintrad och hårt bränd lera skvallrar dock om 
att har ha ägnat sig åt bronsgjutning (Göthberg 
m.fl. 2oo2:tÓ9f.). På Ryssgärdet har man funnit 18 
bronser, mest små föremål eller delar av föremål. 
Fynd av gjutformar antyder också här att man äg
nat sig åt gjuteriverksamhet (Eriksson & Östling 
2005:33). Mönstret visar en begränsad förekomst 
av bronsföremål, särskilt större och mer prestige
fyllda bronser från boplatser, men också att det 
förekommit bronsgjutning på de flesta större bo
platser. Det är emellertid sannolikt att den mer 
omfattande gjuteriverksamheten skett under mel
lersta och yngre bronsålder.

Det här är inte platsen att gå igenom de tidiga 
bronserna från Mellansverige (se Eriksson, denna 
volym). Någon sentida sammanställning finns 
inte, utan den senaste är den som Andreas Olde- 
berg publicerade 1974. Säkerligen har nya fynd 
gjorts sen dess, men de torde dock vara ganska få 
och inte ha för stor betydelse för det övergripande 
resonemang som jag för här.

Sammanlagt för hela den äldre bronsåldern re
dovisar Oldeberg strax under 350 stycken bronser 
från Uppland, Västmanland, Södermanland och 
Närke, landskap som normalt brukar räknas till 
mälarlandskapen. Detta ska jämföras med de 1458 
nummer som redovisas för Skånes äldre bronsål
der (varav åtskilliga innehåller flera föremål). Det 
står helt klart att bronsåldern (med betoning på 
brons-) har en avgjort annorlunda framtoning i 
Mellansverige än i Skåne.

Under SN II ökar importen av bronsföremål 
från framförallt Thüringen och Erzgebirge och i 
samband med detta kan man också se att skan
dinaviska (läs danska) flintdolkar återfinns ända 
ner i den östra Alpregionen. Det visar att det fun
nits ett ömsesidigt utbyte av produkter (Varberg 
2005b: 84). Det skulle möjligen också kunna visa 
på långa resor. Flintprodukter finns också långt 
upp i Norden (2005b:88).

Bebyggelsen under senneolitisk tid och i äldsta 
bronsålder uppvisar ett komplicerat och varierande 
bebyggelsemönster med omväxlande ensamgårdar 
och bybebyggelse (Nieminen 2006:106; Artursson 
2005:24; Karlenby m.fl. 2004; Lekberg 2002:251).

Företeelsen har iakttagits både i södra och meller
sta Skandinavien. En annan iakttagelse är också att 
påfallande många boplatser från bronsålder har en 
begynnelse i senneolitikum, vissa kan eventuellt 
dras ner i stridsyxetid (se Karlenby 1996; Göth
berg m.fl. 2002). Dessa ”centrala” boplatser har 
sedan också existerat fram i tiden åtminstone till 
romersk järnålder. Platser som Ullevi utanför Lin
köping kan eventuellt uppvisa en kontinuitet på 
över 4000 år (Karlenby 1996) och vid Pryssgården 
utanför Norrköping finns bebyggelse mellan sen- 
neolitikum och vikingatid (Borna-Ahlkvist m.fl.
1998) . Det verkar också - åtminstone i Mälarda
len - finnas ett betydande antal platser där den 
senneolitiska bosättningen upphör under äldre 
bronsålder. Dit kan räknas till exempel Eriksborg 
och den nyligen undersökta boplatsen vid Karleby 
(Karlenby m.fl. 2004; Pettersson in press).

I ett större och mer övergripande perspektiv är 
SN I - Bronsålderns period I en sammanhäng
ande period av förändring från den sena strids- 
yxekulturens tynande karaktär till den nordiska 
bronsålderns högsta blomstring i period II. Det är 
egentligen inte fråga om en avgörande och defi
nitiv förändring utan en glidande, smygande an
passning till nya förutsättningar, resulterande i ett 
allt mer hierarkiskt samhälle. Ojämlikheten kan 
ha varit ätte-baserad eller byggt på ett slags big- 
man-system, men den skulle också kunna ha byggt 
på en manlig och ärftlig gerokrati. Flemming Kaul 
menar att en teokratisk hierarki växte fram under 
äldre bronsålder, följd av en ökad centrering kring 
den manlige krigaren (Kaul 2oo4-.373ff.). Mot det
ta talar dock de begravda i danska högar. Det är 
vare sig enbart män, krigare eller äldre personer 
som är begravda i dessa monument, som i både ut
formning och placering kommunicerar makt och 
auktoritet. Det var för familjen - ätten - som man 
byggde dessa monument. Därmed är det också 
sannolikt att det är genom denna som den sociala 
hierarkin byggdes upp. Artursson för i en nyligen 
publicerad artikel ett längre resonemang kring hu
sets betydelse för bevarandet av den hierarkiska 
strukturen, i enlighet med Lévi-Strauss teorier 
kring huset i släktbaserade samhällen (Artursson 
2007; Carsten & Hugh-Jones 1995; Lévi-Strauss
1999) , en intressant och i mitt tycke tilltalande

68 ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 5



tolkning. Om det är huset och inte den enskilde 
individen som avgör vem man är, skulle detta 
mycket väl kunna resultera i det variationsrika be- 
gravningsmönster man kunnat iaktta från tiden.

Det senneolitiska gravskicket visar i södra 
Skandinavien en relativt individualistisk begrav- 
ningstradition. Emellertid får den en ganska kol
lektivistisk framtoning genom den enhetliga ut
formningen av gravarna och avsaknaden av både 
sociala och könsrelaterade markörer, något som 
tydligt kommer att förändra sig under bronsålder 
(Bergerbrant 2005). I Mellansverige har endast ett 
fåtal gravar från denna period påträffats (Johan
nessen 2003). På Ryssgärdet fanns ett mindre lin- 
jegravfält från senneolitisk tid, en form av begrav
ning som hänvisar till äldre seder under stridsyxetid 
(se Eriksson i denna volym). Benen som påträffa
des i gravarna anknyter emellertid framåt, genom 
att de har blivit brända. Kremationsgravar har 
introducerats i mer omfattande skala under äldre 
bronsålder. Brända ben förekommer dock spora
diskt i stridsyxesammanhang, t.ex. från de säregna 
dödshusen som påträffats i Turinge i Söderman
land och Skogstibble i Uppland (Lindström 2000; 
Ekmyr-Westman 1992). Liknande fynd har också 
påträffats vid den västmanländska gropkeramiska 
boplatsen vid Bollbacken (Artursson 1996).

De gravar från perioden - utöver de anförda 
- som i övrigt har påträffats i Mellansverige har 
dock ofta återfunnits i hällkistor. Där kan upp till 
40-talet indivuder ha begravts (Jaanusson & Siiven 
1962; Fagerlund & Hamilton 1995). Detta anty
der också ett gravskick som i första hand centrerar 
kring familjen och ätten som samhällets grund. 
Kremeringar förekommer generellt inte i dessa 
sammanhang.

Redan under senneolitikum förefaller gravhö
garna att uppträda för första gången. Det finns ex
empel från Danmark, där en gravhög undersöktes 
i St Vallby-vej i Roskilde. Den var från bronsålder 
och visade sig överlagra två senneolitiska högar. 
Den större av högarna innehöll en nedsänkt häll- 
kista. I södra Sverige finns flertaliga exempel på 
att högarna påvisar en långvarig användning, även 
om själva högen kan vara det sista - eller senaste - 
skedet i en månghundraårig tradition (Artursson 
& Björk 2007:324).
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Ett exempel taget närmare Mälardalen har vi i 
Härvesta i Edsbergs socken i Närke som under
söktes 1861. I en gravhög med 6 meters diameter 
och 2 meters höjd, fanns resterna efter en hällkista 
samt ben efter tre individer (Ekman 2003:i95f.). I 
sammanhanget bör också Dragbyhällkistan näm
nas samt hällkistan i Annelund utanför Enköping 
(Jaanusson & Siiven 1962; Fagerlund & Hamilton 
i995:Ó4ff.). Båda gravarna har varit övertäckta, 
dock av andra material, i Dragby av ett röse och 
i Annelund av en skärvstenshög. Övertäckningen 
sker i detta fall dock tidigast under period II av 
bronsåldern. Dateringen av hällkistor i Mellansve
rige sträcker sig visserligen en bit in i bronsålder, 
men detta visar egentligen bara än tydligare att 
det finns ett samband, en kontinuerlig förändring 
från stenålder till utvecklad bronsålder.

Flintdolkar påträffas inte sällan i hällkistor 
och dessa tolkas ofta som statussymboler. De kan 
också vara insignier för religiöst bruk, till exempel 
rituella slaktknivar (Apel 2005:1). Det har också 
föreslagits att knivarna skulle ha använts som en 
slags tatuerarkniv och att de skulle användas vid 
styckning och skelettering av de dödas kroppar 
(Stensköld 2004:204 ff, 228 ff.). Inte sällan på
träffas flindolkarna i hällkistor, så ett rituellt sam
manhang kan inte uteslutas.

Från slätten på Ryssgärdet finns fynd av kera
mik med kamstämpelornamentik, gropar och 
snörintryck. De har stora likheter med sen strids- 
yxekeramik och skulle möjligen kunna antyda en 
tidig datering av platsen, tidigare än linjegravfäl- 
tet. 14C-dateringarna ger dock inte utrymme för 
en datering tidigare än 2000 f.Kr. (se Karlenby i 
denna volym). Boplatsen är större än den under
sökta ytan, så det finns möjligheter att den äldre 
delen av bosättningen finns utanför denna.

I övrigt är fynden från övergångsperioden inte 
särskilt framträdande. Ett fragment av en enkel 
skafthålsyxa antyder en datering till denna tid och 
kanske har flintpilspetsarna med urnupen bas en 
liknande datering (Eriksson & Östling 2005:34f.). 
Flinta uppträder dock i större mängd först i en 
framskriden del av bronsåldern, varför dessa spet
sar lika gärna kan vara senare. Förekomsten av sen
neolitiska gravar och fynd av neolitisk karaktär vi
sar dock att det inom ett inte allt för stort avstånd
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har funnits en bosättning från denna period, även 
om husen - eller bosättningen i stort - inom under
sökningsområdet inte kan ges en så tidig datering.

Utbytet och handeln kan ha skett över stora av
stånd (Varberg 2005b:88) men det innebär knap
past att hela det sydskandinaviska kulturkomplex
et lyftes över till de nordligare områdena. Denna 
tolkning får nog snarast tillskrivas en sentida kolo- 
nisationspåverkad/imperialistisk grundsyn färgad 
av de senaste 200-300 årens expansionistiska euro
papolitik. Kontakter med främmande människor 
innebär inte alltid (kanske rent av nästan aldrig) 
att någon ger upp sin identitet eller kultur. Istället 
tenderar sådana möten att ske i en frizon, det som 
den postkoloniala tänkaren Bhabha kallar ”third 
space” (Bhabha 2004; Graner & Karlenby 2007; 
Varberg 2007). Detta tredje utrymme är det som 
driver på - men också sinkar - utvecklingen i Nor
den vid denna tid. Genom kontakterna och han
delsutbytet med kontinentala ”kulturer” omfor
mas samhället genom att ständigt utsättas för och 
vistas i det tredje rummet. I denna miljö utvecklas 
nämligen regler och normer som avviker från alla 
inblandades bakgrunder och som bildar något helt 
nytt (Graner & Karlenby 2007:163). Det kommer 
ur detta något annorlunda som man måste förhålla 
sig till. På detta vis kan inte kontakterna och ut
vecklingen beskrivas som ett förhållande mellan 
centrum och periferi, utan snarare mellan olika 
klart definierade grupper - etniska grupper om 
man så vill - med egna motiv för kontakt. Kommu
nikationen upprätthålls av den enkla anledningen 
att man har något att vinna, att de ”andra” har nå
got man själv vill ha (Karlenby 2002:106). Kontak
terna sker i den för alla nya och av ingen kontrol
lerade miljön i tredje rummet (Bhabha 2004).

Arkeologer som beforskar just detta skede av 
historien är mycket oense om vilket samhälle som 
utvecklades från vad till vad (för en mer ingående 
diskussion se Artursson & Björk 2007: 2ppf£). Var 
det ett ursprungligt egalitärt samhälle avspeglat i 
ett kollektivistiskt gravskick som förvandlades till 
ett ojämlikt hövdingasamhälle? Eller var redan det 
senneolitiska samfundet ett hövdingedöme vars 
utveckling under äldre bronsålder följde naturligt 
med förbindelserna med utvecklade och hierarkiskt 
uppordnade samhällen på kontinenten. Eller för

blev samhället förhållandevis egalitärt genom hela 
perioden, opåverkat av omgivningen? I stort sett 
beror denna osämja på två saker. Den första är de 
nutida observatörernas egna privata uppfattningar 
och deras teoretiska grundsyn och politiska värde
ringar. Det skulle föra för långt att gå in på detta 
här, det är också förhållanden som är väl kända för 
alla. Det andra som har påverkat situationen är det 
arkeologiska materialets svårtolkade karaktär och 
mångfacetterade betydelse. Fast i förlängningen 
för det ju tillbaka till vår nutida grundsyn.

Tiden är vårt främsta redskap för förståelsen - 
eller organisationen - av förhistorien. Den krono
logiska aspekten är ryggraden i forntidskonstruk- 
tionen, typologin dess armering. Diskussionen 
bland arkeologer om problematiken kring över
gången mellan senneolitikum och äldre bronsålder 
är egentligen enbart en nutida konstruktion, en 
förklaringsmodell uppbyggd av våra förväntning
ar på hur detta samhälle kan ha sett ut. Komplexi
teten i introduktionen av bronsföremål i Norden, 
samhällets utveckling från ett kollektivt, relativt 
jämställt, samhälle till ett hierarkiskt, hövdinga- 
styrt ättesamhälle är kanske bara vara en illusion, 
en hägring, som vi krampaktigt hänger oss åt i 
brist på verklig insikt i det förhistoriska samhället. 
Ingenting i våra drömmar om det förgångna kan 
förväntas överensstämma med vad som verkligen 
hände. Snarare fungerar våra bilder av förr som en 
konstruktion ur vår egen tid och våra ideal.

En sak kan vi alltså vara säkra på; senneolitikum 
och äldre bronsålder har aldrig existerat. Livet har 
gått på i en lång kontinuitet och de människor som 
levde då fann världen oföränderlig. Det är med 
vårt ”från ovanperspektiv” som det blir möjligt 
att se det långa tidsperspektivet, ”konjunkturer” 
och ”la longue durée” för att tala med Annales- 
skolan (Burke 1992). Det är då vi kan se att det har 
skett en förändring som måste betraktas som be
tydande. Som Varberg (2005a,b; 2007) framhållit 
behöver inte bronsen ha varit kraften bakom för
ändringen, men den är helt klart en del av den och 
därför kan det finnas anledning för oss att använda 
begreppen stenålder och bronsålder.

Så trots allt kan man alltså försöka sig på en pe
riodindelning och det finns mycket som tyder på 
att förändringen av samhället kan delas upp i två
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underperioder, eller faser. Den första utgörs i stort 
sett av SN I, med början runt 2350 f.Kr. Då har de 
skandinaviska stridsyxekulturerna långsamt gått 
över i en enhetlig senneolitisk kultur, dock med 
lokala variationer. Bronser har främst kommit in 
i söder och har där tagit allt större plats, även om 
flintan fortfarande håller en viktig position.

Den andra perioden utgörs av SN II och första 
perioden i bronsåldern, som sträcker sig från cirka 
2000 f.Kr. och fram till 1600 f.Kr. Den vackert 
dekorerade stridsyxelceramiken har försvunnit för 
gott och samhället utvecklades i en allt mer hierar
kisk riktning och bronsen fick ett starkare grepp 
om samhället. Detta gäller återigen främst södra 
Skandinavien, även om en liknande utveckling 
kan följas i Mellansverige. Dock är det inte mycket 
som tyder på att den där skulle drivas av brons
importen. Möjligen är det utvecklingen av jord
bruket och den ökade boskapsskötseln som har 
legat bakom förändringarna, eller så har mentala 
förändringar initierade av ett ökat kontinentalt 
kontaktnät inneburit en förändrad livshållning. 
För Ryssgärdets del kan man i alla fall se att det 
från cirka 2000 f.Kr. och framåt har funnits en 
klar och tydlig bebyggelsekontinuitet genom hela 
bronsåldern. Platsen har också med tiden kommit 
att bli en kultplats, möjligen av lokal eller regional 
betydelse. Utvecklingen visar på en alldeles egen 
mellansvensk bronsålder, endast delvis påverkad 
av sydliga - och östliga - kontakter.

Bronsålderns period Ib är - i Sydskandinavien 
- det första ’’riktiga” bronsåldersskedet och bör 
alltså lämpligen knytas till period II och inte till

period Ia. För en stund lekte jag med idén att in
föra en ny periodindelning av övergångsfasen. I 
flera delar av världen har man använt begreppet 
kalkolitikum - eller kopparstenålder - för att be
teckna den period som för över från stenålder till 
bronsålder, som visar drag från båda perioderna 
men inte är del av någon av dem. Detta stämmer 
väl in på SN II och bronsålderns period Ia. Den 
nya uppdelningen skulle alltså bli: SN I, som skulle 
vara en avslutning av stridsyxeperioden; SN II och 
bronsålderns period Ia, som då skulle motsvaras av 
kalkolitikum - en övergångsperiod - och slutligen 
äldre bronsålder, representerat av period Ib och II.

Ett problem med begreppet kalkolitikum är 
också att det liksom bronsåldern antyder att för
ändringarna av samhället är beroende av införan
det av ett nytt material. Som vi diskuterat ovan är 
detta inte alls självklart.

Ska man ta mina uttalanden tidigare i artikeln 
angående periodindelning på allvar, vore det väl 
inkonsekvent att införa nya perioder. Jag föreslår 
istället att vi håller kvar vid de periodindelningar 
som vi redan har, men istället mentalt anammar 
uppfattningen om en gradvis förändring från sten
ålderns stridsyxekultur till den fullt utvecklade 
bronsåldern i period II. För den enskilde personen 
som levde under denna period fanns inga föränd
ringar. Hans eller hennes uppfattning av världen 
var att den var och förblev densamma. De föränd
ringar vi med stor inlevelse och känsla diskuterar, 
har skett över så långa tidsintervaller att de aldrig 
var möjliga att uppleva på det individuella planet 
(Burke 1992). ■
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Hus OCH HEM
Bebyggelsen på Ryssgärdet

Leif Karlenby

N
är man närmar sig en förhistorisk plats 
- sådan den träder fram efter en arkeo
logisk undersökning - är det viktigt att 
man så att säga kommer från rätt håll. Att direkt dyka 

ned på hustyper, att analysera stolphålens placering 
i förhållande till andra stolphål, identifiera två- res
pektive treskeppiga hus är i bästa fall förvirrande och 
i sämsta fall katastrofalt för förståelsen av platsen. 
Man ger sig rakt in i en situation som man inte har 
någon som helst kontroll över. Husen ligger där som 
uppradade troféer, men man kan inte avgöra hur de 
förhåller sig till varandra. Typologin tenderar i så 
fall att vara styrande på hur platsen tolkas kronolo
giskt. Visserligen utgör den kronologiska analysen 
en betydelsefull del av det typologiska arbetet, men 
om man låter en förförståelse för husens tidsställ- 
ning styra deras inbördes ordning, kommer arbetet 
att bli självuppfyllande. Det är viktigt att också ta in 
andra aspekter från boplatsen, inte minst stratigra- 
fiska iakttagelser, 14C-dateringar och fynddateringar. 
Boplatsens totala tidsspann är också viktigt för den 
slutliga förståelsen, efterförståelsen.

I arbetet med husen från Ryssgärdet har detta 
framstått klart för mig redan från början. Att skriva 
om hus på en grävning som man själv inte deltagit 
i är komplicerat. Om och om igen uppstår situatio
ner där man står frågande inför hur det verkligen 
var när platsen undersöktes. Man har dålig kun
skap om de topografiska förutsättningarna, ingen 
erfarenhet av kulturlagrens utbredning och karak
tär. Förvandlades de till lervälling när det regnade, 
hur var de att gräva när solen bränt dem i veckor

och värmen fick luften att dallra? Mina tolkningar 
utgår alltså enbart från studier av inmätt material. 
Jag har utgått ifrån de hus som de grävande arkeo
logerna har kunnat iaktta i fält, men utifrån möns
ter som jag tyckt mig se på de inmätta planerna har 
jag tillåtit mig att hitta fler hus och också omskapa 
fler av dem som tidigare har presenterats. Därför 
kommer många av husen att ha ett annat utseende 
och en avvikande beskrivning gentemot dem som 
presenterades i DAFFren (Eriksson & Östling 
2005). Många gånger är de fysiska bevaringsför- 
hållandena sådana att det finns möjlighet att skapa 
många ”historier”. Detta är särskilt tydligt i sam
band med tolkningen av hus 9. Där har Thomas 
Eriksson och jag aningens olika uppfattningar och 
eftersom ingen av oss kan svära på att vi har rätt 
kommer här båda tolkningarna att redovisas, sen 
är det upp till den enskilde läsaren att välja den 
tolkning han eller hon tycker bäst om.

På Ryssgärdet har jag lyckats identifiera (inklu
sive dem som redan tidigare var kända) 22 hus 
(fig. 27). Av dessa befann sig de flesta koncentre
rade till den stora plana kulturlagerytan. Ett par 
hus återfanns på de två kullarna och ett par hus 
har kunnat identifieras i de sökschakt som drogs 
öster om undersökningsområdet.

För att få en uppfattning om boplatsens tids- 
ställning och de olika husens hemmahörighet, både 
kronologiskt och korologiskt måste vi först fun
dera kring bebyggelsens tidsmässiga disposition. 
Det kommer att ge en betydligt bättre förståelse av 
platsen och fungera som en ingång i materialet.
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Fi g u r 2 7 Plan över alla undersökta huspå området (plan: LeifKarlenby och Anders Biwall).

Figure 27. Plan ofall the investigated houses ofthe area.
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Faser och skeden
Allra först inledde jag med en fasindelning utgå
ende från de två ”kult” -kullarna. Det framstod 
som avgörande för förståelsen av boplatsen på 
Ryssgärdet i stort att utröna de tidsmässiga förhål
landena mellan de två kullarna och deras inbördes 
relation. I princip utgår fasindelningen från att de 
två kullarna har uppfyllt samma funktion och bara 
tillfälligtvis varit i bruk samtidigt. En närmare ge
nomgång av indelningen följer nedan, men i stora 
drag kan man säga att den västra kullen inleder 
och avslutar bebyggelsen på kullarna och att det 
funnits en fas på den östra kullen emellan, repre
senterad av två på varandra följande byggnader. 
Boplatsen i stort fanns emellertid redan när det 
första huset på den västra kullen byggdes och den 
fortlevde efter att det sista huset övergivits.

Jag var tvungen att dela in den stora boplat
sens ”liv” i något annat än faser, då detta be
grepp redan var upptaget. Valet föll på ordet ”ske
de”. Ett skede är genom sin karaktär överordnat 
fas och kan fungera som en grövre indelning av 
boplatsen under olika tidsepoker. Under det fort
satta arbetet visade det sig att de olika faser som 
kunnat iakttas på och runt kullarna och de där
städes belägna husen (hus 9 och 11) också kunde 
anpassas till de olika bebyggelseskedena på boplat
sen i stort.

Det kan här också vara på sin plats med ett för
tydligande vad gäller de dateringar och tidsinter
valler jag i fortsättningen kommer att använda. 
De kommer från den fas- och skedesindelning jag 
gjort med hjälp av 14C-dateringar och hustypologi 
som redovisas i figur 34. Genom att kombinera de 
olika elementen kan man få fram dateringar med 
något snävare gränser än ursprungsmaterialet. 
Det leder till att de angivna intervallerna ibland 
kan tyckas väl snäva. Det är därför viktigt att inte 
ta dessa som sanna värden utan endast som rikt
värden utvunna ur den analys som gjorts av det 
sammantagna materialet.

Det första skedet, kallat initialt skede kan sägas 
omfatta hus 15 och 23 (fig. 28) med en avslutning 
möjligen indikerad i hus 5 och 13 i en senare fas. 
Skedet omfattar tiden från cirka 2000 f.Kr. och 
fram till ungefär 1300 f.Kr. Bebyggelsens början
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bör dock sättas något senare än 2000 f.Kr. Början 
av skedet markeras av ett linjegravfält. Det är inte 
sannolikt att de två husen är samtida med dessa 
gravar. Gravarna har de enda senneolitiska da
teringarna som finns från boplatsen. Alla övriga 
14C-dateringar ligger i äldre bronsålder och fram
åt. Visserligen är hus 15 och 23 tvåskeppiga, men 
detta behöver ju inte betyda att de är från senneo- 
litikum. Typen förekommer fram i 1600-talet f.Kr. 
över hela Norden (Artursson 2005a:2yf.).

Huvudskedet inträdde alltså runt 1300 f.Kr. Hus 
5 och 13 inleder detta skede (Fas I på östra kullen) 
(fig. 29). Fortsättningsvis förekommer husen två 
och två, möjligen indikerar detta att det har exis
terat två bebyggelseenheter samtidigt under hela 
bronsåldern. Hus 14 och 7b avlöser hus 5 och 13 
vid mitten av 1100-talet. Dessa hus efterträds av 
hus 18 och 24 cirka 100 år senare. Därpå följer hus 
8 (och 19, ett fyrstolpshus) i början av 900-talet 
f.Kr. Hus 6, 7a och 21 kom att höra hemma i för
romersk järnålder, möjligen har de byggts så tidigt 
som 700-talet f.Kr. Det förefaller ha varit ett up
pehåll i bebyggelsen på platsen under fas III. Dock 
fanns där lämningar i form av kokgropssystem och 
gravar, något som antyder en bosättning strax ut
anför den undersökta ytan.

Huvudskedet omfattar större delen av bronsål
dern och hela den förromerska järnåldern, även 
om förromersk järnålder är underrepresenterad 
i 14C-materialet. Jag har delat in aktiviteterna 
på den östra kullen i fyra faser och dessa går att 
föra över på den övriga boplatsen. Fas I omfattar 
1200-talet samt merparten av 1100-talet. Fas II 
sträcker sig från slutet av 1100-talet och in i det 
io:e århundradet. Fas III omfattar det io:e och p:e 
århundradet f.Kr, fas IV inleds i början av 700-ta- 
let f.Kr. och sträcker sig fram till övergången mot 
romersk järnålder. En nedgång i bebyggelsen kan 
skönjas mellan fas III och IV

Järnåldersskedet omfattar i stort hela den ro
merska järnåldern (fig. 30). Hus 10 och 17 hör till 
denna period. Hus 10 påträffades i ett sökschakt 
öster om undersökningsytan. Detta antyder att 
bosättningen under denna period har flyttats 
österut. Efter romersk järnålder har bebyggel
sen försvunnit från platsen och istället kommit 
att användas som hagar för bete och åkerbruk.
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Figur 28. Hus 15 och hus 23- den tidigaste bebyggelsen tillsammans med linjegravfältet. Bearbetning: Leif Karlenby 
och Anders Biwall

Figure 28. House 15 and 23. The earliest settlement signs ofthe area, possibly together with the burial ground.
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Figur 29. Huvudskedet på boplatsen. Bearbetning: Leif Karlenby och Anders Biwall 

Figure 29. The main period of the settlement.
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FIG UR 3c. Romerskjärnålder. Endast ett par hus finns på ytan. Bearbetning: LeifKarlenby och Anders Biwall 

Figure yo. Roman Iron Age. Only a couple of houses remain.
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Först under historisk tid kan aktiviteter iakttas i 
området igen. Detta skede kommer emellertid inte 
att beröras här (se Östling denna volym).

Hustyper - förutom hus 9 och 11
Inom kulturlagret och den större avbanade ytan 
har jag - med utgångspunkt från dem som identi
fierats redan vid undersökningstillfället - kunnat 
urskilja 21 stycken hus. Av dessa hade tre en två- 
skeppig konstruktion och tolv hus var treskeppiga. 
Därutöver fanns också åtta mindre fyrstolpshus. 
Dessa har burits upp av fyra stolpar, en placerad 
i varsitt hörn av byggnaden. Fyrstolpshusen var 
oftast fyrkantiga eller rektangulära och storleken 
överskred sällan 3x5 meter, vanligen var de 2x3 
meter stora. På den västra kullen låg ett av de två- 
skeppiga husen och ett av de treskeppiga. Dessa 
var emellertid mindre än husen på den egentliga 
boplatsen. På den östra kullen fanns fyra stycken 
fyrstolpshus. Dessa var alla fyrkantiga och har följt 
på varandra. Husen 9 och 11 behandlas mer ingå
ende nedan.

Öster om den stora undersökningsytan påträf
fades samlingar av stolphål som med största san
nolikhet utgjorde resterna efter hus, men då dessa 
endast har frilagts i ett sökschakt är det omöjligt 
att avgöra hustypen. Hus 10 som framkom längst 
i öster har dock tagits fram i sin helhet. Man hade 
här möjlighet att utvidga schaktet så pass att man 
kunde ta fram hela huset.

I slutet av denna text finns bilagt en ingående 
beskrivning av alla identifierade hus. Därför kom
mer den följande genomgången av hustyperna att 
ha en påtagligt översiktlig karaktär.

Problemet med de två- och 
treskeppiga husens förekomst
Ett problem som diskuterats inom arkeologin se
dan de första bronsålderstida långhusen dök upp 
vid stora yttäckande undersökningar i Danmark 
på 1950-talet, är varifrån denna byggnadstradition 
kom. När man sedermera blev uppmärksam på att 
huskonstruktionen hade gått från tvåskeppig till 
treskeppig konstruktion under bronsålderns pe
riod I intensifierades debatten. De allra flesta ver

kar ha varit - och är fortfarande - överens om att 
typen har kommit söderifrån, närmare bestämt 
från den s.k. Sögel-Wohldekulturen (Artursson 
20053:52; Ethelberg 1993; Fokkens 1999; Nielsen 
1999). Säkerheten kommer sig av övertygelsen 
att all utveckling kommit från söder. Som arkeo
log i Mellansverige kan man ibland bli lite trött 
på detta. Den östliga inverkan i detta område är 
i många fall nog så uppenbar. Det kan därför i de 
flesta fall vara på sin plats att åtminstone kasta en 
blick österut för att se om där finns möjligheter 
till kontakt och inspiration. Ingen har emellertid 
ställt sig frågan: Kan den treskeppiga konstruk
tionen komma österifrån? Det finns generellt in
tressanta tendenser i det nordiska materialet som 
skulle kunna antyda en östlig påverkan, men inte 
när det gäller hustyper. De finska hus som tolkats 
som långhus är inte särskilt strukturerade och 
liknar i varje fall inte de sy dskandinaviska husen 
(Strandberg 2002:2i9ff.). Man har kunnat identi
fiera fyra olika grundtyper bara av den treskeppiga 
modellen och introduktionen tycks ha gått snabbt 
över hela det syd- och mellanskandinaviska områ
det. Det kan i sammanhanget vara värt att notera 
den tidiga dateringen av det treskeppiga huset från 
Sommaränge skog, som utifrån 14C-analys har pla
cerats åtminstone i 1600-talet f.Kr. (Forsman & 
Victor 2007), men det är också intressant att det 
tvåskeppiga huset existerar fram till period II av 
bronsåldern (Artursson 20053-0).

Utifrån spridningen av bronser under den be
gynnande bronsåldern kan man sluta sig till att 
kontakterna varit många och intensiva mellan 
de nordliga och sydliga delarna av Skandinavien 
vid denna tid och att katalysatorn i denna pro
cess var bronset som kom söderifrån. Intresset var 
uppenbart riktat åt detta håll från slutet av sen- 
neolitikum och under äldre bronsålderns första 
period (Karlenby 2002). Men det mellansvenska 
samhället hade både tidigare och senare intensiva 
och kontinuerliga kontakter med områdena i ös
ter. Även om dessa under äldre bronsålder kom att 
skjutas i bakgrunden som ett resultat av de inten
siva kontakterna söderut, kan jag inte tänka mig 
att man släppte dem helt och hållet. Det är enbart 
genom det till vår tid bevarade materialet (som till 
största delen består av importerade bronser) som
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ger oss en bild av ett samhälle helt vänt mot söder 
och väster, som helt saknade kontakter med norr 
och öster. Keramiken uppvisar dock drag som på
minner om den finska Kiukaiskeramiken. Där be
traktas typen som västlig. Likheterna är dock inte 
totala och om man jämför med än mer östlig kera
mik från Uralområdet under senneolitisk tid sak
nas alla likheter. Det kan vara värt att notera att 
det finns paralleller mellan det nordiska treskep- 
piga huset (med trapetsoid form) långt i öster, 
med hus funna i ”Sintashtakulturen”, bortanfor 
Uralbergen. Där byggdes - vid den tid hustypen 
introducerades i Skandinavien - runda, befästa
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Figure 31. House 3 from Vrå in Knivsta parish. After 
Göthberg m.fl. 2002:56.

byar eller städer med treskeppiga långhus (Jones- 
Bley & Zdanovich 2002; Genning m.fl. 1992). 
Den trapetsoida formen uppstod här naturligtvis 
på grund av den cirkelrunda formen (samma fe
nomen kan vi känna igen i Eketorp). Själva kon
struktionsidén - med parställda stolpar - skulle 
mycket väl ha kunnat spridas utan att man för 
den skull behövde använda hela ”borgkonceptet”. 
I sammanhanget kan det vara värt att lyfta fram 
det faktum att den trapetsoida byggnadsformen 
både var förhållandevis tidig i Mellansverige och 
anmärkningsvärt vanlig. Uttalat trapetsoida bygg
nader saknas i stort sett helt i det syskandinaviska 
materialet, däremot finns många belägg för detta 
i Mellansverige. Ett av de mer påtagliga exemplen 
finner vi i hus 3 från Vrå i Knivsta socken (Göth
berg m.fl. 2002:5Öf.)

Kan det möjligen vara så att den trapetsoida 
formen har ett östligt ursprung, eller kan det möj
ligen ha varit en mellansvensk, inhemsk konstruk
tion, som sedan spred sig söderut? Hustypen är 
vanligast i Östergötland och i Mellansverige (Ar- 
tursson loosaióęf.).

Skiftet mellan två- och treskeppiga hus verkar ha 
inträffat vid övergången mellan bronsålderns peri
od Ib och period II, d.v.s. från cirka 1600 f.Kr. och 
ett par århundraden framåt (Artursson 20053:53). 
I Mälardalen har påträffats ett treskeppigt hus vid 
Sommaränge som daterats till 1600-talet f.Kr. och 
i Eriksborg utanför Västerås har en hel liten by av 
tvåskeppiga hus kunnat dateras till 1600-talet f.Kr. 
(Forsman & Victor 2007; Karlenby m.fl. 2005). 
Det treskeppiga huset i Sommaränge skog avviker 
här genom sin tidiga datering från sydskandina- 
visk tradition, men det gör också de många två
skeppiga husen från Eriksborg, fast då på grund av 
sin relativt sena datering.

Tvåskeppiga byggnader på Ryssgärdet
Normalt är det ganska svårt att identifiera två
skeppiga hus i kulturlager med den mångfald av 
anläggningar och stolphål som finns där. Kan man 
inte hitta spår efter väggstolpar är det näst intill 
omöjligt att identifiera en tvåskeppig byggnad.

På den större sammanhängande boplatsytan i 
åkermarken på Ryssgärdet fanns lämningar efter
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två stycken långa tvåskeppiga byggnader. Det rör 
sig om hus 15 och 23 (fig. 27 och 28). De var 26x7 
meter respektive 23X 5-7 meter stora (se även hus
beskrivning). Dessa hus är typiska för slutet av 
senneolitikum och början av bronsåldern (Borna- 
Ahlkvist 2002; Björhem & Sävfestad 1993; Arturs- 
son 2005 a-c). För typindelningen av husen har jag 
emellertid använt min egen typologi, presenterad 
i rapporten över Ullevi utanför Linköping (Kar- 
lenbyi99Ó:io8).

Hus 15 bestod i princip av en bevarad rad med 
stolphål tillhörande den takbärande konstruktio
nen, sju stolpar ingick. Avståndet mellan dessa 
varierade mellan 2,5 och 7,6 meter, vilket också 
det är typiskt för sena tvåskeppiga byggnader. Av 
väggarna fanns endast fyra stolphål bevarade, va
rav tre i den norra långväggen och ett i den södra. 
Huset har i stort sett varit rektangulärt, men den 
norra väggraden antyder en lätt trapetsoid form.

Hus 23 bestod av 5 (möjligen 6) stolphål från 
takbärande stolpar och ett tiotal stolphål från 
vägg- och gavelkonstruktioner. Avståndet mellan 
de takbärande stolparna varierade mellan 3,6 och 
6,3 meter. Väggarna löpte parallellt med den tak
bärande raden, dock något divergerande så att en 
uttalat trapetsoid form bildades.

Det finns ett antal 14C-analyser från Ryssgärdet 
med senneolitisk datering. De tidigaste kommer 
från det lilla linjegravfältet som påträffades strax 
öster om de två bebyggelselägena (fig. 28). Det 
finns ingenting som tyder på att gravarna skulle 
vara samtida med de tvåskeppiga husen. Snarare 
är det tvärtom tänkbart att den boplats som hör 
ihop med gravarna finns någonstans i närheten 
men utanför det undersökta området. Båda de två
skeppiga husen kan utifrån typologiska grunder 
dateras till övergången mellan senneolitikum och 
bronsålder. Det finns också anledning att utifrån 
bosättningskontinuitetsaspekten anta att husen 
är sena. Gravarna hör hemma någonstans i tiden 
efter 2000 f.Kr. Husen har alltså daterats något 
senare än dessa. De kan förknippas med de tidiga 
14C-dateringarna från slättområdet. Keramik från 
området kring hus 15 och 23 har kunnat dateras 
till senneolitisk tid (Eriksson denna volym).

Fas I av det initiala skedet utgörs alltså av gra
varna och inträffade strax före övergången mellan
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senneolitikum (SN II) och äldre bronsålder (per 
IA). Fas II är den första kända bebyggelsefasen och 
motsvaras av hus 15 och 23. Husen följs förmodli
gen direkt av två treskeppiga hus (5 och 13). Allt 
detta tillsammantaget antyder att de två mesula- 
husen har en för denna typ relativt sen datering, 
troligen bronsålderns period I och en bit in i pe
riod II. Samtidigt med husen har andra aktiviteter 
pågått på andra ställen i området. Ett antal gropar 
på den västra delen av slätten har dateringar till 
denna tid, fynd av keramik från västra kullen visar 
också på mänsklig närvaro där. Vid rutgrävning av 
kulturlagret strax intill hus 15, fann man bitar av 
senneolitisk keramik. Möjligen antyder detta en 
datering av husen som inte avviker allt för långt 
från gravarnas. De två husen har förmodligen inte 
varit samtida, utan följt på varandra. Detta kan 
man sluta sig till utifrån flera detaljer. Husens läge 
antyder t.ex. att det ena byggts efter att det andra 
övergivits, rivits eller förstörts. De låg så tätt i sam
ma riktning att hade husen varit samtida skulle 
den ena grannen nästan ha klivit direkt in hos den 
andre. Husens nära läge och likartade riktning ta
lar också för ett direkt kronologiskt samband mel
lan de två husen. Vilket av husen som är äldst och 
vilket som är yngst är inte möjligt att säga, båda 
husen är av samma typ och ingen 14C-datering är 
direkt knuten till husen. Fasen (II) bör dock ha 
sträckt sig från början av 1600-talet till cirka 1300 
f.Kr, det vill säga som längst upp emot 400 år.

Vid E4-undersökningarna har flera platser med 
hus från övergångsperioden mellan senneolitikum 
och bronsålder påträffats. I Forsa har konstruktio
ner hittats som tolkats vara rester efter tvåskep
piga hus. Då en av konstruktionerna daterats till 
senneolitikum och då stolparnas placering i för
hållande till varandra överensstämmer med hur 
de brukar vara placerade i senneolitiska hus, är 
det mycket möjligt att det stämmer, men det kan 
också röra sig om hägnadsstolpar (hus 2, 5 och 8; 
Fagerlund & Scheutz 20o6:53ff. & 7pff, Arturs- 
son 2005a-c; Karlenby 1996). I Kyrsta, någon mil 
längre söderut, har påträffats en betydligt bättre 
bevarad byggnad från senneolitikum (Onsten- 
Molander & Wikborg aooynpsf.). Huset var över 
30 meter långt och hade, så långt utgrävarna kunde 
avgöra, en tvåskeppig konstruktion. Den ansluter
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väl till den senneolitiska byggnadstraditionen och 
med sin avsevärda längd skulle huset kunna tänkas 
vara byggt nära övergången mellan senneolitikum 
och äldre bronsålder. Huset har endast typologiskt 
daterats till senneolitikum, 1 2 3 * * * * * * * * * * 14C-dateringen från ett 
stolphål i huset hamnade i förromersk järnålder, 
förmodligen beroende på att området varit inten
sivt utnyttjat under denna period (Onsten-Molan- 
der & Wikborg 2007:195^). En fasindelning som 
gjorts av boplatsen hänvisar huset till den första 
fasen som ligger i senneolitikum och äldre brons
ålder (2007:206). Fasindelningen tycks styrka en 
sen datering för ett tvåskeppigt hus.

Treskeppiga hus
Med en introduktion vid början av bronsålderns 
period I ersattes med tiden det tvåskeppiga huset 
av en treskeppig konstruktion med parställda stol
par i bockpar som stöd för taket. Man kan iaktta 
att typen varierade över tiden under bronsålder 
och ett antal olika undertyper har identifierats. 
Det treskeppiga bronsåldershuset kan delas upp 
i fyra övergripande typer (cf Artursson 20053:69 
och Artursson 20050:104):

1. Hus med en rak takbärande konstruktion, 
d.v.s, de två raderna med takbärande stolpar 
är båda raka och helt parallella.

2. Hus med en trapetsoid konstruktion, d.v.s. 
de två raderna är placerade mer eller mindre 
divergerande i förhållande till varandra så att 
en avsmalnande formation bildas. Stolphåls- 
raderna är emellertid raka.

3. Hus där de två raderna med takbärande stol
par är svängda. Denna grupp kan delas upp i
två undergrupper: ”konkava” och ”konvexa”
hus. I den första typen är stolphålsraderna
böjda inåt på mitten så att den takbärande
konstruktionen får en antydan till timglas
form och i den senare är raderna följdriktigt
svängda utåt på mitten. Enligt mina tidigare
undersökningar torde den konkava konstruk
tionen vara daterbar till början av den yngre
bronsåldern och de konvexa husen till över
gången mot äldre järnålder (Karlenby 1994; 
1996:108).

4. Hus där de två raderna är oregelbundna, var
ken raka eller böjda och konstruktionen i sig 
inte uppvisar något av de kännetecken som de 
tre övriga typerna har. Ofta, men inte alltid 
saknas också en parvis uppställning av stol
parna i de två raderna.

Generellt kan man säga att typ 1 och 2 hör till den 
äldre bronsåldern medan typ 3 och 4 främst åter
finns i den yngre bronsåldern och in i förromersk 
järnålder. Naturligtvis kan det finnas undantag 
från denna regel, men då rör det sig antingen om 
avvikande konstruktioner, där man inte har iakt
tagit gällande ”stil” eller så kan det vara relikta 
förekomster (som hus 15/23 på Ryssgärdet) eller 
tidig etablering av den nya typen. Än är materialet 
från Mälardalens senneolitikum och äldre brons
ålder sparsamt, även om nya hus dyker upp hela 
tiden (Karlenby 2007). Därför kan det vara viktigt 
att framhålla tolkningarnas osäkerhet.

Äldre bronsåldershus
Huvudskedets fas I bör ha inletts någon gång 
kring 1300 f.Kr. (fig. 32). Hus 5 och 13, som in
går i denna fas kan möjligen ha etablerats något 
tidigare (eller åtminstone ett av dem). Precis som 
fallet var med hus 15 och 23, är det även här svårt 
att skilja de två husen åt tidsmässigt. Detta beror 
inte bara på 14C-dateringarnas relativt stora tids- 
spann, utan också på det faktum att hus 13 endast 
representeras av en samling stolphål i ytterkanten 
av undersökningsområdet och i ett sökschakt ös
ter därom. Det finns emellertid ingen anledning 
att betvivla att här har legat ett hus. Två 14C-prov 
från stolphål i området har daterats till perioden 
1400-1000 f.Kr. Om båda ska anses vara samtida 
bör en datering av huset hamna i period III-IV, 
inom ett mindre intervall runt 1100 f.Kr.

Hus 5 å andra sidan är mycket väl identifierat 
och typen hör klart till äldre bronsålder. Hu
set som var ett överbalanserat, treskeppigt lång
hus låg i nordostlig-sydvästlig riktning. Längden 
uppskattas till 18 meter och dess bredd till cirka 
7 meter. Nio väggstolpar hade bevarats, varav sex 
stycken i den norra långväggen. Den takbärande 
konstruktionen bestod av åtta par bockar bestå
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ende av motställda stolpar (fig. 35) (utom i de två 
östligaste bockarna). Bockbredden var procentu
ellt sett stor i förhållande till husets bredd och av
ståndet mellan bockparen relativt litet. Typen kan 
dateras till övergången mellan period II och III. 
Lyckligtvis finns ett antal 14C-dateringar som ock
så kan fastställa husets ålder. Husets östra gavel 
överlagrades av en skärvstenshög som daterats till 
1200-1000 f.Kr. Hus 5 är också stratigrafiskt äldre 
än hus 14, som 14C-daterats till samma period som 
skärvstenshögen. En datering under skärvstenshö- 
gen anger måhända en datering som kan anknytas 
till hus 5. Denna motsvarar en tidsperiod mellan 
1260-1120 f.Kr, d.v.s. period III. Denna datering 
stämmer väl överens med den typologiska date
ringen. Sammantaget innebär detta att det inte 
är sannolikt att huset ska dateras så sent som till 
övergången till period IV.

Hus av Pryssgårdstyp
Nästföljande två hus, 7b och 14 (fig. 37, 42), hör 
till en relativt väl etablerad typ som har existerat 
under en lång period. Typen definieras bäst uti
från en konstruktionsmässig detalj. Jag blev upp
märksammad på den först efter det att min artikel 
om bronsålderns hustyper utkom 1994. Andra har 
också kunnat identifiera den i det bronsålderstida 
materialet (Borna-Ahlkvist m.fl. 1998; Borna- 
Ahlkvist 2002; Artursson 2005c). Att typen stigit 
fram först på senare tid beror på att ett stort antal 
hus har grävts ut under 1990-talet och det tidiga 
2000-talet. Framförallt är det den stora boplatsen 
Pryssgården i Norrköpings utkant, som givit ett 
stort och varierat underlag för en revidering av ty
pologin (Borna-Ahlkvist m.fl. 1998). Många hus 
har en uppdelning av stolpparen där det (oftast) 
i den västra delen finns fyra stolpar som är place
rade i en fyrkant och öster om dessa finns ett eller 
fler stolppar. I de fall då det finns många par är 
de dels tätt ställda och dels formar de en påtagligt 
trapetsoid figur. Denna typ av hus är tydligast ut
talad i Pryssgården, men börjar man se efter, finns 
den över hela det svenska området. Jag har däre
mot inte kunnat se den i det danska materialet. 
Eftersom denna typ är vanligast och mest uttalad i 
Mellansverige och då den också förekommer som
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en variation på det trapetsoida huset, finns det an
ledning att fundera över möjligheten att det är en 
genuint skandinavisk typ och kanske till och med 
kan ses som en mellansvensk variant, med vissa 
enstaka förekomster söderut, t.ex. i St. Köpinge 
(Tesch 1992). Husen av denna typ varierar i längd 
beroende på hur många par man har lagt till den 
grundläggande konstruktionen med stolparna pla
cerade i en fyrkant. Därtill kommer minst ett par 
stolpar vid sidan av dessa, alltså minimum sam
manlagt sex stolpar. Denna fyrstolpskonstruktion 
har inte några likheter med de fyrstolpshus som 
också började byggas under samma tid. Dessa är 
oftare mindre och inte sällan rektangulära (se till 
exempel hus 26, 30 och 25 nedan). Bostadsdelen 
återfinns alltid i den fyrkantiga delen av huset så 
det är möjligen så att den speciella stolpplacering- 
en utgjort en symbol för hemmet, familjen eller 
bostaden. Dessa hus brukar kunna vara från 10 
meter långa och upp till 25 meter och ha upp till 
åtta par stolpar (förutom de fyra ”basstolparna”). 
Ibland kan gropar eller försänkningar påträffas i 
denna del av huset (Borna-Ahlkvist 1998:27 ff.). 
Dessa har tolkats som rester efter en stalldel, nå
got som skulle indikera att djuren åtminstone tid
vis har hållits inomhus redan år 1000 f.Kr. (Bor
na-Ahlkvist 2002:nff.). Diskussion kring ställning 
under bronsålder - och för den delen äldre järnål
der - känns aldrig riktigt övertygande. Tecken på 
behov av gödsel finns dock genom fynd av fröer 
från växter som kräver hög kvävehalt, något som 
fås genom gödsling - och gödsel får man lättare 
när man håller djuren instängda. Från Vrå i Kniv- 
sta socken finns fynd av skalkorn och s.k. nitro
illa ogräsfröer som visar på ett tidigt gödselbruk 
(Gustafsson lppy^af.).

Att datera denna typ av hus är inte alldeles en
kelt. De förefaller dyka upp under äldre bronsål
der, men troligen inte förrän under period III. De 
är sedan vanliga under hela yngre bronsåldern. 
Husens längd förefaller inte vara bunden av tid, 
d.v.s. de blir inte kortare med tiden. Långa (över 
20 meter) hus förekommer under yngre bronsål
der likväl som att korta förekommer under äldre 
bronsålder (Borna-Ahlkvist 2002:28). Detta går 
emot mitt resonemang från 1994, men jag hade 
aldrig för avsikt att påstå att det skulle förbli en

83



oomkullrunkelig sanning. Emellertid finns det 
också i Pryssgårdsmaterialet en tendens till att 
husen generellt - eller i genomsnitt - blir kortare 
med tiden (Borna-Ahlkvist 2002:28). Detta gäller 
också för husen i Apalle, Uppland (Ullén 2003). 
Också där varierar huslängden oberoende av tid, 
men man kan se en tydlig tendens till att husen 
blir kortare med tiden (2003:69 E.).

Av husen på Ryssgärdet är två hus av ”Pryss- 
gårdstyp”. Det är hus 7b och 14. Hus 14 är det 
hus som tydligast ansluter till typen. Hus 7b har 
inte en lika uttalad ”fyrstolpskonstruktion”, men 
den finns där (fig. 37). Hus 7b hade cirka 10 meter 
långt mellan de yttre bockparen. Inga väggstolpar 
var bevarade, men om man beräknar väggens läge 
till en meter utanför raderna av takbärande stolpar 
- både i gavlar och längs långväggarna - bör huset 
ha varit 12 meter långt och bredden bör ha varit
6,5 meter. Likheter finns med hus 14 (se nedan). 
Bockarnas bredd var omkring 4 meter. Avståndet 
mellan bockparen var 2,5 till 3,5 meter. Det störs
ta avståndet fanns mellan de två västligaste paren 
och där finner vi vår ”fyrstolpskonstruktion”, 
hemmets hjärta. Inga andra lämningar fanns be
varade i huset. Ett 14C-prov har daterat huset till 
period III-IV (1260-1050 f.Kr.), det är alltså något 
tidigare än Pryssgårdshusen. Dateringen är i det 
närmaste samtida med hus 5 men det finns också 
en viss samtidighet med dateringen av hus 14, där 
också typologin överensstämmer.

Hus 14 var omkring 14 meter långt och 7,5 me
ter brett. Bockbredden varierade mellan 3,5 och 4,4 
meter (fig. 42). Avståndet mellan paren var mellan 
1,0 och 4,5 meter. Huskonstruktionen innehöll 
fem par stolpar, varav de två västligaste paren ut
gjorde fyrstolpskonstruktionen (4,4 x 4,5 meter). 
Centralt i denna fanns en härd, som indikerade att 
detta var bostadsdelen. En härd i den östra delen 
av huset kan möjligen motsäga detta, men denna 
kan också höra till en annan fas. Ett stolphål i hu
set har daterats med hjälp av 14C-analys till tiden 
1190-1000 f.Kr. (1 sigma). Därmed placeras också 
detta hus i övergången mellan period III och IV. 
Huset är dessutom stratigrafiskt yngre än hus 5 (se 
ovan), detta innebär att det sannolikt har efterträtt 
detta hus. 14C-dateringarna för husen överlappar 
varandra. Därmed kan hus 14 placeras efter över

gången till period IV. Hus 7b torde vara samtida, 
möjligen med en aningen tidigare start.

Yngre bronsåldershus
Äldst av den yngre bronsålderns hus är hus 18 och 
24. Hus 18 har daterats till period IV utifrån ett 
14C-prov och hus 24 kan på typologiska grunder 
- likväl genom likheten med hus 18 - dateras till 
samma tid. Hus 18 är överlägset längst med sina 
32 meter, med rekonstruerade gavlar kan huset 
vara ända upp emot 36 meter långt (fig. 45). Detta 
placerar det i samma kategori som till exempel hus 
1 från Vrå i Knivsta socken eller hus Ci i Ullevi ut
anför Linköping (Karlenby i994:iof & i3f.). Hu
sets bredd har uppskattats till 8,5 meter, då endast 
stolphål från den södra långväggen har bevarats. 
Det är emellertid troligt att väggarna har varit 
symmetriskt placerade i förhållande till de takbä
rande stolparna.

Den inre stolpkonstruktionen kan delas upp i tre 
olika delar. Centralt i huset fanns fyra par stolpar 
som var stora och kraftiga. Bockbredden var här 
ungefär 4 meter och avståndet mellan paren varie
rade mellan 2,5 och 5,0 meter. I det västligaste och 
största spannet fanns husets härd. I husets östra del 
fanns tre stolppar med förhållandevis kraftig kon
struktion, ändock något mindre än de i den centra
la delen av huset. Bockbredden var också här runt 
4 meter och avståndet mellan bockarna 2,4 respek
tive 3,5 meter. Den östra delen har avskärmats från 
den centrala av en mellanvägg. I väster fanns så ett 
parti av huset som varit konstruerat med stolpar av 
betydligt mindre dimension. Detta kan vara en av 
anledningarna till att enbart hälften av stolphålen 
har återfunnits. Sannolikt har husets östra del bu
rits upp av fyra par stolpar med en bockbredd på 3 
till 5 meter. Avståndet är genomgående mindre än 
i den centrala eller östra delen av huset, mellan 2 
och 3 meter. Den lättare konstruktionen i samklang 
med den tätare stolpsättningen antyder möjligtvis 
att denna del av huset har utgjort stall eller förråd. 
Husets konstruktion är inte alldeles regelbunden. 
Emellertid är inte något av husen på Ryssgärdet - 
med undantag för hus 10 - påfallande regelbundet 
konstruerat. Detta aktualiserar två saker: 1, lokala 
typvariationer inom en typ och 2, olika levnadssti
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lar/förutsättningar, t.ex. vad man kan iaktta mellan 
en stor boplats som Apalle och en mindre - men 
närliggande - boplats som Pollista (Ullén 1995; 
2003). Hus 18 hör typologiskt hemma vid mitten 
av bronsåldern, paralleller finner vi på flera platser 
i södra Skandinavien, men en bra jämförelse finner 
vi i hus Ci från Ullevi (Karlenby lppö^off.). Även 
detta hus har en oregelbunden takbärande kon
struktion och motsvarande längd. Det saknar dä
remot en stalldel. Typen verkar ha en relativt stor 
kronologisk spridning (cirka 1400-900 f.Kr.), men 
centrerar kring 1000 f.Kr. (1996:140). Ett ,4C-prov 
från hus 18 överensstämmer väl med detta, det pla
cerar huset i tiden 1050-920 f.Kr. (vid 1 sigma).

Hus 24 är i rekonstruerad upplaga cirka 22 me
ter långt och mellan 5,5 och 6,5 meter brett (fig. 
49). Ett större antal väggstolpar har bevarats vilka 
tydligt visar att huset haft svängda väggar. Även 
om detta skulle kunna antyda en senare (romar
tida) datering finns inga andra typologiska drag 
som talar för detta. I övrigt stämmer typen väl in 
med hur ett hus från mitten av bronsåldern bor
de se ut. Typologiska paralleller till huset finns 
ifrån bland annat Ullevi i Linköping (Karlenby 
i996:io6ff.). Typen hör hemma i tiden strax före 
1000 f.Kr. och huset bör vara äldre än hus 18. Båda 
husen kan emellertid - i alla fall under en period - 
ha samexisterat. Hus yb, 14 tillsammans med hus 
18 och 24 utgör den centrala fasen av boplatsens 
huvudskede. Denna fas (II) sträcker sig från unge
fär 1200 f.Kr. och fram till början av 900-talet.

Den avslutande fasen (III) representeras av två 
hus. Först har vi hus 8, som med sina 20,5 meter 
fortsätter ”långhus”-traditionen på platsen och 
samtidigt motsäger min teori om att husen blir 
kortare med tiden (fig. 30). Dock överskrids grän
sen mellan ”korta” och ”långa” hus endast med en 
halv meter (Karlenby 1994:23, figur 9) och huset är 
ändock kortare än både hus 18 och 24. Bredden på 
huset kan med någotsånär säkerhet fastställas till
6,5 meter. Den takbärande konstruktionen består 
av sex par stolpar med en bockbredd på 2,5-3,5 me
ter. Avståndet mellan bockarna är påtagligt regel
bundet, mellan 2,5 och 3 meter. Ett större spann i 
husets västra del beror sannolikt på att ett av stolp- 
paren aldrig påträffades. Detta hus har, liksom sin 
föregångare hus 18 en klenare konstruktion i husets
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västra del. Även om stolpsättningen inte är tätare 
här kan man kanske också här se en tradition med 
stall eller förråd som avspeglas i denna del av huset. 
I den östra fanns en rund och stor eldstad, vilket 
med önskvärd tydlighet anger att det är där bosta
den har legat. Fortsättningsvis är stolpsättningen i 
husets längdriktning aningen oregelbunden.

Typologiskt hör huset hemma i yngre bronsål
der, liknande kända, hus finns förutom i Ullevi, 
från Uppland, Skåne och Danmark (Karlenby 
1996:140). Denna typ uppträder i tiden efter 1000 
f.Kr. En 14C-datering av hus 8 placerar det i tiden 
1050-920 f.Kr. Huset är typologiskt yngre än hus 
18, men det har samma 14C-datering. Sannolikt 
hör hus 18 hemma i det n:e århundradet och hus 
8 i det io:e.

Det andra huset är hus 19, en fyrstolpsbyggnad 
som var 2x2 meter stor (fig. 46). Ett 14C-prov från 
en anläggning i huset daterar det till 1005-915 
f.Kr, vilket gör att vi kan föra byggnaden till yngre 
bronsåldern. Dateringen sammanfaller väl med 
till exempel hus 8 och de kan mycket väl höra 
ihop. Introduktionen av denna typ av hus betrak
tas allmänt ha skett vid denna tid över hela Skan
dinavien och man menar att detta skall ses som ett 
tecken på en förändrad disposition av boplatsrum
met (Artursson 2005a:y6f.).

Övriga fyrstolpshus (hüs 16, 20 och 25) kan inte 
dateras (fig. 43, 47, 35). Husens läge i förhållande 
till de olika, större långhusen, fyrstolpshusets all
männa utbredning i och med yngre bronsåldern, 
sett tillsammans med dateringen av hus 19, kan 
möjligen ses som en indikation på att alla hus kan 
föras till denna period.

Förromerska hus
Övergången mellan huvudskedets fas III och IV 
infaller i skarven mot förromersk järnålder. Det är 
emellertid inte alldeles enkelt att påvisa en konti
nuitet i bebyggelsen på platsen. Hus 8 och 19, som 
inleder perioden efter 1000 f.Kr, kan inte ha exis
terat ända fram till förromersk järnålders början, 
det är en period på närmare 500 år. Det är inte hel
ler möjligt att dra tillbaka de förromerska huskon
struktionerna in i bronsålder hur långt som helst, 
de är ju trots allt förromerska hus. Däremot finns
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inga tecken på en nedgång i bebyggelsen om man 
ser på 14C-dateringarna. Det är emellertid andra 
anläggningar än stolphål som daterats till denna 
period. Framförallt rör det sig om kokgropar och 
gravar. Det är möjligt, för att inte säga sannolikt 
att det finns en husbebyggelse också från denna 
period, men att den finns på en plats som ligger 
utanför de undersökta delarna. Det är naturligtvis 
också möjligt att det, bland alla de stolphål som 
inte har kunnat knytas till ett hus, döljer sig ännu 
en eller annan oupptäckt byggnad.

Tre hus kan utifrån typologiska skäl och 14C- 
analyser föras till förromersk järnålder. Det rör sig 
om hus 6, 7a och hus 21. Förutom formmässiga lik
heter har de också det gemensamt att de alla ligger 
i nord-sydlig riktning, avvikande från både tidigare 
och senare hus (se avsnittet kring husens riktning 
och kronologi). Den takbärande konstruktionen i 
hus 6 var 16 meter lång och med rekonstruerade 
gavlar bör det ha varit strax under 20 meter. Bred
den kan vi bara gissa oss till eftersom inga väggstol
par fanns bevarade. En rimlig bredd bör vara cirka 
6 meter. Väggarna bör ha varit raka medan gav
larna kan ha varit rundade och halwalmade. Hu
sets takbärande konstruktion bestod av sju bock
par varav två enbart representerades av ett stolphål 
vardera. Bockbredden varierade mellan 2,0 och 2,5 
meter, avståndet mellan bockarna mellan 2,0 och
3,5 meter. De två mittersta spannen var de största 
och dessa markerade sannolikt bostadsdelen eller 
storstugan (det som med tiden utvecklades till hal
len). Någon tydlig uppdelning i bostad och stalldel 
fanns inte. Sannolikt har eventuell ställning skett i 
därför särskilt iordningställt hus, kanske något av 
de små fyrstolpshusen. Typologiskt hör huset hem
ma i förromersk järnålder och liknande byggnader 
har man funnit i Fosie i Skåne, Brogård i Halland 
samt Bålsta i Uppland (Karlenby 1996:141). Denna 
typ dateras i allmänhet till förromersk järnålder. 
Tyvärr har huset på Ryssgärdet inte kunnat dateras 
med hjälp av 14C-analys.

Hus 7a låg på den lilla platån nedanför hus 9. Det 
efterträder alltså hus 7b, men det har gått lång tid 
sedan detta hus existerade. I mellanperioden har 
istället verksamhet försiggått uppe på kullen vid 
hus 9. Någon medveten kontinuitet mellan hus 7a 
och b kan man inte räkna med, även om de myck

et väl kan ha hört till samma ”bebyggelseenhet”.
Hus 7a var 15 meter långt och 5 meter brett (fig. 

37). Det hade fem bockpar, varav fyra var kom
pletta. Ett flertal vägg- och gavelstolpar fanns be
varade, vilket innebär att vi kan få en uppfattning 
om husets yttre form. Det har haft raka långväg
gar och rundade gavlar, dessa har alltså varit val- 
made. Huset är också något böjt på längden, näs
tan som en banan. Detta fenomen har iakttagits 
på ett tillika förromerskt hus vid Lilla Ulvgryt i 
Täby socken, Närke (Granlund & Kraft 2006). 
Det finns inte någon rimlig förklaring till varför 
husen byggdes på detta sätt, det svårt att hävda att 
det skulle finnas några särskilda byggnadstekniska 
fördelar med en dylik konstruktion. Det är mycket 
som talar för att det i alla fall rör sig om ett kro
nologiskt element. Bockbredden i huset var avse
värt mindre än vad den varit i de tidigare husen, 
mellan 1,9 och 2,3 meter, till och med smalare än 
i hus 6. Avståndet mellan bockarna varierade mel
lan 1,5 och 4,0 meter. Ett större spann markerar 
den centrala bostadsdelen. Inte heller i detta hus 
fanns några spår av en stalldel. Typologiskt hör 
huset hemma i förromersk järnålder och dess pa
ralleller är de samma som för hus 6. En särskild 
likhet finns med huset från Lilla Ulvgryt i Närke, 
som nämndes ovan. Detta hus skiljer sig dock från 
hus 7a genom att ha en mycket tydligt markerad 
stalldel i väster.

Hus 7a har daterats med hjälp av ett I4C-prov 
från ett stolphål ingående i huset och det hamnar 
i period III, 1260 - 1120 f.Kr. Detta torde vara en 
datering som egentligen hör ihop med det äldre 
hus 7b.

Hus 21 har en konstruerad längd på 14,5 meter 
och bredden kan beräknas utifrån de bevarade vägg
stolparna i den östra vägen till 6 meter (fig. 47). 
Fyra par stolpar utgör den takbärande konstruk
tionen. Bockarna blir bredare mot norr. I söder är 
bredden blott 2 meter i den nordligaste 3,3 meter. 
Detta bildar en tydligt trapetsoid form. Typologiskt 
borde därför huset höra hemma i yngre bronsålder. 
En 14C-datering, som bekräftar detta, placerar hu
set i period IV. Den nord-sydliga riktningen ger 
dock indikationer på att huset skall ha en något 
senare datering. Vidare innebär avstånden mellan 
de olika bockparen en avvikelse från hur det brukar
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se ut i bronsåldershus. Däremot finns goda paral
leller bland äldre järnålderns hus. Liknande kon
struktioner finns till exempel vid Berget i Gamla 
Uppsala och Kättsta i Ärentuna socken, två andra 
undersökningar längs E4:an (Frölund 2005:34ff; 
Gustafsson m.fl. aoosnagff.). Dessa hus dateras till 
förromersk och tidig romersk järnålder (a.a.). De 
två nordligaste bockarna i hus 2 istår särskilt tätt, 
något som antyder en ingångsdel där. Nästa spann 
är särskilt stort, detta bör ha inhyst själva bostads
delen, storstugan. Nästa - och den sista - delen 
kan ha utgjort ett förråd eller ytterligare ett rum 
i bostaden. Denna indelning är mycket vanlig från 
förromersk järnålder och fram i romersk järnålder. 
Det finns därför goda skäl att låta hus 21 hamna 
i förromersk järnålder. Möjligen kan blandningen 
av typologiska element antyda att huset är tidigt 
och sammanbinder fas III med IV.

Hus från romersk järnålder
Bosättningen vid Ryssgärdet har slutligen en sista 
bosättningsfas under romersk järnålder. Denna 
representeras först och främst av ett tydligt och 
välkonstruerat hus av romersk modell (Göthberg 
20oo:7Óffi). Hus 10 var 17 meter långt, avslutat i 
båda gavlarna av fyra stolpar (varav de två i mit
ten också har ingått i den takbärande konstruk
tionen) (fig. 40). Vid gaveln var huset 5,6 meter 
brett. Den här typen av gavlar antyder att man 
övergivit den på de äldre husen vanliga halvval- 
made gaveln och i stället gått över till raka gavlar, 
där väggen fortsatt ända upp till nocken. Det är 
också möjligt att de fyra kraftiga gavelstolparna 
påvisar en annan byggnadsteknisk förändring, 
nämligen införandet av stavbyggnader. Avsakna
den av spår efter väggarna talar också för den sa
ken (Karlenby 2005:ii5ff.).

Den takbärande konstruktionen bestod av åtta 
parställda stolpar. Stolphålen var stora och place
rade med precision i två raka led. Husets inre av
delas i tre likstora ”rum” genom placeringen av de 
takbärande stolparna. Denna byggnad har legat i 
odlat område, något som säkerligen inneburit att 
mycket av den inre konstruktionen har försvun
nit, bland annat skulle man förvänta sig en härd 
centralt placerad i huset. Den har emellertid sä

kert varit anlagda ovan mark och har därför skat
tat åt förgängelsen sedan länge, tillsammans med 
övriga inre konstruktioner, såsom t.ex. mellanväg
gar, väggfasta bänkar och annan inredning. Huset 
kan mycket väl ha varit en ekonomibyggnad. Ge
nom sitt läge bör den snarare knytas till terrassbo
platsen söderut, vid RAA 116 (Eriksson 2005).

Denna typ av hus brukar ha utåt buktande väggar. 
I detta fall har inga stolpar från väggarna bevarats, 
men det finns ingen anledning att tro något annat än 
att också detta hus haft svängda väggar. Inom stav
byggnadstekniken är det vanligt att hela eller delar 
av konstruktionen vilar på syllstockar, i de senare 
stavkyrkorna i Norge, är ingen del av byggnaderna 
jordbundna, inte ens de gigantiska takbärande stol
parna, eller masterna som de också kallas (Bugge & 
Norberg-Schulz 1969). Detta kan möjligen förklara 
den totala avsaknaden av väggstolpar.

Ytterligare ett hus kan placeras i romersk järnål
der, men då främst utifrån typologiska skäl. Huset 
är förmodligen något tidigare än hus 10, då det 
fortfarande anknyter till den äldre byggnadstekni
ken med halvvalmade gavlar. Hus 17 låg på den 
stora undersökningsytan, tillsammans med flera 
av de andra husen. Huset har visserligen 14C-date- 
rats till äldre bronsålder, men det finns inga möj
ligheter att huset utifrån typologin skulle kunna 
sammanföras med hus frän denna tid. Dateringen 
måste bero på kontamination, detta är fullt möjligt 
efter som huset anlagts i ett betydligt äldre kultur
lager, ett känt och självklart problem på blandade 
boplatser. Det är lätt hänt att äldre boplatsmateri
al kommer ner i fyllningen på det nyanlagda stolp- 
hålet, då det grävts genom ett äldre kulturlager.

Huset var 16,6 meter långt och 6,2 meter brett 
(fig. 44). Den takbärande konstruktionen bestod 
av tre par stolpar. Ett antal väggstolpar var bevara
de, både i den norra och södra långväggen. Dessa 
ger huset en rak och en svängd vägg. Detta är ett 
typmässigt drag som inte är så ovanligt och som 
huvudsakligen ses under romersk järnålder. Det 
förekommer oftare än vad som tidigare har upp
märksammats och det finns anledning att miss
tänka att denna lilla egenhet faktiskt har en bygg
nadsteknisk betydelse (se t.ex. Karlenby 1995:18 
ff. och plan 6). Tre av fyra hörnstolpar var beva
rade och antyder tillsammans med den inre, tak
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bärande konstruktionens placering, att taket har 
varit valmat, förmodligen halvvalmat.

De takbärande stolparna delar in huset i fyra 
”rum”, varav ett är något större än de andra. Detta 
bör alltså ha varit det centrala bostadsrummet - 
eller storstugan. Det finns inga tecken på att huset 
skulle ha varit funktionsuppdelat i en bostadsdel 
och en stalldel. De andra rummen har förmodli
gen ingått i bostaden, men här bör också ha fun
nits förrådsrum och lagerutrymmen.

Typologiska paralleller finner vi på flera håll i 
Mellansverige. Ett par hus med samma stolpsätt- 
ning i den takbärande konstruktionen finner vi i 
hus 9 från Väsby i Vänge socken (Fagerlund m.fl. 
1999) och hus 25 från Skälby, Lundby socken i 
Västmanland (Aspeborg 1999). I båda dessa fall 
saknas emellertid väggstolpar, så det är inte möj
ligt att avgöra om det rör sig om exakt samma typ 
av hus. Den takbärande konstruktionen är i alla tre 
fallen omkring 10 meter lång. Hans Göthberg har 
placerat dem i sin typ Bgb (Göthberg 20oo:70f.), 
som dateras till romersk järnålder (2000:78).

Husen på kullarna 
-enbart hus 9 och 11
Jag har valt att behandla dessa hus under en egen 
rubrik, dels på grund av att de har påträffats i sam
manhang som väsentligt skiljer sig från de andra 
husen och dels på grund av att de inte heller följer 
gängse typologiska principer. Det finns naturligt
vis ett samband mellan den ovanliga situationen 
och den avvikande konstruktionen. Det är ett ge
nomgående drag för hus som kan förknippas med 
kult och religiöst utövande att de inte har samma 
konstruktion som ett vanligt bostadshus (Victor 
2002). De välkända konstruktionerna som går un
der benämningen ”Brobyhus” hör emellertid inte 
till denna grupp, då de i egentlig mening inte är 
hus (Svanberg 2006) vilket byggnaderna på Ryss
gärdet emellertid är.

Hus 9 och 11 bestod egentligen av sammanlagt 
fyra byggnader. På den västra av kullarna fanns 
lämningar efter två hus (Hus 11a och b) och på 
den östra har tillika två hus kunnat lokaliseras 
(Hus pa-b). Byggnadernas konstruktion skiljer sig 
på de båda kullarna. Hus 11a och b ansluter båda

delvis till den klassiska långhustraditionen, medan 
hus pa-b utgörs av mer eller mindre kvadratiska 
fyrstolpsbyggnader.

Husen på den västra kullen
Hus 11a är det äldsta huset på kullen. Utifrån 14C- 
dateringar från platån kan det äldre skedet fast
ställas till period III-IV. Huset kan också utifrån 
stratigrafisk hänsyn anses vara äldre än hus 11b. 
Genom fyndet av några skärvor möjlig senneo- 
litisk keramik kan man föreställa sig att platsen 
etablerats långt innan det första huset byggdes. 
Förutom dessa skärvor finns inga belägg för detta, 
varför det till vidare får förbli outrett.

Konstruktionen hänvisar arkaiserande till en 
äldre byggnadsteknik. Huset har varit tvåskeppigt. 
En rad med tre kraftiga stolpar har placerats i nord- 
sydlig riktning. Husets längd var 10,5 meter, den 
takbärande konstruktionen något kortare. Huset 
var förhållandevis smalt, obetydligt överskridande 
3 meter (fig. 41). Av väggarna var den västra bäst 
bevarad med hål efter fyra väggstolpar och båda 
hörnstolparna bevarade, den östra har ett hörn- och 
ett väggstolphål bevarat. Runt huset fanns åtmins
tone 17 stolphål som skulle kunna vara resterna 
efter en hägnad som omgärdat huset. Inga härdar 
eller kokgropar kan säkert knytas till huset.

Hus 11b kan närmast beskrivas som en fyrstolps- 
byggnad. Den takbärande konstruktionen bestod 
av fyra stolpar placerade i en 3,9 x 2,2 meter stor 
rektangel. Den påminner om ett par av de små 
rektangulära byggnaderna på boplatsen (t.ex. hus 
20 och 25). Till skillnad från dessa fanns runt hus 
11b tydliga spår efter en väggkonstruktion placerad 
en bit utanför de fyra stolparna. I den norra de
len fanns ett stenfundament som har utgjort fun
dament till den norra gaveln. Gaveln var rak och 
cirka 6 meter bred. Ett par stolpar kan också ha 
ingått i väggkonstruktionen. Huset har rekonstru
erats som ett 7,5 x 5,5 meter stort sidsulehus, med 
raka gavlar. Kulturlagret som fanns på platsen låg 
till största delen innanför husets utbredning. En 
ingång har kunnat identifieras på den östra sidan 
utifrån de där befintliga stenradernas utbredning. 
De följer husets östra långsida någon meter utanför 
så att en stenfri passage bildas. Vid ungefär halva
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husets längd svänger de in mot husväggen, så att en 
stenpackning bildas där och hindrar fortsatt fram
komlighet. Utifrån fyndspridning och fosfatkarte
ring kan man också tänka sig en ingång mitt på den 
västra långsidan. Tillsammans utgör de två motstå
ende öppningarna ett slags in- och utgång i passa
gen mellan denna världen och en andevärld, huset 
som liminalt fenomen. Ett utkast/avfallslager öster 
om huset, på kullens östra och branta sluttning har 
förmodligen byggts upp under hela brukningspe- 
rioden, men passar topografiskt särskilt bra med 
hus 11b. Utifrån ett 14C-prov från ett av stolphålen 
måste huset dateras till bronsålderns period V el
ler närmare bestämt 8oo-talet f.Kr. Detta innebär 
att det finns tydliga indikationer på ett uppehåll 
mellan de två husen på platsen. Möjligen avlöser 
kulthusen på den västra och östra kullen varandra. 
Utifrån dateringar och stratigrafiska iakttagelser är 
det fullt möjligt att placera in husen pa-b i den mel
lanliggande perioden, 1100-900 f.Kr.

Det ganska långa uppehåll i bebyggelsen som 
infunnit sig mellan hus 11a och b innebär vissa 
problem i kontinuitetshänseende. Eftersom vi har 
tolkat båda husen som lämningar efter rituella 
eller religiösa byggnader måste det ha funnits en 
fortlevande uppfattning om kullens speciella bety
delse. Naturligtvis skulle man kunna tänka sig att 
man rent spontant och slumpmässigt hade åter
upptagit en rituell verksamhet på kullen efter det 
att den östra kullen tjänat ut i detta syfte, men på 
något sätt känns det mer sannolikt att det istället 
rör sig om en kontinuitet där både den västra och 
östra kullen är inblandade. Husen har bara utgjort 
en del av riterna och kultutövningen, båda kul
larna har varit i bruk oavsett om de för tillfället 
varit bebyggda. Platserna har använts för många 
aktiviteter, riter och festande såväl som hantverk. 
Att skilja det ena från det andra kan emellertid 
vara svårt, då det mycket väl kan vara så att allt var 
delar av den rituella verksamheten.

Husen på den östra kullen
Platån på den östra kullen innehöll väldigt många 
lämningar och där fanns också ett rikt fyndföran
de kulturlager. Delar av detta låg, precis som på 
den västra kullen, på kullens östra sluttning. Det

hade samma karaktär av utkastat avfall, även om 
där påträffades både guldföremål och människo
ben. Det är möjligt att tolka lämningarna på den 
östra kullen på helt olika sätt. Thomas Eriksson 
och undertecknad författare har en något olika 
uppfattning om hur husen på kullen skall tolkas. 
I beskrivningen över husen (se nedan) har båda 
våra tolkningar redovisats.

I Thomas Erikssons tolkning har endast ett hus 
legat på platsen. Det har byggts om flera gånger, 
då de kraftiga stolparna antyder att de har grävts 
om vid upprepade tillfällen. Huset utgjorde ett 
8x8 meter stort hus, med en inre takbärande kon
struktion 4,3 meter i sida. Fyra större och två min
dre stolphål utgjorde den treskeppiga takbärande 
konstruktionen och husets väggar markerades av 
två skärvstenspackningar som bildats på insidan 
av huset. Utifrån fynd av lerklining kan man dra 
slutsatsen att huset varit lerklinat och huset har 
haft en ingång i söder.

I min tolkning rör det sig om två hus. Det äldre 
huset (pb) bestod på samma sätt av fyra i kvadrat 
placerade stolpar. Dessa var emellertid inte lika 
kraftiga. Kvadraten var inte exakt fyrkantig, måt
ten var 5,0x4,7 meter. Omslutande dessa fanns två 
skärvstenspackningar som genom sin form an
tydde att de avsatts innanför en vägg eller någon 
annan form av hägnad. Byggnadens mått blir då 8 
x 7 meter.

Hus pa bestod helt enkelt av fyra mycket kraftiga 
stolphål, placerade i en kvadrat med sidan 4,3 me
ter. Huruvida det funnits en vägg som legat i linje 
med stolparna eller utanför har inte kunnat avgö
ras. Med tanke på stolparnas dimensioner är det 
inte heller alldeles uteslutet att de fyra stolphålen 
burit upp ett torn! Då har förmodligen ingen vägg 
anbragts i marknivå. Ett 14C-prov från ett av stolp
hålen i hus pa har daterats till 1130-1000 f.Kr.

Dateringen av bebyggelsen på den östra kullen 
är komplicerad. Omfattande aktiviteter under lång 
tid ger en mycket splittrad bild. Platsen var inte 
öde vare sig före eller efter husen på kullen. Up
penbarligen har man också under medeltid uppe
hållit sig på platsen, något som ytterligare försvårar 
datering. I tillägg till detta har hus legat på den lilla 
platån söder om kullen (hus ya-b), också denna bo
sättning har påverkat lämningarna på kullen.
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Enligt den första tolkningen skall endast ett hus 
ha funnits på den östra kullen, men byggts om 
vid upprepade tillfällen. Det är därför ingen idé 
att försöka dela upp detta i olika faser, då det som 
avspeglas i stolphålen är den sista ombyggnaden. 
Enligt denna tolkning bör huset ha etablerats di
rekt efter det att bebyggelsen på den västra kullen 
upphör och sedan försvinna när aktiviteterna flyt
tar över till den västra kullen igen.

Enligt den andra tolkningen kan man dela upp 
aktiviteterna i ett par faser som i första rummet 
gäller det som avlöpt på och omkring den östra 
kullen. Som framgår från avsnittet om fasindel
ning och datering, finns det emellertid ett sam
band mellan de olika delarna på boplatsen. Det är 
till exempel sannolikt att de två kultkullarna inte 
varit bebyggda med hus samtidigt. Mycket talar 
för att det äldsta huset har funnits på den västra 
kullen (Hus 11a). Efter att detta hus har övergivits, 
byggs det första huset på östra kullen, förmodligen 
omedelbart därefter. Det rör sig om hus pb

Hus pa var yngre än pb, möjligen har ett av stolp
hålen grävts igenom den norra skärvstenspack- 
ningen (som var en del av väggkonstruktionen i 
hus pb), det framgår dock inte av dokumentatio
nen om så var fallet. Emellertid indikerar de stora 
och kraftiga stolphålen en byggnad av kraftigare 
konstruktion än de två andra husen, kanske det 
betyder att det är det senaste resta på platsen?

På kullen har tagits tre 14C-prover. Av dessa har 
två daterats till medeltid/historisk tid (1285-13PO 
respektive i4po-i640 e.Kr.) och en till bronsålder 
(1130-1000 f.Kr, hus pa). Fyndmaterialet i avfalls- 
lagret på kullens östra sida härstammar helt klart 
från den bronsålderstida fasen. Det finns ett sam
band mellan husen och detta lager, bland annat 
fanns där stora mängder lerklining från husväg
gar. De två sentida dateringarna visar ändock att 
man rört sig i området också längre fram i tiden. 
Utifrån dateringarna av platån nedanför och söder 
om den östra kullen kan man anta att kullen va
rit i bruk för kultiska aktiviteter under den period 
som ligger emellan hus 7b och den aktivitetsfas på 
platån som lämnat härdgropar och skärvstensflak 
efter sig. Från samma fas är också den stora och sy- 
metriskt upplagda skärvstenshögen A 802, ytter
ligare något söder om kullen. Hus pa-b har också

varit i bruk under den period då bebyggelse saknas 
på den västra kullen. Därför är det troligt att östra 
kullens bebyggelse existerade under 1000-talet 
f.Kr. och en bit in i p oo-talet. Därefter upptogs 
den kultiska aktiviteten på den västra kullen igen, 
det vill säga, om den någonsin helt hade upphört.

Datering av hus
Det finns två övergripande metoder för datering 
av förhistoriska hus. Den ena är förknippad med 
hustypen. Genom förändringarna i typ över tid 
kan man översiktligt och generellt datera husen 
efter vilken typ de tillhör. Till exempel är det i de 
allra flesta fall så att tvåskeppiga hus är äldre än 
treskeppiga. Vidare kan avståndet mellan stolpar
na i de takbärande paren i treskeppiga hus datera 
huset. Ju tätare de står - det vill säga ju smalare 
mittskeppet är - desto yngre är huset. Det här gäl
ler naturligtvis främst de längre husen. Korta hus 
har varit mindre bundna till konstruktionsmässiga 
ideal och mer byggts med tanke på funktion.

Den andra metoden bygger på 14C-analyser. 
Dessa ger visserligen en mer definitiv datering, 
men det finns allvarliga, källkritiska problem som 
följer även med den metoden. Bara för att det rör 
sig om ett naturvetenskapligt förfarande innebär 
detta inte att det är problemfritt. Komplikatio
nerna stammar både från naturvetenskapliga sam
manhang och från osäkerheter i grävningssitua- 
tionen. De naturvetenskapliga problemen ligger 
utanför denna artikels ramar, men i det sistnämn
da fallet rör det sig främst om osäkerheten vad ko
let egentligen daterar. Det är ytterligt sällsynt att 
vi finner kolrester från själva stolpen och än mer 
sällan där man kan avgöra om det kommer från 
ytved med låg egenålder eller från gammalt kärn
virke. Dateringarna sker istället ofta utifrån små 
kolbitar som påträffats i fyllningen, som mycket 
väl kan komma från tidigare bosättningar, kol som 
kommit ned i stolphålet när huset byggdes. Det 
kan också ha kommit ner i stolphålet efter husets 
användningsperiod, genom att stolpen tagits bort 
och hålet sedan har fyllts med material från om
kringliggande områden. Då kan både äldre och 
yngre kol komma ner i anläggningen och bli da
terat. Därför kan man inte helt lita på de resultat
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som kommer från 14C-analyserna, särskilt inte om 
kontexten, det vill säga kolets fyndomständighe
ter, redovisats oklart och otydligt. Detta är tyvärr 
allt för ofta fallet.

I det stora hela är 14C-dateringarna dock an
vändbara om man bara inte tänker sig att de spe
cifikt daterar just den anläggning de tagits i, utan 
mer fungerar tillsammans med övriga prover för 
att bestämma tidsintervall för boplatser och bo- 
sättningsfaser.

Datering av husen på Ryssgärdet
Utifrån 14C-dateringarna finns ingenting som pekar 
på att något av husen skulle vara tidigare än period 
III. Hus 13, som har en datering mellan 1300-1100 
f.Kr. bör vara något yngre än så. En kombination 
av de två 14C-proverna från huset får till resultat att 
huset bör placeras runt 1200 f.Kr. och ett hundratal 
år framåt. Samma datering har hus 7 och 17. Något 
senare, men bara obetydligt, finner vi hus 14, 9 och 
hus 21 som huvudsakligen hamnar i 1000-tal f.Kr.
I en tredje grupp (inte heller den anmärkningsvärt 
yngre) finner vi hus 18, 8 och 19. Dessa dateras till 
900-talet f.Kr. Hus 11b förefaller vara något senare 
och dateras till 800-talet f.Kr. Hus 10 faller in upp 
emot 1300 år senare, något som också väl överens
stämmer med hustypen.

Totalt sett kan man sluta sig till att bosättning
en inom området varit som mest intensivt från 
1200-talet f.Kr. och fram till 800-talet f.Kr. Däref
ter minskar antalet byggnader inom ytan och bo
sättningen kan istället förmodas ha flyttat till en 
plats utanför dagens undersökningsområde. Före
komst av skärvstenshögar och skärvsten i åkern vi
sar att platsen fortsätter mot nordost. Dateringen 
av denna del är dock osäker. Aktiviteter från den
na period kan spåras inom undersökningsområdet 
genom enstaka kokgropar och gravar.

Vid övergången till järnålder finns två hus på plat
sen igen och under romartid fanns två hus, ett som 
låg ett hundratal meter österut (Hus 10) och ett inom 
den undersökta ytan (hus 17). Senare aktiviteter i 
området kan också spåras, ända fram i historisk tid.

De tidigaste dateringarna kommer alla från gra
var och den bosättning som hör ihop med dessa 
står antagligen också att finna utanför undersök
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ningsområdet. Möjligen skulle hus 15 hus 23 kun
na vara rester efter en senneolitisk bosättning, då 
dessa är av mesulatyp och då senneolitisk keramik 
påträffats i deras närhet. Fynd av ett fragment av 
en flintdolk (fig. 120) anger också en datering till 
SNI-SNII. Typen går dessutom på skandinavisk 
grund att följa fram i period II av bronsåldern. Det 
förefaller alltså rimligt att placera dessa hus i kro
nologisk närhet till huvudskedet (hus 5 och 13). 
Genom härdar och kokgropar, samt daterad kera
mik, kan ett bebyggelseskede i äldsta bronsålder 
fastställas.

Den typologiska dateringen emotsäger inte det
ta och i en miljö med flerskiktade kulturlager - och 
flerhundraårig existens - måste man ta denna på 
allvar, trots att ibland 14C-dateringarna motsäger 
detta. Dessa kan inte ses som helt ”kontextuellt 
rena”. Man får räkna med att kol kan ha infiltre
rat, flyttats om, grävts ned och grävts upp.

Typologiskt äldst är de två tvåskeppiga husen, 
även om det inte finns något som tyder på att de 
skulle vara avsevärt äldre än efterkommande hus. 
Det är naturligtvis möjligt att de är samtida med 
gravarna i linjegravfältet, men ett par saker gör 
detta mindre troligt. Till att börja med kan man 
fråga sig hur nära man skulle anlägga den typen av 
gravfält. Visserligen förekommer det - och ganska 
ofta till och med - att begravningar skett inomhus, 
men i dessa fall rör det sig ofta om enstaka gra
var och inte hela gravfält. Vi måste nästan tänka 
oss att den till linjegravfältet hörande bebyggelsen 
har legat utanför det undersökta området. I Forsa, 
en kilometer söder om Ryssgärdet, fanns hus som 
var samtida med gravarna (Fagerlund & Scheutz 
20oö:57ff.). Ett annat skäl till att husen sannolikt 
är senare, är att alla de tidiga 14C-dateringarna 
återfinns i gravarna och endast där. Dateringarna 
knutna till kulturlagret sträcker sig inte längre 
tillbaka än början på 1400-talet e.Kr, förutom en 
datering av keramik på område F till 1600-talet 
f.Kr. Gravarna hamnar alla i senneolitikum. Det 
är sannolikt att hus 15 och 23 bör kunna dateras 
till bronsålderns period I, kanske till och med en 
bit in i period II.

Efter de tvåskeppiga husen följer en serie med 
treskeppiga byggnader: hus 5,14 och 7b, 24 och 18 
samt hus 8. Tre hus kan typmässigt placeras in i för-
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Hus nr Skede Fas Datering

Linjegravfält, kokgropar, keramik Initialt skede Fasl 2000-1700 f.Kr.

23 Fas II 1700-1500 f.Kr.

15 Fas II 1500-1300 f.Kr.

11a 1300-900 f.Kr.

5 (möjligen 13, två gårdar) Huvudskede Fasl 1250-1100 f.Kr.

14 och 7 b (två gårdar) Fas II 1100-1000 f.Kr.

24 Fas II 1100-1000 f.Kr.

18 Fas II 1050-950 f.Kr.

11b 900-700 f.Kr.

8 och 19 (hus med ekonomibyggnad) Fas III 100-800 f.Kr.

21 Järnåldersskede' Fas IV 800-500 f.Kr.

6 och 7a Fas IV 500 f.Kr. -

Period under vilken boplatsen inte varit bebyggd inom undersökningsområdet

Hus 17 och 10 (två gårdar) Romersk järnålder - 300-tal e.Kr.

1 Möjligen kan det ha förevarit ett kortare avbrott i bebyggelsen (inom undersökningsområdet) även mellan fas III och IV, att hus 21 skall dateras 
något senare. Dock bör det på typologiska grunder placeras tidigare än hus 6 och 7a.

Figur 32. Tabulerad kronologi för bosättningen vid Ryssgärdet. Dateringarna bygger på 14C-dateringar och husty
po logi. De till synes exakta dateringsangivelserna skall naturligtvis ses som ungefärliga angivelser.

Figure 32. Tabulated chronology of the Ryssgärdet settlement. Dating based on radiocarbon results and house typo
logy. Obviously, the seemingly exact datings should be viewed as approximations.

romersk järnålder, även om inget av dem har 14C- 
daterats till denna period. Det rör sig om hus 6, 7a 
och hus 21. Hus 7a och 21 har båda 14C-dateringar 
till äldre bronsålder, men på grund av de speciella 
förhållandena med omfattande kulturlager kan en 
senare datering vara helt möjlig. När det gäller hus 
7a, finns anläggningar inom området som har da
terats till yngre bronsålder. Det förefaller inträda 
en fas här under denna tid då platsen huvudsakli
gen används för aktiviteter som lämnar kokgropar 
och skärvstenshögar efter sig. Huset bör ha byggts 
efter detta skede. På den östra kullen finns också 
en grop med kreme rade människoben (en grav?) 
som daterats till förromersk järnålder.

Två treskeppiga hus har daterats typologiskt till 
romersk järnålder, i det ena fallet är typen mycket 
tydlig och stärks också av 14C-dateringen (hus 10). 
I det andra fallet är det enbart typen som placerar 
huset i denna period, möjligen har husets läge i 
öst-väst också en viss betydelse. Det går i alla fall 
inte på rimliga grunder att placera detta hus i nå
gon annan period, då det har för många typiska

drag. Bland annat var väggkonstruktionen typisk 
för äldre järnålder, med den ena sidan rak och den 
andra buktande. Typen är kanske inte den vanli
gaste, men finns representerad över hela Mälar- 
dalsområdet (Karlenby i9P5:i8ff, plan 6; Gran
lund & Kraft 2006). De takbärande stolparnas 
placering är också typisk för romersk järnålder, 
med en tydlig och medveten indelning av huset i 
olikstora rum. För övrigt är huset också i huvud
sak underbalanserat (37-58 %, men större delen 
huset ligger under 50 %).

Att typologiskt datera husen på de två kullarna 
är mer komplicerat, då fyra av de fem husen har 
en takbärande konstruktion med kvadratisk plan 
bestående av fyra stolpar. Denna typ av hus före
kommer under hela förhistorien och förknippas 
ofta med ekonomibyggnader. De kallas ibland för 
stacklador (ursprungligen från stakkelader) som då 
skulle användas för framförallt höfoderförvaring. I 
fallet med de fyra husen på Ryssgärdet har tolk
ningen en annan inriktning. De har tolkats som 
kulthus och detta förefaller - på ett nordiskt plan
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Bronsålderns
perioder

Västra kullen Omr E, F (D) Östra kullen Omr H

Linjegravfält, kokgropar, keramik, bosättning utanför u.o.

Kokgropsfas

(Romersk järnålder)

Figur 33. Flödesdiagram över troligbebyggelseutvecklingen på Ryssgärdet. 
Figure 33. Flow chart ofthe settelemt development at Ryssgärdet.

- innebära att konstruktionerna inte är lika typo
logiskt styrda. Ofta är dessa hus mindre än långhu
sen, de kultiska långhus som ändå har funnits har 
ofta haft en annan konstruktion, de kanske inte 
ens har varit hus (Victor 2003; Svanberg 2006).

Det femte huset på kullen- eller egentligen det 
första - (hus 11a) har i viss mån typologiskt iden- 
tifierbara drag. Främst rör det sig om den tvåskep- 
piga konstruktionen, men också den rektangulära 
väggkonstruktionen, som skiljer den från hus 11b 
med stenkonstruktionen i nordgaveln. Stratigra- 
fiskt kan huset visas vara äldre än hus 11b. På plat
sen har urskiljts två väl definierade epoker utifrån 
14C-dateringarna och att det äldre huset hör ihop 
med den tidigare fasen och det yngre med den se
nare. Under den mellanliggande perioden fanns 
den kultiska byggnaden på den östra kullen (hus 
pa-b). Dessa kan skiljas åt genom stratigrafiska 
iakttagelser (a-b), men inte genom typologin.

Varken 14C-dateringar eller typologiska indel
ningar är exakta eller slutgiltiga belägg för en
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datering, vare sig av det enskilda huset eller av 
bosättningen i sin helhet. Ett annat problem i sam
manhanget är att delar - förmodligen större delen 
- av bosättningen legat utanför det undersökta 
området. De hus som grävts fram utgör alltså en
dast en del av den egentliga boplatsen. Det förefal
ler vara så att den tidigaste bosättningen - själva 
etableringen - i huvudsak skett utanför undersök
ningsområdet. Den senare delen av yngre bronsål
der har också sett bosättningen någon annanstans. 
Från romersk järnålder verkar bosättningen slut
giltigt - och förmodligen avsevärt längre bort - ha 
avlägsnats från platsen.

Datering av husen 
utifrån fasindelningen
Fasindelningen som gjordes främst utifrån hän
delserna på den östra kullen, kan användas för att 
skapa en tidsskala för hela bosättningen. Om man 
utifrån denna jämkar och töjer på de typologiska
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husbestämningarna och de naturvetenskapliga 
14C-dateringarna kan en boplatskontinuitet ut
vecklas, en händelsekedja, ett utvecklingsdiagram. 
Tiden kan återskapas som en bild av tolkningen.

De tillsynes exakta dateringarna av husen är na
turligtvis en falsk bild. Fasernas gränser är dock 
ganska väl definierade. När flera hus finns inom en 
fas har perioden delats med antalet hus så att alla 
får lika stor del av kakan. Ordningen på husen byg
ger på fasindelning, hustypologi och ,4C-datering. 
En sak som tabellen omedelbart avslöjar för oss är 
att husens livslängd antingen har varierat mellan 
olika tider eller att det finns ytterligare bebyggelse 
utanför undersökningsområdet som kan fylla ut 
luckorna - till exempel mellan 780-500 f.Kr. eller 
som kompletterar bebyggelsen i förromersk järn
ålder, så att husens livslängd blir kortare. Enligt 
tabellen och de hus som faktiskt framkommit, va
rierar husens livstid mellan 50 och 250 år. Under 
bronsålder ligger värdena under 250 år.

Husens längd som en 
funktion av dateringen
För ett drygt tiotal år sedan skrev jag en artikel där 
jag noterade längden på bronsålderns hus som en 
funktion av deras datering (Karlenby 1994). Tan
ken var att det skulle visa sig att husen var längre 
under äldre bronsålder än under yngre bronsålder. 
Detta var något som flera forskare hade hävdat och 
något som jag - säkert fler med mig - hade haft en 
rent intuitiv känsla av skulle vara korrekt. Det var 
dock ingen som hade gjort den enkla korrelation 
som det innebar att sätta längd mot tid i ett dia
gram. Detta var vad jag gjorde i min artikel.

Det var dock först då, vid mitten av 1990-talet, 
som förutsättningarna fanns att göra denna analys. 
Tidigare var antalet bronsåldershus från Mellan
sverige så gott som obefintligt och även i ett skan
dinaviskt perspektiv var husmaterialet begränsat. 
Sedan mitten på 80-talet har antalet framgrävda 
bronsåldershus ökat markant, detta på grund av 
de stora infrastruktursatsningar som skett under 
dessa år. Boplatsen vid Ryssgärdet är bara en i 
mängden av stora boplatser som kommit att un
dersökas på detta vis. I Uppland kan framförallt 
nämnas Apalle i Yttergrans socken och Vrå i Kniv-

sta socken (Ullén 2003; Karlenby 1997; Göthberg 
m.fl. 2002). I Östergötland har flera större brons- 
åldersboplatser grävts ut; Tallboda, Ullevi och 
Pryssgården för att nämna några (Äijä m.fl. 1996; 
Karlenby 1996; Borna Ahlkvist m.fl. 1998).

Min undersökning omfattade framförallt bo
platserna vid Vrå och Ullevi. Apalle grävdes vis
serligen under åren 1986-89, men publiceringen 
av husen skedde först en bit in på 2000-talet och 
Pryssgården undersöktes först 1995. På dessa plat
ser förekom hus som till synes motsäger min teori 
och under senare år - framförallt i och med under
sökningarna längs E4 - har situationen förändrats 
mot en större variation (Artursson 2005a:74ff.). 
Detta är ju egentligen bara att förvänta sig. Ju stör
re material man får desto otydligare blir bilden. 
Det är lätt att göra statistik på små material, däre
mot är det inte säkert att det stämmer med verk
ligheten, därför krävs ett ”statistiskt verifierbart” 
material, d.v.s. urvalet skall vara så pass stort att 
lokala variationer inte skall ge utslag i resultatet. 
Följden blir då att ju fler hus vi finner desto större 
chans har vi att få en bild som överensstämmer 
med någon slags förhistorisk verklighet, men det 
ger också en mer otydlig och differentierad bild.

Tendensen kvarstår dock, kan man se från Ar- 
turssons sammanställning (20053:75, figur 26). 
Utifrån det totala skandinaviska materialet har 
han kunnat fastställa att de längsta husen är som 
längst under period II. Under äldsta bronsålder 
var de också långa och under yngre bronsålder 
så är fortfarande de längsta husen långa, men de 
är ändå något kortare än den äldsta bronsålderns 
hus. Ett viktigt förhållande som inte framgår av 
undersökningen är hur stor andel av husen som är 
långa och korta under respektive tid. Man kan till 
exempel titta på de sammanställningar av husty
per som gjorts för Pryssgården eller Apalle och re
dan där se att de korta husen blir vanligare under 
yngre bronsålder. Det är alltså fortfarande så att 
det finns ett samband mellan tid och längd, även 
om det under hela bronsåldern uppenbarligen 
byggs långa hus också.

Husen på Ryssgärdet visar upp en tydlig fördel
ning över tid enligt längdteorin. De längsta husen 
finns här under period III, alltså något senare än 
vad Artursson noterat för Skandinavien i stort
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(20053:76). Från de andra bronsåldersboplatserna 
längs E4 kan vi finna liknande tendenser. Till ex
empel vid Trekanten utanför Storvreta finns ett 
äldre bronsåldershus med en längd på 25 meter 
(Onsten-Molander & Wikborg 20o6:72f.). Inget 
av de hus som daterats till yngre bronsålder el
ler äldre förromersk järnålder är längre 15 meter 
(20oö:i3of.). Från Kyrsta - en plats några kilome
ter norr om Trekanten - ser vi samma mönster, där 
de flesta av den yngre bronsålderns hus är kortare 
än det enda äldre bronsåldershuset (Onsten-Mo
lander & Wikborg 2005:183, figur 8; 2007:ip5ff.).

Enligt Artursson blir det under yngre bronsålder 
vanligare med flera byggnader på gårdarna, de stora 
långhusen som framförallt framträder under period 
II och III får sällskap av mindre stolpbyggda ekono
mibyggnader (20053:77). Vid denna tid uppträder 
också en förändring som har tolkats som att djuren 
börjat stallas inomhus, gärna i den ena änden av 
boningshuset (se Pryssgårdshusen; Borna-Ahlkvist 
m.fl. 1998). Också på Ryssgärdet kan vi se mindre 
byggnader som bör kunna vara ekonomibyggna
der. Endast ett av dessa har daterats, men det faller 
in under bronsålderns period V (hus 19).

Slutsatsen blir alltså, att husets längd förändras 
mot övervägande kortare hus under yngre brons
ålder, även om långa hus också fortsättningsvis 
finns. De allra längsta husen finns dock enbart 
under äldre bronsålder, främst period II och III. 
Övergången till kortare och mer varierade hus 
sammanfaller också med att flera samtida hus upp
träder samtidigt. Detta har tolkats som att husen 
har olika funktioner, bland annat diskuteras ställ
ning av djur. Även om den tendens som jag kun
de visa för ett decennium sedan inte längre är så 
tydlig, kan husets utveckling från äldre till yngre 
bronsålder fortfarande påvisa en social förändring 
från ett stormannacentrerat boende - eller så kal
lade house-based societies (Artursson 20053:77 
och där anförd litteratur) till ett mer familjebase- 
rat boende i ”enfamiljshus” (a.a.).

Riktningens kronologiska betydelse
Efter att ha daterat och typologiskt bestämt alla 
husen på Ryssgärdet framstår det klart att husens 
riktning också har en kronologisk betydelse. Under
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olika tider har husen legat i en bestämd riktning. 
Ofta kan riktningen variera mellan olika perioder. 
Det är inte alla platser som uppvisar en sådan upp
delning, men det förekommer. Den är inte heller 
likadan från plats till plats. Däremot förefaller man 
ha varit konsekvent på den enskilda boplatsen.

Det finns ett par saker som man kan iaktta på 
ett generellt plan. För det första ligger den över
lägset största andelen hus i öst-väst, gärna med en 
liten dragning sydöst-nordväst, så att man kunnat 
fånga in kvällssolen mot den södra långsidan. Det 
är också genomgående att hus från vissa perioder 
mer tydligt har orienterats i öst-väst än hus från 
andra perioder. Detta gäller till exempel äldre 
bronsåldershus och särskilt uttalat är det under ro
mersk järnålder. En tredje faktor som har viss be
tydelse för husens riktning är topografin. Av själv
klara orsaker kan man inte lägga husen i avvikelse 
från de topografiska förutsättningarna. I vissa fall 
har man verkligen ansträngt sig för att klämma in 
huset i den riktning och i den längd man föresatt 
sig. Till exempel har de som byggde hus i i Vrå, 
Knivsta socken, medelst tillmakning sprängt bort 
ett två meter stort flyttblock, för att huset skulle 
få plats. Rester av stenen fanns kvar under mark 
och den hade täckts över med sand och däröver 
hade anlagts en perfekt rund härd med lerplatta 
(Karlenby 1994:13 ff.).

Bland husen på Ryssgärdet låg nio stycken hus 
placerade i Ö - V (mer eller mindre) och sex hus har 
en huvudsaklig placering i N - S (fig. 34). Båda rikt
ningarna förekommer inom båda de två boplatsläge
na. Bland de nord-sydligt riktade husen återfinns hus 
11a och b, samt ett av de små, fyrstolpshusen (hus 20). 
Två hus placerade alldeles nedanför den östra kullen 
är placerade i Ö - V respektive N - S (hus 7a och 
b). Denna omsvängning är en följd av förändringar 
över tid. Husen i öst-västlig riktning hör till ett äldre 
skede än de som ligger i nord-sydlig riktning (med 
undantag för hus 10 som hör till ett än senare skede, 
troligen också hus 17, som typologiskt borde föras 
till romersk järnålder). Just husen vid den östra kul
len visar stratigrafiskt att riktningen har kronologisk 
signifikans. Hus 5 är emellertid ett problem i detta 
sammanhang. Daterat både med hjälp av 14C och 
med typologi till äldre bronsålder ligger det i NO - 
SV. Enligt ovanstående resonemang borde det vara
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yngre. Emellertid ligger det inte i N - S utan med en 
betydande dragning åt väster. Läget på huset kan ha 
styrts av andra saker än vädersträcket, bland annat så 
följer det impedimentets (den västra kullens) kant, 
alltså en topografisk anpassning.

Om man ritar ut alla Ryssgärdeshusens riktning 
i en cirkel, visar det sig att det finns ett uppenbart 
samband mellan datering och riktning. Generellt 
kan man säga att de äldre husen ligger inriktade 
i öst-väst och de yngre i nord-syd (fig. 34). Bland 
de äldre husen är hus 5 det enda undantaget, som 
ligger med en dragning mot nordost. Detta be
ror - som har påpekats ovan - sannolikt på en 
anpassning till den lokala topografin. Den yngre 
bronsålderns hus visar en något mer differentie
rad spridning, men i huvudsak samlas de kring en 
nordostlig riktning. Vid förromersk järnålder kan 
vi se att husen (tre stycken) ligger i rakt nordlig
sydlig riktning. Vid romersk järnålder har husen 
återigen placerats i öst-västlig riktning.

Som en jämförelse kan vi titta på diagrammen 
över husens riktningar på Ullevi, Pryssgården, 
Apalle och Vrå. Det finns naturligtvis ett mycket 
större material - även i ett mellansvenskt per
spektiv - men detta är inte platsen för en mer 
omfattande undersökning av detta problem, var
för jag nöjer mig med detta urval, platser som jag 
är väl förtrogen med och som också innehåller 
ett tillräckligt stort material från hela perioden

från äldre bronsålder fram till romersk järnålder.
På Vråboplatsen är fördelningen en annan (fig. 

36b). Den äldre bronsålderns hus låg både i nord- 
sydlig riktning (hus 3 och 17) och väst-östlig (hus 
r). Husen från yngre bronsålder låg däremot hu
vudsakligen i öst-väst. Järnålderns hus låg i nord- 
sydlig riktning. Här ser vi ett mönster som är det 
rakt motsatta mot det på Ryssgärdet. Detta beror 
på att man av olika skäl varit tvungen att anpassa 
bebyggelsen efter topografin. I fallet med hus 1 har 
man å andra sidan till och med ändrat på topogra
fin för att den skall passa med det ideala läget.

På Ulleviboplatsen i Linköping finner vi ett 
något annorlunda mönster, men det är också här 
skillnad på husens riktning vid olika tider (fig. 
34). Anmärkningsvärt är också att husen från sen 
bronsålder och förromersk järnålder ligger i nord- 
sydlig riktning, precis som på Ryssgärdet.

I Apalle kan man se att så gott som alla husen 
ligger i samma riktning. Här har inte riktningen 
haft samma kronologiska betydelse. Emellertid 
avviker Apalle på så många punkter att det är svårt 
att jämföra allt för närgånget med denna plats. 
Den huvudsakliga riktningen är dock nordväst
sydöst (Ullén 2003).

Vid Pryssgården är variationen i husens riktning 
mindre påtaglig, precis som i Apalle, också här var 
den övervägande nordväst-sydöstlig (Borna Ahl- 
kvist m.fl. 1998).

• ÅUrc bronsålder
• Yngre bronsålder
• Fdrromersk jämåkfcr
• Romersk järnålder

•$

•3"

Figur 34.Husens riktning i a: Ryssgärdet, b: Vrå, c: Ullevi 
Figure 34.House orintation in a: Ryssgärdet, b: Vrå, c: Ullevi
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Vid Skuttunge kyrka undersöktes under år 2006 
en boplats med hus från äldsta bronsålder fram 
till åtminstone romersk järnålder. Det märkliga 
på denna plats var att alla husen låg orienterade i 
nord-syd (Seiler & Östling muntligen).

Av detta material kan man dra slutsatsen att 
på lokal nivå går det att urskilja en medveten 
strategi bakom placeringen av husen vid olika 
tider, med avseende på riktning. Däremot kan 
man inte påvisa ett mer genomgående mönster 
för Mellansverige i stort, förmodligen inte hel
ler på skandinavisk nivå. Allt för många faktorer 
kan spela in på valet av läge. Utifrån exemplen 
Pryssgården, Apalle och Skuttunge skulle man 
möjligen kunna misstänka att man på de större 
boplatserna (det vill säga de verkligt stora) varit 
mindre benägen till att - också över tid - ändra 
riktning på bebyggelsen, därför att bebyggelse
kontinuiteten varit obruten under hela platsens 
existens, inte bara inom boplatsen utan också på 
de olika bebyggelseplatserna.

Rumslig organisation av boplatsen
Långt fram i 1900-talet var man övertygad om att 
bronsålderns människor levde ett nomadiserande 
liv och att man aldrig bosatte sig längre perioder 
på ett och samma ställe. Ännu i slutet av 70-talet 
kunde man läsa beskrivningar som förklarade den 
i det närmaste totala avsaknaden av boplatser i 
Mellansverige med att bronsåldersbefolkningen 
fört ett kringflackande liv med boskapsskötsel 
som grund (Stenberger 1979:288 ff.). Det enda hus 
man kände till var hyddan i Boda, Breds socken. 
Denna hade undersökts av Oscar Almgren 1906 
(Almgren 1912; Stenberger 1979:294) och kan så 
här i efterhand inte sägas vara direkt typisk för det 
mellansvenska bronsåldershuset. I en efterskrift 
till 1979 års upplaga av Stenbergers bok skriver 
emellertid Bo Gräslund om hus som påträffats i 
Mellansverige under senare tid, 60- och 70-talen 
(Gräslund 1979:899 ff.). Dessa hade börjat ge en 
annan bild av bronsåldern. Fortfarande var det 
dock den text som Stenberger först hade publice
rat 1964 som lärdes ut vid svenska universitet. När 
det under 50- och 60-talen blev allt mer uppen
bart att det - åtminstone i Danmark - fanns hus
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från bronsåldern som uppvisade alla tecken på att 
vara permanenta, var man tvungen att erkänna det 
faktum att man varit bofast och inte ambulerande. 
I de områden där man också fortsättningsvis sak
nade huslämningar ansåg man att befolkningen 
varit nomader med en kringdrivande boskaps
skötsel som ekonomisk bas. Det var bara i Dan
mark som man börjat bosätta sig längre perioder 
på samma ställe. När så bronsåldershus började 
dyka upp över hela södra Skandinavien, upp till 
Mälardalen och ända västerut till Stavanger, fick 
man slutgiltigt erkänna att uppfattningen om den 
nomadiserande boskapsskötaren inte längre var 
en gångbar modell för att förklara bronsålderns 
samhällssystem. I stället hade ett samhälle byggt 
på bofasthet presenterat sig. När man nu till slut 
hade varit tvungen att acceptera den bofaste bon
den som modell ville man i alla fall inte helt släppa 
idén på ett löst organiserat samhälle. Må vara att 
man var bofast, men man hade ingen grannsam- 
verkan. Det fanns endast ensamgårdar och att det 
förekommer flera hus på en plats beror enbart på 
att de ruttnade bort så fort att man hela tiden var 
tvungen att bygga nytt. Faktum är att i princip var 
man inte bofast fast man bodde på samma plats, 
husets placering flyttades lite varje gång. Däremot 
var man mycket hierarkiskt medveten och över 
alla dessa omkringflyttande ensamgårdar rådde 
en allsmäktig hövding med kontrollen över brons
handeln i sin hand.

Nu måste jag erkänna att ovanstående beskriv
ning är något överdriven och inte så lite ironisk. 
Men det finns spår av sanning i texten. Det har ex
isterat ett starkt motstånd mot erkännandet av ett 
strukturerat levnadssätt under bronsåldern, som 
står i stark kontrast till den hierarkiska uppfatt
ningen om bronsåldern.

Ett annat stort problem har varit huruvida det 
funnits byar eller inte under bronsålder (och järn
ålder med för den delen). Fyndmaterialet från de 
flesta boplatser är ganska begränsat, det är svårt att 
knyta ett enskilt föremål till en specifik byggnad, 
framförallt på de platser som grävts ut i åkermark. 
De naturvetenskapliga dateringsmetoder som står 
till buds är inte heller tillräckligt noggranna för att 
ge bra grund för ett resonemang kring samtidighet 
och kronologi på boplatser. Dendrokronologi är i
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de flesta fall uteslutet på så gammalt material, TL- 
dateringar har visat sig vara allt annat än säkra, be
roende på att värdena är beroende på hur upphet
tad stenen har blivit (Kresten 2000). 14C-datering 
är den vanligaste metoden, men också här finns 
det stora felkällor. Visserligen har metoden blivit 
säkrare och felmarginalen blivit mindre, men fort
farande är noggrannheten inte av den arten att den 
på ett tillfredsställande sätt kan ge information om 
två hus är samtida eller följer på varandra.

Vid en hastig blick på den översiktliga planen 
över Ryssgärdet är det uppenbart att det finns en 
struktur i placeringen av husen som inte är slump
mässig. Två tydligt åtskilda bebyggelselägen el
ler grupper kan med lätthet urskiljas. Mönstret 
är inte alldeles solklart och om det rör sig om två 
gårdsenheter kan inte bebyggelsen ha legat inom 
undersökningsytan genom hela bosättningen. 
Tidvis måste hus ha legat någon annanstans. Det 
finns skärvstenshögar som visar på en fortsättning 
av boplatsen mot nordost. Det finns alltså tydliga 
belägg för en kontinuerlig bosättning, men också 
14C-dateringar som gjorts och fyndmaterialet i 
stort stöder en sådan tolkning. Utifrån figur 34 kan 
man i alla fall misstänka att åtminstone ett av be
byggelselägena (hus 8 med efterföljande hus) mot
svarar en bebyggelseenhet. I så fall bör det andra 
bebyggelseläget - åtminstone tidvis - motsvara en 
annan enhet. Det finns inte några möjligheter att 
utifrån de kunskaper vi har och de resultat som 
analyser och undersökningar har kommit fram 
till, avgöra om och i vilken utsträckning husen har 
varit samtida.

Magnus Artursson har kunnat visa att ett hus 
sällan kommer ensamt. Vanligen finns det ett min
dre hus som man kan koppla till långhuset (Arturs
son 20050:90). Detta mönster förekommer redan 
under äldre bronsålder, men blir särskilt tydligt 
under yngre bronsålder. På Ryssgärdet indikeras 
en sådan utveckling av dateringen av hus 19, också 
hus 25 - som är yngre än hus 5 - förefaller höra 
till yngre bronsåldern. Denna typ av utvidgning 
av ”gårdens” bebyggelse måste ses som ett tecken 
på en förändrad ekonomisk grund. På bekostnad 
av den omfattande boskapsskötsel som anses ha 
förekommit under äldre bronsålder kan gårdens 
allt fler hus - förmodligen med differentierad

funktion - tolkas som en följd av andra former av 
försörjning. Möjligen har jordbruket blivit vikti
gare. Spår av grödor som kräver gödsling blir van
ligare under yngre bronsålder (Gustafsson 1997). 
Järnframställningen börjar också få en gradvis allt 
större betydelse under yngre bronsålder (Hjärth- 
ner-Holdar 1993).

Kort rekapitulation av 
bosättningen vid Ryssgärdet
Etablering
Det är inte lätt att avgöra när en boplats har eta
blerats. Den förste bosättaren lämnar inte alltid 
tydliga spår efter sig och senare bosättningar bru
kar ofta sudda ut de diffusa, tidiga lämningarna. 
När det gäller en boplats som Ryssgärdet kompli
ceras situationen ytterligare av att boplatsen täck
er en så stor yta att det omöjligt går att fånga hela 
bebyggelseprocessen inom det smala vägområdet. 
En betydande del av boplatsen ligger fortfarande 
orörd utanför undersökningsområdet. Därför är 
det svårt att riktigt veta något om platsens totala 
tidsspann. Det är också svårt att avgöra Ryssgär
dets förhållande till andra, närliggande boplatser. 
De kan visserligen upplevas som enskilda och se
parerade boplatser, men de kan mycket väl vara 
olika delar av en geografiskt spridd bosättning. 
Definitionerna som vi arbetar med är skapelser 
som vi själva har framställt och som egentligen har 
mycket lite med en forntida uppfattning att göra. 
Diskussioner kring ensamgårdar och bystrukturer 
blir egentligen betydelselösa i ljuset av våra bris
tande kunskaper om - och möjligheter till för
ståelse kring - dåtidens människors uppfattning 
kring sin livssituation. Huruvida de upplevde det 
som om de levde isolerade på ensamgårdar eller i 
någon form av bystruktur lär inte nödvändigtvis 
synas i hur hus och boplatser är disponerade. Det 
enda vi kan vara säkra på är att de inte levde en
samma och utan kontakter med sin omgivning.

Vi måste utgå ifrån att bosättningen funnits här 
under de perioder som vi har kunnat identifiera på 
platsen, något annat vore absurt. Vidare kan man 
med säkerhet räkna med att det funnits bosätt
ningar i det omedelbara närområdet också under
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de perioder som synes saknas inom undersöknings
området. En kontinuerlig bebyggelse i ett lokalt/ 
regionalt perspektiv är högst sannolik. Utifrån fö
remål och 14C-dateringar har det varit möjligt att 
se en start på bosättningen kring 1900 f.Kr, eller 
möjligen något senare. Det förefaller dock inte som 
att det funnits några hus från den tiden inom det 
område som undersöktes på Ryssgärdet. De mest 
framträdande lämningarna var ett femtontal gravar 
som placerats i rad i nordostlig-sydvästlig riktning. 
De innehöll brända ben efter människa, samt ett 
fynd av senneolitisk keramik. 14C-dateringar place
rar dem i slutet av senneolitikum.

Genom gravarna vet vi att det fanns männis
kor i den närmaste omgivningen och att de med 
största säkerhet också bodde här. Boplatsen är stor 
till ytan, det behöver inte vara långt till platsen för 
de första husen. Endast gravarna har 14C-daterats 
till senneolitikum, men en del keramik från den 
västra kullen är av senneolitisk typ och det finns 
fynd av senneolitisk keramik från kulturlagret på 
östra delen av slätten, i anslutning till de två me- 
sulahusen. Bosättningarna etableras under denna 
tid, kanske kan en första version av hus 11 ha rests 
då. Det finns emellertid inte några andra belägg 
för detta än några keramikbitar. Möjligen har de 
första kultiska aktiviteterna skett utomhus.

De första husen på den undersökta ytan var två- 
skeppiga långhus. Detta är en typ av byggnad som 
kännetecknar större delen av neolitikum. Typen 
fortlever dock in i bronsålder över hela Skandina
vien. Övergången mot period II ser också en slut
giltig övergång till den treskeppiga konstruktio
nen (Artursson 20053:77). Det treskeppiga huset 
uppträder dock tidigare än så. Till exempel finns 
ett sådant hus i Sommaränge skog - enbart någ
ra kilometer norr ut från Ryssgärdet - och detta 
har senast daterats till 1600-talet f.Kr. (Victor & 
Forsman 2007). Det initiala skedet avslutas med 
att en bebyggelseenhet etableras inom undersök
ningsområdet. Detta hus (23) ersätts efter en tid 
av ytterligare en tvåskeppig byggnad. Det initiala 
skedets fas II torde motsvara denna bosättnings 
kronologiska omfattning. Husens livslängd har 
satts till exakt hälften av fasens tid, naturligtvis 
har de inte existerat exakt lika lång tid, men det 
finns ju inga medel att bedöma om det ena stått
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längre än det andra. Den lika uppdelningen ger i 
alla fall en livslängd på 185 år. Enligt vissa husfors
kares åsikter är detta ett på tok för långt ”liv” för 
ett stolpburet hus, vissa hävdar till och med att ett 
förhistoriskt hus omöjligt kan ha blivit mer än 30 
år (Herschend 1997)! Hur man kommit fram till 
detta är jag inte säker på, men personligen har jag 
alltid trott att husen kan ha stått i flera hundra år, 
under förutsättning att man underhållit dem. Vad 
som möjligen är mer anmärkningsvärt är att dessa 
två hus har en avsevärt längre beräknad livslängd 
än följande äldre bronsåldershus.

Bosättningen är en av många som etablerades vid 
slutet av senneolitikum. Längs E4:an har påträffats 
flera stycken och i Uppland i stort finns ytterligare 
utmärkta exempel. Bebyggelsen anlades vid denna 
tid nära stranden, den ekonomiska basen var diffe
rentierad, man levde av odlade växter, jakt och fiske 
och man höll boskap. Närheten till vattnet var en 
förutsättning för livet. Genom landhöjningen kom 
boplatsen med tiden att ligga allt längre från vatt
net. Märkligt nog kom oftast boplatserna att ligga 
kvar. En anpassning till de nya förutsättningarna 
måste ha vuxit fram i takt med att vattnet försvann. 
Under delar av bronsåldern var landhöjningen av
sevärd och den flacka uppsalaslätten bör ha höjt sig 
ur havet med en påtaglig hastighet. Under perio
den 3300 och 3000 BP (kalibrerat motsvarar detta 
ungefär från 1700 f.Kr. till 1100 f.Kr, alltså maxi
malt 600 år) reste sig landet cirka 10 meter, detta i 
ett landskap med mycket flack topografi (Karlenby 
1997). Detta ger en genomsnittlig landhöjning på 
1,7 meter per århundrade.

Den äldre bronsåldern
Bosättningen har inletts vid övergången mellan 
senneolitikum och äldre bronsålder med hus 15. 
Som vi kunde visa ovan har den tvåskeppiga bebyg
gelsen levt vidare fram i 1400-talet f.Kr, alltså ge
nom större delen av period II. Generellt räknar man 
med att det tvåskeppiga huset försvinner i samband 
med övergången till period II. En tidig förekomst 
av ett treskeppigt hus i Sommaränge skog antyder 
att byggnadstraditionerna kanske inte var helt kris
tallklara vid denna tid. Möjligen skall etableringen 
av det första treskeppiga huset på Ryssgärdet tidi- 
gareläggas, men det kan inte bli frågan om någon
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längre tid, faktum kvarstår, det tvåskeppiga hus 
15, fanns kvar alldeles för länge (i skandinaviskt/ 
typologiskt hänseende). En relikt byggnad i en om
värld som hade börjat bygga efter helt andra nor
mer, men det var en betydligt större förändring när 
husets längd minskade med hälften, än vad över
gången från två- till treskeppiga hus var (Karlenby 
1994:29). I det dagliga, sociala livet fungerade na
turligtvis den tvåskeppiga byggnaden lika bra - och 
på samma sätt - som den treskeppiga.

När förändringen väl kom och hus 15 ersattes av 
hus 5 utökades också bosättningen till två samtida 
bebyggelseenheter. Strax utanför undersöknings
området, i vinkeln mellan detta och ett åt sydöst 
grävt sökschakt, fanns en större samling med stolp- 
hål. Tyvärr har det inte varit möjligt att få fram nå
gon klar huskonstruktion, men det är högst troligt 
att det rör sig om - minst - en sådan. En 14C-date- 
ring placerar detta ”hus” 13 samtidigt med hus 5.

Hus 5 ersattes med tiden av hus 14 på samma 
plats, men det låg i en annan riktning. Hus 13 fick 
en efterföljare inne på den undersökta ytan i hus 
yb, ett av husen i anslutning till den östra kultkul- 
len. Hus 24 och 18 följer sedan i rask takt strax 
söder om hus yb och väster om hus 13. Alla dessa 
har utifrån fasindelningen en beräknad levnadstid 
på omkring 50 år, alltså betydligt kortare än fö
regående - och efterföljande. I period III och IV, 
från cirka 1300 och fram till 900 f.Kr. byggs alltså 
på platsen inte mindre än sex hus, hus pa-b oräk
nade. I följande period har husen återigen legat 
kvar längre på platsen.

Den yngre bronsåldern
Efter år 900 f.Kr. kom åter en period där husen 
stod en längre tid (återigen bygger detta på resul
taten från fasindelningen). Detta gäller bland an
nat hus 8 (med hus 19 som en liten ekonomibygg
nad). Om vi ska tänka oss en kontinuitet med de 
förromerska husen måste byggnaderna ha blivit så 
gamla som 200 år. Det finns dock - inte minst ty- 
pologiska - skäl till att hävda ett bebyggelseavbrott 
under slutet av bronsåldern. Trots detta torde den 
yngre bronsålderns hus ha existerat under en läng
re period, då de är begränsade i antal. Dock så har 
inte platsen lagts öde, det rör sig om en tillfällig 
omlokalisering av bebyggelsen i närområdet. Ak

tiviteter finns fortfarande manifesterade inom om
rådet genom kokgroparna, skärvstenhögarna och 
de andra lämningar av mänsklig aktivitet som hör 
till perioden. Hus 8 har förmodligen varit ensamt 
inom den yta som har undersökts, men det har sä
kerligen alldeles i närheten legat ytterligare hus, 
okända för oss då de ligger utanför den avbanade 
ytan. Möjligen har det under en period enbart fun
nits en bebyggelseenhet inom området, hus 14 som 
ingår i den ena enheten, kan omöjligtvis ha ersatts 
av hus 6 med en obruten kontinuitet. Dateringen 
placerar husen över 500 år isär. En kontinuitet 
hade krävt några fler hus i området. Möjligen står 
de att finna utanför undersökt område.

Den förromerska järnåldern
Runt 500 f.Kr. får bebyggelsen inom undersök
ningsområdet ett uppsving igen, inte mindre än 
tre hus har kunnat föras till denna period. I två av 
fallen är identifieringen gjord utifrån typologiska 
kriterier, för det tredje huset gäller att det både 
med hjälp av sitt utseende och med ett l4C-prov 
kunnat föras till förromersk järnålder. Ett gemen
samt drag som alla de tre husen har är att de har 
legat i samma riktning, en riktning som kraftigt 
avviker från de andra, äldre husens. De förromers
ka husen har legat mer eller mindre vinkelrätt mot 
dessa i nord-sydlig riktning.

Två av husen kan genom ”lägeskontinuitet” 
antas vara fortsättningar på en östlig bebyggel
seenhet som går tillbaka till period III av brons
åldern. Hus 6 skulle möjligen kunna knytas till 
en västlig enhet, men - som nämnts ovan - den 
stora tidsskillnaden mellan hus 14 och hus 6 anty
der snarare att bebyggelsen har gjort ett uppehåll. 
Möjligen saknas det en byggnad som vi inte har 
kunnat plocka ut ur materialet, eller så ligger den 
kvar strax utanför undersökningsområdet, men så 
länge det helt saknas belägg för endera kan vi inte 
gärna säga något säkert om saken.

Romersk järnålder
Nu kan vi se slutet på bosättningen vid Ryssgär
det. Boplatsens centrum flyttas obönhörligt öster 
ut och det sista belägget på mänsklig närvaro är ett 
hus som framkom i ett av de sökschakt som gräv
des öster om den stora sammanhängande ytan,
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nämligen hus io. Huset har både med hjälp av 
14C-analys och på typologiska grunder daterats till 
romersk järnålder. Det ligger dock långt ifrån den 
plats där boplatsen fram till förromersk järnålder 
har haft sitt centrum. Förflyttningen österut visas 
också av förekomsten av äldre järnåldersgravar inte 
långt därifrån och inte minst den terrassbosättning 
som ligger strax söder om hus 10 (RAÄ 116). San
nolikt hör hus 10 till denna bosättning. Det finns 
dock inga hinder att tolka detta boplatsläge som en 
arvtagare till bosättningen vid Ryssgärdet.

Ett tillika på typologiska grunder daterat hus är

hus 17. Det torde vara något äldre än hus 10 och 
det är kanske därför som det fanns på den gamla 
boplatsen.

Nu kom en tid då platsen inte längre var en plats 
som någon ville komma till. De tidigare högt upp
skattade kultplatserna föll i glömska och var sedan 
länge borta, sot och aska var allt som återstod. 
Skärvstenshögarna hukade svarta och dystra invid 
den annalkande skogen, övervuxna med nässlor 
och maskrosor. Boplatsen levde vidare, längre öst
erut och söderut, men bosättningen på Ryssgärdet 
var över för den här gången. ■

t
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BAKGRUNDSFAKTA

Husbeskrivningar
Hans Lindfors och Leif Karlenby

Nyckel till husbeskrivningarna 
för Ryssgärdet

Till grund för husbeskrivningarna ligger en mall 
från södra och norra Vallby som har utformats av 
Anton Seiler, UV Gal. Tillägg av underrubriker 
har gjorts för grundinformation som har ansetts 
vara relevant och som inte har kunnat inrymmas 
under övriga kategorier.

Husbeskrivningarna inleds med allmänna upp
gifter om byggnadernas typ, undertyp, oriente
ring, läge, yttre form, storlek och yta.

Underrubriken typ delar in husens konstruk
tion in i tre olika typer, tvåskeppiga och treskeppi- 
ga byggnader där hus som har en total längd som 
överstiger 10 meter räknas som långhus samt hus 
där den totala längden understiger 10 meter räk
nas som småhus. Den tredje typen är fyrstolpshus 
alternativt stacklador, som även räknas till kate
gorin småhus.

Undertyp delar in husen i tre kategorier, över
balanserade, balanserade eller underbalanserade. I 
överbalanserade hus är bockbredden mer än 50 % av 
husets bredd. I balanserade hus är bockbredden lika 
med 50 % av husets bredd samt i underbalanserade 
hus är bockbredden mindre än 50 % av husets bredd.

Husens läge redovisas genom x och y koordina
ter i Rikets nät RT-90 samt hur de är placerade i 
landskapet.

I yttre form klargörs hur husens långsidor kan 
ha sett ut, raka, konvexa eller konkava. Det sam
ma gäller för gavlarna, om de har varit raka eller 
rundade. Långhus och småhus har i de fall det har 
varit möjligt delats in i kvadratiska eller rektangu
lära konstruktioner.

Under storlek redovisas husets längd och bredd, 
dessa mått bygger på inre mått mellan takbärande 
stolprader samt på uppskattade värden då det inte 
alltid har varit möjligt att säkerställa placeringar 
av gavel- och väggkonstruktioner till husen.

Under yta redovisas endast uppskattade värden 
utan hänsyn till ytbortfall i form av rundade gav
lar, härdar, inre stolpar eller andra anläggningar.

Husens Inre takbärande konstruktion beskrivs 
närmare med uppgifter om anläggningarnas form 
och storlek. För treskeppiga konstruktioner redovisas 
där det är möjligt även bockbredd och spannlängd.

Med den takbärande konstruktionens form me
nas stolpradernas sträckning och har delats in i 
ett antal kategorier efter Fosie IV:s beskrivning. 
Kategorierna är rak, krokig, böjd, trapets, konkav 
och konvex (Björhem & Säfvestad lppgiBgf.).

Under underrubrikerna väggkonstruktion, gavel
konstruktion, ingång och övriga konstruktionsdetal
jer behandlas anläggningarnas form och storlek och 
placering. I enskeppiga och treskeppiga konstruktio
ner har även stolphål och övriga anläggningar som 
har anknytning till byggnaden redovisats.

I underrubriken anläggningarnas fyllning finns 
uppgifter om material, färg, förekomst av stenma
terial, sot, kol, stenskoning också vidare.

Redovisning av fynd som har hittats i byggna
dernas anläggningar görs kortfattat utan fynd
nummer, vikt eller mängd.

I underrubriken datering finns dateringar re
dovisade som baserar sig på 14C-prover och under 
prover redovisas kol- och makrofossilprover som 
tagits och om de har analyserats.

Under kommentar finns utrymme för övrigt som 
inte har redovisats under andra underrubriker.

Hus 5
Typ: Treskeppigt långhus

Undertyp: Överbalanserat till balanserat (47-70 %)

Orientering: NO-SV(50°)

Läge: x: 6 657 307 y: 1 601 421. Huset låg i före 
detta åkermark strax intill och under skärvstens- 
hög A379. Huset var anlagt i lera.
Yttre form: Rak söder långsida och buktande 
norr långsida. Gavlar saknas 
Storlek: cirka 15x7 meter (uppskattat yttre mått) 
Yta: 105 m2 (uppskattad yta)
Inre takbärande konstruktion: Huset hade 
sex bockpar samt ett ensamt stolphål i öster som 
markerar gaveln. Bockbredden varierade mellan
3,1-3,9 meter, med ett medelvärde på 3,4 meter.
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Figur 35.Hus$ och 25. Skala 1:200 

FIGURE 35.Houses5and25.

Den största bredden fanns i sydväst och den mins
ta i nordöst. Längden på spannen varierade från
1,2-2,7 meter med ett medelvärde på 2,2 meter. 
Spannlängden varierade över husets längd, med 
några av de kortare längderna i dess mitt. I plan 
var åtta stolphål runda, fem var ovala och en sak
nar beskrivning. De var mellan 0,2 och 0,6 meter i 
diameter. I profil var sex stolphål skålformade, fyra 
var u-formade, två flata och ett spetsigt. Stolphå- 
let som saknade angiven form i plan saknade det 
också i profil (A43Ó32). Djupet på stolphålen va
rierade mellan 04-0,3 meter.
Den takbärande konstruktionens form: 
Trapetsoid.
Väggkonstruktion: Rester fanns efter fyra 
stolpar tillhörande den norra väggen, A143738, 
36452, 19049, 3Ó044samt tre stolpar A19348, 
43668 och 22696 tillhörande den södra väggen. 
Gavelkonstruktion: Ett gavelstolphål i den 
östra delen (A46848), möjligen kan A14348 vara 
ett hörnstolphål.
Ingång: -

Övriga konstruktionsdetaljer: -

Anläggningarnas fyllning: Stolphålens 
fyllning bestod främst av mörkbrun siltig lera till 
gråbrun lera. Sex av stolphålen hade stenskoning 
och åtta innehöll skärv- och skörbränd sten. Inga 
stolphål innehöll sot eller kol, fyllningens karaktär 
var ”mellan” i alla.
Fynd: Obrända och brända ben, ett flintavslag, 
bränd lera och lerklining.
Datering: Inga 14C-dateringar eller fynddate
ringar finns. Typologiskt kan huset placeras i äldre 
bronsålder (Karlenby 1996:108, typ 3A).
Prover: Inga kolprover har tagits och inga mak- 
rofossilprov har analyserats.
Kommentar: Huset uppmärksammades i fält. 
Huset överlagrades förmodligen av hus 14. Hu
sets nordöstra gavel överlagrades av skärvstens- 
hög A379 (14C-daterad tillupo-ioio f.Kr, samt 
ett prov tagit under skärvstenshögen 1260-1120 
f.Kr.) Huset är också stratigrafiskt äldre än hus 14 
(I4C-datering till 1190-1000 f.Kr.). Hus 5 bör alltså 
utifrån ovanstående kunna antas vara från 13-12 
århundradet för Kristus.
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Bockbredd från nordöst

Bockpar Bockbredd (m)
Gavel: A46834/- -3

Par 1: A46862/43632 3,4

Par 2: A38245/A15597 3,1

Par 3: A18756/A15581 3,1

Par 4: A23664/A22564 3,4

Par 5: A21937/A23635 3,9

Par 6: A22441/A14178 3,1

Spannlängd från nordöst

Nordvästra raden Sydöstra raden
Gavel - 1 1,3 1,2

1 - 2 1,8 2,1

2-3 1,8 2,0

3-4 2,4 2,7

4-5 2,5 2,1

5-6 2,6 2,3

6 - Gavel -

Hus 6
Typ: Treskeppigt långhus 
Undertyp: Balanserat (?), 42 %
Orientering: NNO-SSV (230)
Läge: X: 6 657 278 y: 1 601 414. Huset låg i före 
detta åkermark och var anlagd i lera.
Yttre form: Raka långsidor - dock ej bevarade, 
gavlar ej bevarade.
Storlek: Längd inre takbärande konstruktion
15,5 meter, uppskattad total längd cirka 19 meter. 
Husets uppskattade bredd cirka 6 meter.
Yta: 114 m2.

Inre takbärande konstruktion: Huset hade 
sju bockpar och bockbredden varierade mellan
2,3-2,6 meter med ett medelvärde på 2,4 meter. 
Ett stolphål längst i söder av den västra stolpraden, 
A31464, var osäkert. Större delen av anläggningen 
schaktades bort, endast botten fanns kvar. Dess po
sition i linje med de andra takbärande stolphålen 
tyder på att den ingått i konstruktionen. En annan 
anläggning (A32317) har registrerats som ”utgår”, 
men också här antyder dess läge i linjen av takbä
rande stolpar att den hör hemma i konstruktionen. 
Den passar också bra i par med A32295. Spannläng
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den varierade mellan 1,9-3,7 meter med ett medel
värde på 2,5 meter. Spannlängden var kortare i den 
norra och södra delen av huset. I mitten fanns ett 
par längre spann. I plan var sex av stolphålen run
da eller rundade, tre var ovala och tre var oregel
bundna. I profil var fem stolphål skålformade, fem 
var oregelbundna och två hade flat botten. Anlägg
ningarna hade ett djup på 0,08-0,3 meter (om man 
ska utgå ifrån profilen har det djupaste stolphålet 
(A104Ó2) ett djup som inte överstiger 0,15 meter; i 
så fall är det djupaste stolphålet 0,2 meter).
Den takbärande konstruktionens form: Rak 
Väggkonstruktion: Förmodligen raka väggar, 
men inga väggstolpar bevarade. 
Gavelkonstruktion: Möjligen har huset haft 
rundade (halvvalmade gavlar), detta går dock inte 
att uttala sig om.
Ingång: -

Övriga konstruktionsdetaljer: 

Anläggningarnas fyllning : Stolphålens fyll
ning bestod av mörk brun till mörkgrå siltig lera 
och mörkbrun till gråbrun lera. Sex stolphål hade 
stenskoning och sex innehöll skärvig- och skör
bränd sten. Sex stycken saknade skoning och skör
bränd sten, dock inte nödvändigtvis både och. 
Fynd: Bränd lera, obrända ben.
Datering: Inga dateringar finns. Typologiskt 
hör huset hemma i förromersk tid (Karlenby 
1996:108, typ 3H).
Prover: Ett kolprov har tagits i A9422 och skick
ades på analys. Emellertid var provet för litet för 
att datera. Inga makrofossilprov har analyserats.
Kommentar: Huset uppmärksammades i fält. Fel 
nivå hölls vid den första avbaningen av området syd
väst om huset, vilket resulterade i att det schaktades 
för djupt i lagren. Det är fullt möjligt att anlägg
ningar på grund av detta har försvunnit. Misstaget 
upptäcktes inte förrän stolphål A31464 påträffades. 
Anläggningarna var fragmentariska i den norra de
len vilket ledde till en osäker tolkning av långhuset.
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Figur 36.Hus 6.

Figure 36.House 6.

Bockbredd

Bockpar (från söder) Bockbredd (m)
Par 1: A31464/- -

Par 2: A9422/A9414 2,5

Par 3: A10462/A10479 2,4

Par 4: A10416/A10430 2,5

Par 5: A10369/- -

Par 6: A32317/A32295 2,2

Par 7: A10336/A14405 2,3

Spannlängd

Norra raden Södra raden
Gavel - 1 - -

1 - 2 2,4 (2,3)

2-3 2,3 1,9

3-4 2,3 3,7

4-5 3,4 (2,6)

5-6 2,2 (1,9)

6-7 2,1 3,0

7 - gavel - -
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Läge: x: 6 657 394 y: 1 601 473. Huset låg på ter
rassen nedanför/söder om den nordöstra kullen på 
område B
Yttre form: Raka långsidor, gavlar med rundade 
hörn (?), huset något ”bananformat”.
Storlek: 15x5 meter 

Yta:75 m2

Inre takbärande konstruktion: Huset 
hade fem bockpar. Bockbredden var mellan 1,9 - 
2,3 meter, med ett medelvärde på 2,0 meter. Det 
femte - och sydligaste - paret representerades av 
ett stolphål. Längden på spannet varierade mellan
1,5 - 4,0 meter med ett medelvärde på 2,5 meter. 
Spannlängden var som längst i husets mellersta del.

I plan var tre stolphål rundade, tre var ovala och 
ett var oregelbundet. Två stolphål saknade uppgif
ter om form både i plan och i profil. I profil var de 
övriga fördelade på två stolphål som skålformade 
och fem som var oregelbundna. Djupen på stolp- 
hålen varierade mellan 0,15 - 0,4 meter.
Den takbärande konstruktionens form: Rak
Väggkonstruktion: I den västra väggen, som 
var rak, fanns åtta stolphål bevarade, varav två kan 
utgöra resterna efter en dörrkonstruktion (A51194 
och A51167). I den östra väggen fanns endast två 
stolphål bevarade, men ger intryck av att väggen 
varit buktig på denna sida (det är detta som ger 
huset dess svagt antydda bananform).
Gavelkonstruktion: I den södra och norra 
änden av huset fanns vardera ett stolphål som le
gat i hörnet mellan vägg och gavel. Ytterligare två 
stolphål fanns bevarade av den norra gaveln. Dessa 
anger att gavlarna förmodligen varit aningen run
dade och antyder också att taket varit halvvalmat. 
Ingång: Möjligen belägen mellan A51194 och 
A51168 i den västra väggen. Motsvaras av ett kor
tare spann mellan två bockar i den inre takbärande 
konstruktionen.
Övriga konstruktionsdetaljer: Sex kokgro
par återfinns inom husets väggar, men har förmod
ligen inte med detta att göra. Kommer förmodli

Hus 7a
Typ: Treskeppigt långhus
Undertyp: Balanserat (40 %)
Orientering: S-N (0°)
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gen från en tidigare eller senare aktivitet i området. 
Anläggningarnas fyllning: Flertalet av 
stolphålen hade en fyllning av grå till gråbrunt 
morängrus och resten hade en fyllning av mörkgrå 
till gråbrun silt. Tre stolphål hade stenskoning, två 
innehöll skärv- och skörbränd sten.
Fynd: Obrända ben, bränd lera och lerklining och 
ett kvartsavslag.
Datering: Ett kolprov i stolphål A20077 har 
14C-daterats till bronsålder period III, 1260-1120 
f.Kr. (Poz-5904). Typologiskt hör huset hemma 
i förromersk järnålder (Karlenby 1996:108, typ 
3H). Jämför också hus 6 ovan. Även detta hör till 
hus 3H och ligger i nord-sydlig riktning.
Prover: Kolprov i A20077 
Kommentarer: Huset uppmärksammades i fält. 
Efter första avbaning upptäcktes flera stolphål 
vilket ledde till att området banades av ännu en 
gång för att försöka hitta resterande anläggningar. 
Många stolphål i det här huset kom fram under 
den andra avbaningen. Omarbetning av huset har 
skett i rapportsituationen av Leif Karlenby.

Bockbredd

Bockpar (från N) Bockbredd
Par 1: A541 22/A20077 2,3

Par 2: A53278/A51 223 2,0

Par 3: A50624/A41537 2,0

Par 4: A51142/A20123 1,9

Par 5: A51133/- -

Spannlängd

Västra raden Östra raden
Gavel - 1 2,1 2,9

1 - 2 3,1 2,2

2-3 1,5 1,6

3-4 4,0 4,0

4-5 1,5 (1,8)

5 - Gavel 2,2 (1,8)
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Hus 7a

Hus 7b

Figur ij.Husya&yb. 
Figure 37. House ya &yb.

ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 5 IO7



Läge: x: 6 657 394 y: 1 601 473. Huset låg på ter
rassen nedanför/söder om den nordöstra kullen på 
område B
Yttre form: Raka långsidor, gavlar med run
dade hörn (?)
Storlek: cirka 13 x 6,5 meter (uppskattat yttre 
mått), inre takbärande konstruktion (cirka 9,5 x
3,5 meter, uppskattat inre mått)

Yta:85 m2

Inre takbärande konstruktion: Huset hade 
fyra bockpar. Bockbredden var mellan 3,3 - 3,5 me
ter med ett medelvärde på 3,4 meter. Mittskeppet 
var förhållandevis jämnbrett. I det östra, fjärde pa
ret fanns endast ett stolphål bevarat. Det sydöstra 
hörnet av huset verkar vara stört, samma fenomen 
kan för övrigt iakttas på hus 7a. I detta område 
saknas helt anläggningar och möjligen kan detta 
vara en följd av den gamla väg som sträckt sig över 
området i NV-SO riktning.

Längden på spannen varierade mellan 2,7 - 3,5 
meter med ett medelvärde på 2,9 meter. Spann
längden var ungefär lika över hela husets längd.

I plan var sex stolphål rundade och ett ovalt. 
I profil var fem stolphål skålformade och två var 
oregelbundna. Djupet på stolphålen varierade 
mellan 0,14 - 0,25 meter. Det västligaste paret var 
något grundare (0,14) än de övriga som alla var 
0,20-0,25 meter djupa.
Den takbärande konstruktionens form: Rak 
Väggkonstruktion: Inga stolpar fanns som 
kunde passa in i konstruktionen, eventuellt kan 
två anläggningar som avförts utgöra resterna efter 
stolphål i den norra väggen, A20097 och A50211).
Gavelkonstruktion: - 

Ingång-

Övriga konstruktionsdetaljer: I området 
fanns många härdar och kokgropar, men ingen 
passar in i huset. Sannolikt utgör hus 7b, härd- och 
kokgropsområdet samt hus 7a tre, från varandra 
urskiljbara faser på platsen (se datering nedan). 
Anläggningarnas fyllning: Förutom ett av

Hus 7b
Typ: Treskeppigt långhus
Undertyp: Överbalanserat (52 %)
Orientering: V-O (ioo°)

stolphålen som hade svart fyllning hade alla stolp
hålen en fyllning av grå till gråbrunt morängrus. 
Ett stolphål hade stenskoning och två innehöll 
skärv- och skörbränd sten.
Fynd: Obrända ben, bränd lera och lerklining och 
ett kvartsavslag.

Datering: Ett kolprov i stolphål A20107 har da
terats till bronsålderns period III (1260-1050 d Kr; 
Ua-27277). Typologiskt kan huset först verka höra 
hemma i yngre bronsålder (Karlenby 1996:108, typ 
3E), men kan också vara en kortare variant av hus 
3A och i så fall passar dateringen bra. Stratigrafiskt 
förefaller huset att höra till den tidigaste fasen på 
platsen. Följt av härd- och kokgropsaktiviteter av
slutas bosättningen på platsen av hus 7a som typo- 
logiskt hör hemma i förromersk järnålder.
Prover: Kolprov i A20107.
Kommentarer: Huset uppmärksammades inte i 
fält. Efter första avbaning upptäcktes flera stolphål 
vilket ledde till att området banades av ännu en 
gång för att försöka hitta resterande anläggningar. 
Många stolphål i det här huset kom fram under 
den andra avbaningen. Huset identifierades först i 
rapportfasen av Leif Karlenby.

Bockbredd

Bockpar (från V) Bockbredd
Par 1: A44914/A50320 3,3

Par 2: A50634/A54141 3,3

Par 3: A50644/A43330 3,5

Par 4:A54122/A20107/- -

Spannlängd från

Norra raden Södra raden

Gavel - 1 - -

1 - 2 3,5 3,0

2-3 3,2 2,6

3-4 2,58 (2,7)

4 - Gavel - -
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Läge: x: 6 657 276 y: 1 601 462. Huset låg i 
före detta åkermark, söder om skärvstensflaket 
A28992. Huset var anlagt i lera.
Yttre form: Raka långsidor

Storlek: 17,5 meter långt (inre mått), 20,5 x 6,5
meter (uppskattat yttre mått)
Yta: 133 m2

Inre takbärande konstruktion: Huset 
hade fyra hela och två ”halva” bockpar. Den väs
tra delen måste därför betraktas som osäker. Bock
bredden var 2.7-3,5 meter med ett medelvärde på 
3,1 meter. Den största bockbredden fanns i mitten 
av huset, i övrigt var bockbredden mer eller min
dre densamma. Spannbredden var mellan 2,3-5,6 
(5,9) meter. I plan var alla tio stolphålen runda. I 
profil var tre stolphål skålformade, tre var u-for- 
made och tre hade flat botten med sneda kanter. 
Ett stolphål hade oregelbunden bottenform. Dju
pet på stolphålen varierade mellan (0,03) 0,14 och 
0,4 meter. Det grundaste stolphålet var registrerat 
som stolphålsbotten. I detta sammanhang kan det 
på grund av sitt läge i förhållande till den norra 
stolphålsraden tas med som stolphål.
Den takbärande konstruktionens form: 
Rak (med en liten breddning på mitten).

Väggkonstruktion: Tre stolpar A4783o,Ä47868 
och A80784 kan ha tillhört den norra långväggen, 
den västligaste av dem utgör en hörnstolpe. 
Gavelkonstruktion: -

Ingång: Stolparna A47526 och 49904 kan ut
göra en ingång.
Övriga konstruktionsdetaljer: En kok
grop A12452 låg i mittskeppet.
Anläggningarnas fyllning: Stolphålens 
fyllning bestod av gråbrun till svartbrun lera och 
flera av dem innehöll skärvsten och skörbränd 
sten. Hälften av stolphålen innehöll även sot men 
bar två innehöll kol. Tre av stolphålen hade sten- 
skoning.
Fynd: Inga fynd finns från stolphålen. 
Datering: Ett kolprov i kokgrop A12452 har

Hus 8
Typ: Treskeppigt långhus.

Undertyp: Balanserat (48 %).
Orientering: SV-NO (700).

*4C-daterats till bronsålder period IV, 1050-920 
f.Kr. (Ua-27465). Typologiskt bör typen placeras 
i övergången mellan äldre och yngre bronsålder. 
Närmast hör det till typ 3D som dateras till tiden 
strax efter 1000 f.Kr. (Karlenby 1996:108). 
Prover: I stolphålen är makrofossilprover tagna 
och analyserade, inga förkolnade fröer påträffades. 
Kolprov finns från härden A42516 och kokgropen 
A12452.
Kommentar:

Bockbredd

Bockpar (från Ö) Bockbredd
Par 1: A80800/A80809 3,0

Par 2: A42535/A80826 3,2

Par 3: A47838/A51460 2,7

Par 4: A50699/A48285 3,5

Par 5: A80567/- -

Par 6: A47500/- ■

Spannlängd

Norra raden Södra raden
Gavel - 1 -

1 - 2 5,4 2,3

2-3 3,3 2,7

3-4 3,4 3,2

4-5 5,6 (5,9)

5-6 2,5 (2,3)

109ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 5



-6657280

-6857275

Figur 38.Hus8. 
Figure 38. House 8.

Hus 9
Alternativ 1:

Typ: Fyrstolpshus 
Undertyp: -

Orientering: S-N (a = o°, b = o°, c =315°) 

Läge: x: 6 657 427 y: 1 601 476 
Yttre form: Fyrkantig, raka sidor (a-b). 

Storlek: a = 4,3 x 4,3 m
b = 5,0 x 4,7 m (inre takbärande 

konstruktion), 8x7m (yttre skärvstensvall)
Yta: a = 18,5 m2

b = 56 m2 (yttre mått)
Inre takbärande konstruktion: Hus a 
hade fyra takbärande stolphål efter hörnstolpar, 
A52054, A53Ó79, A54087 och A54286. Hus b be
stod av fyra takbärande stolpar, precis som hus a, 
men något förskjutet mot söder. Stolparna som 
ingick var A82568, A54645, A54418 samt A54490 
(den senare i graven A20538).

I plan var stolphålen runda eller ovala. Djupet 
varierade mellan 0,15 - 0,6 meter. 
Väggkonstruktion: Endast hus b hade några 
spår efter en vägg, i detta fall A54418 och A82593 -

två skärvstensvallar som genom sin skarpa L-form 
antyder att de avsatts på insidan av en vägg eller 
ett hushörn.
Gavelkonstruktion: Se ovan under väggkon
struktion.
Ingång: -

Övriga konstruktionsdetaljer: - 

Anläggningarnas fyllning: Stolphålens 
fyllning bestod mestadels av brun till mörkbrun 
silt, endast ett par hade en fyllning av morängrus. 
Stolphålen hade stenskoning, tre innehöll skärv
sten, kol och sot hörde till ovanligheterna i fyll
ningen.
Fynd: Keramik, bränd lera, mycket lerklining 
samt brända och obrända ben.
Datering: Ett kolprov i stolphål A52054 har 14C- 
daterats till bronsålder period IV, 1130-1000 f.Kr. 
(Poz-5815).
Prover: Makrofossilprover har tagits i tio av 
stolphål och kolprover i fyra. Ett kolprov har an
vänts för dateringen av A52054.
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Kommentar: Husets funktion verkar lite osäker. 
Aktiviteterna kring huset och kullen diskuteras 
närmare i ett separat kapitel. Med tanke på stolp- 
hålens storlek är det möjligt att huset hade en sär
deles annorlunda konstruktion och att det använ
des vid speciella tillfällen, möjligen som kulthus.

Alternativ 2:

Typ: Fyrstolpshus 
Undertyp: - 

Orientering: S-N = o°
Läge: x: 6 6$y 427 y: 1 601 476 
Yttre form: Fyrkantig, raka sidor.
Storlek: 7,9X8,! m inre konstruktion 4,3x4,3 m 
Yta: ca 64 m2

Inre takbärande konstruktion: Huset hade 
fyra mycket kraftiga takbärande stolphål efter den 
inre konstruktionen, A52054, A53679, A54087 och

A54286. Stolphålen stenskodda och hade diame
trar på 1,0-1,2 meter och var 0,40-0,75 meter dju
pa. Mellan de båda paren fanns också två stolphål 
som kan ha tillhört konstruktionen eller ha tillhört 
en annan äldre eller yngre konstruktion, de båda 
kraftiga stolphålen A82568 och A54684. Även det 
mindre stolphålet A54634 kan ha ingått i någon 
inre konstruktion, anläggningen låg mitt i det nor
ra stolpparet. Längs med den inre konstruktionens 
västra och norra sida fanns dessutom ett stråk eller 
flak med skärvsten (A82593) som antagligen indi- 
kerar en avgränsning av den inre konstruktionen; 
exempelvis en plattform i mitten eller bänkar som 
har legat på stråktes utsida. Det fanns dock inga 
spår av en inomhus placerad härd. 
Väggkonstruktion: Klara spår av väggkon
struktionen fanns kvar. Dels var ytan stenröjd och 
alla uppstående stenar saknades inom en kvadrat 
på cirka 8,5x8,9 meter med samma form som den 
inre takbärande konstruktionen. Längs den västra

Arkeologiskt objekt

Figur 39. Hus pa & pb. 
F1GURF.39. House pa &pb.
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och norra kanten fanns antydningar till stenrader. 
Längs den västra väggen och det sydöstra hushörnet 
låg skärvstensflak A81568 som utgjorde en tydlig 
avgränsning i fält. I flaket fanns dessutom de något 
avvikande skärvstensraderna A16092 och A16301. 
Enstaka stolphål påträffades dessutom vid framfö
rallt den andra avbaningen av området. Till dessa 
hör hålen efter hörnstolparna A16284 och A54418, 
väggstolparna A54742?, A54758, A55065, A82550 
samt ingångsstolparna A54490 co A81701. 
Gavelkonstruktion: Se ovan under väggkon
struktion.
Ingång: Stolphålen A54490 och A81701 indike- 
rar en ingång på den södra sidan av huset. Detta 
understrykes också av skärvstensflaket A8i5Ö8:s 
form. Flakets västra avslutning förlängd mot norr 
bildade ett avtryck efter väggen och dörrhålet. 
Övriga konstruktioner: Tunnare skärv
stensflak som låg längs med husets sydöstra hörn 
(A81568) och i det nordvästra hörnet av den inre 
stolpkonstruktionen (A82593). 
Anläggningarnas fyllning: Stolphålens 
fyllning bestod mestadels av brun till mörkbrun 
silt, endast ett par hade en fyllning av morängrus. 
Åtta av stolphålen hade stenskoning, tre innehöll 
skärvsten, kol och sot hörde till ovanligheterna i 
fyllningen.
Fynd: I husets sydvästra hörn rikligt med kera
mik. Stora mängder av bränd lera och lerklining 
fanns längs den västra väggen samt i något mindre 
omfattning utanför husväggarna i norr och sydöst. 
Kulturlagret inne i huset hade dessutom rikligt 
med brända ben.
Datering: Ett kolprov i stolphål A52054 har 
14C-daterats till bronsålder period IV, 1130-1000 
f.Kr. (Poz-5815) Husets sydvästra del överlagras 
dessutom av stensättningen som tillhör blockgra
ven A20538. Brända ben från denna brandgrav har 
daterats till 770-410 f.Kr, det vill säga till period 
V-VI. Graven överlagrar bland annat det äldre 
stolphålet till väggstolpen A54490.
Prover: Makrofossilprover har tagits i tio av 
stolphålen och kolprov i fyra. Ett kolprov har an
vänts för dateringen av A52054. Prover i det syd
västra hörnet ha huset innehöll rikligt med förkol
nad säd (se Ranheden i denna volym).

Kommentar: Husets läge och utseende är inte spe
ciellt vanligt för ordinära bostadshus. Aktiviteterna 
kring huset och kullen diskuteras närmare i ett sepa
rat kapitel. Med tanke på stolphålens storlek bör hu
set ha haft en kraftig övre konstruktion, såvida inte 
storleken beror på flera omgrävningar av stolphålen, 
lerkliningens förekomst i alla faser i det närbelägna 
kulturlagret A20511 tyder på att huset eller husen 
har blivit nedbränt/brända flera gånger. Dessutom 
finns flera stolphål som tyder på att det kan ha fun
nits fler stolpburna konstruktioner på platsen. Möjli
gen skulle A16292, A54684 och A82568 tillsammans 
med en omstolpning av A52054 kunna vara ytterli
gare en konstruktion eller en fyrstolpskonstruktion.

Fynden och konstruktionen talar annars för att 
huset användes vid speciella tillfällen, bland annat 
måltider, då särskilt rituella måltider.

HuslO
Typ: Treskeppigt långhus.
Undertyp: Underbalanserat (40 %) 
Orientering: Ö-V (2750) 
läge: x: 6 657 234,5 y: 1 601 578. Huset var beläget 
i åkermark strax norr om ett impediment med flera 
terrasseringar (RAÄ 116). Huset var anlagt i lera. 
Yttre form: Förmodligen utåtbuktande långsi
dor och raka gavlar.
Storlek: cirka 17 x 5,6 meter (bredden vid ga
veln, bredd ”mittskepps” cirka 8,5 meter)
Yta (beräknad på hus med buktande väg
gar): 103 m2.

Inre takbärande konstruktion: Huset hade 
fyra bockpar, A53557/A53593 tillhörde husets väs
tra gavel, A53508/A53521 och A53433/A53480 stod 
centralt mellan gavlarna och A53407/A53394 till
hörde husets östra gavel. Bockbredden var 2,3 me
ter och spannlängden varierade mellan 5,4-6 me
ter. I plan var sju stolphål runda och ett var ovalt, 
till storleken varierade de mellan 0,75-0,88 meter i 
diameter. I profil hade sex av stolphålen flat botten 
och sneda kanter medan två stolphål var skålfor- 
made. Djupet varierade mellan 0,22-0,45 meter. 
Den takbärande konstruktionens form: Rak 
Väggkonstruktion: Spår av väggkonstruk
tionen fanns endast i form av ett stolphål efter en 
stolpe A53534 i den norra väggen.
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Gavelkonstruktion: Rester efter åtta tydliga 
gavelstolpar hittades, fyra i vardera gavel. Till den 
västra gaveln hörde A53545, A53557, A53593 och 
A53604 och till husets östra gavel hörde stolphål 
A53394, A53407, A53423 och A53468. Fyra av 
dessa var takbärande bockpar A53557/A53593 och 
A53407/A53423 och övriga fyra stolphål var rester 
efter hörnstolpar. I plan var tre av hörnstolparna 
runda, ett var oregelbundet och storleken varie
rande mellan 0,5-0,72 meter i diameter. I pro
fil var två stolphål skålformade och två hade flat 
botten och sneda kanter. Djupet varierade mellan 
0,23-0,44 meter.
Ingång: -

Övriga konstruktionsdetaljer: I husets 
centrala del intill det nordöstra av stolphålen till de
takbärande stolparna fanns en anläggning A53493, 
vilken också tolkades som ett stolphål. Detta kun
de inte föras till huskonstruktionen. Intill den 
västra gaveln fanns en anläggning A53580 som 
bestod av an samling stenar. Anläggningen tol
kades vid undersökningen som en naturbildning. 
Strax öster om huset låg resten av en härd A53379. 
Väster om huset låg ytterligare stolphål A53363, 
A53570, A53628, A53640 samt en grop A53445. 
Anläggningarnas fyllning: Stolphålens

1601570 1601575
6657240- + +

fyllning bestod av gråbrun- till brungrå lera och 
alla utom ett var stenskodda. Kol påträffades i åtta 
av stolphålen och ett av dem innehöll sot.
Fynd: Fynd påträffades i ett av stolphålen A 53521. 
Fynden bestod av ben, bränd lera och tegel.
Datering: Ett kolprov i stolphål A53407 har 
14C-daterats till romersk järnålder, 240-380 e.Kr. 
(GrN-28658). Typologiskt hör huset hemma i ro
mersk järnålder. De raka gavlarna kan möjligen 
antyda en placering i sen romersk järnålder.
Prover: Oanalyserade kolprover finns i A53394, 
A53423, A53480, A53521 A53545 och A53593. 
Makrofossilprover är analyserade.
Kommentar: Stolphålen i den södra delen av 
hus 10 var något grundare än de i den norra delen, 
vilket var ett resultat av ojämn plöjning. Möjligen 
kan den raka gavelkonstruktionen antyda att des
sa varit byggda med s.k. stavteknik, som de gamla 
stavkyrkorna i Norden (Karlenby 2005) eller i 
skiftesverk som vid boplatsen i Görla (Eriksson 
19??). De raka gavlarna antyder också en rak tak
konstruktion, till skillnad från tidigare byggnader 
som sannolikt varit halvvalmade.

Huset skall snarare ses i samband med hus- 
grundsterrasserna på RAÄ 116 än med den äldre 
bosättningen vid Ryssgärdet (Eriksson 2005).

1601580 1601585
+ + -6657240

-6657235

Figur 40. Hus 10.
F i G ur E4C. House 10.
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Bockbredd från väst

Bockpar Bockbredd

Gavel 2,3

Par 1 2,3

Par 2 2,3

Gavel 2,3

Spannlängd från väst

Norra raden Södra raden

Gavel - 1 5,7 5,5

1 - 2 5,4 6,0

2 - Gavel 5,7 5,6

Hus 11a
Typ: Tvåskeppigt långhus 

Undertyp: Mesula 

Orientering: N-S
Läge: x: 6 657 385 y: 1 601 426. Huset var belä
get på krönet av en naturlig moränkulle som varit 
skogbevuxen.
Yttre form:

Storlek: cirka 10,5 x 3,3 meter.

Yta:35 m2

Inre takbärande konstruktion: Huset 
hade tre takbärande mittstolpar A889, A15801 och 
A47136. Spannlängden var 3,5 meter respektive 
4,0 meter. I plan var ett stolphål oregelbundet, ett 
runt och ett ovalt. I profil var två stolphål skålfor- 
made och ett var oregelbundet. Djupet varierade 
från 0,23 - 0,50 meter.
Den TAKBÄRANDE KONSTRUKTIONENS FORM:
Rak, mittås.
Väggkonstruktion: Sex stolpar var bevarade i 
den västra långväggen (A44854, A52868, A49019, 
A6324, A42907 och A53208, varav två var hörnstol
par, A44854 och A53208). I den östra delen var den 
nordöstra hörnstolpen bevarad samt en väggstolpe.
Gavelkonstruktion: Gavlarna har förmodli
gen varit raka att bedöma utifrån hörnstolparna.
Ingång: Någon ingång syns ej, utifrån fyndsprid
ning och fosfatvärden kan man anta att det funnits 
en ingång på vardera långsidan.

Konstruktion: Huset var ett mesulahus. Längs

med moränkullen, öster om huset låg flera kraf
tiga terrasseringar A45480, A45490, A45508 och 
A45527. En terrassering A45396 gick in i den 
tänkta huskonstruktionen. Kulturlager A23806 
låg till största delen inne i husn och begränsades i 
öster av terrasseringen A45396.
Övriga konstruktionsdetaljer: Stolphå- 
lens fyllning var varierande och bestod av gråbrun 
till mörkgrå sand. Två av stolphålen hade stensko- 
ning ett saknade detta, ett av stolphålen innehöll 
sot och kol.
Fynd: Bränd lera, brända ben, ett avslag av kvarts, 
två fragment av keramik samt ett fragment av en 
gjutform.

Datering: Huset är stratigrafiskt äldre än hus 
11b. Ett kolprov i stolphål A889 har 14C-daterats 
till bronsålder period V, 900-800 f.Kr. (Ua-27462), 
men hör förmodligen till hus b. Ytterligare två 
förhistoriska 14C-dateringar finns från området 
(GrN-28567 och Poz-5823). Dessa ger dels en date
ring till bronsålderns period III-IV och dels förro
mersk järnålder. Om man jämför detta med fasin
delningen för området kring hus 7a och b, skulle det 
äldsta provet överensstämma med fas II (hus 11a?), 
det mellersta med fas III (hus 11b) och det yngsta 
med fas IV (kokgropar och skärvstenslager).
Prover: Kolprov togs i A889 och har skickats iväg 
på analys. Dateringen hör till hus 11b (se nedan).
Kommentar: Husets takbärande konstruktion 
med tre takbärande stolpar bygger på att stolp- 
hålet A889 egentligen består av två stolphål. Be
skrivningen av anläggningen innehåller ingen så
dan information, men av profilritningen kan man 
göra den tolkningen.

Runt huset fanns ett antal stolphål som kan 
kombineras ihop till en hägnad som omsluter hu
set. Möjligen utgör dessa en hägnad som hägnar 
in huset plus den förmodade aktivitetsytan väster 
om detta. Hägnaden kan höra antingen till hus a 
eller b eller båda.

Spannlängd (från S) (m)

Gavel - 1 0,7

1 -2 3,5

N
O I CO 4,0

3 - Gavel 2,3

114 ARKEOLOGI F.4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 5



Hus lib
Typ: Treskeppigt långhus 
Undertyp: Underbalanserat (36 %) 
Orientering: N-S (30)
Läge: x: 6 657 385 y: 1 601 426. Huset var belä
get på krönet av en naturlig tnoränkulle som varit 
skogbevuxen.
Yttre form:

Storlek: cirka 7,5x5,5 meter (uppskattat yttre 
mått).

Yta: 38,5 m2

Inre takbärande konstruktion: Huset hade 
två bockpar A24609/A889 och A42933/A47253. 
Bockbredden var 2,0-2,2 meter med ett medelvärde 
på 2,1 meter. Spannlängden var 3,9 meter. I plan var 
tre stolphål runda och ett var ovalt. I profil var alla 
stolphålen skålformade. Djupet varierade från 0,10 
- 0,35 meter. De två djupare stolphålen återfanns i 
den östra raden och de två grundare i den västra. 
Den takbärande konstruktionens form: Rak 
Väggkonstruktion: Tre möjliga väggstolpar 
(A39221, 41485, A52878 samt A49019) fanns inn
anför den raka stenraden (se nedan) som förmod
ligen utgjort en del av gavelkonstruktionen. 
Gavelkonstruktion: Rester hittades efter en lagd 
stenrad A15Ó92, som bildade en gavel och avgränsade 
husets norra del. Tillsammans med de tre stolparna 
utgör den resterna efter en gavelkonstruktion. 
Ingång: En klart markerad ingång på den östra 
sidan, genom stenpackningen som leder fram till en 
punkt mitt på den östra gaveln. Möjligen kan man 
utifrån fyndspridning och fosfatkartering också 
tänka sig en ingång mitt på den västra långsidan. 
Konstruktion: Huset var ett sidsulahus och hade 
en stenkonstruktion vid den norra gaveln. Längs 
med moränkullen öster om huset låg flera kraf
tiga terrasseringar A45480, A45490, A45508 och 
A45527. En terrassering A45396 gick in i den tänkta 
huskonstruktionen. Kulturlager A23806 låg till en 
betydande del inne i husn och begränsades i öster 
av terrasseringen A45396. Lagret var som tjockast i 
östra delen och det kan därför ha varit svårt att upp
täcka stolphål tillhöriga den östra långväggen
Övriga konstruktionsdetaljer: Stenrader i 
norr och öster.

Anläggningarnas fyllning: Stolphålens 
fyllning var varierande och bestod av gråbrun till 
mörkbrun silt. Två av stolphålen hade stenskoning, 
två innehöll skärvsten och ett innehöll sot och kol.
Fynd: Bränd lera, brända ben, ett avslag av kvarts, 
två fragment av keramik samt ett fragment av en 
gjutform.
Datering: Typologiskt är huset svårplacerat, då 
det är så litet. I princip utgör det egentligen ett 
fyrstolpshus, men här finns spår efter yttre väg
gar bevarade. Fyrstolpshus kan dateras från yngre 
bronsålder och framåt. Ett kolprov i stolphål A889 
har HC-daterats till bronsålder period V, 900-800 
f.Kr. (Ua-27462). Detta bör kunna föras till hus 
b. Ytterligare två förhistoriska 14C-dateringar finns 
från området (GrN-28567 och Poz-5823). Dessa 
ger dels en datering till bronsålderns period III- 
IV och dels förromersk järnålder. Om man jämför 
detta med fasindelningen för området kring hus 
7a och b, skulle det äldsta provet överensstämma 
med fas II (hus 11a?), det mellersta med fas III 
(hus 11b) och det yngsta med fas IV (kokgropar 
och skärvstenslager).
Prover: Kolprov togs i A889 och har skickats 
iväg på analys.
Kommentar: Se hus a.

Bockbredd

Bockpar (från S) Bockbredd
Par 1: A24609/A889 2, 2

Par 2: A42933/A47253 2, 1

Spannlängd

Västra raden Östra raden
Gavel - 1 (1,2) (1,0)

1 - 2 3,8 4,2
I 2 - Gavel

(1,7) (1,7)
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* 40588

# 52937

Figur 41. Hus 11a & 11 b. 

F1GURE41 .House 11a &11 b.
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Hus 12
Typ: Fyrstolpshus/stacklada alternativt del av 
långhus?

Undertyp: -

Orientering: N-S
Läge: x: 6 657 266 y: 1 601 516

Yttre form: Rektangulär, raka lång- och kort
sidor.
Storlek: 3,5 x 2,3 meter (inre mått)
Yta: 8 m\ Inre takbärande konstruktion: Huset 
hade tre bevarade takbärande hörnstolpar A38404, 
A49317 och A53653.1 plan var alla stolphålen run
da och storleken varierade från 0,2-0,42 meter i 
diameter. I profil var ett stolphål u-format, ett var 
spetsigt och ett hade flat botten med raka kan
ter. Djupet varierade mellan o,2-0,3 meter. Inga 
spår efter ett fjärde stolphål kunde konstateras på 
grund av att det förmodligen låg utanför dräne- 
ringsschaktet.
VÄGGKONSTRUKTION: - 

Gavelkonstruktion: -

Övriga konstruktionsdetaljer: En ned
gravning A38392, som låg strax norr om huset, 
kan ha tillhört konstruktionen eller åtminstone 
haft ett samband med den.
Anläggningarnas fyllning: Stolphålens 
fyllning bestod av mörkbrun till gråbrun lera.
Fynd:-

Datering: Inga dateringar finns.
Prover: -

Kommentar: Osäker tolkning. Stolphålen i hu
set har hittats på en yta i ett fyra meter brett drä- 
neringsschakt. Hur det såg ut utanför detta schakt 
är okänt. Stolphålen skulle även kunna härröra 
från ett treskeppigt hus där A49317/38404 bildade 
ett bockpar i nord - sydlig riktning alternativt att 
A38404/A53653 bildade ett bockpar i öst - västlig 
riktning. Bockbredden mellan A49317/38404 var 
2,3 meter och 3,5 meter mellan A38404/A53653.
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Hus 13
Typ: Treskeppigt långhus 
Undertyp: Underbalanserat 
Orientering: NV-SÖ
Läge: x: 6 657 304 y: 1 601 483. Huset var belä
get i åkermark och var anlagt i lera.
Yttre form: Raka långsidor
Storlek: 7,5 meter långt (inre mått) 13,7 x 5,5 
meter? (uppskattat yttre mått)

Yta: 75 m2 (uppskattad yta)

Inre takbärande konstruktion: Huset hade 
ett säkert bockpar och A36576/A36540 samt två 
mer osäkra bockpar A36512/A49453 och A39380/ 
A36553. Bockbredden var i alla de tre fallen 2 
meter. Lämningar efter ensamliggande stolphål 
A36529, A36589 och A36626 tillhörande den syd
västra takbärande stolpraden, pekar på ytterliggare 
tre bockpar. Spannlängden var o,9-2,6 meter, med 
ett medelvärde på 1,7 meter. Ytterligare två en
samliggande stolphål A36467 och A49477 låg 3-5 
meter nordväst om bockpar A36512/A49453 och 
skulle eventuellt kunna tillhöra den takbärande 
konstruktionen. I plan var majoriteten, sex stolp
hål, runda och ett var ovalt och i storlek varierade 
de från o,3-0,6 meter i diameter. I profil var tre 
stolphål u-formade, två skålformade, en var spet
sig och en var oregelbunden. Djupet på stolphålen 
varierade från o,1-0,4 meter. Två stolphål A4695 
och A4682 från förundersökningen, hittades på 
samma ställe som bockpar A39380/A3Ó553.
Den takbärande konstruktionens form: 
Krokig
Väggkonstruktion: - 

Gavelkonstruktion: - 

Ingång: -

Övriga konstruktionsdetaljer: En härd 
A3Ó480 låg i kanten på husets nordvästra gavel. 
Dateringen pekar emellertid på att härden är yng
re än huset.
Anläggningarnas fyllning: Stolphålens fyll
ning bestod av mörkbrun- till mörk gråbrun lera. 
Tre stolphål innehöll skärvsten och skörbränd sten 
och enstaka obränd sten. Tre stolphål hade även 
stenskoning.
Fynd: Bearbetat ben och obränt ben.
Datering: Ett kolprov i stolphål A36512 har
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14C-daterats till bronsålder period III, 1370-1130 
f.Kr. (Poz-5818). En annan datering kommer från 
härd A36480, daterad till bronsålder period IV, 
1130-940 f.Kr. (Poz-5902).
Prover: Inga makrofossilprover har analyserats.
Kommentar: Stolphålen i huset har hittats på 
en begränsad yta där ett fyra meter brett dräne- 
ringsschakt lades och detta medförde en obefintlig 
chans att eventuellt hitta fler takbärande bockpar 
eller väggstolpar som kan ha tillhört huset. Hur 
det såg ut utanför detta schakt är okänt. På grund 
av tidsbrist kunde ingen utvidgning göras då om
rådet föreföll vara anläggningstätt med flera kon
struktioner.

En alternativ tolkning är att stolphålen A36512/ 
A36576 och A49453/A3Ó540 bildade två bockpar 
tillhörande ett underbalanserat långhus som låg i 
nordöstlig - sydvästlig riktning. Bockbredden var 
i detta fall 2,6 meter.

Bockbredd från nordväst

Bockpar Bockbredd
Par 2: A36576/A36540 2,0

Osäkra bockpar
Par 1: A36512/A49453 2,0

Par 3: A39380/A36553 2,0

Spannlängd från nordväst

Nordöstra raden Sydvästra raden
Gavel - 1

1 - 2 2,6 1,6

2-3 1,4 1,1
3-4 0,9

4-5 2,2

5-6 1,9

Gavel

Hus 14
Typ: Treskeppigt långhus 
Undertyp: Överbalanserat (55 %) 
Orientering: NV-SO (295°)
Läge: X: 6 657 110 y: 1 601 420.

Yttre form: Raka långsidor och förmodligen 
rundade gavlar, NV gaveln kan vara antydd av det 
NV därom liggande steniga områdets form.
Storlek: 13,5x7,5 m 
Yta:101m2
Inre takbärande konstruktion: Rester ef
ter fem bockpar. Bockbredden var 3,5-4,4 meter, 
med ett medelvärde på 4 meter. Förutom i det 
västligaste paret var bockbredden relativt jämn. 
I det västra paret var bockbredden anpassad den 
p.g.a. stenområdet skeva gaveln. Spannlängden 
var 1,0-4,5 meter. I plan var fyra stolphål runda, 
fyra var ovala, ett var oregelbundet och ett saknade 
uppgift. I profil var fyra stolphål skålformade, två 
var u-formade, tre var oregelbundna och ett hade 
flat botten med raka kanter. Djupet varierade från 
0,15-0,3 meter.
Den takbärande konstruktionens form: Rak
Väggkonstruktion: eventuellt fanns två vägg
stolpar bevarade (A22733 och A43668)
Gavelkonstruktion: Förmodligen var gavlar
na rundade, se formen mot stenigt område.
Ingång: -

Övriga konstruktionsdetaljer: En härd 
A18699 låg i husets nordvästra del och kan ha till
hört huset. Ännu en härd A14213 ligger inom hu
sets avgränsning placerad i det större ”rummet” i 
husets östra del.
Anläggningarnas fyllning: Stolphålens 
fyllning bestod av mörkbrun till mörk gråbrun 
lera. Nio av dem innehöll skärvsten och skörbränd 
sten. Åtta av de tio stolphålen efter den takbäran
de konstruktionen var stenskodda.
Fynd: Bränd lera, lerklining, sintrad lera och oi
dentifierat bränt ben.

Datering: Ett kolprov i stolphål A19038 har 14C- 
daterats till bronsålder period III, 1190-1000 f.Kr. 
(Ua-27461). Typologiskt hör huset närmast hemma 
i yngre bronsålder (Karlenby 1996:108, typ 3E; se 
även Ståhlbom m.fl. 1998 Angående s.k. Pryssgårds- 
hus). Stratigrafiskt kan huset vara yngre än hus 5.
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Prover: Kolprov har tagits i stolphål A21219, 
A19038 och A43658. Kolprovet från A19038 har 
analyserats. Övriga kolprover samt alla makrofos- 
silprover är oanalyserade.
Kommentar: Huset överlagrades av hus 5.14C-da- 
teringen till mellersta bronsålder kan möjligen bero 
på att äldre material från platsen har daterats.

Bockbredd

Bockpar (från V) Bockbredd (m)
Par 1: A21948/A18718 3, 6

Par 2: A22453/A 1 8729 4, 4

Par 3: A18688/A21219 4, 0

Par 4: A43738/A19038 3, 8

Par 5: A14190/A43658 4,3

Spannlängd

Norra raden Södra raden
Gavel - 1 1,5 1,0

1 - 2 1,0 2,0

2-3 2,0 2,1

3-4 2,2 1,8

4-5 3,8 4,5

5 - gavel 1,8 1,3

Hus 15
Typ: Tvåskeppigt långhus (mesulakonstruktion) 
(se hg. 48)
Undertyp: -

Orientering: NNÖ-SSV (740)

Läge: x: 6 657 299 y: 1 601 408.
Yttre form: Något trapetsoid 

Storlek: 26x7 meter 

Yta:182 m2

Inre takbärande konstruktion: Bestod av 
sju takbärande stolpar som bildade en rak rad av 
takbärande stolpar. Spannlängden varierade mel
lan 2,5 och 7,6 meter med ett medelvärde på 4,2 
meter. I plan var fyra av stolphålen ovala, ett var 
runt och ett var oregelbundet. I profil var fyra 
stolphål ovala, ett runt och ett oregelbundet. Dju
pet varierade från 0,15-0,28 meter. En anläggning 
(A10123) har registrerats som ”utgår” och saknar 
uppgifter.
Den takbärande konstruktionens form: Rak
Väggkonstruktion: Tre stolphål kan ha till
hört den norra väggkonstruktionen och ett stolp
hål den södra väggen.

-6657305

Figur 42.Hus 14. 
Figur E42. House 14.
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Hus 15

Hus 16

(Hus 15)

Figur 43.Hus 15 &16. 

F1GURE43 .House 15&1Ó.
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Gavelkonstruktion: Inga spår efter gavelkon
struktioner finns bevarade, typologiskt skall den 
dock vara rak.
Ingång: Möjligen på södra sidan mitt för stolpe 5 
och 6. Det kortare avståndet antyder en ”farstu”.
Övriga konstruktionsdetaljer: I det störs
ta spannet mellan stolpe 4 och 5 fanns en mindre 
mörkfärgning med skärvig sten, kol och sot i fyll
ningen. Den hade dessutom plan botten. Detta 
kan möjligen vara resterna efter en eldstad. Läget 
är i alla fall lämpligt.
Anläggningarnas fyllning: Stolphålens 
fyllning bestod av brun till mörkbrun lera och 
gråbrun till brungrå lera. Två stolphål innehöll 
skärvsten och skörbränd sten och fyra hade sten- 
skoning.
Fynd: Bränd lera.
Datering: Inga dateringar finns. Typologiskt 
hör huset hemma i senneolitikum eller den äldsta 
bronsåldern (Karlenby 195)6:108, typ 2E). Sen- 
neolitisk keramik påträffades i området.
Prover: makrofossilprover har tagits men inga 
har analyserats, detta på grund av att huset inte 
visade några tecken på att brunnit.

Kommentar: Hus 15 är ett osäkert hus som går 
att tolka på flera olika sätt. Vid utformningen har 
dock lagts stor vikt vid att den takbärande kon
struktionen följde en rak linje (visst undantag gjor
des dock för det västligaste stolphålet). Spannet 
mellan stolpe 4 och 5 kan tyckas vara väl stort, men 
exempel på längder kring 7 meter finns från bland 
annat Fosie IV (Björhem & Säfvestad 1993:43 ff.).

Spannlängd (från V)
Gavel - 1 Hm?)

1 - 2 3,5

2-3 5,7

3-4 3,0

4-5 7,6

5-6 2,5

6-7 (gavel) 3,0

Hus 16
Typ: Fyrstolpshus/stacklada 
Undertyp: -

Orientering: NNO-SSV (210)

Läge: x: 6 657 304 y: 1 601 406.

Yttre form: Rektangulär, med raka lång- och 
kortsidor.
Storlek: 2,8 x 2 meter (inre mått).
Yta: 5,6 m2

Inre takbärande konstruktion: Huset hade 
fyra takbärande stolphål efter hörnstolpar A9300, 
A10010, A18985 och A46780.1 plan var två stolp
hål runda och två var ovala och till storleken var de 
0,3-0,55 meter i diameter. I profil var två stolphål 
skålformade, ett var u-format och ett hade flat bot
ten med sneda kanter. Djupet varierade från 0,12- 
0,26 meter.
Väggkonstruktion: Förmodligen i linje med 
de takbärande stolparna.
Gavelkonstruktion: Förmodligen i linje med 
de takbärande stolparna.
Ingång: -

Övriga konstruktionsdetaljer: -

Anläggningarnas fyllning: Stolphålens 
fyllning bestod av mellangrå till mörkgrå lera. 
Ett stolphål innehöll kol. Alla stolphålen innehöll 
skärvsten och tre av dem hade stenskoning.
Fynd: Oidentifierat bränt ben.
Datering: Inga dateringar finns.
Prover: Ett kolprov finns från A46780. Inga kol- 
eller makrofossilprover har analyserats.
Kommentar: Funktionen är osäker, troligen har 
denna hustyp använts som förrådsbyggnad/stacklada 
eller haft samband med någon form av hantverk.

Hus 17
Typ: Treskeppigt långhus 
Undertyp: Underbalanserat (42 %) 
Orientering: Ö-V (86°)
Läge: x: 6 657 284 y: 1 601 413.
Yttre form: Rak nordvägg och buktande syd
vägg (utåt)
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6657290- + + -6657290

6657280- +

Figur 44. Hus 17.

Figur k44. House 17.

Storlek: 16,6x6,2 meter 

Yta: 94,6 m2
Inre takbärande konstruktion: Huset hade 
ett säkerställt bockpar A10316/A10348 och ett mer 
osäkert A14393/A32306. Bockbredden i de två hela 
paren var 2,5 respektive 2,8 meter, med ett medel på 
2,6 meter. Spår av ett ytterliggare bockpar represen
teras av ett ensamt stolphål A8310 i den södra tak
bärande konstruktionen. Spannlängden varierade 
mellan 3,0-5,5 meter med ett medel på 4,1 meter. I 
plan var alla fem stolphålen runda eller rundande. I 
profil var två stolphål skålformade, ett var spetsigt, 
ett hade flat botten och sneda kanter och ett var ore
gelbundet. Djupet varierade från 0,11-0,28 meter. 
Den takbärande konstruktionens form: I 
den mån det var möjligt att iaktta (endast två hela 
par) var den rak.
Väggkonstruktion: fyra stolphål i den norra 
långväggen och fem i den södra utgör rester efter 
väggarna. Den norra förefaller ha varit rak, medan 
den södra buktat utåt på mitten. Två av stolparna 
i den södra väggen (A 10397 och A16997) kan ut
göra två ingångsstolpar.
Gavelkonstruktion: Gavlarna förefaller ha

varit rak, markerat genom de parallellt placerade 
hörnstolparna (A8280,124420 och A47091). 
Ingång: A10397 och A16997

Övriga konstruktionsdetaljer: Ett mindre 
stolphål A8299 skulle kunna tillhöra huset. En 
nedgravning A34014 ligger i husets södra sido- 
skepp. Eventuellt kan anläggningen ha samband 
med huset.
Anläggningarnas fyllning: Stolphålens 
fyllning bestod av svart till gråbrun och grå lera. 
Fyra stolphål innehöll skärvsten och tre hade sten- 
skoning.
Fynd: Enstaka fynd av bränd lera och oidentifie
rat bränt ben.

Datering: Ett kolprov i stolphål A10316 har 14C- 
daterats till bronsålder period III, 1260-1040 f.Kr. 
(Ua-27463). Typologiskt bör huset höra hemma i 
romersk järnålder, även om konstruktionen är be
tydligt klenare än till exempel i hus 10. Provet kan 
vara kontaminerat av äldre material.
Prover: Ett kolprov har tagits i A10316. Inga 
kol- eller makrofossilprover har analyserats.
Kommentar: Huset ligger i ett område där kul
turlagret kom att avbanas hårdare än vad som är
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a tr föredra. Det är dessutom svårt att iaktta stolp- 
hål i kulturlager. Detta kan ha fått till följd att 
anläggningar grävts bort utan att noteras (jfr. be
skrivning av hus 6).

Bockbredd

Bockpar (fr V) Bockbredd
Par 1: A8310 -

Par 2:A1031 6/A10348 2, 5

Par 3:A14393/A32306 2, 8

Spannlängd

Norra raden Södra raden
Gavel - 1 (4,8) (4,6)

1 - 2 (3,2) 3,7

2-3 5,5 5,0

3 - Gavel (3,0) (3,2)

Hus 18

Typ: Treskeppigt långhus 
Undertyp: Balanserat (49 %)

Orientering: NÖ-SV (720)
Läge: x: 6 657 296 y: 1 601 453.

Yttre form: Rak
Storlek: 32 meter långt (inre mått); 36x8 meter 
(uppskattat yttre mått)

Yta: 288 m2 (uppskattad yta)

Inre takbärande konstruktion: Huset hade 
elva möjliga bockpar och bockbredden var mellan 
3,9-4,5 meter med ett medelvärde på 4,1 meter. Bock
paren med den största bredden var relativt jämnt 
spridda över huset. Spannlängden varierade från 2,3-5 
meter, med ett medelvärde på 3,2 meter. Huset hade 
den största spannvidden i mitten av huset mellan par 
5 och 7. Där återfinns också husets härd (A51663). I 
plan var elva stolphål runda, sex ovala, två var ore
gelbundet samt två var oregistrerade. I profil var sju 
stolphål skålformade, fem stycken var U-formade, 
två hade plan botten och räta sidor, sex stycken var 
oregelbundet. Därutöver var två stycken oregistre
rade. Djupet varierade från 0,06-0,47 meter.
Den takbärande konstruktionens form: 
Oregelbunden men huvudsakligen rak.
Väggkonstruktion: Ett hörnstolphål i den

+ + -6657310

OBS! Skala 1:200

Figur 45.Hus 18. 
F1GURE45 .House 18.
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norra väggen samt fem stolphål i den södray. 
Gavelkonstruktion: Gavlarna var ej bevarade.
Ingång: Eventuellt representerad av A8678 och 
A52462 mitt på sydsidan.
Övriga konstruktionsdetaljer: Härden 
A51683 mitt i huset. Flera stolpar har stolpats om 
(par 5, den norra raden; par 7 - 9 i det södra den 
södra raden; samt möjligen A5563 i par 11 i den 
norra raden).
Anläggningarnas fyllning: Stolphålens 
fyllning bestod huvudsakligen av mellanbrun till 
grå lera. Tre stolphål innehöll kol, ett innehöll sot 
och nio skärvstensten. Åtta stolphål hade stensko- 
ning. Kolet kom i stolphål par 5-6, det vill säga de 
bar som omger härden!
Fynd: Obrända ben av får/get och nöt, bränd lera.

Datering: Ett kolprov i stolphål A47047 har 14C- 
daterats till bronsålder period IV, 1050-920 f.Kr. 
(Ua-27468). Typologiskt hör huset hemma i brons
ålderns period III/IV (Karlenby 1996:108, typ 3C). 
Bronsålderns längsta hus förekommer precis vid 
övergången mellan äldre och yngre bronsålder och 
efterföljs av avsevärt kortare hus (Karlenby 1994).
Prover: Kolprov har tagits i A47047, A51730, 
A51625 och A51664. Inga makrofossilprover har 
analyserats.
Kommentar: Ett av stolphålen A51664 sak
nar skriftlig dokumentation, dock finns ett foto 
där stolphålet avbildas. Till utseendet i profil är 
A51664 mycket lik det andra stolphålet i bockpa
ret, A51625. Utifrån fotot kan man sluta sig till att 
A51664 var cirka 0,3 meter djupt.

Bockbredd från sydväst

Bockpar Bockbredd

Par 1: A4397/A44026 4,5

Par 2: A - / A44048 -

Par 3: A43889/A44056 4, 1

Par 4: A - /A43975 -

Par 5: A47047/A51730 4, 6

Par 6: A51625/A51664 4, 0

Par 7: A8630/A47289/A8650 4,3

Par 8: A6605/6675 3,8

Par 9: A6715/A52674/A52665 4, 4

Par 10: A8712/5584 4,1

Par 11: A5563/A52374 3,9

Spannlängd från sydväst

Norra raden Södra raden

Gavel - 1 ■ -

1 - 2 (3,1) (3,4)

2-3 (2,2) (2,3)

3-4 (2,4) 2,3

4-5 (3,7) 3,6

5-6 5,0 4,6

6-7 4,1 4,4

7-8 2,8 2,3

8-9 2,5 3,6

9-10 3,9 3,4

10-11 2,4 2,6

11 - Gavel - -

Hus 19
Typ: Fyrstolpshus/stacklada 

Undertyp: -

Orientering: x: 6 657 310 y: 1 601 462.

Läge: NNÖ-SSV (700)
Yttre form: Rektangulär, raka lång- och kort
sidor.
Storlek: 2,3 x 2 meter (inre mått)
Yta: 4,6 m2
Inre takbärande konstruktion: Huset hade 
fyra takbärande stolphål efter hörnstolpar, A6551, 
A8591, A8617 och A51996. I plan var alla stolp
hålen runda och hade en varierande storlek på 
o,3-0,7 meter i diameter. I profil var tre stolphål 
skålformade, ett var flackt och djupet varierade 
mellan 0,05-0,3 meter.
Väggkonstruktion: - 
Gavelkonstruktion: - 

Ingång: -
Övriga konstruktionsdetaljer: -

Anläggningarnas fyllning: Stolphålens 
fyllning bestod av mörkbrun och brungrå till 
brunsvart lera. Ett stolphål innehöll sot och kol, 
ett innehöll skärv- och skörbränd sten och två 
hade stenskoning.
Fynd: Bränd lera.
Datering: Ett kolprov i stolphål A6551 har ,4C- 
daterats till bronsålder period IV, 1005-915 f.Kr. 
(Ua-27469). Typologiskt hör huset hemma i yngre
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bronsålder och framåt.
Prover: Ett kolprov har tagits i A6551. Inga kol- 
eller makrofossilprover har analyserats.
Kommentar: Funktionen är osäker, troligen har 
denna hustyp använts som förrådsbyggnad/stackla
da eller haft samband med någon form av hantverk.

Hus 20
Typ: Fyrstolpshus/stacklada 
Undertyp -

Orientering: NNV-SSÖ (3350)
Läge: x: 6 657 290 y: 1 601 465.
Yttre form: Rektangulär, med raka lång- och 
kortsidor.
Storlek: 4,3 x 2,2 meter (inre mått)
Yta: 9,5 m2

Inre takbärande konstruktion: Huset hade 
fyra takbärande stolphål efter hörnstolpar A5981, 
A6681, A6697 och A6729. I plan var två stolp
hål ovala, två var rundade och i storlek varierade 
de mellan 0,24-0,6 meter i diameter. I profil var 
alla fyra skålformade och djupet varierade mellan 
0,1-0,22 meter.
Väggkonstruktion: -

Gavelkonstruktion: - 

Ingång: -

Övriga konstruktionsdetaljer: -

Anläggningarnas fyllning: Stolphålens fyllning 
bestod av gråbrun till brungrå lera samt brunsvart 
lera. Alla stolphålen innehöll skärvsten och två 
innehöll sot.
Fynd: Bränd lera och bränt oidentifierat ben.

Datering: Inga dateringar finns. Typologiskt 
hör huset hemma i yngre bronsålder och framåt.
Prover: Inga makrofossilprover har inte analy
serats.
Kommentar: funktionen är osäker, troligen har 
denna hustyp använts som förrådsbyggnad/stackla
da eller haft samband med någon form av hantverk.

Hus 21
Typ: Treskeppigt långhus
Undertyp: Balanserat (48 % - största=58 %, 
minsta=37 %)
Orientering: N-S (150)

Läge: x: 6 657 285 y: 1 601 469.
Yttre form: Trapetsoid, raka sidor

6657315- + + +

O
O

(Hus 8)

Figur 46.Hus ię. 
Figure 46. House iq.

ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 5 I25



Storlek: n x 2,2-3,5 (den takbärande konstruk
tionen); 15x6 meter (uppskattat yttre mått)
Yta: 98 m2 (uppskattad yta)

Inre takbärande konstruktion: Huset hade 
ett troligt bockpar A5993/A5964 samt tre mer osäk
ra bockpar A5951/A8972, A5627/A8821 och A52337/ 
A5065. Osäkerheten beror på att A8972 ej dokumen
terats och att A 8821 inte grävdes. Utifrån läge torde 
det dock vara ganska säkert att räkna med dessa an
läggningar. Bockbredden varierade mellan 2,2-3,4 
meter, med ett medelvärde på 2,8 meter. Bockparen 
hade sin största bredd i husets norra del. Spannbred
den varierade mellan 1,7 och 4,8 meter med ett med
el på 3,4 meter. I plan var tre stolphål ovala, ett var 
runt och två var oregelbundna. Två stolphål saknade 
registrering. I profil var fem stolphål skålformade 
och ett var u-forma och två var oregistrerade. Djupet 
varierade mellan 0,18-0,34 meter.

Den takbärande konstruktionens form: 
Trapetsoid
Väggkonstruktion: I den västra väggen fanns 
bara ett bevarat stolphål. I den östra fanns däre
mot fyra stycken.
Gavelkonstruktion: Inga gavlar bevarade.
Ingång: Möjligen de två sydligaste av väggstolp- 
hålen i den västra väggen.

Övriga konstruktionsdetaljer: -

Anläggningarnas fyllning: Stolphålens 
fyllning bestod av brun till svartgrå lera. Fyra av 
stolphålen innehöll skärvsten, ett var stenskott 
och ett innehöll kol.
Fynd: Bränd lera, lerklining och oidentifierat 
obränt ben.

Datering: Ett kolprov i stolphål A5993 har 14C-

Figur 47. Hus 20 &21.

Figure 47.House 20 &21.
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daterats till bronsålder period III-IV, 1130-940 
f.Kr. (Ua-27466). Typologiskt skulle huset kunna 
höra hemma i bronsålderns period IV, men en se
nare datering är inte otänkbar. Huset N-S läge talar 
för en datering till övergången mot förromersk tid.
Prover: Kolprov från A5993 har tagits. Inga kol
prover eller makrofossilprover har analyserats.
Kommentar:

Bockbredd från söder

Bockpar Bockbredd
Par 1: A5951/A8972 2, 2

Par 2: A5993/A5964 2, 5

Par 3: A5627/A8821 3, 5

Par 4: A52337/A5065 3, 3

Spannlängd från söder

Västra raden Östra raden

Gavel - 1 - -

1 - 2 4,0 3,5

2-3 4,5 4,8

3-4 1,7 2,2

4 - Gavel - -

Hus 23
Typ: Tvåskeppigt långhus 
Undertyp: Mesula 
Orientering: V-O (86°)

Läge: x: 6 657 290 y: 1 601 405.
Yttre form: Trapetsoid, raka sidor och gavlar 
Storlek: 23x5-7 meter 
Yta: 138 m2 (uppskattad yta)
Inre takbärande konstruktion: Huset hade 
en centralt placerad rad med fem takbärande stol
par (A42703, A7663 A7836, A7806 och A10303). 
Spannlängden varierade mellan 3,6 och 6,3 meter 
med ett medel på 4,9 meter. I plan var två stolphål 
ovala, ett var runt och två var oregelbundna. I profil 
var tre stolphål oregelbundna, ett U-format och ett 
spetsigt. Djupet varierade mellan 0,12-0,3 meter.
Den takbärande konstruktionens form: Rak
Väggkonstruktion: Väggarna löpte parallellt 
med den takbärande raden (dock något diverge
rande så att en trapetsoid form bildas). I den nor
ra väggen fanns sex stolphål bevarade (A19057, 
A20761, A8252, A47082, A470Ó9 och A14156), i

den södra två stycken. (A42730 och A8269).
Gavelkonstruktion: I båda gavlarna fanns 
stolphål bevarade (A19057 och A42713 i västra 
gaveln och A14368 och A14383 i den östra), men 
de ger inga tydliga indikationer om gavlarnas kon
struktion. Troligen är de dock raka.
Ingång: -

Övriga konstruktionsdetaljer: -

Anläggningarnas fyllning: Stolphålens 
fyllning bestod av brun till gråbrun lera. Fyra av 
stolphålen innehöll skärvsten, fyra var stenskodda, 
ett innehöll sot och ett innehöll kol.
Fynd: Senneolitisk keramik påträffades i området.
Datering: Inget kolprov har analyserats i områ
det. Typologiskt hör huset hemma i övergången 
mellan senneolitikum och äldre bronsålder (Kar
lenby 1996:108, typ 2E), observera att senneoli
tisk keramik påträffats i området.
Prover: Inga kolprover eller makrofossilprover 
har analyserats.
Kommentar: Noteras bör likheten i typ och läge 
med hus 15.

Spannlängd från väster (m)
Gavel - 1 4,0

1 - 2 4,5

2-3 4,8

3-4 6,0

4 - Gavel 4,0

Hus 24
Typ: Treskeppigt långhus 

Undertyp: Överbalanserat (55 %) 
Orientering: V-O (89°)
Läge: x: 6 657 290 y: 1 601 450.
Yttre form: rektangulärt med lätt buktande sidor. 
Storlek: 22x6,5 meter 
Yta:143 m2
Inre takbärande konstruktion: Huset 
hade fyra säkra bockpar och ett osäkert (A44376, 
A17257, A44496, A44467, A44815, A52505, 
A47660, A8704, 52699). Bockbredden varierade 
mellan 2,2-3,5 meter, med ett medelvärde på 3,0 
meter. Spannlängden varierade mellan 1,0 och 7,5 
meter med ett medel på 3,6 meter. I plan var fyra
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Hus 15

Hus 23

(Hus 15)

Figur 48.Hus i$ &2]. 

Figure 48.House 15&23.
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stolphål runda, tre stolphål var ovala, ett var ore
gelbundet och ett var oregistrerat. I profil var två 
stolphål skålformade och ett var u-forma och två 
var oregelbundna samt två spetsiga. Ett var oregist
rerat. Djupet varierade mellan 0,03-0,36 meter.
Den takbärande konstruktionens form: Rak
Väggkonstruktion: I den norra väggen fanns 
sex stolphål bevarade (A17251, A44330, A44307, 
A44294, A44278 och A52517) och i den södra 
sex stycken (A44454, A44486, A44504, A44674, 
A80480 och A52708).
Gavelkonstruktion: En gavelstolpe i den väs
tra gaveln var bevarad och en i den östra, därför är 
husets längd relativt säker.
Ingång: Möjligen de två östligaste av väggstolp- 
hålen (A80480 och A52708) i den södra väggen.
Övriga konstruktionsdetaljer: -

Anläggningarnas fyllning: Stolphålens 
fyllning bestod av brun till gråsvart lera. Tre av 
stolphålen innehöll skärvsten, ett var stenskott 
och två innehöll sot och kol.
Fynd:

Datering: Typologiskt hör huset hemma i äld
re bronsåldern, närmare bestämt strax före 1000 
f.Kr. (Karlenby 1996:108, typ 3B).
Prover: Inga kolprover eller makrofossilprover 
har analyserats.

Kommentar:

Bockbredd från väster

Bockpar Bockbredd
Par 1: A44376/A17257 3,4

Par 2: A44496/A44467 2, 2

Par 3: A44815/- -

Par 4: A52505/A47660 2,8

Par 5: A8704/52699 3,5

Spannlängd från väster

Norra raden Södra raden
Gavel - 1 (1,0) (1,4)

1 - 2 4,2 3,8

2-3 2,6 (2,2)

3-4 4,7 (4,8)

4-5 7,4 7,5

5 - Gavel (1,9) (1,7)

Hus 25 (sefig. 35)
Typ: Fyrstolpshus/stacklada 

Undertyp -

Orientering: NÖ-SV (.50°) 
Läge: x: 6 657 313 y: 1 601 427.

B7285~ + + + + + -6657285

44330 52517
44307 5250544376

44496

- Q4766044454

52699Ingång44674

5270880480

(Hus 8)

Figur 49. Hus24. 

Figure 49. House 24.
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Yttre form: Rektangulär, med raka lång- och 
kortsidor.

Storlek: 3,5x2,2 meter (inre mått)

Yta: 7,7 m2

Inre takbärande konstruktion: Huset hade 
fyra takbärande stolphål efter hörnstolpar A21926, 
A355i5,A 46834 och A46874. I plan var alla fyra 
ovala. I profil var ett skålformat, ett U-format och 
ett hade flat botten. Ett var oregistrerat. Djupet 
varierade mellan 0,09 och 0,3 meter.
Väggkonstruktion: - 

Gavelkonstruktion: - 

Ingång: -

Övriga konstruktionsdetaljer: - 

Anläggningarnas fyllning: - 

Fynd-

Datering: Inga dateringar finns. Typologiskt 
hör huset hemma i yngre bronsålder och framåt. 
Huset kan inte vara samtida med hus 5 och torde 
vara äldre än skärvstenshögen A3 79.
Prover: Inga makrofossilprover har inte analy
serats.
Kommentar: funktionen är osäker, troligen har 
denna hustyp använts som förrådsbyggnad/stack- 
lada eller haft samband med någon form av hant
verk. ■
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Eldens lämningar
Skärvstenar, kokgropar och härdar

Hans Lindfors, Bertha Amaya, Thomas Eriksson

D
et är lätt att glömma bort att elden är 
en fundamental förutsättning för allt 
mänskligt liv och för hela vår kultur. 
Elden har varit källa till ljus, värme, matlagning 

och hantverk. Den har med största sannolikhet 
även varit en viktig symbol för hemmet i en tid då 
mörkret slöt sig om folk och fä varje natt. Bronsål
derns eldar är för evigt slocknade men spåren efter 
dem finns runt om i landskapet och Ryssgärdet är 
inte något undantag. Bland de viktigaste spåren är 
skärvstenshögarna, som präglar landskapet norr 
om Uppsala. De ligger där, i brytningszonen mel
lan skog och åker, för det mesta överväxta så att de 
är svåra att skilja från naturliga förhöjningar.

Den här genomgången syftar dels till att be
skriva skärvstenshögar, -flak, härdar och kokgro
par. Ryssgärdet är en bra plats för att göra spatiala 
analyser av förhållandet mellan skärvstensanlägg- 
ningarna som högar och flak gentemot härdar, 
kokgropar och hus. Förutom rent deskriptiva 
inslag finns därför en rumslig analys med för att 
kunna se förhållandet mellan de anläggningar som 
innehöll rikligt med skärvsten.

En av huvudfrågorna är i vilka närmiljöer man 
kan finna högarna. För att försöka förstå skärv
stenshögarna är det viktigt att också undersöka 
dess omgivningar. Vad som står klart efter hundra 
års debatt om skärvstenshögarna är att man inte 
kan applicera endast en förklaring till vilken funk
tion de har haft, utan de har haft olika funktioner 
i olika kontexter. Det som är gemensamt för dem

alla är skärvstenen och den röseliknande formen 
som är gjord för att manifestera högen i landska
pet, samtidigt som den är praktisk för att hålla 
undan stenen på så liten yta som möjligt. I Ryss
gärdet har vi möjlighet att studera just funktionen 
kontra kontext, fynd samt yttre och inre morfologi 
för att se om även de olika skärvstenshögarna där 
kan ha olika tolkningsmöjligheter.

Skärvsten representerar ett vanligt förekom
mande inslag i det arkeologiska fyndmaterialet och 
hittas vanligen i varierande fornlämningsmiljöer 
och utgrävningsplatser från stenålder till historisk 
tid. Skärvsten är en gemensam benämning på oli
ka former av upphettad och skörbränd sten. Skill
naden mellan skärvsten, det vill säga eldsprängd 
sten med vassa kanter och skörbränd sten som är 
smulig och lättkrossad, beror med stor sannolik
het snarare på stenarnas mineralsammansättning 
än mänskliga processer. Här kommer begreppet 
skärvsten att användas för båda formerna. Skärv
sten återfinns i en rad olika fyndsammanhang som 
vanligen är förknippade med eldens brukande. I 
det arkeologiska materialet representeras dessa 
fyndsammanhang främst av fornlämningstyper 
och anläggningar som skärvstenshögar, skärv- 
stensflak, kokgropar och härdar. Speciellt under 
bronsålder förefaller skärvsten ha brukats i stor 
omfattning, och merparten av de skärvstensflak 
och skärvstenshögar vi hittar kan dateras till just 
denna period. Även kokgropar verkar vara mycket 
vanliga under just bronsåldern.

arkeologi E4 Uppland - studier • volym 5 131



Skärvstenshögar och skärvstensflak
Redan vid slutet av 1800-talet och början av 
1900-talet uppmärksammades förekomsten av 
skärvsten och högar med skärvsten på svenska 
utgrävningsplatser (Anderson Ambrosiani 1995). 
Långt in på 1900-talet tolkades många av skärv- 
stenshögarna som gravhögar, på grund av de yttre 
likheterna mellan anläggningstyperna.

Skärvstenshögar återfinns i varierande miljöer 
som till exempel på och i anslutning till boplatser 
och gravfält. Speciellt vanliga är de i östra Mel
lansverige även om de förekommer i andra delar 
av landet. Kronologiskt har skärvstenshögarna 
främst bedömts tillhöra yngre bronsålder och äld
re järnålder (Hyenstrand 1974; Larsson 1986; Wi- 
gren 1987; Lundqvist 1991), men man kan även 
konstatera att skärvstenshögar förekommer från 
äldre och mellersta bronsålder, bland annat var 
hällkistan i Annelund, Vårfrukyrka socken täckt 
med en skärvstenshög från äldre bronsålder (Fa
gerlund & Hamilton i995;ii4ff.). Det finns även 
andra skärvstenshögar i Uppland som dateras till 
period I och II, som till exempel i Stolptorp i Frö- 
slunda socken (Eriksson, Nordin & Wigg 2005). I 
sydvästra Uppland har man också undersökt flera 
lokaler med stora koncentrationer av skärvstens
högar från förromersk och romersk järnålder (Fa
gerlund 1998). De undersökta högarna i Ryssgär
det dateras till ca 1300-800 f.Kr. och är därmed 
från mellersta delen av bronsåldern.

Det går således relativt att väl avgränsa skärv- 
stenshögarnas brukningstid till bronsålder och äld
re järnålder. Dock finns exempel på både äldre och 
yngre nedslag. Den stora frågan har istället varit 
skärvstenshögarnas funktion. Tolkningsvarianter- 
na har pendlat mellan de rent funktionalistiska till 
att högarna har haft en mer rituell uppkomst. Det 
kanske vanligaste synsättet har varit att högarna är 
avfallshögar och indikatorer på bronsåldersboplat- 
ser (Gustawsson 1949; Johansen 1993). Gustaws- 
son tolkade skärvstenshögarna som avfallshögar 
för koksten på boplatser, så kallade ”kokstenshö- 
gar”. Skärvstenen hade tillkommit vid ölbryggning 
och kokning på platsen (Gustawsson 1949:152). 
Andra mer funktionella tolkningar var att skärv
stenshögar var platser för gjuteri och bronshant

verk (Schönbeck lpsprpiff.). Erik Bellander tol
kade skärvstenshögarna som rituella anläggningar, 
offerrösen med kultisk innebörd där skärvstenen 
var spår efter olika offer (Bellander 1938).

Erik Nylén tolkade skärvstensrösen som rester 
efter bålkonstruktioner i samband med brandgra
var (Nylén 1958). Nylén tänkte sig således att hö
garna primärt hade varit gravar, vilket även andra 
forskare uppmärksammade (Rentzhog 1967:73^ 
Hyenstrand i908:75f.). Det har även diskuterats 
att gravarna skulle kunna tolkas som sekundära 
(Wigren 1987:1 iff.). Martin Rundkvist har vidare 
påpekat att det ofta påträffas gravar i form av grav
gömmor i skärvstenshögar (Rundkvist i994:85ff.). 
På Nyléns linje är också Anders Kaliff som utvecklat 
resonemanget kring bålkonstruktioner och skärv
stenshögar och ser vissa skärvstenshögar som res
ter efter kremationsbål (Kaliff 1995,1997). Fynd i 
högarna har ibland setts som offer eller medvetna 
deponeringar, offer som speglar den dåvarande 
kosmologin (Hyenstrand 1966:79; Kaliff 1995:54; 
Karlenby i999:ii5ff.). Andra mer funktionella 
tolkningar av skärvstensflak och skärvstenshögar 
är att de har fungerat som torkställningar och/ 
eller rökanläggningar (Scharp 2004:26). De har 
också setts som säsongsanvända anläggningar för 
slakt- och skinnberedning (Elfstrand 1995; Fager
lund i998:83ff.). En annan tolkning som inte har 
fått något större gensvar är att skärvstenshögar
na är resultat av stenröjning i form av en process 
för att frigöra betesmark (Anderson Ambrosiani 
200i:i25ff.). I dagsläget finns en tendens att skärv
stenshögar, åtminstone i Mellansverige tolkas som 
rituella anläggningar som i många fall har fung
erat ett nav i dåtidens landskap. I många fall sker 
en kritik av att se dem som boplatsanläggningar 
(Carlsson 200i:37ff; Thedéen 2004).

Lämningstypen har också setts i ett större 
makroperspektiv där koncentrationer av skärv
stenshögar av en viss storlek tillsammans med 
rösen har setts som tecken på centrumbildningar 
under bronsålder i Sörmland. Metoden är starkt 
präglad av ett processuellt synsätt där mätbara 
faktorer som storlek och täthet förmodas stå i 
direkt proportion till politiska maktcentra (Wi
gren 1987). En mer postprocessuell tolkning står 
Thedéen för i sin avhandling som också behandlar
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Sörmland. Hon menar att skärvstenshögarna står 
för fokala platser i landskapet och att mängden 
av högar snarare speglar en lång användningsfas 
än politiska maktcentra. Högarna behöver en
ligt henne inte vara boplatsanknutna men ska ses 
som manifesta nav för hemmahörighet (Thedéen 
2004:4iff, i42ff.).

Tolkningsförsöken och litteraturen om skärv- 
stenshögar är mycket omfattande och innefattar 
en mängd olika synsätt och förklaringsmodeller. 
Skärvstenshögarna i Ryssgärdet kommer att ge 
värdefulla bidrag till vår kunskap om vilka sam
manhang de förekommer i och olika hypoteser om 
dess funktion kan prövas. Helt klart är att anlägg
ningstypen inte kan ses som en enhetlig typ. Såväl 
inre som yttre morfologi, fynd samt fornlämnings- 
miljö skiftar och tolkningarna måste få vara flera.

Kokgropar och härdar
Skärvstenshögarna är vanligt förekommande i 
bland annat Mälardalen och Östergötland medan 
den i stor utsträckning saknas i södra Sverige och 
Danmark. Istället hittar man där omfattande om
råden med kokgropar och härdar som också inne
håller skärvsten. När det gäller definitioner och 
begrepp kommer endast två generella begrepp att 
användas. Gropar som har varit tydligt nedgrävda 
med en skålformad eller u-formad profil och med 
stort inslag av skärvsten kallas för kokgropar. De 
mer flacka anläggningarna med varierande inslag 
av skärvsten, kol och sot benämns som härdar. 
Några kokgropar har även haft en tydlig kolhori
sont i botten, som tyder på att man eldat direkt i 
groparna. I de flesta fall har man nog eldat i här
darna och sedan flyttat över stenarna till kokgro
parna för vidare uppvärmning. Kokgropar och 
härdar är inga homogena anläggningar och i likhet 
med skärvstenshögar och skärvstensflak kan de ha 
haft flera olika användningsområden. I det arkeo
logiska materialet från Ryssgärdet fanns ett flertal 
kokgropar och härdar, många daterade till brons
åldern. Det fanns en variation på deras storlek och 
de största skillnaderna mellan anläggningarna låg 
i djupet och skärvstensmängden. Djupet och sten- 
mängden hade sannolikt att göra med deras funk
tion. Härdar har man använt för att värma upp sten
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och man fick då förutom värme även ljus. Eftersom 
man velat få ut en extern, strålvärme har inte någ
ra djupa gropar behövts. Ljuset från härdarna har 
synts väl, även några av kokgroparna blev synliga 
då det verkar som om man eldat direkt i gropen. 
De flesta kokgropar har varit djupa för att kunna 
koka vatten eller laga mat. Härdarna genererade 
ljus, värme och var väl synliga medan kokgroparna 
genererade värme för matlagning men knappast 
fungerade som ljuskälla (Eriksson 1998b).

Förklaringsmodellerna för olika typer av eld
städer har också varierat från de rent funktionella 
till de rituella. Sannolikt har också anläggning
arna fyllt många olika funktioner. Under 80-talet 
undersöktes ett område inom Glostorps socken i 
Malmö, vid Käglinge grustäkt, där ett stort antal 
härdar och kokgropar dokumenterades. Flertalet 
var koncentrerade till en mindre platå vid en öst
sluttning. Tolkningen av denna plats var att det 
handlade om ett kultiskt fenomen med ett regle
rat anläggande av eldstäder (Thörn 1992). Vidare 
undersökningar gjorda av Raimond Thörn kom 
att omfatta 27 platser i Sverige, Danmark, Tysk
land och Polen. Hans tolkning av områdena med 
kokgropar och/eller härdar från bronsåldern som 
bildade en eller flera rader var att det handlade om 
spår efter rituella måltider (Thörn 1993, 2005).

Vid undersökningen av kulthägnaden vid Oden
sala prästgård i Uppland har liknande tolkningar 
gjorts, där härdsystem tros ha hört ihop med kult 
och matoffer (Olausson 1995:208^). I Hulje, nära 
Mjölby i Östergötland påträffades parallella rader 
med härdar daterade till romersk järnålder i när
heten av en brunn med skärvstensfyllning. Det 
fanns även härdar och kokgropar koncentrerade 
till ett område, som har tolkats som ett matlag- 
ningsområde (Carlsson m.fl. 1997).

De två fornlämningstyperna har även doku
menterats under en lång tid i Danmark men där 
har färre anläggningar ansetts ha haft en kultisk 
funktion. I slutet av 60-talet gjordes undersök
ningar vid Skalsådalen, Løvel, Viborgs län. I de 
schakt som drogs påträffades 130 gropar som 
innehöll rikligt med kol och sten. Man ansåg 
först att groparna hade en rituell betydelse men 
de förklarades senare ha varit gropar för träkols- 
bränning (Olesen & Seeberg 1971). Vid en annan
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undersökning i Løvel, Viborgs län påträffades två 
parallella rader med kokgropar och härdar med 
orienteringen NNO-SSV. Vid tolkningen av ma
terialet ansåg man att det inte var helt orimligt att 
man anlagt dem som en kultisk handling (Levin 
Nielsen 1971). Vid Rønninge Søgård i Fyn har 
sammanlagt 302 ”koge- eller ildstedsgruber” un
dersökts. Området där de påträffades var kraftigt 
skadat och det ursprungliga antalet gropar kunde 
inte bestämmas. Groparna var grupperade i rader 
och Thrane la de fram teorin om att det handlade 
om hantverksaktiviteter (Thrane 1974).

Även om det tog tid innan man visade intresse 
för kokgropar som anläggningsform har fler ar
keologer kommit att intressera sig för dem. Deras 
variation i form, det faktum att de är fyndfattiga 
har gjort att de har setts som både gåtfulla och ano
nyma. Det har funnits olika tolkningsförsök och 
förslag till vad groparna har använts till. I de flesta 
fall handlar det om funktionalistiska tolkningar. 
När det gäller kokgroparna ger själva namnet en 
direkt koppling till beredning av mat och matlag
ning. Utöver de funktionella tolkningar har flera 
forskare lagt en religiös betydelse vid anläggandet 
av kokgropar och härdar, framför allt då de påträf
fas i stora ansamlingar och ordnade i rader. Man 
har haft intressanta diskussioner kring både kok
gropar och härdar i Sverige, Danmark och Norge. 
År 2001 anordnades kokgropseminariet De gå
tefulle kokegroper av Universitetets kulturhisto
riske museer i Oslo. Syftet med seminariet var att 
sätta fokus på dessa anläggningstyper och diskute
ra kring ämnet (Gustafson m.fl. 2005). Seminariet 
är ett bra exempel på hur man kan försöka disku
tera olika teorier kring två fornlämningstyper som 
än idag anses vara svårtolkade. Annars har en av 
de senaste genomgångarna av härdar och kokgro
par gjorts av Maria Peterson som både belyser hur 
differentierade grupperna är i såväl kontext som 
funktion. Härdar har haft en mängd olika funktio
nella funktioner och framförallt då för olika typer 
av matlagning (Petersson 2ooó:i2Óff.).

Kokgropar och härdar har inte har varit någon en
hetlig fornlämningstyp. Variationen på miljön där 
de hittas, groparnas form, storlek och innehåll gör 
att man måste fundera på var groparna grävdes och 
deras koppling till närliggande anläggningar. Själva

kokgropen eller härden i sig ger oss inte mycket in
formation om vilka aktiviteter som kan ha pågått 
på platsen. De fynd som påträffas i groparna har 
oftast en koppling till senare aktiviteter och inte till 
själva anläggningen och dess användning.

Skärvstenshögarna och 
skärvstensflaken i Ryssgärdet
Skärvstenshögar
Ryssgärdet ligger i den norra delen av en av lan
dets största koncentrationer av skärvstenshögar. 
Högarna ligger nästan alla i stråk längs med bryt- 
ningszonen mellan lerslätter och högre liggande 
moränmarker. När de en gång har använts låg 
de ofta högst på någon kilometers avstånd från 
de dåtida havsvikarna. De inventerade och kända 
skärvstenshögarna är bara en bråkdel av vad som 
en gång har funnits. Så var till exempel före ut
redningen 1994 av Ryssgärdet endast en skärv- 
stenshög känd i området. Under utredning och 
förundersökning upptäcktes två okända högar och 
i samband med slutundersökningen uppdagades 
ytterligare fyra stycken. Efter slutförd undersök
ning kunde sex tidigare okända skärvstenshögar 
registreras och inom Ryssgärdets begränsade om
råde kunde en ökning med 700 % i antal konsta
teras. Fyra av dessa skärvstenshögar A357, A379, 
A802 och A28992 låg inom Ryssgärdets under
sökningsområde. Övriga högar ligger kvar utanför 
undersökningsområdet i öster. Dessa tre skärv
stenshögar, RAA 328, har inte kunnat undersökas 
men har sannolikt varit en central del av den ur
sprungliga boplatsen. Inom RAA 328 ligger den 
största skärvstenshögen, A440, i Ryssgärdet och 
den som har det mest framträdande topografiska 
läget. Centralt på den flacka delen av boplatsen 
låg skärvstenskoncentrationen A28992. På grund 
av det skick den var i vid slutundersökningen har 
den bedömts och behandlats som ett skärvstens- 
flak. Men det är troligt att den är en rest efter en 
skärvstenshög som under hårt markutnyttjande 
har plöjts sönder.

De tre skärvstenshögarna A357, A379 och A802 
(fig. 50) inom Ryssgärdets undersökningsområde 
totalundersöktes. Högarna delades vardera in i
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Figur 50. Översiktlig plan över området med skärvstenhögar, -flak, kokgropar och härdar. Bearbetnning: Anders Biwall

Figure 50. Schematic plan of the area containing heaps of fire cracked stone (burned mounds), layers of fire-cracked 
stone, cooking pits and hearths.
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fyra kvadranter som sedan lagergrävdes. Begränsa
de ytor av skärvstenshögarna sållades med torrsåll 
och skärvstenens vikt uppmättes litervis. Fynden 
mättes in med enskilda fyndnummer och kol- och 
makrofossilprover togs i lager och anläggningar. 
Skärvstenshögarna dokumenterades under arbe
tets gång med kamera och profilritningar.

Skärvstenshög A3 5 7 låg på område D, i den 
sydvästra delen av boplatsområdet. Delar av an
läggningen låg utanför det ursprungliga under
sökningsområdet. För att kunna undersöka hela 
anläggningen gjordes därför en utvidgning av om
rådet. Skärvstenshögen var anlagd på plan mark 
på äldre kulturlager och var flackt rundad i pro
fil och var anlagd mot ett mindre block i högens 
nordvästra del.

Hög A379 upptäcktes under slutundersökning
en och var överlagrad av ett odlingsröse som lagts 
upp från den omgivande åkern. Skärvstenshö
gen låg centralt placerat på boplatsytan, område 
D, och var avsatt på äldre kulturlager. Sannolikt 
överlagrade A3 79 även den östra gaveln på hus 5. 
Sydöst om högen låg det stora gropsystemet II och 
i nordväst låg skärvstensflak A14327. A379 anlades 
liksom A357 på plan mark och var avsatt kring ett 
stort avlångt centralt mittblock.

Skärvstenshög A802 upptäcktes vid ett sent fält
besök under våren 2003 då området var avverkat. 
Högen låg på område C, i en sluttning på en syd
lig terrasskant vid moränområdet mot område B. 
Högen hade en mycket komplicerad uppbyggnad 
som vi återkommer till längre fram.

Utanför undersökningsområdet, inom fornläm- 
ning RAÄ 328, ligger tre skärvstenshögar väl sam
lade. De ligger på en mindre moräntäckt bergrygg 
som är orienterad i öst-västlig riktning. Skärvstens
hög A440 är den största och ligger på moränryg
gens västra ände och i kanten av undersökningsom
rådets östra del. Högen är i plan oregelbundet oval 
eller lätt triangelformad med avrundade hörn och 
cirka 15,5 x 14 meter i diameter. Den är storleks- 
mässigt den största skärvstenshögen i Ryssgärdet 
och är beroende på mätpunkt 0,8 eller 1,6 meter 
hög. Högen kan vara uppbyggd på den naturliga 
bergryggen och därmed ge ett pampigare intryck. 
Genom sitt läge är den i dagsläget den mest anslå
ende anläggningen på Ryssgärdet. Skärvstenshög

A480 ligger cirka fyra meter sydöst om A440 och 
är oregelbundet oval i plan och 9,5 x 8,5 meter i 
diameter. Högen är flack i oavtorvat skick, cirka 
0,5 meter hög och har ett stensättningsliknande 
utseende. Storleksmässigt är A480 jämförbar med 
A802. Det tredje skärvstenshögen A515 ligger cirka 
tre meter nordöst om A440 och är rundad i plan, 
cirka 5,4 x 4,7 meter i diameter och med en höjd på 
0,5 meter. Högen är anlagd runt ett avlångt mitt
block, 2,2 x 1,4 meter i diameter. A515 är till ytan 
den minsta skärvstenshögen i Ryssgärdet. Ingen av 
dessa högar har kunnat undersökas.

Tre skärvstenshögar av tre olika typer 
De tre skärvstenshögarna på Ryssgärdet A3 5 7, 
A379 och A802 var mycket varierande till sin ut
formning och kan egentligen sägas representera 
tre olika typer av högar. Rent topografiskt låg 
alla högar i liknade lägen, relativt välexponerade i 
brytningen mellan morän och lerslätt. Den minst 
exponerade högen var den östra högen, och de 
mest exponerade var de högar som inte undersök
tes på RAA 328. De sistnämnda ligger magnifikt 
på en större och dominerande moränrygg. Annars 
låg högarna A357 och A379 på varsin ände av ut
stickande mindre moränryggar och A802 i slutt
ning på en naturlig moränterrass.

Vid jämförelser av skärvstenshögarnas yttre 
konstruktion hade A3 5 7 byggts upp på relativt 
plan mark som en flack hög, skärvstenen hade kas
tats upp mot ett mindre block i högens nordvästra 
del. A379 låg på plan mark och hade avsatts runt 
ett stort avlångt mittblock. Skärvstenshög A802 
var anlagd på en sluttning runt ett stort mittblock 
och med en yttre och en övre liggande kantkedja. I 
plan var A357 oval och till yta och storlek minst av 
de utgrävda skärvstenshögarna. A379 var rundad 
och större än A357. A802 var även den rundad och 
störst av de utgrävda högarna. Vidare fanns i hö
gens nordvästra hörn en kvadratisk utbyggnad av 
block, i form av en stenkista. Kistan bestod av min
dre stenblock placerade i en kvadratisk formation 
mellan den yttre kantkedjan och ett större utanför 
liggande markfast block. Man kan sammanfatta 
det så att alla högarna har konstruerats vid större 
markfasta block. Den västra högen låg intill ett 
block och avvek genom att skärvstenen i högen till
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Figur 51. Tolkning av miljön med A 802 i förgrunden ca 900-800 f.Kr. (illustration: Maria Ytterberg).

Figure 51Interpretation of the environment with A8 02 in the foreground around ęoo-8oo BC. (illustration by 
Maria Ytterberg).

stor del hade tillkommit i högen, genom den kok
grop som låg i den. Men sten har även kastats upp 
från de intilliggande kokgroparna. De båda andra 
undersökta högarna har däremot mittblock som 
inte var eld- eller värmepåverkade. Skärvstenen i 
dessa högar måste alltså vara ditkastad eller dit- 
forslad från härdar eller kokgropar utanför dem.

Skärvstenshögarnas inre lagerbildningar såg 
delvis annorlunda ut. A3 5 7 var uppbyggd av två 
huvudlager varav det ena var ett kraftigt packat 
skärvstenslager. A379 var även den uppbyggd med 
två huvudlager varav det översta också var ett 
packat skärvstenslager. Emellertid var lagret inte 
lika kraftigt packat som huvudlagret i A357. Upp
delningen i ett ljusare, övre lager och ett undre, 
sotigare och kompaktare lager har med stor san
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nolikhet delvis sin orsak i en naturlig sedimente
ring där skärvstenen fixeras i höjdled medan det 
kolbemängda materialet sipprar ned mellan ste
narna. Fyllningen i skärvstenshögarna var relativt 
homogen. De tre innehöll till stor del en gråbrun 
lerblandad silt med skärv- och skörbränd sten. Till 
storlek och utseende var skärvstenen relativt lik
artad med ett snitt på 0,05-0,2 meter i diameter. 
Större skärvstenar hittades i alla tre högarna men 
var vanligare i främst i A379 och A802. Grus från 
skörbränd sten var främst förekommande i A802 
och förekom inte i någon större mängd i de andra 
två skärvstenshögarna. A802 var uppbyggd i en rad 
olika faser uppdelade på sju huvudsakliga lager.

Höjden på skärvstenshögarna skiljde sig mellan 
A357 och de övriga två. A357 var cirka 0,6 meter
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hög. A379 och A802 var cirka o,8-0,9 meter höga. 
När det gäller mindre anläggningar i skärvstenshö- 
garna hade A357 en inre liggande kokgrop, A33358. 
I övrigt var det A802 som skilj de sig från de andra 
två när det gäller den inre konstruktionen. Under 
fyllningen hittades tre inre stenkretsar i den norra 
delen och fem inre stenkretsar i den södra delen. 
Dessa var placerade mellan mittblocket och den 
yttre kantkedjan. Ingen av de andra två skärvstens- 
högarna, och överhuvudtaget få andra undersökta 
högar i Mellansverige har tillnärmelsevis lika ele
gant utformade stenkonstruktioner som denna 
hög (fig. 59 och 61). Högen hade en stensättnings- 
liknande konstruktion men saknade tecken på be
gravningar. Klart är att själva konstruktionen dock 
måste ha varit helt eller delvis ritualiserad.

Fynden i skärvstenshögarna 
De tre högarna var alla fyndfattiga men A802 var 
mest fyndtom. Benmaterialet är både bränt och 
obränt men de brända benen dominerar i A3 5 7 
medan det i A379 är tvärt om. I A802 är fördel
ningen obrända och brända ben relativt jämn. De 
arter som dominerar i skärvstenshögarna är får/ 
get. Detta i kontrast till den övriga boplatsen (för
utom gropsystemen) där nöt dominerar (Wigh, 
denna volym). I A379 och A802 hittades enbart 
ben av får/get. I A357 finns inga säkert definie
rade ben efter dessa arter. Andra arter som finns 
representerade är nöt och svin. Även ett fragment 
från häst har identifierats. Ett obränt fragment av 
lårben som möjligen kommer från en människa 
hittades också ytligt i skärvstenshögen. En 14C- 
datering visar dock att benet var recent.

Bevaringsförhållandena i skärvstenshögarna 
kan vara en anledning till att får/get domine
rar benmaterialet. I en skärvstenshög med hårda 
och vassa skärvstenar är det sannolikt att de stör
re benen, från till exempel nöt, har en snabbare 
nedbrytningsprocess i jämförelse med de mindre 
benen från får/get. I kulturlagrens mjuka omgiv
ning med snabba överlagringar är sannolikheten 
däremot större att kraftigare ben som nöt bevaras 
(Wigh, denna volym). Generellt sett är andelen 
får/get från Ryssgärdet högre i det brända än i det 
obrända materialet. Detta beror sannolikt på ta- 
fonomiska orsaker där små ben efter förbränning
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lättare kan identifieras. Detta resulterar i att man i 
materialet inte kan urskilja någon särskild djurart 
som varit föremål för bränning (Wigh denna vo- 
lym:8). En annan källkritisk aspekt att tänka på är 
att andelen identifierade ben i skärvstenhögarna 
är få till antalet och att tolkningar av detta ma
terial därmed är svårbedömt och vanskligt (Wigh 
denna volym). En annan tolkning kan vara att 
man i första hand har tillrett får eller get i anslut
ning till skärvstenshögarna, antingen som mat el
ler för offer.

Keramikfynden i skärvstenshögarna är få. I A3 5 7 
hittades ett fragment med rabbig ytbehandling. I 
A379 hittades ett fragment med slät dito. I A802 
hittades ett fragment med slät och ett med polerad 
ytbehandling.

Stenmaterialet i skärvstenshögarna är varieran
de. A379 är den hög som särskiljer sig med tre fynd 
av löpare, tre fynd av flinta samt ett fynd av kvarts. 
A357 hade fynd av två knackstenar, ett fynd av 
slipsten samt ett fynd av kvarts. A802 bergartsma- 
terial representerades endast av ett fynd av flinta 
samt ett fynd av en slipsten.

Fyndspridningen
Fyndens spridning i A3 5 7 kan delas in i tre om
råden: i högens norra och nordöstra del, dess 
sydvästra del samt i dess sydöstra del. Dessa tre 
spridningsområden kan eventuellt ge en fingervis
ning om tre olika riktningar för uppkastande av 
skärvsten och avfall. I A379 visar fyndspridningen 
att majoriteten av fynden ligger i anläggningens 
nordöstra del. Detta kan höra samman med en 
eventuell aktivitetsyta med kokgropar som ligger 
cirka 8-9 meter norr om skärvstenshögen. Övriga 
fynd ligger främst i söder samt sydväst om det sto
ra mittblocket. De är orienterade ut mot boplats
området och kanske kan man även här skönja en 
eventuell kastriktning av skärvsten och boplatsav
fall. IA802 hittas majoriteten av de få fynden i hö
gens norra samt nordöstra del. Även detta borde 
indikera från vilket håll skärvsten och avfall har 
kastats upp på högen. Detta stämmer väl överens 
med högens utseende där det område av skärv
stenshögen som ligger nordväst, nord och nordöst 
om mittblocket har den både volymmässigt krafti
gaste och största sten- och skärvstenspackningen.
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Atmospheric data from Stuiver et al. (1998); OxCal v3.9 Bronk Ramsey (2003); cub r:4 sd: 12 prob usp[chron]

Kokgrop i skflak A24375
3055±55BP

Kokgrop i skflak A7261 
2500±35BP

Skflak A7261 2905±35BP - ili-Äfch

Skflak A28992 2830±35BF

Skhög A357:1 2945±35BPi

Skhög A357:2 3005±30BP

Skhög A379 2905±30BP -=.—

Skhög A379:2 2960±35BP

Skhög A802:1 2795±45BP

Skhög A802.-2 2695±40BP

2000CalBC 1500CalBC 1000CalBC SOOCalBC CaIBC/CalAD
Calibrated date

Figur 52. HC-dateringar av skärvstenshögarna. Här har också skärvstensflaket A28992 tagitsmed. Flaket kan vara 
en utplöjd skärvstenshög. Recenta dateringar har inte medtagits.

Figure 52. Radiocarbon dating ofthe heaps of fire-cracked stone, including the layer of fire-cracked stone, A28992. 
The layer may consist of a destroyed heap. Modern dates are not included.

I alla skärvstenshögarna har det hittats mest fynd i 
högarnas nord- nordöstra delar, detta indikerar att 
aktiviteter knutna till dem främst har förekommit 
norr om högarna. Det stöds också av anläggnings- 
spridningen kring högarna. Samtliga högar har 
nämligen kokgropar liggande på den norra sidan 
och det bör finnas ett samband mellan högarna 
och kokgroparna. Mer om det senare.

Dateringar
Alla de tre undersökta högarna har 14C-dateringar. 
Ett prov från A357 visar en datering till 1370-1130 
f.Kr. (1 sigma). Detta antas motsvara slutet av pe
riod II till slutet av period III d.v.s. äldre brons
ålder. Det andra provet kommer från den inuti 
liggande kokgropen A33358 och visar en datering 
till 1260-1050 f.Kr. (1 sigma). Detta antyder att 
kokgropen anlagts i ett senare skede, under period

III till mitten av period IV, mellersta bronsålder. 
Emellertid är det inte omöjligt att A3 5 7 och den 
inuti liggande kokgropen ändå kan vara samtida 
då de kalibrerade dateringarna inom 1 sigma i de 
båda proven överlappar varandra. Ett prov från 
A379 visar en datering till 1190-1010 f.Kr. (1 sig
ma), vilket motsvarar mitten av period III till mit
ten av period IV d.v.s. mellersta bronsålder. Det 
andra provet från A379 togs i kulturlager A37622 
i anläggningens huvudlager och visar en lite äldre 
datering 1260-1120 f.Kr, vilket motsvarar slutet av 
period III. Det första provet i A802 visar en da
tering till 1010-860 f.Kr. Detta motsvarar mitten 
av period IV till mitten av period V, d.v.s. yngre 
bronsålder. Det andra provet, visar en datering till 
900-805 f.Kr. Det motsvarar första halvan av pe
riod V d.v.s. yngre bronsålder.

Av de tre högarna verkar A357 vara den äldsta
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och den som tidigast är anlagd på boplatsen. Likväl 
infinner sig samma dateringsproblematik som ovan 
där skärvstenhögarna hypotetisk kan vara samtida 
då även deras kalibrerade dateringar inom i sigma 
överlappar varandra. Tidsmässigt motsvarar de da
terade högarnas ålder väl boplatsens huvudfas som 
har beräknats ligga mellan 1400-900 f.Kr.

Tolkning av skärvstenshögarnas funktioner
Under en längre tid har det har det diskuterats om 
skärvstenshögarnas tillkomst och funktion i brons- 
ålderssamhället. Genom åren har en rad olika funk
tionella samt rituella tolkningar av bakomliggande 
orsaker till dess uppkomst avhandlats. För att kunna 
göra en tolkning av vilka funktioner skärvstenshö- 
garna i Ryssgärdet kan ha haft eller vilka aktiviteter 
som kan ha legat bakom deras uppförande, kommer 
vi här nedan att presentera några utvalda allmänt 
vedertagna tolkningsforslag och sedan applicera 
dessa på skärvstenshögarna i Ryssgärdet.

De funktionella tolkningarna har varit av en 
varierad art och en som framförts är att skärv- 
stenshögar har använts som avfallshögar eller 
kokstenshögar (Gustawsson 1949). Behovet av en 
värmekälla i form av eld samt tillredning av mat 
och upphettning av vatten måste ha varit ett pri
märt behov i det dagliga livet under bronsåldern. 
Restprodukter i form av skärvsten, härdrester och 
övrigt boplatsavfall har sedermera dumpats på ut
valda platser som till exempel avfallshögar. I Ryss
gärdet finns två skärvstenshögar, A357 och A379, 
som kan tolkas som avfallshögar med koksten. 
A3 5 7 var enkel i sin utformning med ett tydligt 
tjockt skärvstenslager innehållande vanligt bo
platsmaterial som bränd lera, lerklining djurben 
med mera. I A3 5 7 direkta närområde finns kok
gropar som har direkt samband med skärvstens- 
produktionen till högen. Man kan även ana att 
skärvsten producerats i själva skärvstenshögen, 
då en kokgrop med tillhörande utrakat material 
hittades inuti högen. Paralleller till det finns från 
äldre järnåldern t.ex. i Sneden i södra Uppland 
(Fagerlund 1998). Men det är också en företeelse 
som är vitt spridd i tid och rum. I Norrland finns 
många liknande anläggningar som avtecknar sig 
som runda skärvstensvallar från stenålder och 
bronsålder med en kokgrop i mitten (Bolin 1999).

Paralleller finns även på indianskt område ibland 
annat i Texas. Där finns skärvstenshögar med en 
grop i mitten, där kokgropen har legat. Anlägg
ningarna kallas Burned rock middens och anses ha 
använts för att koka olika rotsaker och andra ve
getabiliska rätter. De dateras där till ca 750-1400 
e.Kr. (http://www.texasbeyondhistory.net/bowie/ 
index.html). Skärvstenshögar är internationellt 
fenomen och de finns även i Storbritannien där 
de kallas ”Burnt mounds” eller på iriska ’Fulacht 
fiadh’, det senare betyder kokgrop för vilt eller 
hjort. Huvudtolkning är där att de har använts 
just som upplagshögar för kokstenar eller är rester 
av bastuanläggningar. De brittiska lämningarna 
har ungefär samma datering som våra och har sin 
tyngdpunkt i bronsålder (O’Kelley 1989). Sanno
likt får man även tolka A3 5 9 som en kokstenshög, 
där material från både kokgroparna runt om och 
den i högen har åstadkommit materialet.

A3 79 påminner om A3 5 7 men var anlagd mot ett 
mittblock. Deras placering på lerslätten i nära an
knytning till hus och aktivitetsytor skvallrar om att 
de kan ha använts även i vardagliga sammanhang. 
Att de här båda skärvstenshögarna har använts som 
kokstenshögar får hållas som mest sannolikt utifrån 
konstruktion, fynd och kontext. De lipidanalyser 
som har gjorts på keramiken visar att den inte före
faller ha utnyttjats i någon högre grad för matlagning 
av kött. Däremot bör kokgropar ha fungerat ypper
ligt just för att tillreda färskt kött och fisk och om de 
har använts tillräckligt mycket och länge så borde en 
skärvstenhög så småningom genereras.

En annan funktionell förklaring är att högarna 
har använts som slaktplats eller plats för skinnbe
redning (Elfstrand 1995; Fagerlund i998:83ff.). Om 
högarna har använts till slakt och skinnberedning 
borde rimligen detta speglas i benmaterialet i form 
av slaktavfall. Som slaktavfall räknas till exempel 
mellanfotsben, mellanhandsben, handrotsben, kra
nier, phalanger också vidare (Wigh 2004). Enstaka 
fynd av slaktavfall finns i högarna som till exempel 
mellanfotsben av nöt i A357, och handrotsben av 
får/get i A379. Som källkritisk utgångspunkt måste 
nämnas att det osteologiska benmaterialet är spar
samt i de tre skärvstenshögarna och att de flesta be
nen är oidentifierade. Därmed är materialet för litet 
för att kunna dra några säkra slutsatser. Man kan
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utgå ifrån att bronsåldersmänniskorna var ytterst 
noggranna med att tillvarata kött och andra pro
dukter från de slaktade djuren. Frågan är om slakt 
och skinnberedning efterlämnade så mycket avfall 
på platsen? Säkerligen tog man även tillvara på de 
delar som bedömdes som avfall för att tillexempel 
koka ur ben och kranium. Resterande avfall spreds 
senare över hela boplatsen av både människor och 
andra djur. Bland fynden finns två kärnskrapor i 
kvarts, varav ett avslag hittades i A3 5 7 och en in
takt bipolärt slagen kärnskrapa hittades i A379, 
som skulle kunna ge en indikation på att skinnbe
redning kan ha förekommit. I högarna har det inte 
hittas några spår efter kalk som kan ha varit en vik
tig ingrediens i skinnhanteringen. Kalkfyndigheter 
finns däremot i större mängd i det stora svarta lag
ret A20511 på kulle B. Förhöjda fosfatvärden skulle 
eventuellt ha kunnat indikera om slakt eller kött
hantering skett på platsen. Inga fosfatprover togs i 
högarna på grund av deras komplicerade stratigrafi. 
Annars skulle man kanske kunna ge en indikation 
på att kötthantering har skett på platsen.
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Det har även föreslagits att skärvstenshögarna 
kan ha använts för bronsgjutning (Schönbeck 
1959:91). Fyndmaterialet i Ryssgärdet, då främst 
på område B bekräftar att det har förekommit 
bronsgjutning och bronshantering i Ryssgärdet. 
Men var exakt på boplatsen en hantverksplats 
skall sökas är för närvarande osäkert. Eventuellt 
kan den även ha legat utanför undersökningsom
rådet. I skärvstenhögarnas fyndmaterial har det 
inte hittats några fragment av deglar, gjutformar 
eller bronssmältor. Ingenting pekar på att brons
gjutning eller annan form av metallhantering har 
förekommit i skärvstenshögarna eller i dess ome
delbara närhet.

I motsats till de funktionella tolkningsforslagen 
har en rad rituella förklaringsmodeller framförts. 
En tolkning som har framförts är att skärvstens
högarna har använts för begravningar (Nylén 
1958; Rentzhog 1967:73^ Hyenstrand 1968:75^ 
Rundkvist i994:85ff.).

I Ryssgärdet har inga synliga strukturer av gravar 
eller deponeringar av människoben identifierats i

■ Salix sp
■ Tall
■ Pomoideae
■ Lövträd 
D Lönn 
0 Lind
■ Kottefjäll, tall
■ Kottefjäll, gran
■ Hasselskal
■ Hassel
■ Gran
■ En 
a Ek
■ Björk
■ Bark 
B Asp
■ Ask
■ Al

Summa Summa Summa Summa Summa 
gropsystem gropsystem hus 9 klager skhög

A36092 A19830 A20511 A357

Figur 53. Vedartsbestämningar av kol från makroprover. Här syns tydligt den dominans som finns av salix-släkten 
i skärvstenshögen. Denna dominans återfinns även i bestämningarna av kol frän kolproverna från de andra högarna. 
Bestämningarna är utförda av UlfStrucke, UV Mitt.

Figure 53. Results of wood anatomy analysis from charcoal found in macro fossil samples. A predominance of the 
Salix species is clearly visible. The same pattern is found in samples from the other heaps of fire-cracked stone. Analysis 
by Ulf Strucke, UV Mitt.
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skärvstenshögarna. Enligt Martin Rundkvists stu
dier av skärvstenshögar i östligaste Mälarområdet, 
är det mycket vanligt förekommande att gravgöm
mor kombineras med kantkedjor och inre sten- 
kretsar (Rundkvist 1994:86). Skärvstenshög A802 
i Ryssgärdet hade förutom en yttre kantkedja, sex 
inre stenkretsar. Högen var mycket gravlik i sitt 
utförande, trots detta hittades ingen gravgömma.

Det har framförts att vissa skärvstenshögar är 
rester efter bålkonstruktioner (Kaliff 1995). Det 
finns inga tecken som tyder på att bålkonstruk
tioner har förekommit i eller i nära anslutning 
till skärvstenshögarna. Inga mittblock eller tillhö
rande stenblock har bedömts som eldpåverkade 
och inga tydligt identifierbara brandlager har kon
staterats. Några uppbyggda konstruktioner som 
skulle kunna tolkas som bålfundament har inte 
heller identifierats. Den enda skärvstenshögen 
som det bevisligen har eldats i är A3 5 7, där det låg 
en kokgrop med tillhörande utrakningslager. Om 
skärvstenshögarna i Ryssgärdet skulle ha använts 
som kremationsbål borde fler brända människo
ben ha hittats. Med tanke på mängden skärvsten 
skulle varje hög inte kunna vara resultatet av en 
enda kremation utan flera kremationer som skulle 
ha ägt rum på samma ställe. Detta borde sannolikt 
resultera i att enstaka brända ben bevaras bland 
brandresterna, vilket inte var fallet med Ryssgär
dets skärvstenhögar.

En annan intressant aspekt på högarna är de 
vedartsbestämningar som har gjorts på kol både i 
våra kolprover och i jorden som togs för makrofos- 
silanalys. Vedarterna har bestämts av Ulf Strucke, 
UV Mitt och skärvstenshögarna avviker starkt 
från de andra kontexterna (se Ranheden, denna 
volym). Proverna har en mycket hög andel av olika 
arter från Salix-släktet, det vill säga olika viden, 
sälgar och pil. Möjligen kan även asp och poppel 
komma med i denna grupp. Gemensamt är att de 
flesta av dem knappast kan betecknas som ideala 
som ved och bränsle utan representerar snarare en 
snårskog som snabbt kan få fäste på kulturpåver- 
kad jord. En tolkning kan vara att man har med
vetet bränt av högarna emellanåt för att få bort sly 
och få högarna mer visuella, och att det avtecknar 
sig i sammansättningen av kolen än i dag.

En annan teori är att skärvstenshögar har an

vänts som rituella anläggningar bland annat i form 
av offerrösen med kultisk innebörd. Eventuella spår 
efter rituella deponeringar är svåra att se i skärv- 
stenshögarnas fyndmaterial. Fynden består till 
största del av ordinärt boplatsmaterial som bränd 
lera, lerklining, och djurben. Avvikande fynd är tre 
löpare som hittades i A3 79. Inga andra skärvstens
högar innehåller liknande fynd. Löpare funna i gra
var och högar har i allmänhet tolkats som offer av 
jordbruksredskap (bl.a. Bellander i938:98f.).

Det har även framförts att skärvstenshögarna 
har representerat anläggningar med symbolisk 
innebörd. Skärvstenshögarna i Ryssgärdet har sä
kerligen haft en eller flera symboliska funktioner 
där de representerade ett symbolvärde genom att 
stenen lades på hög och fick en mer monumental 
skepnad. Genom detta kan högarna ha manifeste
rat vem eller vilka som hade rätten till det område 
de var anlagda på. I Ryssgärdet är skärvstenshög 
A802 unik till både placering och konstruktion. 
Högen låg i en sluttning strax intill en processions- 
väg upp mot kulle B, där ett eventuellt kulthus har 
hittats. Högen med mittblock och flera koncen
triska kantkedjor samt en rektangulär utbyggnad 
av lagda stenar i form av en ”stenkista” var om
sorgsfullt utarbetad. För att färdigställa detta mo
nument har en stor fysisk arbetsinsatts krävts.

De koncentriska stencirklarna skulle kunna sät
tas i samband med motiv på hällristningar och fö
remål (Hyenstrand 1966:48; Kjellén & Hyenstrand 
i977:83ff.). Exempel är så kallade ringfigurer där 
koncentriska cirklar ingår tillsammans med bland 
annat hjulkors. I Uppland finns en rad ristningsy- 
tor som uppvisar koncentriska cirkelmotiv, bland 
annat i Tjursåker i Vårfrukyrka socken, Kumla i 
Övergrans socken och i Hällby i Litslena socken 
(Kjellén & Hyenstrand 1977:8301). Hällristnings- 
motiv med koncentriska cirklar förekommer över 
hela Norden (Hyenstrand 1966:48). Motiv av 
denna typ är även vanliga på föremål av brons och 
förekommer bland annat på rakknivar och dolkar, 
kultyxor också vidare. Ett av de mest kända fynden 
är Trundholmsvagnen i Danmark som dateras till 
äldre bronsålder. Fyndet består av två dekorerade 
välvda bronsskivor som dras på en vagn av en brons
häst (Sten- och bronsålderns ABC: 237). Cirkelor
namentik verkar sporadiskt dyka upp under period
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I, äldre bronsålder, men blir mer vanliga under pe
riod II med exempel av dekorationer på svärdsfäs
ten. Motivet används flitigt under hela den yngre 
bronsåldern då främst under period III till V där 
de i den senare perioden vanligen återfinns på skiv- 
huvudnålar och glasögonformiga spännen (Mon- 
teliusnpiy) de finns också representerade på den 
dubbelknapp som påträffades vid undersökningen 
(fig. 188). De koncentriska cirklarnas geometriska 
motiv är svårtolkade och förklaringsmodellerna är 
oändliga. Generellt har så kallade ringfigurer tol
kats som solbilder (Kjellén & Hyenstrand 1977:87), 
där hjulkorset har en central ställning. Hur de kon
centriska cirklarna skall tolkas däremot är en öp
pen fråga. I fallet med Trundholmsvagnen har den 
tolkats som en solvagn som rör sig över himmelen. 
De koncentriska cirklarna på skivan skulle därmed 
symboliskt kunna ha samband med solen och dess 
dyrkande. En annan tanke skulle vara att cirklarna 
symboliskt representerar vatten som är en av de 
fyra elementens beståndsdelar. Mittblocket repre
senterade den sten man kastade i vattnet, från cen
trum för stenens nedslag spred sig ringarna suc
cessivt utåt tills de snabbt avtog och upphörde. En 
analogi finns till Australiens ursprungsbefolkning 
där deras symbol för vatten eller vattenhål repre
senteras av just detta motiv. Ristningar på hällar av 
koncentriska cirklar som cirkel efter cirkel sprider 
sig utåt återfinns ofta i nära anslutning till kända 
vattenhål. För australierna representerar cirklarna 
även platser som uppfylls av förfädernas kraft.

De koncentriska kantkedjorna i A802 skulle 
även, med lite god vilja, kunna tolkas som en spi
ral som från mittblocket arbetar sig ut till den 
yttre kantkedjan och avslutas vid den rektangulära 
stenkistan. Spiralen var ett av bronsålderns vanli
gaste ornamentmotiv och var vanlig främst under 
period II äldre bronsålder (Sten och bronsålderns 
ABC 1991:211). Ornamentiken verkar generellt 
även förekomma under följande perioder till och 
med period VI, yngre bronsålder (Montelius 
1917). Även denna symbol kan vara en symbol för 
oändlighet och perfektionism.

A802 uppvisar, som nämnts, en rektangulär 
stenkista i anslutning till den yttre kantkedjan. 
Enligt Åke Hyenstrand skulle dessa stenkistor 
kunna ha varit en portliknande konstruktion

och som exempel pekar han bland annat på ett 
röse 21:1 i Igelsta, Östertälje socken (Hyenstrand 
1966:48). Så skulle även kunna vara fallet med 
A802 då stenkistan symboliskt skulle kunna vara 
en öppning in i skärvstenshögen genom den yttre 
kantkedjan. Eventuellt skulle stenkistan även kun
na vara en öppning till en spiral som leder ända 
in till högens centrum. Vad som är intressant är 
också orienteringen på den yttre kistan. Den ligger 
i nordnordvästlig riktning vilket även riktningen 
på den terrasskant som den ligger på. Riktningen 
är dock något förskjuten mot början av den sten- 
röjda vägen upp på den nordöstra kullen. Det är 
alltså möjligt att den pekar mot det hållet och de 
aktiviteter som har försiggått på terrassen och 
krönet. Vad som är mycket anmärkningsvärt är 
annars den inre konstruktionen i högen, med 
alla inre cirklar av obrända stenar och block. Den 
liknar mest inre konstruktioner i rösen och sten- 
sättningar från samma period. Ett av de närmaste 
belägna och kanske även bästa exemplen är Drag- 
byröset, ca 5 km sydväst om Ryssgärdet. Röset har 
en centralt belägen hällkista som är orienterad i 
samma längdaxel som stenkistan på A802. De sista 
skelettgravarna i kistan ligger med huvud åt syd
öst och kan därmed sägas blicka mot nordväst, det 
håll som återigen kistan är orienterad mot. Drag- 
byröset är byggt i olika etapper och har två hela 
kantkedjor och några inkompletta stenkretsar. 
Den inre hela kantkedjan har nästan exakt samma 
dimensioner som skärvstenshögen i Ryssgärdet, 
men den lätt ovala kantkedjan i Dragby har sin 
längdaxel i 900 graders vinkel mot den i Ryssgär
det. Dessutom har de flera andra hällkistor i Upp
land och Västmanland samma nordväst-sydöstliga 
riktning (Jaanusson & Siiven 1962; Holm m.fl. 
i997:226f.). Man kan alltså spåra en slags kosmo
logisk uppfattning i bronsåldersmänniskans val 
av riktningar för olika monument. Likheter finns 
i utseende men A802 skiljer sig genom att inte 
innehålla några bevarade människoben. Den är 
dessutom ca 500-800 år yngre än Dragbykistans 
anläggningstid. Den senare har dock använts in i 
samma period som då A802 börjar anläggas. En 
skärvstenshög med flera stenkretsar på sörmlands- 
sidan av Mälaren, i Rickeby i Lunda socken har 
en liknande datering som den på Ryssgärdet. Inte
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heller där är stenarna i värmepåverkade. Däremot 
har brända ben efter tre barn påträffats i Rickeby- 
högen. Skärvstenshögen har där fått tolkning i en 
strukturalistisk anda där schamanism, eld, trans
formationsprocesser och ritualer är bärande te
man (Runcis 1999). Visserligen kan stenkretsarna 
i Ryssgärdeshögen tolkas i en funktionell anda där 
stenkretsarna har förstärkts ytterligare längst ned 
i sluttningen för att hålla kvar skärvstenen. Men 
den omsorg de undre stenkretsarna har anlagts 
med, orienteringen och den arbetsinsats som har 
lagts ned på att forsla och delvis även hugga till 
stenar och block vittnar klart om att det inte är 
funktionen som har varit det styrande. Snarare är 
de en tydlig manifestation av ritualer som krävt en 
stor arbetsinsats för att sedan täckas med skärv
sten och osynliggöras för kommande generatio
ner. Tillvägagångssättet liknar i mångt och mycket 
gravritualer, men inga säkra tecken på begrav
ningar finns i högen, men det gäller även många 
uppenbara gravanläggningar från bronsålder och 
äldre järnålder. Om man sammanfattar det hela så 
finns dels en symbolik i högens orientering som 
går igen i exempelvis regionens hällkistor, något 
som antyder en kosmologi där vissa väderstreck 
har en avgörande betydelse. Nordväst, som kistan 
riktar sig mot, är exempelvis den riktning som so
len går ned i under delar av sommarhalvåret och 
skulle då kunna kopplas både till föreställningar 
kring döden och till en allmän kosmologi (Kaul 
1998). Dessutom brukar koncentriska cirklar un
der bronsåldern anses symbolisera just solen, och 
än i dag är punktcirkeln en symbol för solen inom 
alkemin. Eld och sol bör ha varit nära förknippade 
genom sina gemensamma egenskaper och skärv
stenen blir då en naturlig del efter de eldar som 
har varit tända på terrassen. Sannolikt har dessa 
kokgropar och eldar haft en del i ritualer kopplade 
till tillagning av mat för de kollektiva akter som 
har försiggått på och kring kullen.

Här ovan har vi endast gjort ett axplock av 
olika tolkningsforslag som skulle kunna passa in 
på skärvstenshögarna i Ryssgärdet. Flera av dem 
stämmer inte in medan andra är fullt tänkbara al
ternativ. Viktigt i sammanhanget är att inte gene
rellt försöka se skärvstenshögarna som en homo
gen grupp utan tvärtom se dem som en heterogen

grupp med olika funktionella, rituella och symbo
liska funktioner. Detta beroende på vart de ligger 
i landskapet, i vilket sammanhang de hittas eller 
hur de ser ut rent morfologiskt.

Hittills har fokus legat på högarna i sig, nu kom
mer vi istället att försöka se högarna i sin närmiljö.

Anläggningar runt 
skärvstenshögarna
Man kan inte enbart förstå skärvstenshögar uti
från sig högen i sig, utan man måste även se i vil
ken miljö den ligger. I Ryssgärdet finns unika möj
ligheter att göra just det, vi har ett nära samband 
mellan skärvstenshögarna och de omgivande hu
sen, härdarna, kokgroparna, gravarna och gropsys
temen. Vi har här antagit att det viktigaste sam
bandet finns mellan härdarna och kokgroparna, 
eftersom det är de som måste ha producerat till 
stor del, något som vi kommer att behandla mer 
under kapitlet om kokgropar.

Vi har här utgått från kokgropar och härdar som 
är de primära anläggningstyper som genererar res
ter som skärvsten, sot och kol. En källkritisk as
pekt i sammanhanget är nu försvunna härdar som 
kan ha varit anlagda på marknivå i området, en 
grupp som måste ha varit betydligt vanligare än 
vad vi vanligen räknar med. Bland annat bör det 
under stora delar av vinterhalvåret ha varit en 
nödvändighet att ha sådana härdar utan nedgrav
ning på grund av tjälen. De eventuella spår som 
dessa ytliga anläggningar har lämnat efter sig har 
genom naturliga nedbrytningsprocesser helt sud
dats ut. Dessa anläggningars antal och placering i 
landskapet är naturligtvis en omöjlighet att upp
skatta, men man bör ha i åtanke att det rimligtvis 
bör ha existerat ett större antal bronsåldershärdar 
än det vi i dag arkeologiskt kan identifiera (Peter
son 2006:167).

Ett sätt att försöka analysera skärvstenshögar- 
nas funktion är att se hur nära de låg framförallt 
kokgropar och härdar. Båda anläggningstyperna 
har säkerligen använts vid upprepade tillfällen och 
skärvsten har då fått rakas ur dem kontinuerligt (se 
mer om detta senare). Man kan således se skärvste
nen i eldstäderna som primäravfall efter uppvärm- 
ningsprocesserna, medan skärvstenen i högarna är
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till största delen är sekundäravfall, även om en kok
grop låg i den västra högen. Man kan hypotetiskt 
tänka sig ett utkastområde på mellan 5-10 meter 
från kokgropar och härdar för att nå fram till en 
skärvstenshög. Fem meter är ungefär det avstånd 
som man lätt kan kasta sten och ändå var träffsäker 
eller som det är bekvämt att gå för att lasta av avfall. 
Runt 10 meter får man lov att se som ett maximum 
för att det ännu inte ska alltför betungande att gå 
eller omöjligt att kasta större kvantiteter (Larsson 
2007). I A357:s närhet fanns ett antal kokgropar 
och härdar som skulle kunna kopplas samman med 
skärvstenshögen. Inom en fem meter radie låg två 
kokgropar och inom en tio meters radie låg ytter
ligare två härdar, varav en har daterats till samma 
period som skärvstenshögen. Dessa anläggningar 
skulle kunna bilda en aktivitetsyta i anslutning till 
högen. Troligen finns en fortsättning av denna ak
tivitetsyta med kokgropar och härdar i syd, sydväst 
samt väst om skärvstenshögen. Området i väster 
ligger emellertid utanför undersökningsområdet 
och har därför inte kunnat undersökas. Dessutom 
påträffades en annan aktivitetsyta cirka 10-15 me" 
ter söder om A3 5 7. Intressant här är främst två kok
gropar samt eventuellt två härdar, där åtminstone 
en av kokgroparna kan vara samtida med skärv
stenshögen att döma av en 14C-datering.

Cirka 10 meter norr om A379 fanns tre kok
gropar samt två härdar. Avståndet är på gränsen 
till att vara för långt, men skulle ändå kunna vara 
inom rimlighetens gräns. Man verkar ha bemödat 
sig att transportera skärvstenen över ett längre av
stånd än normalt. Fyndspridningen i högen utgör 
ytterligare ett belägg på att det är just norr om 
skärvstenshögen som man ska söka de aktiviteter 
som den har haft samband med. Fynden har en 
klar dragning mot norr.

I A802: s omedelbara närhet finns ingen plats 
som direkt kan tolkas som en aktivitetsyta med 
kokgropar och härdar tillhörande skärvstenshö
gen. Den plats som ligger närmast till hands lig
ger på terrassen cirka 10-15 meter nordväst om 
skärvstenshög A802, avståndet får dock ses som 
relativt vettigt för att kunna tala om ett rumsligt 
och funktionellt samband. Dateringarna kan även 
tyda på att det finns ett tidsmässigt samband. Här 
fanns ett komplex av åtta kokgropar samt en härd

som kan vara av intresse. Antingen har man i detta 
fall bemödat sig att transportera skärvstenen över 
ett längre avstånd än normalt, eller så finns en 
mer realistisk ännu oupptäckt primär aktivitetsyta 
nordöst eller öst om skärvstenshög A802. Detta 
område ligger utanför undersökningsområdet och 
har därför inte kunnat undersökas. Indikationer 
på att ett sotigt jordlager med skärvsten fanns i 
denna riktning framkom vid undersökningen av 
A802. Att majoriteten av fynden i A802 var beläg
na i anläggningens norra samt nordöstra del skulle 
också kunna peka i denna riktning. Med tanke på 
den arbetsinsats som har lagts ned på att bygga 
stenkonstruktionerna i högens inre, kanske det 
inte kan ses som helt omöjligt att man har forslat 
skärvsten 10-15 meter för att täcka den. Här har 
antagligen ritual spelat en viktig roll tillkomsten 
och idén bakom högen.

Skärvstenshögarna i topografin
Skärvstenshögarna i Ryssgärdet låg i en brytnings- 
zon mellan lermarker och mer oländiga områden 
av storblockig morän. De flesta högarna inklusive 
de tillhörande RAÄ 328 låg öppet i landskapet, väl 
synliga från främst söder och öster. Möjligen låg 
A802 något skymd på den nordvästra sluttningen 
på kulle B, högen syntes dock bra rakt söderifrån. I 
det dåtida landskapet kan det inte ha varit möjligt 
att undgå deras starka påtagliga fysiska närvaro. 
Skärvstenshögarnas placering skilde sig helt från 
skärvstensflakens placering i landskapet. Dessa 
förde en mer undanskymd tillvaro och återfanns 
främst dolda i storblockiga moränområden eller 
uppe på moränkullarna.

Det som inbördes särskiljde de utgrävda högar
nas placering i landskapet var att A3 5 7 och A3 79 
verkade vara mer positionerade i anslutning till 
själva boplatsen nere på lerslätten. A802 däremot 
återfanns i början av moränsluttningen som ledde 
upp mot kulle B. I sluttningen fanns ett stenfritt 
område som ledde från kullens nedre del och upp 
på dess topp. En intressant tanke är att denna 
stenröjda smala yta skulle kunna representera en 
processionsväg upp mot den platå som låg uppe på 
kullens topp. I direkt anslutning till denna väg låg 
A802 som ett väl synligt monument.
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Figur 54. Skärvstenshögarna i förhållande till den dåtida vattenlinjen ca 1000 f. Kr. Karta: Thomas Eriksson

Figure 54. The relationship between the heaps of fire-cracked stones and the shore line around 1000 BC.
Map: Thomas Eriksson
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Skärvstenshögarnas öppna placering i landska
pet där de kunde ses på långt avstånd skvallrar om 
att de representerade viktiga element i bronsål- 
derssamhällets sociala struktur och kosmologiska 
föreställningsvärld.

Skärvstenshögar i Uppland
Skärvstenshögar är ett kännetecken för bronsålder 
i Mälardalen och har där en av sina tätaste sprid
ningar i Nordeuropa. På norra sidan av Mälaren 
går ett stråk från Köpingstrakten i väster förbi 
Västerås, Enköping, Örsundsbro upp till Uppsa
latrakten. Totalt är cirka 2887 högar registrerade 
bara i Uppsala län. Om man dessutom tar i be
tänkande att resultatet från Ryssgärdet innebar att 
andelen registrerade skärvstenhögar ökade med 
700 % skulle detta kunna innebära att cirka 20000 
skärvstenshögar har funnits eller finns bevarade i 
området. En stor andel har blivit bortplöjda i den 
nuvarande åkermarken.

En av de tätaste koncentrationerna av skärv
stenshögar i regionen är just runt Uppsalaslätten 
som omkringgärdas av stråk med högar. Ofta lig
ger skärvstenshögarna i brytningszonen mellan 
åkermark och de högre belägna moränområdena. 
Om detta är en bild som visar den förhistoriska 
situationen eller om de bara visar att högarna är 
bortodlade i den nuvarande åkermarken kan vara 
svår att avgöra. Annars stämmer bilden relativt 
väl med det förslag på bronsåldersbosättningens 
struktur i Uppland som Hyenstrand och Kjellén 
har presenterat. I den modellen ligger skärvstens
högarna just i brytningszonen mellan lera och mo
rän (Kjellén & Hyenstrand rpyyrayff.). Om man 
lägger på nivåkurvan för vattnet för tiden runt 
1000 f.Kr. så visar det sig att högarna ligger längs 
med de dåtida fjärdarna och ansamlar sig runt de 
dåtida lerslätterna ned mot vattnet och havet. En 
av de allra tätaste koncentrationerna är ett stråk 
som går cirka 4-5 km söder om Onslunda. Stråket 
går från Storvreta i öster över Kyrsta till Fjuckby i 
väster. Stråket har även en glesare utlöpare norrut, 
längs med Fyrisån och Vendelån till Tenstatrakten. 
Norrut finns skärvstenshögar upp till Vendelsjöns 
sydspets och i Tierpstrakten norr om detta område 
finns endast enstaka högar.
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I Tensta socken finns ett 70-tal kända skärv
stenshögar. De kända högarna i socknen ligger 
framförallt i ett fyra km långt stråk längs östra si
dan av Vendelåns dalgång från Flotä i söder genom 
Onslunda till Bräcksta och Guckedal i norr. Den 
stora ansamlingen av högar ligger vid Bräcksta, 
omkring 1-2 km norr om Onslunda. Onslunda kan 
sägas vara den sydligaste ansamlingen i detta stråk.

Enstaka högar ligger även väster om Vendelån 
vid Tuna/Tensta, Gödåker och Nyvalla. Om man 
lägger på vattenståndet vid cirka 3000 BP, det vill 
säga mellersta bronsåldern, så framkommer det 
att merparten av högarna ligger mellan 1-2,5 km 
från den dåtida smala havsviken. Samtliga kända 
högar ligger i brytningszonen mellan moränom
råden och de lerfyllda dalgångarna. Detta mönster 
ansluter väl till de tätaste koncentrationerna av 
skärvstenshögar vid till exempel Fjuckby i Ären- 
tuna socken, som ligger runt en större dalgång, 
på 2-4 km avstånd från havsnivån vid mellersta 
bronsåldern. Vid Storvretaområdet finns skärv
stenshögar som kan ha legat direkt anslutning till 
havsviken, men detta beror givetvis på dateringen 
och vilken havsnivå som kan vara aktuell.

Eftersom det stora flertalet skärvstenshögar är 
odaterade är avståndet till det dåtida havet osäkert. 
Men i Ryssgärdet är skärvstenshögarna daterade 
till mellersta bronsålder och bör då ha legat mer 
än 1 km från vattnet. Detta står i klar kontrast till 
det scenario som Wigren har visat för skärvstens
högarnas placering i det sörmländska landskapet. 
Där antar hon att mer än 75 % av högarna ligger 
på högst 300 meters avstånd från det dåtida havet 
(Wigren 1987:132). Här i det centrala Uppland 
ligger i stället högarna betydligt längre från vatt
net och förefaller inte till sin huvuddel ha någon 
anknytning till aktiviteter knuta till havet eller 
ha anlagts för att kunna ses från vattnet. De olika 
landskapen har även skilda topografier som kan 
påverka resultatet: det mer småbrutna och kupera
de sörmländska landskapen kan ha resulterat i att 
skärvstenshögarna kommer närmare vattnet i de 
smala dalgångarna, än vad som är fallet i det mer 
flacka uppländska landskapet. Tydligt är dock att 
man i det centrala Uppland inte har strävat mot en 
närhet till havet utan snarare till lermarkerna som 
kan ha använts som betesmarker och för odling.

Id?



Om merparten av högarna har en datering till 
mellersta eller yngre bronsålder, vilket är troligt, 
är de istället placerade i kanten av de större dåtida 
dalgångarna, möjligen i en brytningszon mellan 
betesmarker och produktionsmarker på lerslät
terna och moränområdena. Om högarna har haft 
en funktionell betydelse bör de ses i ljuset av en 
jordbruks- och/eller boskapsekonomi. Detta stöds 
också av benfynden och de förkolnade fröerna i 
våra undersökta högar. Även den bild som Hyen- 
strand visar i Enköpingstrakten måste revideras 
något med utgångspunkt för våra resultat (Kjel
len & Hyenstrand 1977:27^). Även han menar att 
skärvstenshögarna låg i anslutning till fjärdar, och 
de gör de här i Uppsalatrakten i ett större perspek
tiv, men avståndet till öppet vatten har ofta varit 
mer än 1-3 km. Däremot låg de, precis som Hyen
strand visade, i brytningszonen mellan de lågt lig
gande lermarkerna och höjdpartierna. Något som 
har drastiskt förändras sedan hans modell är också 
synen på boplatser i lermarker. I dagsläget ligger 
flertalet av våra kända boplatser från bronsålder 
och äldre järnålder i lermark. Med utgångspunkt 
från Ryssgärdet förefaller skärvstenshögarna ha 
mer samband med de anläggningar som kan tol
kas som rester efter boplatsaktiviteter än vad de 
har en rumslig koppling med klara begravningar. 
Inga skärvstenshögar finns intill tydliga gravar el
ler samlingar med brända människoben. Snarare 
förefaller högarna vara en både topografisk och 
funktionell gränsmarkering mellan de låglänta bo
platslämningarna och de högre liggande kullarna 
med sina gravar, hantverk och kulthus.

Man kan också utnyttja Sonja Wigrens modell 
för bronsålderssamhället i Södermanland där hon 
ställer upp flera kriterier för centrumbildningar. 
Kriterierna är:

• Minst 5 skärvstenshögar, varav en med en 
höjd på >1 m och en diameter >8 m.

• Läge vid kust eller huvudled
• Rösen med en diameter på >20 m
• Avstånd till nästa centrumbildning 20-35 km 

(Wigren lpSyrpff.).

Hennes studie är utpräglat processuell och idag 
anses den här typen av kriterier vara föråldrade
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och de används därför inte i samma omfattning. 
De kan dock vara instrument när man ska tolka 
fornlämningsmiljöer. Skillnaderna mellan landska
pens topografi är måhända för stora för att direkt 
kunna föra över modellen från Södermanland till 
Uppland. Det har troligen funnits regionala och 
kulturella skillnader mellan områdena. Dessutom 
finns 4000 skärvstenshögar i Uppland mot bara 
en 1/5 i Sörmland (Jensen & Larsson lpparaoff.). 
Om man ändå använder dessa kriterier så finns inga 
centrumbildningar i Tensta socken, eftersom inga 
rösen med diametrar över 20 meter finns kända el
ler bevarade. Däremot kan den största skärvsten
högen på Ryssgärdet, A440 på RAÄ 328 som inte 
undersökts, uppfylla kraven på storlek och kan till
sammans med de andra skärvstenshögarna i områ
det klart uppfylla det första kravet. Vid undersök
ningen finns sju skärvstenshögar och inom 2-300 
meter finns ytterligare lika många registrerade hö
gar. Två rösen med diametrar på 10-16 meter finns 
dessutom inom några kilometers avstånd, men det 
norra kan likaväl ha en anknytning till Bräcksta- 
komplexet. Klart är att sett till antalet skärvstens
högar finns alltför många aspiranter till centrum
bildningar enligt Wigrens kriterier. Riktigt stora 
rösen är ovanliga i området, men finns bland norr 
om Storvreta (Lena socken, RAÄ 179). En osäker 
faktor är dessutom möjligheten att högar i områ
det kan dateras till bronsålder, såsom var fallet med 
den välkända högen vid Håga, Bondkyrko socken, 
som kan dateras till period IV (Almgren 1905). Vid 
exempelvis på åsen vid Lena kyrka, där Vendelån 
rinner ut i Fyrisån, ligger flera storhögar. Men san
nolikt kan flertalet dateras till järnålder. Ett av Mä
lardalen största depåfynd från bronsåldern är dock 
påträffat i närheten. Rent siffermässigt kan således 
inte Ryssgärdet ses som en centrumbildning enligt 
Wigrens kriteria, även om antalet skärvstenshögar 
uppfyller kraven. Däremot kan andra faktorer peka 
mot en sådan tolkning, till exempel guldet och kon
struktionerna på kullarna. Rent allmänt går inte 
hennes modell att flytta över till uppländska förhål
landen. En plats som Hågahögen motsvarar dock 
väl alla hennes kriterier med sina 14 registrerade 
skärvstenshögar, läge vid ett sund och sin storhög.
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Skärvstensflaken
De mest uppmärksammade skärvstensanläggning- 
arna är givetvis skärvstenshögarna genom deras 
ofta monumentala läge, välvda profil och klara av- 
gränsning i plan, en avgränsning som ofta förstärks 
med kantkedjor. Skärvstensflaken är mer anonyma 
och ligger ofta mer gömda i terrängen. De är inte 
lika klart avgränsade i plan och har en flack profil. 
Likväl är de mycket vanliga från senneolitikum till 
äldre järnålder. Vad vi vill diskutera här är vad de
ras primära kontext och funktion har varit samt vad 
det är som skiljer dem från skärvstenshögarna.

Jämförande analys av 
Ryssgärdets skärvstensflak
Skärvstensflaken i Ryssgärdet var till form och inne
håll relativt heterogena. De flesta på boplatsytan var 
oregelbundna i plan och profil. A14327 skiljde sig 
från de övriga och var anlagd runt ett stort centralt 
mittblock och var oval i plan. De övriga skärvstens
flaken låg på eller i sluttningarna på moränkullarna 
i norr och var även de oregelbundna i plan och pro
fil. Två av dem som låg på den västra kullen, A6249 
och A80594, var avsatta kring mitt block. Skärv
stensflaken bestod generellt av tjocka kraftiga sten- 
packningar eller glest sammanpackade skärvstens- 
lager. Hur den övre konstruktionen på A28992 har 
sett ut går det bara att spekulera om då flaket under 
århundraden har påverkats av markanvändningen 
i området. Dess placering mitt ute på den yta som 
har använts som åkermark har resulterat i en suc
cessiv nedbrytning på grund av regelbunden plöj
ning. Allt som fanns kvar vid utgrävningen var en 
tunn utspridd skärvstenslins.

Fyllningen i de olika skärvstensflaken hade både 
likheter och olikheter. Flaken innehöll till stor del 
skärv- och skörbränd sten som till storlek och ut
seende var relativt likartad med ett snitt på 0,05- 
0,15 meter i diameter. Fyllningen innehöll i vissa 
skärvstensflak sandig silt och i andra siltig sand 
detta beroende på placering i landskapet.

Bakomliggande orsaker har gjort att vissa skärv- 
stensanläggningar har utmynnat i skärvstensflak 
och vidare inte utvecklats till skärvstenshögar. 
Högarna i sin tur har alla en gång varit flak som 
av någon anledning senare har utvecklats på höjd
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och bredd. Möjligtvis undantaget A802, vars för
sta konstruktionsdetaljer måste ha varit de stora 
stenarna i botten. Man får förmoda att på grund 
av att skärvstensflaken förblev just flak användes 
de inte lika ofta i den sociala symboliken. Skärv
stensflaken som ofta låg dolda i landskapet kan 
inte ha haft lika högt monumentalt, symboliskt 
värde som skärvstenshögarna.

En rad tolkningar går att göra angående skärv- 
stenshögarnas uppkomst. Tre flak A28992, A14327 
samt A17152 skulle kunna representera påbörjade 
skärvstenshögar som av någon outgrundlig anled
ning inte har slutförts. Två flak AÓ249 och A20662 
skulle kunna vara rester efter gravar. Två skärv
stensflak A7261 och A24375 kan med säkerhet tol
kas som härd och kokgropsrester. Så skulle också 
kunna vara fallet med A80594, dock saknas källan 
till skärvstenen i form av till exempel en kokgrop. 
Slutligen skulle de två flaken A81568 och A82593 
kunna tolkas som hörn till hus där skärvstenen lig
ger kastad intill ytterväggarna. Exempel på liknan
de företeelse finns från Apalle, Övergrans socken 
denna typ av konstruktioner har tolkats som skärv- 
stensfundament till hus (Ullén m.fl. 2003:51).

Fynden i skärvstensflaken
Rent generellt hittades det sparsamt med fynd i 
flaken, flertalet var helt fyndtomma. A7261 var det 
flak där det förekom flest fynd. Fynden bestod av 
ordinära boplatsfynd som bränd lera, lerklining, 
djurben, keramik och någon enstaka flinta.

Den osteologiska analysen av djurbenen visade 
att alla ben förutom ett var obrända. De arter som 
kunde identifieras var får/get i A7261 och A6249 
samt nöt i A7261. Den keramik som hittades hade 
slät och rabbig ytbehandling. En bit kristianstads- 
flinta hittades också.

Dateringar
En av tolkningarna av Apalleboplatsens struktur 
och de bakomliggande sociala orsakerna till skill
naderna bygger på förhållandet mellan skärvstens
högar och skärvstensflak. I Apalle har högarna tol
kats som tillhörande en äldre fas där man har haft 
kollektiv matlagning runt skärvstenshögarna. Se
nare har man övergått till mer privat matlagning 
och istället haft ett eget skärvstensflak knutet till
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det egna hushållet (Ullén mil. 2003). Fenomenet 
skulle vara ungefär samtida med övergången från 
långa långhus till kortare, mer enskilda långhus 
för ett mindre hushåll (Karlenby i994:pff.). En 
självklar frågeställning är därför om samma feno
men kan ses i Ryssgärdet, där vi har båda typerna 
av anläggningar. En skillnad gentemot Apalle är 
att Ryssgärdet inte har några mer omfattande läm
ningar från perioderna V och VI.

Dateringar från slutundersökningen finns i två 
av skärvstensflaken A28992 och A7261.

I den senare, som låg i dalgången mellan kullar
na, var ett av proven taget i dess undre skärvstens- 
lager. Dateringen ligger mellan 1190 och 1010 f.Kr, 
vilket motsvarar mitten av period III till mitten av 
period IV. Det andra provet togs i kokgrop A5190, 
som låg i flaket, hade en datering på 780-520 f.Kr. 
Intressant att notera är att kokgrop A5190 som 
ligger ytligt har en sen datering, mitten av period 
V till period VI, yngre bronsålder. Kokgropen ver
kar ha uppförts ett antal hundra år senare än det 
omkringliggande undre skärvstenslagret och visar 
på att aktiviteterna i Ryssgärdet fortsatte även ef
ter boplatsens huvudfas 1400-900 f.Kr.

Skärvstensflak A28992 har en datering på 
1020-915 f.Kr. som motsvarar mitten till slutet av 
period IV, yngre bronsålder. I direkt anknytning 
till A28992 finns en kokgrop daterad från förun
dersökningen. Denna har en äldre datering på 
1370-1120 f. Kr, som grovt kan sägas vara period 
II till början av period IV. En datering finns även 
från förundersökningen i kokgrop A39071 som låg 
intill A24375 på område A.

Om A28992 skall tolkas som skärvstensflak är 
den obetydligt yngre än de undre lagren av A7261. 
Den senare har en datering på 1190-1010 f.Kr. 
Om A28992 skall tolkas som en bortplöjd skärv- 
stenshög är det den hög som är yngst på ytan.

Sammanfattningsvis kan man, till skillnad 
från Apalle, inte se en klar tidsskillnad i Ryssgär
det mellan skärvstenshögar och - flak, men i på 
Ryssgärdet ligger boplatsens tyngdpunkt före det 
skifte som syntes i Apalle. I materialet från Ryss
gärdet finns båda anläggningstyperna under såväl 
äldre som yngre faser och skillnaden ligger sanno
likt först och främst i funktion och längd på an
vändning. De två undersökta skärvstenshögarna

på slätten, A3 5 7 och 379, förefaller dock vara re
lativt samtida och kan möjligen knytas närmare 
rent rumsligt med bebyggelse. Men det gäller även 
skärvstensflaket eller utplöjda högen A28992, som 
också kan ha en nära anknytning till bebyggelsen. 
Skärvstensflaken på de båda kullarna och i dal
gången, har tillkommit både under den äldre och 
den fasen och torde snarast vara knutna till kol
lektiv matlagning i båda fallen.

Skärvstensflakens funktion
Med stor sannolikhet har skärvstensflakens funk
tion i första hand varit sammankopplad med 
vanliga boplatsaktiviteter som uppvärmning och 
tillredning av mat. Skärvsten, skörbränd sten och 
andra brandrester härrörde främst från kokgropar 
och härdar som återfanns i eller i nära anslutning 
till flaken. Vissa skärvstensflaks primära funk
tion som avfallsplatser för skärvsten kan jäm
ställas med till exempel skärvstenshögarna A357 
och A379. Två skärvstensflak A7261 och A24375 
skulle kunna tillhöra denna kategori. När det gäl
ler A24375 uppe på den västra kullens platå, kan 
skärvstenen direkt härledas till den stora inuti lig
gande kokgropen. I första hand har skärvstenen 
här funktionellt producerats och sedan kastats i 
nära anslutning till kokgropen.

Flaken på den östra kullen skiljer ut sig då de 
helt saknar tillhörande härdar och kokgropar. Men 
skärvstensflaken finns likväl representerade där 
och frågan är om skärvstenen kan härröra från den 
stora aktivitetsytan på terrassen nedanför kullen. 
Släpade man upp denna sten på kullen? Skärvstens
flaken A815Ó8 och A82593 skulle ur en ren funk
tionell synvinkel kunna tolkas som hörn till hus 
där skärvstenen ligger kastad intill ytterväggarna. 
Som nämnts tidigare finns det exempel på liknande 
företeelser från Apalle, Övergrans socken där dessa 
konstruktioner har tolkats som skärvstensfunda- 
rnent till hus (Ullén m.fl. 2003:51). Klart är att det 
måste ha funnits andra syften för skärvstenen än 
att bara representera utfyllnadsmaterial. Med tanke 
på kullens rika flora av gravar, s.k. kulthus och ett 
stort fyndrikt utkastlager som bland annat innehöll 
en guldspiralring och diverse bronser, måste det ha 
eldats i ett mer rituellt syfte. Själva skärvstenspro- 
duktionen och uppvärmningen av skärvsten på de
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båda kullarna kan ha representerat olika ritualer 
som till exempel kan ha haft samband med olika 
hantverk eller tillagning av heliga måltider.

Tre skärvstensflak A28992, A14327 samt A17152 
skulle kunna representera påbörjade skärvstenshö- 
gar. Av någon anledning har högarna inte slutförts 
och de har i stället bevarats som flak.

Två anläggningar A6249 och A20662 som har 
tolkats som skärvstensflak skulle kunna ha haft 
helt andra funktioner. A6249 läge bland stora 
stenblock i sydöstsluttning samt att den var anlagd 
kring ett stort centralt mittblock skulle kunna in
dikera att det är en grav. A20662 var även den an
lagd bland stora stenblock och tolkades först som 
en stensättning. Flaket kan ha tillhört en östlig ut- 
löpare av A7261, om så inte skulle vara fallet skulle 
den eventuellt kunna representera en otydlig sten
satt grav. Fyndmaterialet i anläggningarna stöder 
dock inte påståendet om gravar. Inga människo
ben hittades utan endast enstaka bitar bränd lera 
och ben. Emellertid skulle frånvaron av ben kunna 
tyda på en snabb nedbrytningsprocess i moränen.

Anläggningskontext runt skärvstensflaken
En gemensam nämnare för större delen av skärv
stensflaken är att de tycks vara resultatet efter hus
hållning. Den skärviga stenen har hamnat i nära 
anknytning till de ytor där aktiviteter förknippade 
med eld har förekommit. Men hur ser fornläm- 
ningskontexten ut i skärvstensflaken närhet? Kan 
man spåra eventuella aktivitetsytor som kan knytas 
till flaken? Vi har här som i fallet med skärvstens- 
högarna utgått från anläggningstyperna kokgropar 
och härdar som ligger i anslutning till flaken.

I A7261: s närhet finns två separata områden 
som kan benämnas aktivitetsytor och som kan 
ha använts som primär källa till den skärv- och 
skörbrända sten som ansamlats i skärvstensflaket. 
Den första ytan låg på dalgångens botten cirka 5-6 
meter väster om skärvstensflak A7261 och bestod 
av tre kokgropar samt två härdar. Ett rent hypote
tiskt utkastområde på mellan 5-10 meter från des
sa anläggningar täcker väl in A7261 norra, västra 
samt sydvästra del. Denna aktivitetsyta får anses 
vara primärkällan för den uppkastade skärvstenen 
inom A7261. Den andra ytan ligger cirka 3-14 me
ter sydöst om A7261, på en naturlig terrass nedan
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för kullen på område B. Området innehåller åtta 
kokgropar och en härd. Av dessa anläggningar är 
det endast kokgrop A19287 samt eventuellt kok
grop A20061 som kan anses ha ett naturligt ut
kastområde mot A7261. Dessa har ett rent hypote
tiskt utkastområde på 5-10 meter och täcker väl in 
skärvstensflakets södra och sydöstra del. De övriga 
anläggningarna får anses tillhöra en annan akti
vitetsyta i anslutning till anlagda hus på terrassen 
eller eventuellt till skärvstenshög A802.

I A28992 närområde kan ett antal anläggningar 
knytas till skärvstensflaket. Ett komplex bestående 
av fyra kokgropar och tre härdar bildar en eventu
ell aktivitetsyta strax sydöst om skärvstensflaket. 
Kokgroparna och härdarna bildar ett rent hypote
tiskt utkastområde på mellan 5-10 meter som väl 
täcker in hela anläggningen.

En aktivitetsyta till A14327 är svårare att spåra. 
Det enda tänkbara alternativet inom undersök
ningsområdet ligger rakt väster ut från skärvstens
flaket. Inom en 10-20 meter radie finns ett kokgr- 
opskomplex med tre kokgropar som i första hand 
torde vara primärkällan till skärvstensproduktio- 
nen för skärvstenshög A379. I övrigt finns endast 
fyra vitt spridda härdar inom en 10 meters radie 
runt flaket. En annan hypotes är att det kan finnas 
en aktivitetsyta väst samt nordväst om det stora 
moränimpedimentet. Detta område ligger utanför 
det aktuella undersökningsområdet och har därför 
inte kunnat undersökas.

För skärvstenen i A17152 ligger det närmast till 
hand att anta att den har samma ursprungskälla 
som skärvstenshög A379. Men cirka 9-10 meter 
sydöst om A17152 fanns en större kokgrop A46224 
som låg i gropsystem II. Kokgropen kan ha varit 
en av källorna för skärvstenen i A17152.

A6249 låg på den sydöstra sluttningen i den 
västra kullen och de anläggningar som främst kan 
kopplas samman med skärvstensproduktion för 
A6249 är två kokgropar, A52970 och A52955, som 
låg cirka 3 meter norr om anläggningen. Vidare kan 
kanske även skärvstensflak A24375 med tillhörande 
kokgropar och härdar ses som en primär källa.

Skärvstenen i A24375 kan spåras främst från den 
stora inuti liggande kokgropen A39071 samt even
tuellt den i A4029 liggande härden A31577.1 detta 
fall var skärvstensflaket utspritt som en solfjäder
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runt om den anläggning där de skärvstensprodu- 
cerande aktiviteterna har pågått. Människorna har 
inte bemödat sig med att frakta iväg skärvstenen 
utan har rakat ut den i det område runt kokgropen 
där utrymme kunde undvaras.

Sammanfattningsvis så finns ett klart samband 
mellan kokgropar och skärvstensflak, förutom på 
den nordöstra kullens krön. Närheten mellan kok
groparna och flaken visar annars klart att materia
let kommer från uträkningar från groparna. Efter 
ett antal användningar har stenen inte gått att an
vända längre utan dumpats.

På den östra kullens krön ter sig fornlämnings- 
kontexten annorlunda i jämförelse med den övriga 
boplatsen. Här finns inga naturliga aktivitetsytor 
som man kan sammankoppla med skärvstensfla- 
ken. Inga undersökta anläggningar i detta område 
har bedömts som kokgropar eller härdar. Emel
lertid finns tre skärvstensflak A80594, A81568 och 
A82593 representerade på kullen. Ursprungskällan 
till den skärvsten som dessa anläggningar innehål
ler är höljt i dunkel. Eventuellt skulle skärvstenen 
kunna härröra från den stora aktivitetsytan på ter
rassen nedanför kullen. En annan hypotes är att 
man även kan ha eldat i marknivå och efter varje 
tillfälle rakat ut härdresterna. På detta sätt skulle 
spåren efter dessa mindre konstruktioner med tiden 
blekna och vara totalt utraderade den dag arkeo
logerna undersöker platsen. En idé är även att man 
kan ha eldat inom det stora svarta lagret A20511. 
För varje tillfälle har man rakat ned brandresterna 
i det nedanför liggande lagret. På detta sätt bevara
des inga permanenta anläggningar som härdar, dä
remot står det klart att skärvstenen på krönet lades 
upp längs med sidorna till hus 9, i dess olika faser.

Skärvstensflaken i topografin 
På Ryssgärdet återfinns skärvstensflaken i stor- 
blockiga morän- och lerområden. Detta har 
starkt påverkat skärvstensflakens yttre form och 
uppbyggnad. Av tio skärvstensflak på Ryssgär
det har sex avsatts bland större koncentrationer 
av stenblock på eller i anknytning till den nedre 
boplatsytan. Tre skärvstensflak, A24375, A81568 
och A82593, hade avsatts på stenröjda ytor på de 
båda moränkullarna. Det tionde skärvstensflaket 
A28992 hade avsatts i lera ute på boplatsytan.

A28992 udda placering i landskapet i jämförelse 
med övriga flak kan kanske förklaras bättre om 
anläggningen istället för ett skärvstensflak tolkas 
som en sönderplöjd skärvstenshög.

Skärvstensflakens placering i landskapet skiljer 
sig ifrån skärvstenshögarnas mer öppna läge. Som 
typexempel på detta låg skärvstensflak A7261 rela
tivt dolt i landskapet och var inkilad i en dalgång 
mellan de två dominerande boplatskullarna A och 
B. Flaket låg gömt för insyn och vind mellan stora 
flyttblock. A7261 visar hur bronsåldersmänniskor- 
na har utnyttjat landskapet till sin fördel. Man har 
i detta fall nyttjat det storblockiga moränområdet, 
som i övrigt skulle vara funktionellt obrukbart, 
som mattillrednings- och avfallsplats. I andra fall 
där flaken ligger uppe på boplatskullarna hade de 
ett mer öppet läge. Kanske skall svaret på flakens 
skilda placering i landskapet sökas i flakens res
pektive funktioner, funktionell som rituella.

Kokgropar och härdar i Ryssgärdet
Kokgropar
Sammanlagt påträffades 47 anläggningar inom 
undersökningsområdet som passar in i vår defini
tion av kokgropar, som är tydligt nedgrävda gro
par med en skålformad eller u-formad profil och 
med ett stort inslag av skärvsten. De låg utspridda 
över större delen av boplatsen, med undantag av 
område G och H där inga kokgropar hittades. 
Det fanns en variation på storlek, form och djup 
på groparna. Längden var mellan o,5-2,2 meter, 
bredden mellan o,4-1,8 meter och djupet mellan 
o,2-0,8 meter. I de flesta fall var kokgroparna cirka 
0,4 meter djupa. De flesta kokgropar hade i plan 
en oval eller rund form, med några enstaka undan
tag där formen var oregelbunden. Anläggningarna 
undersöktes till hälften och profilen som togs fram 
ritades och beskrevs. 32 gropar hade en skålfor- 
mad profil, 8 hade en U-formad profil, 6 hade en 
oregelbunden form och en saknar information om 
profilen. I de flesta fall har kokgropar en U-formad 
profil men i Ryssgärdet hade de flesta en skålfor- 
mad profil. När det gäller skärvstenförekomsten 
var den här anläggningstypen väldigt homogen, 
alla förutom en innehöll skärvsten. Det som kän
netecknar den här anläggningstypen är den stora
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mängden skärvsten. En övervägande del av gro
parna innehöll även kol och sot, 41 respektive 44 
gropar. Med hjälp av kolprover har vi fått date
ringar på några av de undersökta kokgroparna.

Om man tittar på kokgroparnas placering på 
området kan man urskilja fyra tydliga koncentra
tionsområden. En koncentration låg på den västra 
kullen i område A, en annan låg i dalgången mel
lan den västra och östra kullen, en låg på terras
sen söder om den östra kullen i område B och den 
fjärde låg inom själva boplatsen nere på slätten 
inom områdena D, E och F. Förutom de här tre 
koncentrationerna låg två ensamliggande kokgro
par på område C.

Koncentrationen på område A bestod av åtta 
stycken kokgropar. Fem låg på den västra kullens 
krön och tre på den östra sluttningen. Groparna 
var jämnstora och de var cirka 0,5 meter som dju
past. Fyllningen bestod av silt eller morängrus och 
de låg inom kulturlagerområdena på kullen. Tre av 
kokgroparna låg på kullens östra sluttning och var 
grävda genom kulturlager II. Deras avgränsning var 
från början lite svår att avgöra. Kulturlager II var 
ett av de lager som bildades i ett tidigt skede och de 
tre kokgroparna borde även vara en del av de första 
aktiviteterna som skedde på kullen. Tre kokgropar 
låg i kulturlager IV på krönets södra del, A39071, 
A53186 och A84295. Ett kolprov togs i kokgrop 
A39071 under förundersökningen och har daterats 
till bronsålder period III (Labnr. Ua-7441). Kultur
lager IV och de tre kokgroparna i lagret hör förmod
ligen till en senare fas av aktiviteter på kullen. Slut
ligen låg två kokgropar norr om hus 11 på krönet, 
A1007 och A49958. Båda ligger i kulturlager VI och 
tillhör den yngsta fasen på kullen. En datering har 
placerat kokgrop A1007 i förromersk järnålder.

Alla kokgropar har haft en koppling till de akti
viteter man har haft på västkullen. Huset på krönet 
har med sannolikhet byggts under äldre bronsålder 
och då har även kulturlagren där bildats. Kokgrop 
A39071 låg sydväst om huset och var ganska stor. 
Runt om kokgropen låg ett skärvstensflak, A24375, 
som antagligen har bildats när man rakade ur kok
gropen och de två intilliggande härdar.

I dalgången mellan de båda kullarna i norr låg 
en grupp om sju kokgropar. Dessa utmärkte sig 
genom att vara större än övriga gropar inom un
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dersökningsområdet. Den största gropen var cirka 
2,1 x 1,6 meter stor och det största djupet var o,8 
meter. Två gropar, A201 och A210, låg lite avsides 
i den norra delen av dalgången och det är möjligt 
att flera kokgropar låg längre norrut utanför un- 
dersökningsytan. De resterande fem kokgroparna 
låg väl samlade i och runt skärvstensflak A7261. 
Kokgroparna A5190 och A7021 var grävda i skärv- 
stenflaket. Det fasta blocket intill grop A7021 såg 
ut att vara eldpåverkat och man har sannolikt eldat 
direkt i gropen. De övriga tre kokgroparna, A570, 
A549 och A1808Ó, låg strax väster om skärvstens- 
flaket och ser ut att ha varit en del av ett samman
hängande område med kokgroparna, härdarna och 
skärvstensflaket. Om man har eldat direkt i kok
grop A7021 har de stora blocken runt om fungerat 
som skydd för elden och som värmemagasin. Det 
är också rimligt att skärvstenen från både kokgro
par och härdar slängdes mot de stora klippblocken 
nedanför kullen och som senare bildade skärv
stensflaket A7261. Fyllningen i de här anläggning
arna bestod av lera och silt. De två kokgroparna 
A7021 och A5190 som låg i flaket har daterats till 
period IV respektive period VI. Kokgrop A210 har 
daterats till bronsålderns period IV. Man har up
pehållit sig i det området under en längre tid och 
haft olika aktiviteter runt den östra kullen.

Koncentrationen på terrassen nedanför den östra 
kullen bestod av sammanlagt nio kokgropar. Fyll
ningen i de olika kokgroparna bestod av silt och mo
rängrus. Anläggningarna låg i ett område där flera 
stolphål påträffades och där hus 7 har legat. Det är 
möjligt att en eller två av dessa kokgropar har hört 
ihop med huset och dess aktiviteter. Kokgroparna 
A20114, A43353 och A5120Ó kan t.ex. ha legat i 
husets mittskepp med eftersom vi inte har några 
dateringar är det svårt att säga om de var samtida 
med hus 7. Stolphål A20077 i hus 7 har daterats till 
bronsålder period III och kokgrop A39022, i den 
östra kanten på huset, har daterats till period IV. 
Dateringarna tyder på att man har anlagt kokgro
pen en tid efter det att huset varit i bruk.

Sydost om terrassen låg skärvstenshög A802, 
som har dateringar kring bronsålder period IV 
och V. Kokgroparna och skärvstenshögen har san
nolikt tillhört en senare fas av aktiviteter på det 
här området. Kokgroparna på terrassen låg drygt
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tio meter från skärvstenshög A802 och det är möj
ligt att man har valt att lägga de använda stenarna 
från kokgroparna i den högen. Man kan tycka att 
det är en bit att gå men övriga lämningar inom 
boplatsen tyder på att man har lagt stor möda på 
att hålla området rent på sten. Samtidigt ska man 
komma ihåg att området omedelbart öster om hög 
A802 inte har banats av och därför inte blivit un
dersökt. Eftersom boplatsen har fortsatt åt öster 
är det möjligt att fler kokgropar eller härdar som 
hört ihop med skärvstenshögen ligger det området 
som vi inte har undersökt.

Den fjärde koncentrationen av kokgropar låg 
nere på slättområdet. Flera av groparna låg i när
heten av hus, skärvstenshögar eller skärvstensflak. 
Sammanlagt låg 21 gropar utspridda på områdena 
D, E och F samt två ensamliggande gropar i om
råde C. Eftersom anläggningarna låg nere på slät
ten bestod fyllningen till större del av lera. Flera 
kokgropar låg i närheten av skärvstenshög A3 5 7 
och husområdet i den västra delen av slättområdet, 
område D och F. Två kokgropar låg intill skärv
stenshög A357, en låg i själva högen. Drygt tio 
meter söder om skärvstenhögen låg två kokgropar 
till och öster om dessa låg även några härdar. Både 
högen och kokgropen i densamma är daterade till 
bronsålder period IIL Dessa anläggningar låg intill 
den västra kanten av undersökningsområdet och 
det är möjligt att fler kokgropar låg utanför. I lik
het med skärvstenflaket på område B verkar här ha 
funnits en aktivitetsyta med kokgropar, härdar och 
en skärvstenshög. En av kokgroparna, A19072, har 
daterats till bronsålder period III-IV och var sam
tida med själva högen. En ensamliggande kokgrop, 
A13428, låg i mittskeppet på hus 5 och har tolkats 
vara en del av huset och dess aktiviteter.

Mitt på område D låg en grupp om tre kokgro
par, A27776, A4958Ó och A49601. Vid en första 
anblick såg det ut som om de låg avskilda från 
andra anläggningar i området men både söder 
och väster om groparna låg en skärvstenshög och 
ett skärvstensflak, A379 respektive A14327. Både 
högen och flaket låg inom en radie på tio meter 
från kokgroparna och det rimligt att anta att man 
har valt att lägga den använda skärvstenen i mo
ränområden som inte kunde användas till något 
annat. Vi har tyvärr inga dateringar från kok

groparna men skärvstenshög A379 är daterad till 
bronsålder period III-IV.

Ytterligare några kokgropar låg i den östra delen 
av slättområdet, tillsammans med hus, gropsystem, 
härdar samt ett överplöjt skärvstensflak. Fyra kok
gropar låg i anslutning till hus 18, 19 och gropsys
tem II. En av dessa kokgropar låg i gropsystemet 
och har troligen grävts efter det att gropsystemet 
varit i bruk. En av kokgroparna låg i hus 18 men ef
tersom den inte är daterad är det svårt att säga om 
kokgropen var samtida med huset. Dateringar finns 
från hus 18 och gropsystem II, båda från bronsålder 
period III-IV (Bakgrundsfakta gropsystemen).

I anslutning till hus 8, 20, 21 och det överplöjda 
skärvstensflaket A28992 låg åtta kokgropar. En av 
kokgroparna, A12452, låg i mittskeppet av hus 8, 
den har daterats till bronsålder period IV och har 
tolkats vara en del av huset. Ytterligare två kokgro
par låg inom hus 8 men har inte daterats och det är 
svårt att säga om de har varit samtida med huset 
eller ej. Kokgrop A51796 var grävd i skärvstensfla
ket A28992 och har troligen varit en del av det. Åt
minstone fem av de åtta kokgroparna låg inom en 
radie av fem meter från flaket A28992. Området 
har använts under en längre tid och all sten man 
rensade ur kokgroparna i närheten har sannolikt 
bildat skärvstensflaket som senare skadats då man 
odlat på platsen. Själva flaket har daterats till peri
od IV och en av kokgroparna i närheten, A52684, 
har daterats till bronsålder period III. Hela områ
det runt husen, gropsystem och skärvstenshögar/ 
flak på slättmarken ligger väl samlat inom meller
sta bronsålder. Återigen kan man se att man har 
rensat runt husen och försökt samla all sten inom 
en välavgränsat området på boplatsen.

Generellt var kokgroparna fyndfattiga, med un
dantag av ett par kokgropar som innehöll fler än 
en fyndkategori. Av de 47 kokgroparna påträffades 
fynd i 18 stycken, resten var fyndtomma. Ett par 
exempel med fyndrika kokgropar kommer från 
den västra kullen, område A. Kokgrop A1007 på 
kullens krön innehöll ben, kvartsavslag, bränd lera 
och keramik. Även kokgrop A46474 på kullens 
östra sluttning innehöll mycket fynd i form av ler- 
klining, bränd lera, ben och flintavslag. I de flesta 
fall förekom enstaka fynd av bränd lera, lerklining 
och ben. En av anledningarna till varför det fanns

154 ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 5



så mycket fynd i anläggningarna på område A år 
a tt kokgroparna låg i områden där tjocka kultur
lager bildats. Kulturlagren i sig var mycket fynd
rika och tyder på att man nyttjat området under en 
längre tid. Fynden hör snarare ihop med de yngre 
aktiviteter som har skett på platsen, exempelviss 
avfallshantering. Man slängde avfall i gropen då 
den inte användes längre.

Skärvstensmängder, funktion och högar
Om man tittar på skärvstensmängden i kokgroparna 
har vi försökt räkna hur många rensningar som hade 
krävts för att bilda skärvstenshögar av den storlek vi 
har i Ryssgärdet. Mängden sten varierade beroende 
på storlek och djup. Kokgroparna här innehöll från 
40 liter upp till 500 liter skärvsten, de flesta inne
höll cirka 50-100 liter. Skärvstenshögarna här inne
höll mellan 5000-15000 liter sten och flaken mellan 
150-1200 liter. Har vi en kokgrop med cirka 50 liter 
behöver man rensa den 100 gånger för att bilda en 
skärvstenshög på 5000 liter. Om man rensar gropen 
en gång i månaden kan en skärvstenshög hög bildas 
på drygt 8 år. Har man flera gropar igång samtidigt 
går det betydligt fortare. Vi kan titta på ett par kon
kreta exempel från Ryssgärdet.

Skärvstensflaket A7261 beräknas ha innehållt 
cirka 1200 liter sten. I närheten av flaket låg fem 
stora kokgropar som var och en innehöll mellan 
100-300 liter sten. Om två kokgropar med cirka 
100 liter användes samtidigt räckte det med att 
man rensade ur dem 7-8 gånger. Om man rensade 
en gång i månaden har ett sådant flak kunna bildas 
på mindre än ett år.

Skärvstenshög A357 beräknas ha innehållt cirka 
6500 liter skärvsten. Som fallet var med det ovan 
nämnda skärvstensflaket låg ett flertal kokgropar i 
närheten av högen, sammanlagt fem gropar. De här 
kokgroparna var lite mindre och var och en beräknas 
ha innehållt cirka 50-100 liter sten. En kokgrop med 
50 liter sten behövde rensas 130 gånger för att bilda 
högen. Om man räknar med att en kokgrop används 
dagligen och att det görs en total utrensning per 
månad innebär det till exempel att skärvstenshögen 
A3 57 kunde bildas på drygt 10 år. Exemplet är gi
vetvis helt teoretisk, det är många osäkerhetsfakto
rer: hur länge kunde stenen återanvändas, hur ofta 
användes en kokgrop, hur mycket av stenmaterialet

har helt pulveriserats och en mängd andra frågor. 
Klart är ändå att man kan göra rumsliga och tids
mässiga samband mellan kokgroparna, flaken och 
högarna i Ryssgärdet och att mängderna med skärv
sten inte behöver vara anmärkningsvärda. Mängden 
skärvsten kan kanske istället ses som högst ordinära 
för att ett eller flera hushåll under några sekler ska 
kunna värma vatten och mat. Värt att påpeka i sam
manhanget är ju lipidanalyserna som tyder på att 
keramiken inte användes i någon högre grad för 
matlagning av kött. I stället bör just kokgroparna 
ha spelat en viktig roll.

Härdar
Sammanlagt 45 anläggningar i Ryssgärdet har tol
kats som härdar och de förekom i alla områden 
inom undersökningsytan. Anläggningar som var 
mer flacka och med varierande inslag av skärvsten, 
kol och sot benämns som härdar. Längden på 
härdarna varierade mellan 0,4-2 meter, bredden 
mellan o,3-1,7 meter och djupet mellan 0,05-0,4 
meter. De flesta härdar hade ett djup på cirka 0,2 
meter. Även formen i plan varierade, där tjugotvå 
var ovala, tolv regelbundna, sex runda och fem 
saknar information. Samma sak som gällde för 
kokgroparna gäller för härdarna, de undersöktes 
till hälften och profilen dokumenterades. Sam
manlagt hade arton härdar en oregelbunden form 
i profil, sjutton var flacka, fem var skålformade och 
fem saknade information. Drygt hälften av härdar
na innehöll rikligt med skärvsten och resten inne
höll enstaka stenar. I jämförelse med kokgroparna 
var härdarna ganska flacka och innehöll mindre 
skärvsten. Skärvstensmängden i härdarna låg på 
mellan 15-40 liter. Cirka 70 % av alla härdar inne
höll både sot och kol, ett tecken på att man har el
dat i groparna. Till skillnad från kokgroparna har 
endast en av härdarna daterats, A36480 i område 
G har daterats till bronsålder period IV.

Även när det gäller härdarna kan man urskilja 
olika koncentrationsområden. En koncentration 
fanns på den norra delen av området, område A, B 
och C. Den andra koncentrationen låg i den östra 
delen av boplatsen på slätten, inom område E och 
delar av område F och G. Det tredje området låg 
i den västra delen av boplatsen nere på slätten, 
inom område D och F.
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Härdområdet i den norra delen av undersök
ningsområdet bestod av femton härdar utspridda 
på slätt- och moränområden. Två härdar låg på den 
västra kullens krön och framkom under lager IV 
och tillhörde troligen de äldsta faserna av aktivite
terna på kullens krön. Härdarna kan även ha hört 
ihop med kokgroparna som låg på krönets södra 
del. I övrigt låg två härdar på den norra delen av 
den västra kullen, en härd låg öster om kullen samt 
två andra låg på moränområdet söder om kullen. I 
dalgången mellan de båda kullarna låg ytterliggare 
två härdar, alldeles intill två kokgropar. Härdarna, 
tillsammans med fem kokgropar och skärvstensflak 
A7261, var en del av en sammanhängande aktivi- 
tetsyta i dalgången. Tre härdar låg på moränter
rassen söder om den östra kullen, i anslutning till 
hus 7 och två härdar låg söder om moränterrassen. 
En härd låg under skärvstenshög A802. Härdens 
avgränsning åt öst kunde tyvärr inte bestämmas då 
den låg intill kanten av undersökningsområdet.

Den andra koncentrationen bestod av samman
lagt tretton härdar och låg på område E och de
lar av område F och G. I likhet med kokgroparna 
låg härdarna här i anslutning till hus, kokgropar 
och skärvstensflak. Två av härdarna, A18314 och 
A19178, låg lite avsides i den södra delen av områ
det där det var tomt på andra anläggningar.

I den östra delen av slätt området låg sex härdar 
i närheten av hus 8, hus 20, hus 21 och skärvstens
flak A28992. En av härdarna tillhörde möjligen 
hus 8 och ytterligare en låg inom husområdet men 
det är svårt att bedöma om den var samtida med 
själva huset. I anslutning till hus 18 låg två härdar, 
där den ena möjligen har varit en del av huset. I 
närhet av hus 13 låg tre härdar, A4835, A36480 och 
A51930. Härden A36480 låg i husets nordvästra 
gavel men enligt dateringarna verkar den inte vara 
samtida med huset. Själva huset har daterats till 
bronsålder period III och härden A36480 till peri
od IV. Övriga hus på den östra delen av boplatsen 
har fått dateringar till period IV, vilket verkar vara 
huvudperioden för aktiviteterna runt husen.

Den tredje koncentrationen av härdar låg i den 
västra delen av boplatsen på slätten, inom område D 
och F, och bestod av fjorton härdar. Även här fanns 
flera möjliga hus, kokgropar och skärvstenshögar/ 
flak. Härdarna A7622 och A7671 låg intill den väs

tra kanten av undersökningsområdet och kan, till
sammans med en grupp kokgropar i närheten, ha 
varit ett sammanhängande område för matlagning. 
I det här området låg förutom härdar och kokgro
par även fyra hus samt skärvstenshög A357. Två av 
härdarna i det här området, A14213 och A18Ó99, 
verkar ha tillhört hus 5 respektive hus 14.

I moränområde norr om husen, område D, låg 
skärvstensflak A14327 och fyra härdar. Alla härdar 
låg inom ett avstånd på fem meter från flaket. Tre 
av härdarna, A13741, A15857 och A28607, kan ha 
hört ihop med en grupp om tre kokgropar som 
låg alldeles intill. Inga härdar i detta område har 
daterats men ett par stolphål, skärvstenshög A357, 
kokgroparna A19072 och A33358 har daterats till 
bronsålder period III-IV.

Endast några få fynd påträffades i härdarna och 
av de sammanlagt 45 anläggningarna fanns det 
fynd i 13 stycken. I de flesta fall rör det sig om 
bränd lera, lerklining, ben och enstaka fynd av ke
ramik, kvarts- och flintavslag. Ingen av härdarna 
utmärkte sig genom att vara fyndrik men kvartsen 
och flintan kom i härdarna på den västra kullen, 
i område A. Den typ av fynd man skulle kunna 
förvänta sig att hitta i anslutning till både härdar 
och kokgropar är matavfall i form av ben och ke
ramikskärvor. De saknas ofta i härdar och orsaken 
kan vara att man har hållit rent där man värmde 
och lagade mat. Avfallet kastades inte i härdar eller 
kokgropar som man tänkte använda flera gånger. 
Man kan tänka sig att man valde att hålla rent vid 
de platser man lagade mat. Man har medvetet valt 
vissa områden för att kasta avfall, områden som 
i övrigt inte kunde användas till annat. De flesta 
härdar som innehöll fynd låg i anslutning till hus 
och kulturlagerområdet nere på slätten. Fynden i 
härdarna var snarare rester efter aktiviteterna nere 
på slätten och själva boplatsen. Fynden kom från 
kulturlagerresterna och hade inte så mycket att 
göra med härdarnas användning.

Kokgroparnas och härdarnas
användning och funktion 
Kokgroparna och härdarna inom boplatsområdet 
vid Ryssgärdet har troligen primärt haft en prak
tisk funktion. De har framförallt använts för upp
värmning, matlagning och för hantverk. Från Hul-
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je, nära Mjölby i Östergötland har kokgropar och 
härdar kopplats samman med matlagning (Carls
son m.fl. rp97:33ff.). Flera gropar i Ryssgärdet lig
ger inom boplatsområdet och har en koppling till 
olika boplatsaktiviteter. Skärvstenshögarna och 
flaken har sannolikt bildats av de stenar man ren
sat ur kokgropar och härdar. På vissa områden kan 
man se hur de här anläggningarna ligger samlade i 
närheten av hus och skärvstenshögar/flak.

Hela boplatsområdet nere på slätten känneteck
nas av en koncentration av hus, kokgropar, här
dar, gropsystem samt skärvstenshögar/flak, som 
tyder på att man har haft olika aktiviteter inom 
boplatsen. Dateringarna visar att man har använt 
området under en lång tid och att tyngdpunkten 
låg i mellersta bronsålder. I vissa fall har kokgro
par och härdar även varit en del av skärvstens- och 
huskonstruktioner. Åtta kokgropar nere på slätten 
hade en tydlig kolhorisont i botten, ett tecken på 
att man har eldat direkt i gropen. Kokgrop A12452 
var en av de med kolhorisont och som har tolkats 
som en del av hus 8. Det är då möjligt att kokgro
pen hört till huset och att man eldat och lagat mat 
inne i huset. En odaterad kokgrop med kolhori
sont låg inne i hus 18. Om den var samtida med 
huset kan även den ha använts för matlagning el
ler uppvärmning av mat inne i huset.

Benanalyserna har visat att aktiviteter i form av 
slakt av djur och matlagning har skett inom bo
platsområdet. Benresterna visar att slakt skedde 
främst inom områdena A, D och E. Inom område 
B och F ägnade man sig främst åt matlagning 
(Wigh 2004:pf.). Dessa aktiviteter är kopplade 
till både skärvsten och anläggningar som kokgro
par och härdar.

När det gäller moränkullarna har vi kunnat se 
en tydlig skillnad i placeringen av kokgropar och 
härdar. På den västra kullen påträffades både kok
gropar och härdar på krönet och på kullens slutt
ningar. Man har medvetet anlagt groparna utan
för huset. I och strax utanför husets östra sida har 
man hållit rent på stenar. När härdar och kokgro
par rensades försökte man samla stenen på ett och 
samma ställe, vilket resulterade i skärvstensflaken 
A24375 och AÓ249. Utifrån analysen på benmate
rialet från den västra kullen har vi fått reda på att 
de flesta ben som kom inom kulturlagren uppe på
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krönet var slaktavfall. Benen som kom i kulturla
gren på den östra sluttningen innehöll drygt 20 % 
matavfall. Vidare har benanalysen visat att en stor 
andel av benen, 40 %, var brända. Man kan tänka 
sig att ett sätt att bli av med avfallet var genom 
att bränna det och att det därför har påträffats så 
många brända ben där ( Wigh, denna volym).

Den östra kullens krön var helt tom på kokgro
par och härdar. I likhet med den andra kullen fanns 
det här hus och flera kulturlager. Enligt benanaly
sen som jag nämnde ovan verkar det som om man 
främst ägnat sig åt matlagning och konsumtion 
inom det här området. Även andelen brända ben 
var mycket hög i det här området, där cirka 60 % 
av alla ben var brända (Wigh 2004). Kulturlagren 
på krönets östra sluttning var väldigt mörka och 
sotiga, vilket är ett tecken på att man har eldat på 
platsen. Fynd som bronssmältor och degelfrag- 
ment hittades inom kulturlagren, vilket pekar på 
att man har ägnat sig år gjuteri och andra typer 
av hantverk inom området. I likhet med den teo
rin som Thrane hade angående groparna vid Røn- 
ninge Søgård i Fyn, kan några anläggningar här 
ha en koppling till hantverksaktiviteter (Thrane 
i974:90ff.). Boplatsområdet har troligen fortsatt 
åt öster och det rimligt att anta att fler härdar och 
kokgropar kan ha legat på platsen.

Kokgroparna, härdarna och flaket som låg i dal
gången mellan de båda kullarna kan ha fungerat 
som ett matlagningsområde med ett flertal an
läggningar väl samlade inom ett område. Skärv- 
stensflak A7261 och kokgropsområdet låg samlad 
intill stora block som fungerade som skydd åt hela 
matlagningsområdet i dalgången. Det fanns även 
spår som tyder på att man har eldat i en av kokgro
parna intill ett stenblock och då använt de omgi
vande blocken både som skydd och som värmema
gasin. Det här området hörde sannolikt ihop med 
den östra kullen och aktiviteterna uppe på krönet. 
Om inga rester efter kokgropar fanns på kullen, 
var lagade man då maten? Den östra kullen fram
står då som en plats med speciell betydelse. Kok
groparna och härdarna i dalgången kan ha använts 
för att laga den mat man senare förtärde uppe på 
kullens krön och huset. Vi kan ansluta oss till de 
tolkningar som har gjorts på andra håll i landet där 
grupper av kokgropar och härdar tros ha använts
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i samband med kult och rituella måltider (Thörn 
tppzrpff; Olausson tppgrzoSf.).

Flera av härdarna har sannolikt använts för att 
värma upp sten som sedan lades i kokgroparna för 
vidare uppvärmning. Kokgroparna i sin tur har 
rensats och man har då valt att samla skärvstenen 
i väl avgränsade områden. Många kokgropar låg 
inom ett kort avstånd från skärvstenshögar eller 
flak och man har lagt tid på att rensa i de områden 
man uppehöll sig. Steniga och svårtåtkomliga om
råden var utmärkta ställen att lägga avfall. Genom 
att jämföra mängden skärvsten som kunde finnas 
i kokgropar och skärvstenshögar har vi även fått 
en bild av hur många gånger man behövde rensa 
ur en kokgrop för att bilda högar liknade de vi 
har i Ryssgärdet. De stora kokgroparna som låg i 
dalgången mellan de båda kullarna kan ha gene
rat tillräckligt med sten för att kunna bilda skärv- 
stensflak A7261 på mindre än ett år. På liknande 
sätt kan skärvstenshög A357 ha bildats på drygt 
10-15 år, beräknat på mängden stenar som fanns 
i de närliggande kokgroparna.

Det finns dessutom ett symbolvärde i den öppna, 
utomhushärden. De öppna härdarna och röken från 
dem, allra helst de som låg på sydånden av den nord
västra kullen och på terrassen på område B, måste 
ha synts från långt håll. De har sannolikt inte bara 
givit värme och ljus utan även varit en signal i land
skapet för att visa sin närvaro (Eriksson 1998b).

Eld och sten - en rekapitulation 
I Mälardalen är skärvstenshögar ett vanligt känne
tecken för bronsåldern. Högarna koncentrerar sig 
främst till Mälarens norra sida från Köping i väster 
via Västerås, Enköping, Örsundsbro upp till trak
ten kring Uppsala och vidare norrut till Tierp. En 
av de tätaste koncentrationerna finns kring Upp
salaslätten och utefter dess ådalar. Större delen av 
skärvstenshögarna är odaterade, de som är daterade 
härrör främst från mellersta och yngre bronsålder. 
I Uppsala län ligger skärvstenshögarna generellt i 
brytnings zonen mellan åkermark och högre beläg
na moränområden. Enligt nivåkurvan för vattnet 
under mellersta bronsålder låg högarna längs med 
dalgångarna och lerslätterna ned mot vattnet och 
avståndet till de dåtida fjärdarna var cirka 1-4 km. 
I Uppsala län står skärvstenshögarnas placering i

landskapet i klar kontrast till högarnas placering i 
Södermanland. Enligt Sonja Wigren ligger mer än 
75 % av högarna på högst 300 meters avstånd till 
den dåtida vattenlinjen (Wigren 1987:132). Denna 
skillnad beror troligen på landskapens olika topo
grafier där det sörmländska kuperade brutna land
skapet resulterade i att högarna som låg i de smala 
dalgångarna kom närmare vattnet, detta i kontrast 
till det flacka uppländska landskapet där de låg i 
anslutning till lermarkerna.

Skärvstenshögarna i Ryssgärdet ligger i Tensta 
socken, cirka 4-5 km norr om ett större stråk av 
högar som går från Storvreta i öster till Fjuckby i 
väster. Högarna tillhör den sydligaste ansamlingen 
av ett fyra km långt stråk av högar som sträcker sig 
längs östra sidan av Vendelåns dalgång från Flotä i 
söder till Bräcksta och Guckedal i norr. Avståndet 
till vattnet bör inte ha varit mer än 1 km.

Undersökningen vid Ryssgärdet resulterade i att 
de registrerade skärvstenshögarna i området ökade 
med 700 %. I ett större perspektiv går det bara att 
spekulera i hur många högar som fortfarande finns 
bevarade i Uppsala län. Med säkerhet kan man anta 
att det fortfarande finns tusentals oupptäckta högar. 
Emellertid får man anta att många är bortplöjda i 
den nuvarande åkermarken eller har tolkats som 
gravar eller stensättningar. Resultaten ger emel
lertid en liten fingervisning om hur vanlig denna 
fornlämningstyp är i denna del av Mellansverige.

Inom undersökningsområdet i Ryssgärdet slut- 
undersöktes tre skärvstenshögar och de daterades 
från 1370-1010 f.Kr. vilket motsvarar slutet av 
äldre- till mellersta bronsålder. Detta stämmer 
väl överrens med boplatsens huvudfas som låg 
1400-900 f.Kr. De utgrävda skärvstenshögarnas 
olika utformning och innehåll tyder på att de inbör
des hade varierande funktioner. De har främst haft 
ett samband med de anläggningar som kan tolkas 
som rester efter boplatsaktiviteter. A3 5 7 med sin 
enkla utformning har troligen delvis använts som 
skräphög för skärvsten och boplatsrester från om
kringliggande tillhörande härdar och kokgropar. 
Så kan även vara fallet med A379, men avståndet 
till kokgropar och härdar var här längre och inget 
naturligt samband mellan dessa har kunnat kon
stateras. Den stora skillnaden högarna i mellan var 
konstruktionen där skärvstenen i A379 var upp
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kastad mot ett stort mittblock. I övrigt hade de en 
likartad uppbyggnad och fyllning. I A379 finns det 
även tecken på att rituella deponeringar kan ha fö
rekommit i form av löpare. A802 särskiljer sig från 
de övriga två då den genom sitt läge i landskapet 
och sin avancerade konstruktion, framstår som ett 
monument med många rituella och symboliska 
aspekter. De olika kantkedjorna runt mittblocken 
kan symboliskt representera en ringfigur i form av 
koncentriska cirklar eller en spiral. Båda företeel
serna var vanliga som dekorelement på föremål av 
brons från den äldre till den yngre bronsåldern. 
De koncentriska cirklarna förekommer även som 
hällristningsmotiv i Uppland. Högens rektangu
lära stenkista skulle också kunna symbolisera en 
ingång till högen som ledde genom stencirklarna 
eller via en spiral in till högens mitt. I bronsålders- 
människornas föreställningsvärld skulle kanske 
ingången kunna symbolisera en vandring mellan 
olika dimensioner och världar. En annan tolkning 
är att de koncentriska cirklarna istället är en sol
symbol. I vilket fall har man efteråt bemödat sig 
om att täcka stenkretsarna och deras symbolik 
med ett lager med skärvsten, som sannolikt har 
hämtats från de intilliggande kokgroparna. Både 
konstruktionen och övertäckningen bör ha varit 
kopplad till olika ritualer.

Sammanfattningsvis kan sägas att skärvstens- 
högarna i Ryssgärdet har haft både gemensamma 
och inbördes särskilda funktioner där man har 
kombinerat funktionalitet i form av till exempel 
avfallshögar för skärvsten och härdrester, med 
mer rituella och symboliska funktioner. Skärv- 
stenshögarna har genom att läggas på hög haft ett 
symboliskt, monumentalt värde, där deras place
ring i det öppna landskapet, i gränslandet mot de 
ovan liggande moränkullarna, möjliggjorde dess 
funktion som markörer för en territoriell avgräns- 
ning. Som Lars Lundqvist uttrycker det bör vissa 
skärvstenshögar tolkas som skräphögar som också 
kan ha haft en symbolisk mening där de represen
terade ett uttryckssätt för att hävda rätten till det 
omkringliggande området (Lundqvist 1991:58).

Skärvstensflaken hade som skärvstenshögarna 
varierande funktioner. Primärt fungerade de som 
avfallsplatser för skärvsten som låg i nära anslut
ning till kokgropar och härdar. Dessa flak låg mer
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undangömda i landskapet på områden som i öv
rigt var obrukbara. De flak som låg mer öppet i 
landskapet, i brytningszonen mellan lerjordarna 
och moränen, kan ha haft helt andra funktioner 
i form av gravar eller påbörjade skärvstenshögar 
som av någon anledning inte färdigställdes. I samt
liga dessa fall fanns nära koppling mellan flak och 
kokgropar och det är helt naturligt att se flaken 
som rester efter exempelvis kollektiv matlagning. 
Uppe på den östra kullen har flaken sannolikt 
fungerat som fundament till ett hus, där skärvste
nen är uppkastad efter dess väggar.

När det gäller kokgroparna och härdarna som låg 
inom undersökningsområdet har de haft en kopp
ling till boplatsaktiviteter, som t.ex. matlagning. 
Man har slaktat och lagat mat på kullarna och på 
boplatsen på slätten. Husen uppe på kullarna fung
erade inte som bostadshus, utan som hus för mer of
fentliga aktiviteter. Man hade bra utsikt över resten 
av boplatsen från kullarna. På den västra kullen har 
man använt sig av de kokgropar och härdar som låg 
uppe på krönet för att tillagat maten och för att elda 
avfall, som t.ex. benen. På den östra kullen fanns det 
inga spår efter den typen av anläggningar men man 
kan tänka sig att man har eldat direkt på markytan 
eller på områden nedanför själva kullen. Anlägg
ningarna i dalgången mellan de båda kullarna kan 
ha fungerat som ett matlagningsområde. En del av 
aktiviteterna uppe på kullarna kan ha varit olika 
ceremonier där matlagning och offer ingick. Slutli
gen kunde även eldningen av benen ha haft en mer 
religiös betydelse där benen eldades i härdarna.

Utgrävningarna i Ryssgärdet har visat att skärv
sten finns utspridd över stora delar av boplats
området och på de ovan liggande moränkullarna. De 
koncentrerar sig främst till skärvstensansamlingar 
i form av högar, flak och andra anläggningar som 
kokgropar och härdar. Skärvstenen har i de flesta 
fall haft en praktisk funktion men har även fyllt ett 
symbolvärde genom att läggas på hög eller uppe på 
kullarna. Vad som ligger bakom produktionen av 
själva skärvstenen är svårtolkat. Produktionen och 
uppvärmningen skulle i vissa fall kunna vara ritua
ler i sig som var sammankopplade med olika for
mer av hantverk eller offerceremonier. Ändamålen 
för dessa ritualer kan ha varit att manifestera den 
kollektiva, offentliga matlagningen eller tillredning
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av heliga måltider avsedda för rituella offer uppe på 
kullarna. Skärvstenen, som användes i dessa speci
ella sammanhang samlades noggrant upp efter varje 
tillfälle och lades som rituellt avfall på skärvstens- 
högarna eller i de flak som låg på kullarna.

Exemplen från Ryssgärdet har visat att skärv- 
stenshögar och skärvstensflak inte går att behand
la som homogena fornlämningsgrupper. Samma 
sak gäller för funktion och produktion av skärv

stenen i sig och de mekanismer som ligger bakom. 
Skärvstenshögar, skärvstensflak och skärvsten bör 
ses som multifunktionella grupper där funktio
nerna kan ha varierat både lokalt som regionalt 
och över tid. Man bör även komma ihåg den tyd
liga rumsliga och funktionella kopplingen mellan 
högarna och flaken å ena sidan och kokgroparna 
och härdarna å den andra. ■

Figur 55. Daniel Löwenborg och Hans Lindfors tar igen sig efter att ha grävt bort skärvsten på A80 2 (foto: Thomas 
Eriksson).
Figure 55. Daniel Löwenborg and Hans Linfors resting after removing fire-cracked stones from A802 (photo: 
Thomas Eriksson).
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BAKGRUNDSFAKTA

Skärvstenhögar 
och skärvstensflak
Beatha Amaya och Hans Lindfors

Skärvstenshög A3 57
Skärvstenshögen låg på plan mark på ett äldre 
kulturlager och hade flackt välvd profil. Högen var 
oval i plan 7,9 x 6,7 meter i diameter och cirka 0,6 
meter hög. I högens nordvästra del låg ett 2,5 x 1,5 
meter stort block som högen var uppkastad mot.

Lager och anläggningar som 
ingår i skärvstenshögen 
Skärvstenshögens packning var kompakt samman
satt och kan generellt sägas vara uppbyggd i två

huvudlager. Överst fanns ett överlagrande kraftigt 
packat lager bestående av gråbrun lerbaserad silt 
och skärvsten. Lagrets tjocklek uppgick till 0,45 
meter. Det andra lagret låg under skärvstenspack- 
ningen, hade en tjocklek på 0,1 meter och bestod 
av gråbrun lera med inslag av bränd lera, sot och 
kol. Detta lager representerade den tidigaste fasen 
av skärvstenshögen. Under skärvstenshögen kom 
ett brunt lerlager som var 0,2 meter tjockt. Lagret 
bedömdes bestå av kulturlager som omkringgär- 
dade skärvstenshögen och stora delar av boplatsy
tan och det kulturlager som A357 hade anlagts på.

I skärvstenshögen fanns ett antal anläggningar 
i form av en kokgrop och kulturlager. Kokgropen 
A33358 låg inuti skärvstenshögen och var skålfor- 
mad i profil, cirka 1,2 meter i diameter och cirka 
0,3 meter djup. Kokgropen var synlig från cirka 
0,15-0,2 meters djup och hade sin botten cirka 0,45 
meter ned i skärvstenshögen. Fyllningen bestod av

Figur 56. Skärvstenshög A357. Från söder (foto: Anna Östling).

Figure 56. Heap of fire cracked stone, A357. From south (photo: Anna Östling).
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Figur 57. A357 då nastan hela anläggningengrävts ut (foto: Anna Östling). 

Figure 57. Aj 57 during excavation (photo: Anna Ostling).

svart sandig silt med skärvsten, sot och kol. Skärv
stenen var mindre och sotigare än i de omgivande 
lagren. Kokgropen var avsatt ovanpå och inte ned
grävd i det undre liggande gråbruna lerlagret. Lager 
A22393 tillhörde det översta huvudlagret och var 
oregelbundet, 1,6 meter långt och 1,4 meter brett. 
Fyllningen bestod av mörkbrun till svart sandig silt 
med inslag av skärvsten och kol. Till A22393 hörde 
också två mindre kulturlager A22533 och A23092. 
En tolkning är att A22393 tillsammans med tillhö
rande lager A22533 och A23092 representerade ett 
utrakat lager till kokgropen A33358.

Skärvstensfyllning
I skärvstenshögen A357 var skärvstenspackningen 
i huvudlagret kompakt sammansatt. Den sam
manlagda skärvstensmängden för de fyra kvadran- 
terna var 6550 liter och till storleken varierade den
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skärviga och skörbrända stenen från cirka 0,05-0,2 
meter i diameter.

Fynd
Fyndens spridning kan generellt delas in i tre om
råden i skärvstenshögen. De flesta fynden kom 
i högens norra samt nordöstra del. Endast den 
nordvästra delen var relativt fyndtom.

Den osteologiska analysen av benfynden visar 
att materialet består av både brända och obrända 
ben, varav de senare dominerar. Majoriteten av de 
obrända och brända benen är oidentifierade med 
ett undantag, ett mellanfotsben av nöt. Både de 
obrända och brända benen är koncentrerade till 
skärvstenshögens centrala del.

Fem fynd av bergart kunde konstateras. Två 
knackstenar hittades i den nordvästra delen av hö
gen, en var intakt och i gnejsgranit och den andra
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bestod av basit. De övriga bergartsfynden hittades 
i skärvstenshögens södra del och bestod av ett frag
ment av en slipsten i granit, ett bearbetat fragment 
i granit och ett obestämbart avslag. Ett fragment av 
en kvartskärnskrapa hittades centralt i högens nord
västra del. Keramikfynden bestod av fem fragment 
och bestod bland annat av en skärva med rabbig yt
behandling. Övriga fynd bestod av boplatsmaterial 
som lerklining, bränd lera samt sentida tegel.

Makrofossilanalys
Vid makrofossilanalys av jordprover från skärv- 
stenshögen hittades rester efter brända enbarr och 
sädesslag. De arter som kunde identifieras var van
ligt vete och korn.

Dateringar
Ett antal kolprover har tagits i skärvstenshög A357 
och två av dessa har analyserats.

Ett av proven visar enligt kalibrering med 1 sig
ma en datering till 1370-1130 f.Kr. Det andra pro
vet som kommer från kokgropen A33358 som låg 
i toppen av skärvstenshögen är enligt kalibrering 
med 1 sigma daterad till 12Ó0-1050 f.Kr.

Skärvstenshög A379
A3 79 avsattes på plan mark på äldre kulturlager, 
var rundad i plan och hade en oregelbunden profil. 
Högen var 8,5 x 8,4 meter i diameter och cirka 0,8 
meter hög. Stenarna var uppkastade kring ett stort 
avlångt centralt mittblock som var 5,2 x 1,9 meter 
i diameter och cirka 1,5 meter högt.

Lager och anläggningar 
som ingår i skärvstenshögen
Skärvstenshögen var uppbyggd av en kraftigt 
packad fyllning bestående av lerig silt och skärv
sten och kan generellt delas in i tre lager. Överst 
kom skärvstenshögens skärvstenspackning och til
lika huvudlager som hade en tjocklek på 0,15-0,8 
meter. Fyllningen bestod av gråbrun humös ler- 
blandad silt och skärvsten. I det överst liggande 
huvudlagret kom ett tydligt kulturlager A37622. 
Lagret var oregelbunden till formen och 4,4 meter 
långt, 1,6 meter brett och hade en tjocklek på 0,2 
meter. Fyllningen bestod av sotig brunsvart hu
mös lerblandad silt. Under det skärvstenspackade

huvudlagret fanns skärvstenshögens bottenlager, 
A32994. Lagret var 7,1 meter långt, 6,8 meter 
brett och hade en tjocklek på o,1-0,2 meter. Fyll
ningen bestod av gråbrun, något humös siltig lera. 
A32994 var avsatt under hela skärvstenshögen och 
var mörkare i färg, detta på grund av infiltration 
av sot och kol från de övre liggande lagren.

Skärvstensfyllning
Skärvstenspackningen i skärvstenshög A379 var 
rejäl men inte kraftigt sammanpackad. Den sam
manlagda uppmätta skärvstensmängden var 10963 
liter och skärvstenens storlek varierade från cirka 
0,05-0,3 meter i diameter.

Fynd
Fyndspridningen i A379 visar att majoriteten av 
fynden ligger nordöst om mittblocket i anlägg
ningens nordöstra del. Större delen av övriga fynd 
ligger söder samt sydväst om mittblocket, ut mot 
boplatsområdet.

Den osteologiska analysen av benfynden visar 
att benen är både brända och obrända med en över
vikt av obrända ben. De obrända benen är spridda 
relativt enhetligt i högen med en tonvikt främst 
nordöst samt i syd och sydväst om mittblocket. De 
brända benen är koncentrerade till den nordöstra 
samt den sydvästra delen av skärvstenshögen. Den 
art som är mest dominerande i benmaterialet är 
får/get. Vidare finns ben och tänder från svin, nöt 
samt häst. Ett obränt fragment av lårben från en 
människa identifierades. Fragmentet var ett rens
fynd och hittades ytligt i skärvstenshögen.

Tre bergartsfynd gjordes och alla var löpare. En 
löpare är av granit, tärningsformad och uppvisar 
en använd yta. De två övriga är av gnejsgranit, där 
den ena har en använd yta och krosskador och den 
andra är defekt. Tre fynd av flinta kunde konsta
teras. Ett fynd var ett bränt intakt avslag som var 
flathuggen med hård teknik. De övriga bestod av 
fragment av avslag. Ett fynd av kvarts hittades och 
består av en intakt bipolärt slagen kärnskrapa.

Keramikfynden bestod av sex fragment varav 
ett par av dem hade slät ytbehandling.

Övriga fynd bestod av lerklining och bränd lera, 
ett fragment av kalkbruk samt två fragment av 
sintrad lera.
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Figur 58. Skärvstenshög A^yp. Från nordost (foto: Maria Ullvin Andersson).

Figure 58. Heap of fire crackedstone, Ajyę. From northeast (photo: Maria Ullvin Andersson).

Makrofossilanalys
Vid makrofossilanalys av jordprover från skärv- 
stenshögen hittades rester efter brända enbarr och 
sädesslag. Bland annat identifierades valigt korn, 
vete samt specificerad säd.

Dateringar
Ett antal kolprover har tagits i skärvstenshög A379 
och två av dessa har analyserats.

Ett av proven visar enligt kalibrering med 1 
sigma en datering på 1190-1010 f.Kr. Det andra 
provet i kulturlager A37Ó22 som låg i A379 huvud
lager visar enligt kalibrering med 1 sigma på en 
lite äldre datering, 1260-1120 f.Kr.

Skärvstenshög A802
A802 låg på en terrassluttning mellan morän- och 
lerområden. Den var rundad i plan och svagt välvd i

profil. Skärvstenshögen var 9,8 x 8,8 meter i diame
ter och cirka 0,8 meter hög. Högen var uppbyggd 
kring ett stort centralt, jordfast mittblock som var 
2 x 1,6 meter i diameter och cirka 1,3 meter högt. 
Runt blocket fanns inre koncentriska stencirklar; 
mot moränterrassen i norr fanns tre inre kantked
jor, däremot har man förstärkt konstruktionen i 
sluttningen ned mot söder med fem inre kantked
jor. Längst ut avgränsades högen av en kantkedja 
av tillhuggna kantställda stenblock. I högens nord
västra hörn, anlagd mot kantkedjan, låg en kistlik- 
nande konstruktion. Under skärvstenspackning 
och fyllning framkom några stolphål.

Lager som ingår i skärvstenshögen 
Skärvstenshögen innehöll en rad huvudsakliga 
uppbyggnadsfaser indelade i sju huvudsakliga 
lager. Lager (a) och (b) bildade tillsammans en

164 ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 5



fas och var mörka gråbruna övre liggande skärv- 
stenslager. Lagren bestod av humös lerblandad 
silt och innehöll skärvsten och en del skörbränt 
grus (främst i lager a). Lager (c) bildade en fas och 
var ett brunt jordlager med skärvsten liggande i 
utkanten av skärvstenshögen. Lagret bestod av 
humös siltig lera med skärvsten och obränd sten. 
Lager (c) påminner om kulturlagerkaraktär Kio. 
Detta lager som troligen är samma lager som kul
turlagret på terrassen i nordväst, gick emot skärv- 
stenshögens yttre kantkedja men gick inte under 
högen. Detta pekar på att kulturlagret var samtida 
eller yngre än skärvstenshögen. Lager (d) och (e) 
bildade en fas och bestod av mörka gråbruna till 
svart sotiga undre liggande skärvstenslager. La
ger (d) bestod av lerblandad silt med en stor an
del skärvsten, sot och kol. Lager (e) var ett mörkt

gråsvart sotigt lerbaserat undre liggande siltlager 
med en liten inblandning av skärv- eller skör
bränd sten. Lager (f), var ett askgrått sotigt lerla
ger i botten av skärvstenshögen. Lagret innehöll 
sot och kol. Skärvstenshögen A802 var anlagd på 
detta lager. Bottenlager (f) har uppstått på grund 
av infiltration av sot och kol från de övre liggande 
lagren som sedermera har blandats med den undre 
liggande sterila leran. Lager (g) bildade en fas och 
var ett mörkbrunt undre liggande skärvstenslager. 
Lagret bestod av lerblandad silt med inslag av kol 
och sot och innehöll rikligt med skärvsten, även 
av större storlek. Lagret innehöll emellertid inget 
skörbränt grus. Lager (g) kan eventuellt vara sam
ma lager som lager (b) men mera sammanpackat 
då det ligger djupare ned i skärvstenshögen.

De olika faserna i högens tillkomst kan rekon-

Figur 59. SkärvstenshögA 802 när vegetationsskiktet tagits bort. Från nordöst (foto: Thomas Eriksson).

Figuril 59. Heap offire cracked stone A802, when the top soil has been removed. From northeast (photo: Thomas 
Eriksson ).
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strueras väl utifrån stratigrafin. Innan högen bygg
des har aktiviteter ägt rum på platsen att döma av 
den tunna, skärvstensfria kulturpåverkade hori
sonten under högen. Under den östra kanten av 
den yttre kantkedjan fanns även ett sotlager som 
sträckte sig vidare utanför det banade området Till 
samma fas hör de mindre och relativt grunda stolp- 
hål som låg runt det naturliga blocket, som sedan 
skulle användas som mittblock. Rent källkritiskt 
kan flera av de oskodda stolphålen vara färgningar 
runt de ovanliggande stenarna i de undre kantked
jorna. Annars kan stolphålen vara lämningar efter 
en äldre hägnad på platsen.

I ett första skede av skärvstenshögen har sedan 
stenblock lagts i sannolikt koncentriska stenkretsar 
runt det stora mittblocket på lager (f). Eventuellt 
kan de även vara lagda i en spiral som slingrar sig 
ut från mittblocket. Efter detta har skärvsten, jord, 
sot och kolrester fyllts på innanför de inre kantked
jorna. Denna fas representeras av lager (e) och (d). 
Fortsättningsvis har skärvstensfyllning och jord 
fyllts på över lager (e) och (d) och vidare ut mot 
den femte, inre kantkedjan. Denna fas represente
ras av lager (g). Efter detta lades den övre kantked
jan ovanpå lager (d) och vidare fylldes skörbränd 
och skärvsten, kol och sot på mellan mittblocket 
och den övre kantkedjan. Sedan upprepades samma 
procedur utanför den övre kantkedjan ut till den 
yttre kantkedjan. Dessa lager är de överst liggande 
i skärvstenshögen och fasen representeras av lager 
(a) och (b). Sist överlagrades delar strax innanför 
samt utanför den yttre kantkedjan. Fasen represen

teras av lager (c). Den yttre kantkedjan kan ha va
rit friliggande från början och då ha varit samtida 
med de inre stenkretsarna. Den kan även tillhöra 
en yngre fas. Samtida eller yngre än den yttre kant
kedjan är dessutom den kvadratiska stenkistan på 
den nordvästra sidan av högen.

Skärvstensfyllning
Skärvstensmängden uppmättes från två kvadran
ter och beräknades sammanlagt till 5530 liter. Vik
ten visar dock en felaktig bild då denna vikt endast 
representerar 0,3 meters djup av skärvstenslagren 
i kvadrant (1) samt 0,5 meters djup i kvadrant (2). 
I kvadrant (1) var tjockleken på skärvstenlagren 
cirka 0,5 meter samt i kvadrant (2) nordvästra 
del cirka o,6 meter. I kvadrant (3) samt (4) har 
skärvstensmängden grovt uppskattats då ingen 
uppmätning kunde göras på grund av tidsbrist. 
En uppskattad mer realistisk sammanlagd skärv- 
stensmängd ligger på cirka 14 000 liter. Storleken 
på skärvstenen varierade, men generellt var den 
0,05-0,3 meter i diameter. I högen fanns även en 
stor mängd skörbränt grus med en storlek på cirka 
0,01-0,04 meter i diameter.

Stenkonstruktioner
Runt det centralt placerade mittblocket visade det 
sig att en rad koncentriska kantkedjor var anlagda. 
En inre kantkedja som låg ovanpå skärvstenspack- 
ningen bestod av mindre block som hade en dia
meter på cirka 0,4 meter var anlagd ytligt och väl 
synligt efter avtorvning. Den yttre kantkedjan,

A802 från NÖ

Fig ur 60. Skärvstenshög A802 i profil (renritning: Lars Östlin
Figure 60. Section ofheap offire cracked stone, A802 (drawing: Lars Östlin).
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som delvis var synlig före slutundersökningen, 
visade sig bestå av ett trettiotal block och hällar 
o,4-1,1 meter stora. En stor del av stenarna var 
kantställda och tillhuggna, då främst i kantkedjans 
nordöstra samt östra delar.

Under och innanför dessa kantkedjor fanns yt
terligare stenkretsar anlagda under innersta kant
kedjan. Kretsarna låg i högens botten från det stora 
mittblocket ut till den yttre kantkedjan. Blockens 
storlek varierade från o,5-1,2 meter i diameter. Två 
tolkningar är möjliga att göra av stenkonstruktio- 
nerna. Den första och mest troliga tolkningen är 
att det rörde sig om tre fullständiga stenkretsar 
och två kompletterande segment av stenkretsar 
som låg i den södra delen av konstruktionen, det 
vill säga den nedre delen som måste stödjas mest 
för att hålla skärvstenen på plats (fig. 60). Den 
andra tolkningen, som är något mer osäker, är att 
det rör sig först om ett segment av en stödjande 
yttre stenkrets som är lagt på den södra sidan av 
den inre konstruktionen. Innanför denna nästan 
kompletta krets går sedan en något oregelbunden 
spiral av stenar i fyra till fem varv från den nordös
tra kanten in till mittblocket i centrum. I vilket fall 
som helst är stenkonstruktionerna i högen några 
av de mer avancerade som hitintills har upptäckts 
på svenska fastlandet.

Vid A802 nordvästra sida, påbyggd utanför mot 
den yttre kantkedjan, uppenbarade sig en kvadra
tisk stenkonstruktion A201585 som var cirka 1,7 
x 1,7 meter i diameter. Mindre stenblock 0,35-0,5 
meter i diameter var lagda i en kvadrat med stöd 
mot ett större markfast block i väster. ”Stenkis
tan” visade sig vid undersökning endast bestå av 
ett skikt med stenblock. Inga fynd eller övriga un
derliggande strukturer kunde konstateras.

Stolpkonstruktioner och anläggningar
Vid slutavbaning lyftes alla block i skärvstenshö- 
gen bort inklusive mittblock. Ingen gravgömma 
eller deponering kunde hittas, istället upptäcktes 
en rad anläggningar bestående av mindre stolphål 
och störhål. Åtta av dessa har identifierats som 
grunda stolphål och dessa hade en diameter på 
0,15-0,3 meter och djup på 0,05-0,15 meter. En 
större anläggning i A802 nordöstra del hittades, 
men på grund av tidsbrist kunde den inte fullstän-
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Figur 61.A802. Stenkistan syns tydligt. Montage: 
Anders Biwall (foto: Thomas Eriksson).
Figure 61.A802. The coffin is clearly visible in the 
northwest (photo: Thomas Eriksson).

digt grävas och dokumenteras. Anläggningen vi
sade sig vara en 0,1 m djup och innehöll ett svart 
jordlager med skärvsten och fortsatte mot öster, 
ut utanför schaktkanten. Anläggningen kan tolkas 
som en härd eller kanten på ett utanför liggande 
skärvstenslager.
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Fynd
Fynden representeras av keramik, djurben och 
tänder, flinta, bränd lera, en bit kvarts och en slip
sten. Av de få fynd som hittades i skärvstenshögen 
är majoriteten av fynden belägna i anläggningens 
norra samt nordöstra del. Den osteologiska ana
lysen visar att benen är både brända och obrända 
och består förutom de oidentifierbara exemplaren 
av tänder av får/get och nöt. Ett fragment av flinta 
hittades och bestod av ett distalt avslag med re
tuscherade sidor. Ett fynd av bergart hittades och 
bestod av ett fragment av en slipsten. Keramiken 
bestod av fyra fragment varav två hade polerad 
ytbehandling och en skärva en slät ytbehandling. 
Övriga fynd bestod av enstaka fragment av bränd 
lera och tegel.

Makrofossilanalys
Vid makrofossilanalys av jordprover från skärv
stenshögen hittades rester efter brända sädesslag. 
De arter som kunde identifieras var naket korn, 
ospecificerat vete, ospecificerad säd samt bröd/ 
kubbvete.

Dateringar
Ett antal kolprover har tagits i A802 och två av 
de analyserade proverna har gett dateringar till 
1010-860 f.Kr. och 900-805 f.Kr. Två andra prover 
som analyserats har gett senmedeltida till efterre- 
formatoriska dateringar. Troligen har proverna 
tagits i störda lager som varit utsatta för sentida 
kontamination. I närområdet finns tydliga tecken 
på sentida aktiviteter som en jaktstuga.

Skärvstensflak
Före utredningen 1994 fanns inga kända skärv
stensflak i Ryssgärdet. Under förundersökningen 
1995 upptäcktes A28992 som låg inom under
sökningsområdet. Vid slutundersökningen 2003 
hittades ytterligare nio större samt mindre skärv
stensflak. Skärvstensflaken definierades av en ore
gelbundenhet i plan och en flack icke välvd profil. 
Inget av flaken totalundersöktes, profilsnitt upp
rättades och tillhörande anläggningar undersök
tes. Skärvstensflaken dokumenterades under arbe
tets gång med digitalkamera och profilritningar.

Skärvstensflak A7261 låg intill 1-3 meter stora 
klippblock på en svag sluttning i östra kanten på en 
mindre dalgång som sträckte sig norrut mellan de 
båda kullarna i norr. Anläggningen bredde ut sig 
längs kanten runt ett storblockigt moränområde 
och var avsatt i U-form från dalgångens östra del 
och avslutades sedan mot den östra kullens västra 
sluttning. Skärvstensflaket, som var anlagd mellan 
större stenblock och på steril lera, var i sin helhet 
cirka 17 meter långt och 11 meter brett. A7261 var 
i plan och profil oregelbunden. Skärvstensflakets 
centralområde låg i dess nordvästra del, i en svag 
sluttning mot dalgången. Storleken på denna del 
av A7261 var cirka 8 meter långt i nord-sydlig rikt
ning och 4 meter brett i öst-västlig riktning och 
hade en varierande tjocklek på 0,15-0,6 meter. 
Till skärvstensflakets nordvästra del hörde även 
två kulturlager A5214 och A5361 samt två anlagda 
kokgropar A5190 och A7021. Förutom kokgropar
na hade man även eldat mot stenarna och blocken 
inom anläggningen. I direkt anslutning till flaket 
fanns även ett område med kokgropar och härdar. 
Dessa har haft direkt samband med skärvstensfla
kets uppkomst.

Ett par av skärvstensflaken låg på den västra 
kullen. A24375 låg uppe på en platå på kullens 
södra del och bildade ett halvcirkelformat skärv
stensflak. Flaket var avsatt i kulturlager A4029 och 
omgärdade den södra delen av kokgrop A39071. 
Skärvstensflaket var oregelbundet i plan och 7 
meter långt och 4 meter brett. Då packningen var 
halvcirkelformad var själva skärvstenspackningen 
endast 2-2,5 meter bred. Fyllningen i A24375 be
stod av tät packad skärvsten samt A4029 brun
svart siltig sandlager. Själva skärvstenspackning- 
ens djup varierade mellan o,1-0,2 meter och den 
djupaste och mest packade delen låg öster om den 
nord-sydliga profilen som upprättades tvärs över 
kullen på område A. På den västra sidan om denna 
profil var skärvstenspackningen glesare och hade 
rasat ut över sluttningen och över A24298 samt 
över västra kanten av kokgrop A39071. Kokgro
pen har en datering från förundersökningen till ca 
1390-1130 f.Kr.

Skärvstensflak A6249 låg på den västra kul
lens sydöstra sluttning, sydöst om skärvstensflak 
A24375. Flaket A6249 hade ett stort centralt mitt-
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block och var 3,7 meter långt, 3,1 meter brett och 
cirka 0,25 meter djup. Anläggningen var oregel
bunden i plan och profil och var uppbyggd av ett 
lager med skärvsten och mellan lagret morän med 
visst inslag av kulturlager. Fyllningen bestod av ett 
undre lager brun sandig morän samt två övre lager 
separerade från varandra av det stora mittblocket. 
Det ena lagret bestod av gråbrun sandig morän 
och det andra av ett lager av gråbrun siltig sand. 
Alla lagren innehöll skärvsten. Fynden represen
terades av enstaka obrända tänder av får/get samt 
fragment av keramik med slät ytbehandling.

Nedanför den västra kullen, på ett storblockigt 
moränimpediment med uppkastad röjningssten 
låg skärvstensflak 014327. Flaket låg på område 
D och var ovalt i plan, cirka 11,5 meter lång och
9,2 meter bred. I profil var anläggningen lätt kon
vex och linsformad. Vid undersökning visade det 
sig att anläggningen hade flat botten och djupet i 
den sydvästra kvadranten var 0,1 meter. Fyllning
en bestod av mellanbrun sandig silt som fläckvis 
innehöll bränd lera samt skärvsten 0,1-0,15 me
ter i diameter. Sammanlagt uppmättes 150 liter 
skärvsten. Fynden består av en obränd tand av 
nöt, ett par keramikskärvor samt bränd lera och 
lerklining. Anläggningen tolkades i början som en 
eventuell skärvstenshög med ett stort mittblock, 
men den tolkningen övergavs senare till förmån 
för skärvstensflak.

Nere på lerslätten på område D, låg skärvstens
flak A17152. Flaket var avsatt bland större block, 
mitt emellan skärvstenshög A3 79 och gropsystem 
A19830. Flaket var 4,5 meter lång och 3 meter bred 
samt hade ett djup på 0,8 meter. Anläggningen var 
oregelbunden både i plan samt profil. I det senare 
fallet på grund av att skärvstenspackningen var 
lagd på och i mellan undre liggande större sten
block. Fyllningen bestod av mörkbrun silt och en 
tät skärvstenspackning. Sammanlagt uppmättes 
565 liter skärvsten. Fynden i anläggningen bestod 
av enstaka obrända tänder från får/get samt nöt 
samt enstaka fragment bränd lera. Flakets skärv
stenspackning var tätare i anläggningens södra del 
vilket i det första skedet av undersökningen ledde 
till en tolkning att A17152 var en separat anlägg
ning, fristående från A379. Emellertid fanns ingen 
tydlig avgränsning av skärvstenspackningen i norr
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och nordväst mot skärvstenshög A379 vilket också 
skulle kunna tyda på att skärvstensflak A17152 
endast är en förlängning av skärvstenpackningen 
i A379. I anslutning, sydsydost om A17152 fanns 
en skärvstensansamling A35645 som direkt kan 
kopplas till skärvstensflaket. Denna ansamling re
presenterar ett troligt utras av skärvsten som skul
le kunna bilda en förlängning på A17152.

På område B låg ett antal skärvstensflak. A20Ó62 
var 2,2 meter lång, 1,7 meter bred, 0,2 meter djup 
och låg på terrassen strax öster om skärvstensflak 
A7261. Flaket var oregelbunden både i plan och 
i profil. En första tolkning som gjordes var att 
det handlade om en stensättning. Efter under
sökning kunde man konstatera att anläggningen 
inte särskiljde sig från den omgivande ytan. Ben- 
och keramikfynd i anläggningen skulle eventuellt 
kunna tyda på en otydlig stensatt grav, eller så är 
tolkningen så enkel som att A20662 endast repre
senterar en yttre del av ett större skärvstensflak 
A72Ó1. Fynden representeras av enstaka fragment 
av bränd lera.

Två skärvstensflak hittades uppe på den östra 
kullens platå. A81568 hade avsatts som ett syd
östligt hörn på den östra kullen. Skärvstensflaket 
var oregelbunden både i plan och profil, hade en 
längd på cirka 6,5 meter i nord-sydlig riktning och 
4,6 meter i öst-västlig riktning samt en varieran
de bredd på o,9-1,6 meter. Fyllningen bestod av 
skärvsten och bränd lera. Den mest troliga tolk
ningen är att skärvstensflaket följer utsidan på det 
sydöstliga hörnet av hus 9. Det andra flaket på 
platån, A82593, hade avsatts som ett nordvästligt 
hörn på den östra kullen. Skärvstensflaket var ore
gelbunden både i plan och profil, hade en längd på 
cirka 5,5 meter i öst-västlig riktning och 2,5 meter 
i nord-sydlig riktning samt en varierande bredd på 
0,3-2 meter. Fyllningen bestod av skörbränd sten 
och ett visst inslag av lerklining. Skärvstensflaket 
är förmodligen resultatet av uppkastad skärvsten 
längs med den sydliga och östra väggen till hus 9.

Ett tredje skärvstensflak A80594 låg i östra slutt
ningen av den östra kullen, i kulturlager A20511, 
det så kallade svarta lagret. Flaket hade avsatts 
runt ett större stenblock som en oregelbunden 
halvcirkelformad skärvstenspackning. Skärvstens
flaket var oregelbunden både i plan och profil och
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cirka 3,7 meter långt och cirka 0,8 meter brett. Ett 
generellt djup på skärvstenslagret var cirka 0,25 
meter. Fyllningen bestod av svart sotig silt med 
skärvstenar och enstaka skörbrända stenar. Even
tuellt skulle flaket kunna tolkas som rester efter en 
icke identifierad kokgrop.

Nere på slättområdet, på den västra delen av om
råde E, låg skärvstensflak A28992. Nordväst om 
flaket låg gropsystem IL A28992 var cirka 13 meter 
långt, cirka 8 meter brett och hade ett djup på 0,20 
meter. I plan var flaket oregelbundet och i profil 
flack och linsformad. Skärvstensflaket bestod av ett 
enda distinkt huvudlager som var cirka 0,2 meter 
tjockt och innehöll ett kraftigt packat, oregelbun
det flackt skärvstenslager blandat med ett gråbrunt 
lerigt kulturlager. Fyllningen innehöll sot, kol och 
skärvsten. Ett kolprov från flakets undre del har 
daterat det till ca 1020-915 f.Kr. Lagret var anlagt 
på ett mörkt brungrått kulturlager, kulturlager- 
karaktär K3. Under detta fanns ett ljust gråbrunt 
lerbaserat kulturinfiltrerat lager av karaktär K2. 
A28992 behandlas här som ett skärvstensflak på 
grund av det skick anläggningen var i när den un
dersöktes. Troligen har A28992 från början varit en 
skärvstenshög som sedermera har plöjts sönder och 
spritts över en större yta som ett skärvstensflak.

Skärvstensflak A7261
Skärvstensflak A7261 var anlagd mellan större 
stenblock och på steril lera och var cirka 17 x 11 
meter i diameter. A7261 var i plan och profil ore
gelbunden. Flakets centrala del låg i nordväst i 
sluttning mot dalgången. Den centrala delen var 
cirka 8x4 meter i diameter och hade en kulturla- 
gertjocklek på 0,15-0,6 meter.

Lager och anläggningar som 
ingår i skärvstensflaket
I den nordvästra delen av skärvstensflak A7261 
fanns ett antal lager som var avsatta ovanpå och 
emellan stenblocken. Lager (1) bestod av mellan- 
brun lerig sand med visst inslag av kol, skärvsten, 
skörbränt grus och vanlig sten 0,05-0,10 meter i di
ameter. Lagret hade en tjocklek på cirka 0,08-0,22 
meter och var avsatt mot Lager (2). Detta lager 
(2) bestod av mörkt gråbrun lerig sand och hade 
en tjocklek på 0,2-0,34 meter. Lagret innehöll rik

ligt med skärvsten 0,06-0,09 meter i diameter, en 
del större vanlig sten samt inslag av kol. Kokgrop 
(A5190) var grävd igenom detta lager. Lager (3) 
bestod av gråbrun grovkorning sand och innehöll 
krossad skörbränd sten samt en del vanliga ste
nar. Lagret var ytligt och överlagrade bland an
nat kokgrop A7021. Lager (4) bestod av gråbrun 
siltig sand och innehöll rikligt med skärvsten och 
skörbränd sten 0,08-0,15 meter i diameter samt 
sotfläckar. Kokgrop A7021 var grävd genom detta 
lager. Lager (5) bestod av mellangrå lerig sand med 
stort inslag av skärvsten 0,08-0,15 meter i diameter 
samt enstaka skörbrända stenar och sotfläckar. La
ger (6) bestod av mellanbrun sandig silt med mått
ligt inslag av skärvsten 0,08-0,15 meter i diameter. 
Lager (11) bestod av mörk gråbrun siltig sand med 
inslag av skörbränt grus och rikligt med skörbränd 
sten 0,04-0,07 meter i diameter. Detta skärvstens
lager kan vara identiskt med lager (2). Lager (12) 
bestod av mörk gråbrun siltig sand med inslag av 
mindre grus och enstaka vanliga stenar. Lager (14) 
bestod av brungrå lerig sand med riklig förekomst 
av skörbränt grus och skärvsten 0,05-0,09 meter i 
diameter. Skärvstenslagret innehöll även måttligt 
med kol. Lager (15) bestod av gråbrun lerig sand 
med stort inslag av skörbränt grus, måttligt med 
skörbrända stenar 0,05-0,09 meter i diameter samt 
visst inslag av kol. I övrigt fanns två lager i (A7261) 
nordvästra del. Kulturlager A5214 var fläckvis ut
spritt på en yta motsvarande cirka 8x4 meter. Kul
turlager A53Ó1 täckte större delen av A7261 nord
västra del och var 7,5 meter långt och 4,5 meter 
brett. Fyllningen innehöll skärvsten, sot och kol.

Övriga anläggningar bestod av två kokgropar. 
Kokgrop A5190 som låg ytligt och var nedgrävd 
genom A7261. Till formen i plan var kokgropen av
lång och triangelformad och i profil hade den slut
tande sidor och plan botten. Kokgrop A5190 var 1,2 
meter lång, 0,8 meter bred och 0,3 meter djup. Fyll
ningen bestod av svartbrun siltig sand och innehöll 
rikligt med kol, sot samt skörbränd sten med en 
storlek på 0,03-0,12 meter i diameter. Tolkningen 
var osäker om det var en kokgrop eller ett utkast 
från närliggande kokgrop A7021. Ett stort block låg 
mellan dessa anläggningar men endast den sida av 
blocket som låg mot A7021 var eldpåverkad. Kok
grop A7021 överlagrades av ett ytligt lager av A7261
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och var sedan nedgrävd genom ett äldre lager till
hörande A7261. Kokgropen syntes inte i plan men 
i profil avgränsades den av omkringliggande block 
samt hade en svagt rundad botten. Kokgropen var
1,3 meter i diameter och 0,47 meter djup. Fyllning
en bestod av mörkgrå till svart siltig sand innehål
lande kol, sot och mycket skärvsten och skörbränd 
sten 0,05-0,2 meter i diameter.

Dateringar
Ett antal 14C-prover har tagits i skärvstensflak A7261 
och två av dessa har analyserats. Ett av proven taget i 
skärvstenslager A5214 hade enligt kalibrering med 1 
sigma en datering på 1190-1010 f.Kr. Det andra pro
vet taget i kokgrop A5190 hade en datering enligt 
kalibrering med 1 sigma på 780-520 f.Kr.

Fynd
De enstaka fynd som hittats är utspridda över 
hela skärvstenflaket. Fynd av ben och keramik 
fanns i nära anslutning till kokgroparna A7021 
och A5190. På andra sidan om de stora blocken 
i anläggningens nordöstra del hittades även fynd 
av flinta, bränd lera och keramik. Benanalys av de 
få benfynden som hittades i A7261 visar på både 
bränt och obränt med en övervikt på det senare. 
De ben som har kunnat artbestämmas kom från 
tänder från får/get samt nöt. Keramiken består av 
ett fragment med rabbig ytbehandling, tre med slät 
ytbehandling och de övriga går inte att identifiera. 
Ett fragment av flinta hittades och bestod av en bit 
kristianstadsflinta som använts för eldslagning.

Makrofossilanalys
Vid makrofossilanalys av jordprover från flaket 
hittades rester efter brända sädesslag. Dessutom 
påträffades ett hasselnötskal.

Skärvstensflak A28992
A28992 låg nere på lerslätten var oregelbundet i plan 
och flackt och linsformad i profil. Flaket var 13 x 8 
meter i diameter, hade ett djup på 0,20 meter och 
bestod av ett enda distinkt huvudlager som innehöll 
ett kraftigt packat, oregelbundet flackt skärvstens
lager blandat med ett gråbrunt lerigt kulturlager. 
Fyllningen innehöll sot, kol och skärvsten. Flaket 
var anlagt på ett mörkt brungrått kulturlager.
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Lager och anläggningar som 
ingår i skärvstensflaket
I huvudlagret fanns ett antal lager och anläggning
ar. Ett tunt sot och kollager A80452 låg i sydöstra 
delen av A28992. A80452 låg runt och i anslutning 
till ett antal härdar A8764, A8695, A42516 och 
kokgropar A52684, A8782, A12452, A52746. Lag
ret var oregelbundet, 5 meter långt och 3,4 meter 
brett samt 0,01-0,05 meter tjockt. Fyllningen inne
höll mycket kol och mindre skärvsten. En kokgrop 
A51796 var anlagd i A28992. Kokgropen var rund i 
plan och 1,82 meter lång och 1,77 meter bred samt 
0,4 meter djup. Fyllningen bestod av mörk silt med 
kol, sot och skärvsten. En härdbotten A20175 låg i 
kanten och delvis under själva skärvstenspackning- 
en från A28992. Anläggningen var oregelbunden 
både i plan och profil och var 1,2 meter lång, 1,09 
meter bred samt 0,1 meter djup. Fyllningen bestod 
av gråbrun lera med sot, kol och skärvsten. Ett 
stolphål A804Ó5 låg även i A28992. Anläggningen 
var oval i plan, skålformad i profil och var 0,55 me
ter lång och 0,35 meter bred samt 0,11 meter djup. 
Fyllningen bestod av mörkbrun lera.

Datering
Kolprover har tagits i skärvstensflaket och ett av 
dem har analyserats. Provet visar en datering en
ligt kalibrering med 1 sigma på 1020-915 f.Kr. Det 
finns även en datering av en kokgrop från förun
dersökningen som låg strax intill flaket. Datering
en motsvarar enligt kalibrering med 1 sigma 
1370-1120 f.Kr. ■

171



1601400 1601450 1601500

Kastradie kokgrop 5m

ÖSTKULLEN

A7261

VÄSTKULLEN

A802

RAÄ428
SLÄTTEN

A357

160150016014501601400

Figur 62. Plan med härdar, kokgropar kontra skärvstenshögar och -flak. Här har en tänkt kastradie på 10 meter 
markerats runt härdar och kokgropar. Ett klart samband syns mellan härdar/kokgropar och skärvstensflak. Å ven de 
båda skärvstenshögarna i söder ligger intill kokgropar som sannolikt har producerat den skärvsten som finns uppslängd 
i högarna (plan: Thomas Eriksson).
Figure 62. Map with hearths, cooking-pits, burnt mounds and layers withfired-cracked stone. A presumed radius 
of10 meter for throwing out the fired-stones from the hearths and cooking pits have been marked. A clear relation is vi
sible between the cooking-pits and layers with fired-cracked stone. The burnt mounds in the south are also situated close 
to the sources ofthe fired-cracked stones.
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Gropar och gropsystem
Lämningar med mångfacetterade funktioner

Bertha Amaya

O
fta när det talas om bronsåldern och 
bronsåldersboplatser brukar de synliga 
anläggningarna som skärvstenshögar och 
gravar vara de mest framträdande och omtalade. 

Boplatslämningar, frånsett skärvstenshögar, brukar 
inte synas och först efter en utgrävning kan man få 
en bild av hur lämningarna är strukturerade och hur 
bra de är bevarade. Förutom de typiska skärvstens- 
högarna finns andra mindre kända anläggningar 
som är vanligt förekommande bland boplatsläm
ningarna, nämligen gropar och gropsystem.

Redan på 1960-talet uppmärksammades gro
par och gropsystem som en typisk men svårpla- 
cerad anläggningsform bland boplatslämningar. 
Jens Jensen påpekade de svårigheter som fanns 
med tolkningen av de danska bronsåldersboplat- 
serna. Vid många utgrävningar förekom två stora 
anläggningsgrupper, stolphål och gropar. Jensen 
ansåg det som viktigt att försöka förstå relationen 
mellan groparna och de övriga boplatslämningar 
(Jensen lpóyrpiff.).

Gropsystem uppmärksammades tidigt och här 
i Sverige gjorde Dag Widholm en genomgång 
av gropar påträffade på skånska boplatser för att 
försöka hitta en förklaring till den höga andelen. 
Hans förslag var att de stora gropsystem kunde 
knytas samman med att hus började byggas med 
lerklinade väggar, vilket skapade ett stort behov 
av lera (Widholm lpSo^aff.). Vid undersökning
en i Fosie i Malmö framkom ett betydande antal 
gropar och några större system (Björnhem & Sä- 
vestad lppgaidffi). Alla gropsystem påträffade i
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Fosie har i första hand tolkats som lertäkter och 
ingen alternativ tolkning lyftes hellre fram (Björn
hem & Sävestad lppgogrff.). Vid undersökningen 
i Vrå i Knivsta socken framkom också ett flertal 
gropsystem och där gjordes försök till andra tolk
ningar. Några gropsystem tolkades som grophus, 
ett system ansågs vara kopplad till bronsgjut- 
ning, ett annat föreslogs ha varit ett vattenhål el
ler lertäkt. Övriga ansågs vara så svårtolkade att 
ingen funktion kunde bestämmas (Göthberg m.fl. 
2002:2Óffi). I Skämsta, Tierps socken förekom fle
ra gropar liknande de undersökta i Vrå, som även 
de hade en bronsålderskontext. Här har flera grop
system kopplats till en hantverksbetonad använd
ning, t.ex. hornhantverk eller skinnberedning. En
dast ett system ansågs vara lertäkt baserat på dess 
storlek, form samt dess närhet till ett av husen på 
platsen. I ett par fall ansågs groparna ha använts 
till en speciell aktivitet men mer exakt vilken ak
tivitet det var kunde inte klargöras (Frölund & 
Larsson ipp7:2pff.). Vid boplatsundersökningen i 
Pryssgården i Östergötland hittades ett stort antal 
gropar som redan från början bedömdes vara en 
stor och svårförklarad anläggningsgrupp. Vad som 
är utmärkande med den här undersökningen är att 
de flesta groparna var grävda i sandjord. Huvud
delen av de flesta friliggande groparna kategorise- 
rades i funktionsrelaterade grupper, t.ex. avfalls-, 
förråds- eller täktgropar. Gropsystemen på platsen 
tolkades antingen som möjliga täktgropar eller ar- 
betsgropar, d.v.s. gropar som var tillräckligt stora 
att vistas i (Borna-Ahlkvist m.fl. lppSryaff.).
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Figur 6 t,. Plan över området med gropsystemen markerade (karta: Thomas Eriksson). 

Figure 63. Plan ofthe investigated area with the pit systems.
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Av ovan nämnda undersökningar framgår att 
det har funnits en tendens till att försöka hitta en 
funktionell förklaring till vad groparna användes 
till. Tyvärr har det visat sig att man i många fall 
bara konstaterat att det inte går att fastställa en 
speciell funktion för groparna. Förutom de mer 
funktionella förklaringarna finns även mer ideolo
giska-rituella tolkningar. Både Borna Ahlkvist och 
Stålbom har framfört förslag på att vissa fyndde- 
poneringar i gropar kan ha haft rituella förtecken. 
Stålbom menar bl.a. att gropen var ett av ställena 
där det funnits ett förbund mellan människa och 
jord (Borna-Ahlkvist 2002:p8ff; Stålbom 2001).

Gropsystem i Ryssgärdet
Tre gropsystem påträffades vid undersökningen av 
boplatsen i Ryssgärdet. De låg centralt på slättom
rådet i den före detta åkermarken där glaciallera 
var den dominerande jordarten. De tre gropsyste
men skilde sig från varandra både vad det gäller 
storlek och utformning (fig. 63). Alla gropar inom 
systemen hade lerbaserade fyllningar med olika 
inslag av skärvig och skörbränd sten samt kol. Det 
fanns även en variation i form och djup på de olika 
groparna. De flesta större gropar var djupa med 
skålformad eller oregelbunden form i profil. Inom 
gropsystem II och III fanns även några gropar som 
hade en flack botten och som endast var ett par 
decimeter djupa. En mer utförlig beskrivning av 
gropsystemen med storlek, fynd och dateringar 
finns i Bakgrundsfaktan.

Tolkningar
Gropsystem bör enligt min mening ses som kom
plexa anläggningar med inte bara ett utan flera an
vändningsområden. Istället för att försöka hitta en 
funktionell tolkning bör vi tänka oss att groparna i 
ett och samma system kan ha använts för olika än
damål samtidigt. Groparna kan även ha haft olika 
användningsområden som avlöst varandra över 
en längre tid, t.ex. gropar för lertäkt, avfallsgropar 
och på ett mer ideologiskt plan kan en eller flera 
gropar i ett system ha använts i rituella samman
hang. Jag har här försökt ge några möjliga tolk
ningar av gropsystemen i Ryssgärdet.

Lertäkter
Till att börja med har jag tittat på en mer funktio
nell tolkning för att se om gropsystemen grävts i 
syfte att ta fram lera till hus. De tre gropsystemen 
låg centralt i den före detta åkerytan och var gräv
da i glaciallera. Fyllningsmassorna i gropsystem 
II och III innehöll bl.a. lite över 1 kg bränd lera 
och lerklining vardera. Antar vi att groparna först 
och främst grävdes för att fungera som täktgropar 
måste man försöka beräkna hur mycket lera som 
behövdes för att kiina ett hus. Storleken på husen 
i Ryssgärdet varierar en del och ett av de största 
husen var hus 18, som var ca 32 x 8,5 m. Huset 
på den östra kullen hade en storlek på ca 8 x 8 m 
och i anslutning till det huset hittades väldigt stora 
mängder lerklining. Låt oss utgå från det största 
huset (hus 18) för att beräkna hur mycket lera som 
behövdes till väggarna. Husväggens totala längd 
kan uppskattas till 81 m. Höjden på den lerklinade 
väggen kan ha varit drygt 1,5 m hög och tjockleken 
på lerkliningen ca 3-4 cm på utsidan och ungefär 
lika tjockt på insidan. Den teoretiska leråtgången 
för det största huset kan beräknas till ca 9,7 m5. 
Ett av de minsta husen var hus 19, som var 2x2m 
stor. Den teoretiska leråtgången för det hus skulle 
då vara 1,0 m3 (se Bakgrundsfakta gropsystem). 
Den här beräkningen baseras på att lerkliningen 
till största del bestod av lera. Om lerkliningen 
bestod av t.ex. hälften lera och hälften sand eller 
annat material bör leråtgången ha varit betydligt 
mindre. Leran från groparna i systemen har troli
gen räckt till att klina fler hus på området.

Jag har beräknat gropsystemens volym för att 
kunna jämföra det med leråtgången till husen. 
Alla gropar i systemen som är fullständigt doku
menterade och som verkar ha grävts i syfte att 
komma ner till leran har tagits med i beräkningen. 
Det innebär att åtta gropar i gropsystem II inte har 
kommit med i den här beräkningen. Bland dem 
finns de två yngre härdrester och de fem fördjup
ningar jag nämnde ovan. Gropsystemens sam
manlagda volym blev följande: gropsystem I = 3,6 
m3, gropsystem II = 16,5 m3 och gropsystem III =
7,4 m3 (se Bakgrundsfakta gropsystem).

Det stora gropsystemet kan alltså ha gett tillräck
ligt mycket lera till ett par av husen på området.
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Gropsystem III kan ha gett tillräckligt med lera till 
att kiina ett av de mellanstora husen och det mins
ta systemet kan ha använts till att kiina ett av de 
mindre husen på boplatsen. De största groparna i 
systemen kan ha räckt till att göra en första klining 
av ett hus och de mindre gropar kan ha grävts för 
att göra reparationer eller liknande på husen.

Det stora gropsystemet, system II, låg mitt i 
ett område där flera möjliga hus låg. Gropsystem 
I och III låg norr om det stora gropsystemet och 
husen. Drygt 30-50 m norr om dessa två gropsys
tem låg moränkullarna. Både på den västra och 
östra kullen fanns möjliga huskonstruktioner, hus 
lia-b och pa-b. Nedanför den östra kullen fanns 
även en möjlig huskonstruktion, hus 7. Ett stolp- 
hål, A20077, i området där hus 7 låg har daterats 
till 1260-1120 f.Kr. (Poz-5904). Enligt den da
teringen var stolphålet och gropsystem I och III 
samtida (för dateringar se Bakgrundsfakta grop
system). Groparna i gropsystem I och III kan ha 
gett tillräckligt med lera för att kiina hus 7. Enligt 
en preliminär analys av leran kan lerkliningen som 
påträffades på krönet av den östra kullen ha kom
mit från en av groparna i gropsystem I. Avståndet 
från gropsystemen och möjliga huskonstruktioner 
i den norra delen av området var i så fall inget 
större problem. Rent teoretiskt kan leran från de 
tre gropsystemen ha använts till att kiina hus som 
låg på olika områden inom boplatsen. Leran som 
togs upp från de mindre groparna räckte inte till 
att kiina ett helt hus men kan mycket möjligt ha 
använts till att göra mindre reparationer eller lag
ningar på husen. Man får förmoda att man fick lov 
att förstärka kliningen på husen flera gånger.

Förutom gropsystem påträffades även stora gro
par som mycket väl kan ha fungerat som lertäkter 
men som inte ingår i några gropsystem. Ett exem
pel är grop A40709, som låg väl placerad mellan 
de båda kullarna i norr och kan ha gett tillräckligt 
med material. Ett antal större gropar hittades även 
i område längre österut, utanför det egentliga un
dersökningsområdet. Av dessa är fyra gropar värda 
att nämna, A37941, A37951, A37966 och A49280. 
Groparnas var mellan 1,0 m till 2,0 m stora och 
djupet mellan 0,3 till 0,7 m. Alla förutom en var 
skålformade i profil och hade en homogen fyll
ning. De låg väl samlade i det smala området i när
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heten av hus 10. Schaktet här var väldigt smalt och 
kontexten lite oklar men groparna kan tolkas som 
lertäktsgropar och kan ha använts för att klina de 
hus som troligen låg i området.

Den källkritiska aspekten på en beräkning av 
groparnas volym är att deras ursprungliga form 
och storlek har förändrats efter att de blivit grävda. 
Om groparna stod öppna en tid kan exempelvis 
erosion ha påverkat deras storlek. Samma sak gäl
ler för bedömningen av leråtgången för varje hus. 
I vissa fall är huskonstruktionerna osäkra och då 
blir även vägglängden osäker. Sammanfattnings
vis måste man tänka på att lera till att kiina hus 
behövdes och den naturliga följden blev att stora 
gropar uppkom när man skulle få fram materialet. 
I Ryssgärdets fall är det snarast så att det antal på
träffade gropar är för lågt för det antagna behovet 
av lera till hus. Man måste dock ha i åtanke att det 
vi har undersökt är endast en del av en större bo
plats som fortsätter utanför vägsträckningen.

Hantverk
Två platser där man har liknande gropsystem som 
de i Ryssgärdet nämndes i början, undersökning
arna i Vrå, Knivsta och i Skämsta, Tierp. I båda 
de här fallen har man gjort kopplingar till olika 
typer av hantverk. I Vrå fanns t.ex. gropsystem 
där några nedgrävningar hade en koncentration av 
skörbränd sten intill en tvär skuren kant, medan 
groparnas form i övrigt var sluttande. Bland fyn
den i groparna fanns fragment av gjutformar, ler- 
klining och keramik. Den här typen av gropar tol
kades som möjliga hantverksplatser för gjutning 
eller gropar för keramikbränning (Göthberg m.fl. 
2002:32ff.). I Skämsta fanns ett gropsystem där 
fynden bl.a. bestod av horn och bearbetade ben
föremål. De här groparna ansågs vara kopplade till 
mer hantverksbetonade aktiviteter som t.ex. ben- 
eller hornhantverk. I den undersökningen an
vändes benämningen hantverksgrop (Frölund & 
Larsson lppy^pff.). Ett annat gropsystem i Skäm
sta kopplades till hantverk utifrån dess utform
ning, där groparna hade rundade bottnar och där 
ingen grop skar in i någon annan, som separata 
grytor. Man tänkte sig då att groparna användes 
till en verksamhet av mjuk karaktär där vätskor
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Figur 64. Gropsystem, kan börja skönjas. Från sydöst (foto: Daniel Löwenborg). 
Figure 64. Pit system II starting to emerge. From southeast (photo: Daniel Löwenborg).

kan ha använts, som rötning eller skinnberedning 
(Frölund & Larsson lppy^ff.). När det gäller 
groparna och gropsystemen i Ryssgärdet har vi tit
tat närmare på groparnas storlek och form i profil 
samt fynden för att se om de grävts eller använts 
till annat än lertäkter. Vi har även undersökt om 
det fanns andra anläggningar i närheten av grop
systemen som kan ha hört ihop med möjliga akti
viteter kring groparna.

Inom gropsystem I fanns det fyra mindre gropar 
som var ca 1,0 x 0,8 m stora och 0,3 m djupa Dessa 
hade en skålformad eller oregelbunden form i pro
fil. I det här systemet ingick även en större grop 
som var 3,0 x 2,0 m stor och 0,75 m djup. Den här 
gropen hade en oregelbunden form i profil. Alla 
gropar i det här systemet innehöll väldigt lite fynd
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i form av benfragment från nöt och får/get, en
staka bitar bränd lera samt skärvsten. Hela grop
systemets avgränsning kunde bestämmas först ef
ter en andra avbaning av området. Groparna kan 
därmed ha varit djupare och haft mer fynd som 
inte kom med i vår dokumentation. De fyra min
dre groparna hade två olika lerbaserade lager och 
den stora gropen hade endast en fyllning. De min
dre groparna kan ha fyllts igen i olika omgångar 
medan den stora gropen förmodligen fylldes igen 
i en omgång. Groparnas form i profil och de få 
fynden talar ändå emot att groparna använts till 
någon sorts hantverk.

Groparnas storlek inom gropsystem II var mer 
varierat. Groparnas längd låg mellan o,3-3,o m och 
djupet varierade mellan 0,15-0,65 m. Här fanns det
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Figur 65. Gropsystem II under undersökning. Från sydöst (foto: Daniel Löwenborg). 

Figure 65. Pit system II during excavation. From southeast (photo: Daniel Löwenborg).

flera stora gropar som var skålformade i profil och 
ganska djupa. Ett par gropar hade en enda fyllning, 
som tyder på att de har fyllts igen i en omgång. 
Detta stärker hypotesen att groparna grävts, t.ex. 
för att ta upp lera, och kort därefter blivit igen
fyllda då de inte användes mer. De flesta gropar i 
systemet hade dock flera lerbaserade lager som ty
der på olika igenfyllnadsfaser. Groparna verkar ha 
öppnats och sedan varit öppna under en längre tid 
och fyllts igen i olika omgångar. Fynden i gropsys
tem II bestod av ben, keramik, bränd lera, lerkli- 
ning, ett flintavslag och en bronssyl. Två lite mer 
speciella fynd i det här systemet var ett bearbetat 
benföremål (en benkniv) samt ett pannben från 
människa. De flesta ben var obrända och kom från 
nöt, svin, sork, får/get, fågel och fisk. Bronssylen, 
benkniven och flintavslaget kan kopplas ihop med

någon sorts hantverk men här handlar det om tre 
fynd som kom på olika platser inom systemet. Jag 
anser inte att de inte räcker som indikation på att 
någon typ av hantverk har bedrivits just inom det 
här gropsystemet. Tittar vi på formen i profil kan 
två gropar i system II anses vara möjliga hantverks- 
gropar, A47697 och A51393. De här två groparna 
låg bredvid varandra och utifrån långprofilen kan 
man se att den ena kanten var rak och resten var 
skålformad/oregelbunden. Båda groparna hade 
flera lager och i botten fanns en fyllning av mörk 
lera med stora mängder skörbränd sten, där stenen 
låg nästan som en stenpackning i botten (fig. 73). 
Groparna påminner om de undersökta i Vrå där de 
tolkades som hantverksplatser för bronsgjutning. 
Tyvärr finns det inga fynd i de här groparna som 
styrker denna teori.
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I gropsystem III varierade groparnas längd från 
0,55 tid 2,9 m och djupet mellan 0,25 till 0,6 m. 
Groparna var skålformade eller oregelbundna i 
profil med sluttande sidor. Endast en grop hade 
en flack botten men var tyvärr skadad i nordost av 
ett dike. I likhet med gropsystem I fanns det väl
digt få fynd i det här systemet. Bland de få fynden 
som hittades fanns ben, keramik och över ett kilo 
bränd lera, lerklining samt skärvsten. Benen kom 
från nöt, får/get, svin och vilt. Även i det här grop
systemet hade groparna endast en fyllning var, vil
ket tyder på att de grävts och sedan fyllts igen i 
en omgång. Både fyllningen, fynden och groparna 
form talar emot att de har använts i någon hant- 
verksaktivitet. Den stora mängden bränd lera, 
lerklining och skärvsten pekar snarare mot att det 
kan ha handlat om avfallshantering.

Sammanfattningsvis anser jag att endast några

få gropar inom gropsystem II kan ha haft en möjlig 
koppling till hantverk. Utifrån utseende och ut
formning kan flera av de stora, djupa och skålfor
made gropar kopplas till hantverk av mjuk karaktär, 
t.ex. blötläggning i samband med skinnberedning. 
De flesta av dessa stora gropar låg bredvid varandra 
och utan att skära i varandra. Nedsänkta behållare 
kan t.ex. ha placerats i groparna för att underlätta 
arbetet med det tunga skinnet. I övrigt fanns två 
gropar i system II som liknar de undersökta i Vrå, 
vilka ansågs ha använts som platser för bronsgjut- 
ning. Tittar vi enbart på fynden som hittades fanns 
det inget i eller i anslutning till gropsystemen som 
pekar på att någon sorts hantverk har utövats på 
plats. Inga andra konstruktioner som kan kopplas 
till gropsystem I och III har heller konstaterats. 
Endast gropsystem II ligger i närhet av andra an
läggningar, bl.a. skärvstenshög A379, flera möjliga

Figur 66. Det obrända pannbenet från en ungman som låg i gropsystem II (foto: Daniel Löwenborg). 

Figure 66. Frontal bone from a young man found in the pit system (photo: Daniel Löwenborg).
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huskonstruktioner och flera kokgropar. En kombi
nation av både form och fyndinnehåll pekar på att 
merparten av groparna i Ryssgärdets tre gropsys
tem inte hade någon koppling till hantverksbeto- 
nade aktiviteter. Flera gropar har säkert fyllts igen 
förhållandevis snabbt efter att de grävdes.

Avfall
Som jag nämnde i början kan gropsystemen ha 
använts till olika aktiviteter som avlöst varandra 
under en tid. Groparna kan ha använts för lertäkt 
och i enstaka fall återanvänts till hantverk eller 
fyllts igen kort efter att de grävdes. Många gropar 
kan då ha fungerat som avfallsgropar och på det 
sättet fylldes de igen, samtidigt som man kunde 
bli av med avfall på boplatsen. Gropsystem II låg 
ganska centralt på boplatsområdet i närheten av 
flera möjliga hus och många av groparna innehöll 
endast ett lager. Detta kan tolkas som att man fyllt 
igen de i en omgång, förmodligen då det skulle 
vara farligt att ha djupa öppna gropar på boplatsen 
under en längre tid.

Frågan som blir aktuell i den här diskussionen 
är vad som var avfall och vad som inte var det. 
Med utgångspunkt från benmaterialet i gropsys
temen kan vi dra några slutsatser angående vilka 
typer av ben som fanns i groparna. Bengt Wigh 
har analyserat benen från Ryssgärdet och bland 
de ben som kunde identifieras har en uppdelning 
gjorts mellan ben som anses vara matrester och 
de som anses vara slaktavfall. Som matavfall räk
nas ben från köttrika delar av djuren medan ben 
från köttfattiga delar räknas som slaktavfall (Wigh 
2004:9, tabell 3). Utifrån Wighs analyser kan man 
jämföra andelen ben som var matrester respek
tive slaktavfall och se om det finns områden med 
olika funktion inom hela boplatsen. Jämförelsen 
visade en uppdelning i två grupper, en grupp med 
över 40 % matrester och en grupp med 20-25 % 
matrester. Den östra kullen och delar av slätten 
tillhör den första gruppen och den västra kullen, 
torpområdet och östra delen av slätten tillhör den 
andra gruppen. Skillnaderna kan tyda på att slakt 
har skett främst på den västra kullen, runt torpet 
och på den östra delen av slätten, medan man på 
den östra kullen och på den västra delen av slät
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ten har ägnat sig mer åt matlagning (Wigh 2004). 
Gropsystem I och III låg i torpområdet respektive 
den östra delen av slätten, två områden där slakt
avfall var övervägande. Gropsystem II låg mitt på 
slätten, där det förekom mest matavfall och där 
mycket av matlagningen kan ha skett.

Vi kan då titta närmare på placeringen av de 
tre gropsystemen (fig. 72). Gropsystem I låg i ett 
område där det fanns få förhistoriska lämningar 
och en bit bort från möjliga huskonstruktioner i 
den södra delen av undersökningsytan. Förutom 
gropsystemet låg två skärvstenshögar i området, 
A357 och A379. Skärvstenshög A379 låg närmast, 
drygt 15 m söder om systemet. I det här systemet 
förekom väldigt få fynd och bland benen förekom 
några fragment slaktavfall i ett par gropar. Det är 
möjligt att man har slaktat i området där gropsys
temet låg och att delar av avfallet sedan har hamnat 
bland fyllnadsmassorna i groparna. Benfragment 
tolkade som matavfall förekom i den största gro
pen, A206954. Matavfallet kan här vara hushålls
avfall från husområdet sydväst om området. När 
det gället det här systemet handlar det om få fynd 
och det är svårt att dra några större slutsatser.

Gropsystem II låg i den norra delen av slätten, 
där de flesta anläggningarna låg. Här fanns förutom 
gropsystemet, hus och kulturlager som tyder på att 
området har varit intensivt utnyttjat. Både väster 
och öster om systemet låg flera möjliga hus, bl.a. 
hus 18. Fynden i systemet var koncentrerade till 
groparna i den sydöstra och nordöstra delen, mot 
den plats där huset låg. Här kan aktiviteterna ha 
varit förlagda till området mellan huset och grop
systemet. Enligt benanalysen var de flesta fynden 
som hittades på det här området matavfall. Inom 
gropsystem II förekom en övervägande del av mat
avfallet längre ner i groparna men det fanns även 
matavfall i de översta lagren. Det mesta av slaktav
fallet förekom i de översta lagren. Mycket av ben
materialet från groparna i system II kan mycket 
väl ha varit hushållsavfall nerslängt i groparna och 
kommit från områdena i väster och öster där husen 
låg. Slaktavfallet hör förmodligen ihop med kultur
lagret som låg över hela gropsystemet och därmed 
var yngre än systemet. Förutom benen fanns även 
en koncentration av skärvsten i den nordöstra och 
sydvästra delen av gropsystemet. Den stora mäng
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den skärvsten kan bero på de två möjliga härdrester 
som låg i den östra delen av systemet. Skärvstenen 
kan även ha varit del av avfallet man slängde ner i 
groparna. I öster, i anslutning till bl.a. hus 18, låg 
ett par kokgropar som kan ha rensats och stenen 
har då slängts i gropsystemet.

Gropsystem III låg allra längst norrut strax syd
öst om den västra kullen, ca 25-30 m norr om grop
system II och området med hus och kokgropar. Lik
som gropsystem I låg det här systemet lite avsides, 
en bit bort från andra anläggningar. Även här före
kom väldigt få fynd och de ben som var matavfall 
låg längre ner i groparna. De få ben som var slakt
avfall kom både längre ner i groparna och i kultur
lagret. Det här systemet skiljer sig från de två andra

då groparna här var grävda genom kulturlagret. En
ligt benanalysen var de flesta ben hittade i det östra 
slättområdet slaktavfall, vilket också stämmer bra 
överrens med att slaktavfallet inom gropsystem III 
låg i kulturlagret. Groparna grävdes genom kultur
lagret och fylldes senare igen och då har även mat
avfall hamnat i groparnas fyllningsmassor.

Det finns alltid svårigheter med att bedöma om 
fynden i anläggningar var avfall eller deponering- 
ar men i det här fallet anser jag att de flesta fynd i 
gropsystemen kan räknas som avfall och en del av 
fyllnadsmassorna i groparna. När det gäller grop
system II måste man tänka på att de flesta fynd 
kom i de översta lagren och hörde säkert ihop med 
det kulturlager som överlagrade groparna. Det be-

Figur 67. Gropsystem I i mitten av bilden. AnnSofie Wigg Bodin och Daniel Cadei undersöker. Från öster (foto: 
Daniel Löwenborg).

Figure 67. Pit system I investigated by Ann-Sofie Wigg Bodin and Daniel Cadei. From east (photo: Daniel 
Löwenborg).
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arbetade benföremålet som hittades i systemet, en 
benkniv, låg i botten av en grop och kan ha de
ponerats eller slängts när det gick sönder. Även 
pannbenet från människa som kom i botten av en 
grop kan vara en möjlig deponering.

Deponeringar och 
rituella handlingar
Som jag nämnde ovan fanns det ett par speciella 
fynd i gropsystem II som kan tyda på att gropar
na har använts i andra sammanhang än de vi re
dan har diskuterat. Det mest utmärkande fyndet 
var pannbenet av människa som låg i botten av 
A46251 (fig. 75). Gropen var ca 0,7 m lång, 0,45 
m bred och 0,2 m djup och var den minsta i grop
systemet. Den låg mellan två av de större groparna 
i den norra delen av systemet. Fyndets placering i 
botten av gropen tyder på att fyndet och gropen 
har haft en direkt koppling. Gropen var ganska li
ten men den har förmodligen räckt till för att få 
nog med lera till att göra lagningar i ett eller flera. 
Efter att gropen använts kan pannbenet ha depo
nerats i botten av gropen. Hur ska vi då tolka de
poneringen av människoben i gropsystemet?

Som jag nämnde i början har förslag framförts 
om att vissa deponeringar i gropar kan ha haft en 
rituell karaktär och det här deponerade pannbenet 
kan tolkas som ett sådant fynd. Man kan ha sett 
gropen där benet placerades som en plats där ett 
förbund mellan människor och jord fanns. Depo
neringen av människoben kan ha varit ett sätt att 
dyrka sina förfäder eller dyrka själva platsen. Jor
den ansågs vara den plats där naturen och växterna 
pånyttföddes och genom deponeringen kan man 
ha försökt skapa en samhörighet med jorden. På 
samma sätt som växterna fick nytt liv föreställde 
man sig även att den döde kunde få kraft att åter- 
födas genom nedgravningen. En annan möjlighet 
är att man såg deponeringen som ett sätt att över
föra den dödes kraft till jorden och växtligheten 
(Kaliff i997:75ff.). I det här fallet verkar pannbe
net ha tillhört den äldsta fasen av systemet och kan 
tyda på att den gropen var den första som grävdes 
i området. På det här sättet har man försökt skapa 
en länk till platsen genom deponeringen.

Det andra fyndet som också kan tolkas komma
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från en rituell handling var den benkniv med två 
borrhål som låg i botten av A45079 (fig. 135, ben
kniv), även den i gropsystem II. Till skillnad från 
pannbenet låg kniven i en av de större groparna i 
systemet. I det här fallet anser jag att gropen har 
haft en primär funktion som täktgrop men att 
den senare använts för deponering av benkniven. 
Själva deponeringen kan betraktas som en ritu
ell handling riktad mot platsen i sig. På samma 
sätt som människobenet kan det här tolkas som 
en handling i syfte att stärka samhörigheten med 
jorden. Fyndet kan tolkas som ett offer avsett för 
den vilande jorden (Kaliff lppyiyóff.). I det här fal
let ställs man inför frågan om vad som tolkas som 
deponering eller avfall. Kniven kan ha gått sönder 
och blivit oanvändbar. Den kan ha blivit slängd i 
gropen kort efter det att gropen grävdes och ham
nande på det sättet i botten. Man måste hela ti
den tänka på att de religiösa föreställningarna och 
rituella handlingarna tedde sig annorlunda under 
förhistorien. Utifrån de här fynden är det rimligt 
att anta att rituella handlingar kunde ha utövats 
på olika platser och inte var kopplade enbart till 
formella gravar. Det kan ha funnits en stark kopp
ling mellan brukandet av jorden och dyrkan av de 
döda under bronsåldern, vilket de ovan nämnda 
fynddeponeringar kan vara exempel på. Genom 
att deponera människoben eller lägga bearbetade 
föremål som offerfynd i groparna försökte man 
stärka bandet mellan människan och den livgi
vande jorden.

Avslutande diskussion
De gropar och gropsystem som är en del av brons
ålderns boplatslämningar är svåra att definiera 
eller förklara. Precis som med skärvstenshögarna 
har man hittills ofta försökt hitta en enda förkla
ring till varför groparna grävdes och vad de sym
boliserar. Jag har försökt här att inte se gropsys
tem som en homogen grupp anläggningar utan 
som en varierande och komplex anläggningstyp. 
Varje gropsystem kan ha grävts för olika syften, 
av flera anledningar inom en och samma boplats 
samt återanvänts i flera steg.

I den här genomgången av Ryssgärdets gropsys
tem har jag tittat närmare på de enskilda groparna i
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varje system, deras utformning, innehåll, inbördes 
relation, möjliga relationer till andra anläggningar 
samt deras placering inom boplatsen. När det gäl
ler tolkningar av boplatslämningar är det lätt att 
fastna och enbart koncentrera sig på de enskilda 
anläggningarna istället för att lyfta blicken och 
få ett större sammanhang. Utöver genomgången 
av groparna har jag även tittat på de områden där 
gropsystemen låg och funderat på vilka aktiviteter 
som kan ha skett på boplatsen i stort. En annan 
viktig aspekt för tolkningarna har varit att inte se 
groparna som slutna fynd. De fynd som kommit i 
de övre lagren var kopplade till de yngre faserna 
och aktiviteterna som har skett runt om groparna. 
Fynden som kommit djupare ner kan tolkas som 
mer samtida med själva grävningen av groparna 
och har då haft en mer direkt koppling till deras 
ursprungliga användningsområde. I det här fal
let fanns en variation i uppbyggnad, storlek och 
fyndmaterial. De tre gropsystemen på Ryssgärdet 
kan ha använts som täktgropar, avfallsgropar och 
även för deponeringar med rituella kopplingar. 
Mest troligt är det att groparna först och främst

har fungerat som lertäkter och sedan återanvänts 
till andra aktiviteter. Systemens olika karaktär och 
utseende har visat oss hur varierande och kom
plexa de kan vara. I fallet med pannbenet visar da
teringen att det är möjligt att benet lades ner i ett 
tidigt skede av gropsystemets anläggande och att 
man sedan tagit upp lera till Mining.

På boplatsen vid Ryssgärdet fanns det lämningar 
som kan kopplas till både rituella och funktionella 
aktiviteter. Deponeringen av guldspiralen på den 
östra kullen och av pannbenet i gropsystemet kan 
ses som exempel på rituella handlingar. Boplats
lämningarna med stolphål, kokgropar och täktgro
par representerar de funktionella aktiviteterna på 
platsen. Deponeringen av människoben i ett grop
system tyder på att de rituella handlingarna har 
utövats ganska centralt inom boplatsområdet och 
var en naturlig del av samhället under den perio
den. En uppdelning mellan profant och rituellt 
fanns troligen inte på samma sätt då som det finns 
i vår nutida västerländska tänkande. Alla aktivite
ter som utövades inom boplatsen kan istället ses 
som en naturlig del av människornas tillvaro. ■

ARKEOLOGI EĄ UPPLAND - STUDIER • VOLYM 5 183



BAKGRUNDSFAKTA

Gropsystem
Bertha Amaya

Gropsystem I = Ai 88 56
Anläggningar: 50800, 50812, 50824, 50837,
206954.
Område: Torpområdet
Storlek och djup: ca 3,8 x 2,8 m stor och ca 0,75 
m som djupast.
Fynd: 128 gr ben, 3 gr bränd lera, 19 kg skärvsten. 
Datering: Äldre bronsålder, 14C-datering 1260- 
1120 f.Kr. (Poz-5813) i A50800.

Gropsystem I låg i område D och var ca 3,8 x 2,8 m 
stor. Systemet var oregelbundet i plan och bestod 
av sammanlagt fem gropar, fyra mindre en och lite 
större. Efter den första avbaningen syntes endast 
rester efter en kulturpåverkad lager som av allt att 
döma låg över alla gropar i systemet. Gropsyste
mets utformning och avgränsning kunde faststäl
las efter den andra avbaningen, då de fem gropar
na blev mera tydliga. Utifrån profilritningen av 
den större gropen, A205964, kan man se att gro
pen låg under kulturlagret (fig. 66). Fyra gropar i 
systemet hade två lager, ett lerlager i botten och 
ett sotigt lerbaserat lager ovanför. Dessa två lager 
utgör möjligen två olika igenfyllnadsfaser. Endast

två av de mindre groparna i systemet verkar ha 
skurit varandra. Avgränsningen mellan de två var 
svår att urskilja och det är troligt att båda groparna 
grävdes samtidigt.

Gropsystem II = A19830 
Anläggningar: 17202, 17217, 45079, 46003, 
46175, 46184,46196, 46206,46224,46251,46272, 
46280, 46323, 47061, 47697, 48473, 48510, 48618, 
50945, 51393, 51418 (stolphål: 17182, 48101, 
51905).
Område: Slätten
Storlek och djup: ca 11,6 x 8,8 m stor och ca 0,65 
m som djupast.
Fynd: ca 2 kg ben, ca 111,5 gr keramik, ca 1 kg 
bränd lera och lerklining, 1 pannben från män
niska, 1 benkniv, 1 bronssyl, 1 flintavslag och ca 
312 kg skärvsten.
Datering: Bronsålder, l4C-datering 1290-1120 
f.Kr. (Poz-5810) i A48618 och 1050-920 f.Kr. 
(Poz-5826) i A46003. Pannbenet i A46251 datera
des till 1430-1310 f.Kr. (Ua-27264).

Gropsystem II var det största och låg i område F. 
Systemet var oregelbundet i plan, ca 11,6 x 8,8 m 
stor och bestod av sammanlagt 21 gropar (fig. 67, 
74). I det här systemet fanns flera större och djupa 
gropar blandade med några mindre. Till skillnad 
från det förra var det här systemet mer komplext i 
sin utformning. I den sydvästra delen låg ett flertal

Gropsystem I
X 328,2
Y 440,1 X 328,6

Y 444,8
T A206954 n

A18856 -j

PM 42773

0 1 2 3 4m
1 -------------------------- 1-------------------------- 1-------------------------- 1-----------------------

Figu r 68. Gropsystem I i profil (renritning: Lars Östlin).

Figure 68. Section of pit system I (drawing: Lars Östlin).
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separata gropar. I den nordöstra delen låg tre stora 
och ett par mindre, separata gropar. I två av de sto
ra groparna i nordöst hade ett par nedgrävningar 
gjorts vid ett senare tillfälle, A46224 och A46323. 
De nedgrävningarna har tolkats som en härdrest 
respektive kokgrop. Även i en av de större gro
parna i sydväst hade en senare nedgravning gjorts, 
A46003. Den här nedgravningen tillsammans med 
den möjliga härden och kokgropen i nordöst till
hörde förmodligen inte själva gropsystemet utan 
grävdes efter systemets ursprungliga användnings
tid. I den nordöstra delen av systemet låg även

fem gropar som under utgrävningen visade sig 
vara fördjupningar inom gropsystemet. Groparna 
var endast några centimeter djupa, helt fyndlösa 
och grävdes inte ut som separata anläggningar. 
Under utgrävning konstaterades även att ett tunt 
kulturlager låg över flera av groparna i systemet. 
Kulturlagret syntes inte över alla gropar, vilket 
kan bero på att lagret varit tunnare på vissa stäl
len och försvunnit under avbaningen. Flera gropar 
i systemet hade till synes liknande lerlager i bot
ten och de flesta hade flera lerbaserade lager, som 
tyder på olika igenfyllnadsfaser. Under två gropar
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Figur 69. Gropsystem II i profil (renritning: Lars Östlin). 
Figure 69. Section of pit system II (drawing: Lars Östlin).
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påträffades tre mindre anläggningar, tolkade som 
stolphål. Inga andra anläggningar låg i närheten 
av de tre stolphålen och det är svårt att veta om de 
verkligen har varit en del av gropsystemet.

Gropsystem III = A36092
Anläggningar: 6084, 6110, 6494, 42587, 42605,
42789,43139,43811.
Område: Slätten
Storlek och djup: ca 5,4 x 2,9 m stor och ca 0,60 
m som djupast.
Fynd: 93 gr ben, 37 gr keramik, 1,2 kg bränd lera 
och lerklining, och 96 kg skärvsten.
Datering: Äldre bronsålder, 14C-datering ca 
1260-1120 f.Kr. (Poz-5820) i A43811.

Gropsystem III låg i område E och var ca 5,4 x 
3,0 m stor. Systemet var ovalt i plan och bestod 
av sammanlagt åtta gropar, en större och flera 
mindre. I systemets västra del låg ett par separata 
gropar och resten av groparna låg samlade i den 
östra delen av systemet (fig. 71). Ett par gropar 
överlagrades av två större gropar i systemet. Till 
skillnad från gropsystem I och II var groparna i 
det här systemet nedgrävda genom kulturlagret. 
Alla gropar hade samma svartgråa, sotiga fyllning 
vilket tyder på att de fyllts igen i en omgång.

På grund av gropsystemens olika form och 
struktur undersöktes de på olika sätt. Skillnader i

undersökningsmetoder gör att det kan vara svårt 
att göra några större jämförelser när det gäller 
fyndspridningen. Gropsystem II och III grävdes i 
kvadratmeterstora rutor för att kunna avgöra re
lationen mellan kulturlagret och groparna i sys
temet. Efter att ha gått ner två till tre decimeter 
grävdes varje anläggning för sig. Efter det har alla 
fynd som kommit upp mäts in och relaterats till 
fyllningarna i groparna. I gropsystem I grävdes 
alla fem gropar i systemet var för sig och fynden 
mättes in i relation till de enskilda fyllningarna i 
groparna. I det här fallet blev groparna mer tydliga 
först efter den andra avbaningen och då hade alla 
rester efter kulturlagret tagits bort. Gropsystemen 
I och II överlagrades av kulturlager och gropsys
tem III var nedgrävd genom kulturlagret. Förut
om relationerna mellan groparna och kulturlagret 
har rutgrävningen hjälpt oss att få fram en relation 
mellan de fynd som låg i de översta lagren och de 
fynd som kom djupare ner i groparna. Fynden i 
groparnas övre rutgrävda lager kan ses som sekun
dära fynd tillhörande en sista fas av groparnas an
vändning då de t.ex. kan ha fungerat som avfalls- 
gropar. De undre, här anläggningsknutna fynden, 
kan ha ett samband med groparnas ursprungliga 
funktion. I t.ex. system II har vi kunnat lägga mär
ke till att endast en liten andel av keramiken och 
den brända leran kom i botten av groparna. Det 
mesta kom i de översta lagren och hörde ihop med
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Figur 70. Gropsystem III i profil (renritning: Lars Östlin).

Figure 70. Section of pit system III (drawing: Lars Östlin).
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de yngre faser och aktiviteter som har skett under 
groparnas igenfyllningsfas. Vid några fall har man 
kunnat se en säker koppling mellan fynd och grop.
I de fall fynden har kommit i bottenlagret kan 
dem ha en mer direkt koppling till själva gropen 
och dess ursprungliga användning.

De vanligaste fynden i gropsystemen var obrän
da och brända ben, keramik, bränd lera och ler- 
klining. I övrigt hittades en bronssyl (fig. 198), 
en benkniv (fig. 135), och enstaka stenföremål. 
En av de mindre groparna i gropsystem II, grop 
A46251, innehöll ett mer ovanligt fynd i form av 
ett pannben från en människa (fig. 74). Pannbe
net daterades till bronsålder period II, 1430-1310 
f.Kr. (Ua-27264). Benet låg i botten av gropen och 
upptäcktes då långprofilen grävdes och groparna 
snittades. Samma sak som gäller för fynden gäl
ler även för skärvsten som påträffades inom de två 
större gropsystem, där spridningen av skärvsten 
kan ses utifrån de grävda rutorna. I gropsystem II 
märktes en koncentration av skärvsten i den norra 
och östra delen av systemet, där två möjliga härdar 
låg. Dessa yngre härdar kan vara orsaken till sten- 
koncentrationen i just denna del av gropsystemet. 
Intill gropsystem II i öster fanns även ett av husen 
på området, hus 18, och nordväst om systemet låg 
skärvstenshög A379. Ett av stolphålen i hus 18 har 
daterats till bronsålder period IV, 1050-920 f.Kr. 
(Ua-27468), vilket pekar på att en del av systemet 
var samtida med huset. Skärvstenshög A379 har 
fått två dateringar som ligger inom bronsåldern 
period III-IV (fig. 71). I gropsystem III förekom 
mest skärvsten i den västra och mittersta delen 
av systemet. Närmast i öster låg RAÄ 328, de tre 
skärvstenshögarna som låg utanför undersök
ningsområdet.

I gropsystem I förekom enstaka fynd av brända 
och obrända ben i ett par gropar. Även i gropsys
tem III förekom få fragment brända och obrända 
ben spridda över hela systemet, de flesta fragment 
är här kopplade till de grävda rutorna. Gropsystem
II var det system som innehöll mest ben, framför 
allt obrända. I likhet med skärvstenen fanns här 
en koncentration av obrända ben i den nordöstra 
delen. Även i den södra delen av systemet förekom 
mycket obrända ben. De få fragment av brända 
ben som förekom i gropsystem II var koncentrera
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de till den sydöstra delen. När det gäller gropsys
tem II kan man se att både fynden och skärvstenen 
var koncentrerade till den nordöstra och sydöstra 
delen. I gropsystem I och III fanns så pass få fynd 
att man inte kan tala om några koncentrationer på 
samma sätt som med gropsystem II.

När det gäller dateringar av gropsystemen har 
en grop i gropsystem I fått en datering till period 
III. I gropsystem II har två olika gropar daterats, 
en till period III och en till period IV. I gropsystem 
III daterades en av groparna till period III. Enligt 
dessa dateringar kan två gropar i system I och III 
vara samtida. Dateringen på skärvstenshög A3 79 
tyder på att även den var samtida med groparna i 
gropsystem I och III. Den yngre dateringen i grop
system II kan som jag nämnde ovan tyda på att 
denna sista nedgravning gjordes en tid efter det att 
gropsystemet grävdes och användes i första hand.

Volymberäkning
Volymen på groparna i systemen har beräknats 
utifrån formeln:
V = n/6 x (h2 + 3r2), där h = djup och r = radie.

Gropsystem I = 3,6 m3
A50800 0,7 x 0,7 x 0,3 = 0,3 m3
A50812 1,0x0,9x0,6 = 0,4 m3
A50824 1,2 x 1,1 x 0,1 =0,6 m3
A50837 1,1 x 0,6x0,25 = 0,4 m3
A206954 3,0 x 1,8 x 0,75= 1,9 m3

Gropsystem II = 16,5 m3
A45079 2,2 x 1,4 x 0,55 = 0,9 m3
A46175 2,2 x 1,3x0,35 = 1,2 m3
A46184 1,8 x 1,5 x 0,4 = 1,4 m3
A46196 3,0 x 2,3 x 0,55 = 3,7 m3
A46206 2,2x1,8x0,5 = 1,7 m3
A46251 0,7x0,5x0,2 = 0,2 m3
A47061 1,2 x 1,1 x 0,35 = 0,6 m3
A47697 2,7 x 2,6 x 0,4 = 2,8 m3
A48510 1,1 x 0,7x0,15 = 0,4 m3
A48618 2,3x2,2x0,66 = 2,1 m3
A50945 0,8 x 0,7 x 0,2 = 0,3 m3
A51393 1,7 x 1,3 x 0,25 = 0,8 m3
A51418 1,0 x 0,8 x 0,18 = 0,4 m3
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Gropsystem III = 7,4 m5
A6110 1,3 x 1,1 x 0,25 = 0,6 m3

A42587 1,6 x 1,2x0,35 = 0,8 m3

A42605 1,2 x 1,2x0,35 = 0,6 m3

A42789 1,9 x 1,7 x 0,25 = 1,3 m3

A43139 0,8x0,6x0,25 = 0,3 m3

A43811 2,9 x 2,7 x 0,6 = 3,7 m3

Leråtgång för husen
Den teoretiska leråtgången har beräknats utifrån: 
Vägglängd x vägghöjd x tjockleken på lerkliningen

Hus 5 50 x 1,5x0,08 = 6,0 m3

Hus 6 52 x 1,5x0,08 = 6,2 m3

Hus 7a 40x1,5x0,08 = 4,8 m3

Hus 7b 37x 1,5x0,08 = 4,4 m3

Hus 8 54x 1,5x0,08 = 6,5 m3

Hus 9a 32 x 1,5x0,08 = 3,8 m3

Hus 9b 30x 1,5x0,08 = 3,6 m3

Hus 10 45,2x 1,5x0,08 = 5,4 m3

Hus 11 a 27 x 1,5 x 0,08 = 3,2 m3

Hus 11 b 26 x 1,5x0,08 = 3,1 m3

Hus 14 43x 1,5x0,08 = 5,2 m3

Hus 15 66 x 1,5 x 0,08 = 7,9 m3

Hus 17 45,6x 1,5x0,08 = 5,5 m3

Hus 18 81 x 1,5x0,08 = 9,7 m3

Hus 19 8x1,5x0,08 = 1,0 m3

Hus 21 41 x 1,5 x 0,08 = 4,9 m3

Hus 23 58 x 1,5 x 0,08 = 7,0 m3

Hus 24 56x 1,5x0,08 = 6,7 m3
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Slängt och tappat
Fynd och avfallshantering

Thomas Eriksson

A
tt tolka en utgrävning är bokstavligen 
som att försöka förstå en brottsplats där 
brottet har preskriberats sedan en mycket 
lång tillbaka, alla spår har kallnat, de inblandade är 

döda och det enda som finns kvar är de fysiska spå
ren i form av avfall och stänk efter de händelser som 
ägt rum. Problemet är bara att spåren från många 
olika händelser ligger blandade på platsen och alla 
spår är dessutom mer eller mindre utplånade av oli
ka naturliga nedbrytningsprocesser samt mänsklig 
påverkan. Dessutom har platsen städats ett flertal 
gånger direkt efter brottet. Trots detta är den enda 
vägen att försöka förstå en plats att försöka läsa och 
förstå det som återstår av de materiella lämning
arna. Det gäller inte minst Ryssgärdet.

Frågeställningarna inför denna studie är försöka 
studera de mönster som har bestämt hur och var 
man under bronsåldern har lagt sitt avfall. Även 
om stora delar av området har plöjts, har detta inte 
skett under de sista decennierna under 1900-ta- 
let, då ofta plogdjupet blev allt större och där
med bortplöjningsgraden allt högre. Ryssgärdet 
är därför ett gott och relativt ostört studieobjekt. 
Boplatsfasen på området verkar dessutom vara re
lativt kort och koncentrerad till ca 1400-900/800 
f.Kr, det vill säga till period II-IV. I botten finns 
dessutom senneolitiska strukturer som sannolikt 
till stor del är störda av de yngre aktiviteterna un
der bronsåldern. Aktiviteter och mer extensiv be
byggelse har också funnits under har yngre delen 
av bronsåldern och äldre järnålder. Påverkan på 
området har sedan varit förhållandevis liten fram
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till dess att torpet anlades på slutet av löoo-talet 
eller början av 1700-talet. Dessutom har olika röj
ningar för bete och odling från stenåldern till våra 
dagar påverkat hela området. Inga boplatser kan 
ses som slutna fynd utan alla är hopade fynd. I 
centralbygdernas inägor, såsom i Vendelåns södra 
dalgång, har människor verkat och rört sig hund
ratals gånger på sannolikt varje kvadratmeter efter 
att landet steg upp ur havet. Ett kännetecken för 
snart sagt alla boplatser i norra Mälardalen är att 
man alltid hittar lämningar från skilda tidsperio
der på samma plats. Detta påverkar givetvis våra 
möjligheter att studera aktivitetsområden och av
fallshantering, när olika perioders aktiviteter finns 
på samma plats och har stört och rörts om.

Avfall, inte bara sopor
Det mesta som vi hittar på en boplats, och de flesta 
andra fyndkontexter som inte kan definieras som 
gravar eller depåer, är avfall i någon mening. Det 
är kasserade hela eller oftast fragmenterade före
mål, ben som är rester efter måltider och slakt, 
lerklining från nedbrunna husväggar, trasiga kera
mikkärl och så vidare. Ordet avfall har i dagsläget 
en negativ klang och används i allmänt nedsät
tande sammanhang. För en arkeolog är dock inte 
begreppet nedsättande utan står för fenomen som 
är oerhört betydelsebärande och intressanta. Ar
keologin hämtade, fram till mitten av 1900-talet, 
oftast sin begreppsapparat och sina förklarings
modeller från konsthistorien och fokus sattes då
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på ”artefakterna”, som helst skulle kunna typolo- 
giseras och ställas ut som konstföremål. De under
sökningar som utfördes var i allmänhet gravun
dersökningar. Dessa kontexter, tillsammans med 
de depåfynd som också präglade arkeologernas 
dåvarande intresse, var slutna där varje artefakt i 
stort sett var nedlagd vid ett tillfälle med en klar 
intention hos den förhistoriska aktören. Fyndet 
och det enskilda föremålet var med andra ord ned
lagt i jorden för att vara meningsbärande i sig. När 
sedan intresset för boplatser och andra ackumule
rade fynd på 1900-talets andra hälft ökade behöv
des en ny terminologi och nya tolkningsmodeller. 
Det var framförallt under 1970- och -80-talen 
som debatten om de nya fyndmaterialen och om 
hur de skulle tolkas tog fart. Mycket av debatten 
fördes mellan Lewis Binford och Michael Schif
fer och gällde bland annat det så kallade ”Pompeii 
premise” (Schiffer 1995). Begreppet stod för en 
sinnebild för hur man skulle kunna tolka boplat
ser. Pompeji är en kontext som är unik genom att 
hela platsen har förseglades vid ett enda tillfälle, 
något som är extremt ovanligt. Binford hade uti
från sina antropologiska analogier börjat visa hur 
man kunde tolka förhistoriska boplatser och deras 
avfallsspridning. Det vill säga: han såg boplatsen 
som en mer eller mindre sluten kontext där före
målen, artefakterna, låg i det läge där de en gång 
hade placerats. Därigenom kunde de användas för 
en direkt analys av platsens funktion och de akti
viteter som hade försiggått där. Han insåg att inga 
platser var slutna, men att man ändå måste försö
ka tolka avfallsspridningen enligt givna regler och 
analogier (Binford 1981; Binford

Schiffer menade också att man måste använda 
fyndspridningen för att tolka olika strukturer. 
Men han poängterade att man som arkeolog 
måste beakta alla händelser, naturliga och antro- 
pogena nedbrytningsprocesser som en plats har 
utsatts för. Om Binford fokuserade på hur ma
terialet hade formerats primärt, så stod Schiffers 
intresse i stället på de sekundära processer som 
materialet har utsatts för. Han delade in avfallet i 
två olika kategorier: primärt och sekundärt avfall. 
Det primära avfallet är det som ligger kvar på den 
plats där den producerats. Det sekundära avfal
let är i stället material som har fraktats bort från
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den ursprungliga aktivitetsplatsen. Han menade 
också att det fanns ett linjärt samband mellan be
folkningens storlek och avståndet mellan aktivi
tetsplatsen och var man placerat avfallet (Schiffer 
i995:3iff.). Vidare fortsatte han att utveckla sina 
teorier om hur olika faktorer påverkat materialet 
från placeringstillfället fram till den arkeologiska 
undersökningen. Han delade in de processer som 
omformat och förändrat den rumsliga spridningen 
i olika korrelat, där studiet inriktades på förhål
landet mellan rummet och fyndet. Han skiljde då 
mellan C-transforms, vilket är kulturellt betingade 
formationsprocesser. Det är de mänskliga faktorer 
som påverkar om och hur materialet får ligga kvar 
på sin primära plats, eller om de flyttas och i så fall 
om de flyttas med eller utan intention. Hit hör fak
torer som t.ex. städning d.v.s. strukturella mönster 
för hur och var saker får läggas eller slängas. Dessa 
faktorer är sådana som har skett under förhistorisk 
tid. I Ryssgärdets fall är det med andra ord dessa 
normer som bestämde var och hur man kunde 
slänga skärvsten, slaktavfall och flintavslag. Gi
vetvis har även dessa mönster blivit störda redan 
under förhistorisk tid genom exempelvis djur som 
släpat runt med färska ben och barn som lekt. Hit 
hör också skeenden som kan hända direkt efter det 
att en plats har övergivits, där material och före
mål hämtats eller förflyttats, då boplatsen kanske 
utnyttjades som en plats där man kunde finna och 
återanvända material och föremål. Under den tid 
som sedan har förflutit har också materialet påver
kats genom exempelvis odling, yngre bosättningar 
och kanske framförallt plöjning.

Den andra transformationsfaktorn är de så kal
lade N-transforms. Till dessa räknas all naturlig ned
brytning och alla de rörelser som kan ske i jorden 
genom bioturbulens, det vill säga framförallt rötter 
och djur, men också genom jordflytning (Schiffer 
1995). Den sistnämnda faktorn bör inte ha varit 
alltför stor under förhistorisk tid i ett flackt land
skap som Uppland, även om exempelvis tjäle och 
sluttningar gör att fynd och jord kan röra på sig. 
Däremot finns klara tecken på bioturbulens i exem
pelvis kulturlagret på den nordöstra kullen. Djupt 
i lagret påträffades obrända ben av vattensork som 
har daterats till vikingatid (se Wigh denna volym). 
När striden stod som hetast mellan Schiffer och
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Binford var tonen bitvis hård då de hade så olika 
syn på källmaterialets formeringsprocesser och ta- 
fonomi. I efterhand tycks dock skiljelinjerna mel
lan de båda kontrahenterna inte vara så stora som 
de framstod i den dåtida debatten.

Både Schiffer och Binford bekände sig till den 
processuella arkeologin, eller New Archaeology, 
där tyngdpunkten i tolkningarna låg på att nå lag- 
bundenheterna i det mänskliga agerandet. Den 
postprocessuella kritiken lät inte vänta på sig. 
Några av de epokgörande arbetena gjordes av lan 
Hodder genom nya antropologiska studier. Ett 
bärande tema var att det mänskliga agerandet är 
allt för komplext, för kulturellt bundet och att de 
individuella undantagen är för många för att man 
skulle kunna ställa upp allmängiltiga lagar för be
teende. Bland annat visade han med olika etnogra
fiska exempel hur pass olikartade förhållningssätt 
olika kulturer kan ha till hur man kastar sitt skräp. 
Ett exempel kommer bland annat från Östafrika 
där två grannstammar har helt olika syn på avfall 
och hur och var man placerar det, nära eller långt 
bort från bostadshusen (Hodder ipSarióiff.).

Det är detta avfall som vi arkeologer oftast sam
lar in, kategoriserar och arkiverar. Sedan finns den 
del av de arkeologiska lämningarna som vi oftast 
bara dokumenterar och gräver bort: t.ex. de diffu
sa resterna av kulturpåverkad jord och värme- och 
eldpåverkad sten i form av skärvig och skörbränd 
sten. Den här studien är ett försök att beskriva och 
analysera hur man under bronsåldern har hanterat 
sitt avfall och hur man har påverkat sin närmiljö 
genom sina aktiviteter.

Hur människor har handskats med och placerat 
sitt avfall är en av de viktigaste frågorna för hur 
man ska tolka en boplats. Avfall är smuts när det 
ligger på fel ställe och i fel miljö, läggs det istället 
på de platser som de kulturella strukturerna tillå
ter är det istället meningsbärande och accepterat 
(Douglas 1997). Det är alltså oerhört svårt för oss 
att bedöma vad bronsåldersmänniskan ansåg vara 
avfall eller skräp och vad som var viktigt.

Med detta i baktanke ska ändå en tolkning av 
avfallsmönstret i Ryssgärdet göras. Först kommer 
kulturlagrens utbredning att studeras, sedan kom
mer fokus att läggas på de fynd vi kallar massma- 
terial och slutligen kommer de kemiska analyserna
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på jord från kulturlagren att analyseras. Frågorna 
är hur människorna har valt att placera sitt avfall 
på Ryssgärdet, och hur mycket finns det i jämfö
relse med andra boplatser.

Kulturlager
Enligt den definition som vi har arbetat med i 
Ryssgärdet omfattar kulturlager alla jordar som 
har påverkats av mänskliga aktiviteter eller akti
viteter styrda av människan som till exempel bo- 
skapshållning. Kulturlager ska vara mer eller min
dre fyndförande, vara påverkat av sot och kol och 
innehålla rester av nedbrutna organiska ämnen. 
Motsatsen är de geologiska lager som har avsatts 
under eller efter istiden utan mänsklig påverkan, 
det som vi inomvetenskapligt kallar steril jord. En
ligt detta synsätt uppfyller, något tillspetsat, även 
ploglager i en nutida åker alla definitioner på ett 
kulturlager: det är påverkat kemiskt av människan 
genom att man använt sig av natur- eller konst
gödsel, det är mekaniskt bearbetat av människan 
och hennes redskap och det är fyndförande genom 
det avfall som förts ut på åkrarna med gödseln el
ler som bara slängts dit. Här har inte det moderna 
ploglagret tagits med i analyserna.

Kulturlager täckte större delen av undersök- 
ningsytan på Ryssgärdet. Det var bara i den södra 
delen, och i viss mån även i botten på dalgången 
mellan de båda kullarna i norr som det saknades 
helt. Utifrån skärvstensförekomst i åkern och kul
turlagrens utbredning vet vi att kulturlagren fort
sätter framförallt mot öster, med ett centrum runt 
skärvstenshögarna på fornlämning 328 och vidare 
mot nordöst. Däremot föreföll kulturlagret att 
avta kraftigt mot sydöst. Mot väster avtar antagli
gen de kulturlager som var synliga i schakten.

På den undersökta delen av den före detta åker
marken täcktes nästan 60 % av ytan av kultur
lager. De var mellan 0,02 och 0,30 meter tjockt, 
i medeltal var det 0,18 meter. På slätten låg de 
tjockaste och mest intensiva delarna av lagret strax 
söder om skärvstenshögarna på RAÄ328 samt väs
ter om skärvstenshögen A379. De tjockaste och 
mest fyndförande kulturlagren på hela boplatsen 
låg inte på slätten, utan i östsluttningarna på de 
båda kullarna i norr, men mer om det längre fram.
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Figur 71. Utbredningskarta över kulturlagrens maxtjocklek i de undersökta kvadratmeterrutorna (plan: Thomas 
Eriksson ).
Figure 71. Distribution ofthe maximum thickness ofthe cultural layers in the investigated square meter test pits.
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Kulturlagren på slätten innehöll små fragment av 
bränd lera, keramik och ben och hade en allmän 
kulturpåverkan i form av sot och mindre kolfrag
ment. Fyndmängderna var i allmänhet relativt 
små i kulturlagret, men det fanns fynd i nästan 
samtliga rutor som grävdes. Kulturlagren på om
rådena slätten var relativt fyndfattiga, beroende 
på vad man jämför med. I jämförelse med grop- 
keramiska boplatser och stora bronsålderboplatser 
som Apalle och Hallunda var fyndmängderna små, 
men om man jämför med merparten av regionens 
järnåldersboplatser är kulturlagren fyndrika.

Kulturlagret på slätten var cirka 7730 m- totalt. 
Det täckte dels de anläggnings- och hustäta om
råden på den centrala slätten, dels låg de på de i 
stort sett anläggningstomma ytorna i söder. På de 
områden där lagret var som kraftigast har det av
satts genom allmänna mänskliga aktiviteter, man 
har kastat organiskt avfall och annat men man har 
hållit relativt rent från skärvsten och större sopor. 
Troligen har man också lagt avfall utanför de ytor 
som man använt mest. Kanske har syftet med det
ta då varit att hushållsavfall och annat har använts 
mer eller mindre som gödsel. Kopplingen mellan 
avfallsutkast och snabb tillväxt borde ha uppmärk
sammats redan vid denna tid, då jordbruket var 
flera tusen år gammalt, även om regelrätt gödsel
bruk anses ha införts först under senare delen av 
bronsåldern eller ännu senare (Engelmark 1992).

Skärvsten och skörbränd 
sten i kulturlager
I diskussionen kring bronsåldern i östra Mellan
sverige är det oundvikligt att inte ta upp eldpåver- 
kad skärvsten och skörbränd sten. Med skörbränd 
sten menas sten som spruckit i eld på grund av hög 
värme och värmeväxlingar. Den är också lätt att 
smula sönder. Skärvsten skärvsten är bergart med 
mindre kornstorlek som enbart blir skärvis vid 
upprepade upphettningar och avkylningar. Kantig 
sten moränsten kan förväxlas med skärvsten ib
land, men det kan vid en enklare analys klarläggas 
vad som är vad. För enkelhetens skull så benämns 
både typerna här för skärvsten.

Skärvsten har traditionellt alltid behandlats i 
samband med skärvstenshögar och i viss mån med

ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 5

flak. Men skärvsten förekommer också mer el
ler mindre intensivt i ”vanliga” kulturlager, allra 
helst under bronsåldern. Nästan all skärvsten är 
sekundärt avfall som har kastats eller rakats ut ur 
härdar, kokgropar eller andra förhistoriska vär
mekällor. Mängden skärvsten i kulturlagren kan 
indikera var olika aktiviteter har ägt rum. Avfall 
är inte en profan term, utan allt som människan 
lämnar efter sig, profant eller sakralt, blir avfall.

Merparten av den skärvsten som fanns i de un
dersökta ytorna påträffades i skärvstenshögarna 
och i härdarna. Bara i skärvstenshögarna fanns 
uppskattningsvis totalt ca 31500 liter skärvsten. 
Däremot är skärvstenen i kulturlagren betydligt 
svårare att förstå rent kvantitativt. All skärvsten i 
de undersökta kulturlagerrutor mättes och volym
mängden varierade mellan o och 82 liter och då 
tillhörde några av de högre vikterna skärvstens- 
flak. Medelvikten låg på 5,3 liter och median på 
2,0 liter. Om man gör ett tankeexperiment och 
uppskattar hur mycket skärvsten som totalt kan 
ha legat i lagret så får man mellan cirka 15500 och 
40100 liter skärvsten, vilket motsvarar 2-4 hela 
skärvstenshögar. Med andra ord, det kan ha fun
nits lika mycket skärvsten i kulturlagren som i de 
undersökta skärvstenshögarna. Men den stora vo
lymen beror på kulturlagrets storlek, i varje ruta 
fanns relativt små mängder. Jämför man mängden 
i lagren så motsvarar den mellan 250-650 total
tömningar av en normalstor kokgrop. Man ska då 
komma håg att vi framförallt undersökte de ytor 
som föreföll vara rikast på fynd och skärvsten, så 
vikten kan vara överskattad, då delar av kulturla
gret som inte undersöktes antagligen var relativt 
fattiga på skärvsten. Men skärvstensmängden 
är ändå så pass betydande att den inte kan för
bises. Förklaringen till den bör inte vara att det 
rör sig om utplöjda högar eller flak utan den finns 
spridd i hela lagret och härrör till större delen från 
mänskliga aktiviteter. Om man återigen jämför 
mängderna med kulturlager på andra boplatser 
har Ryssgärdet inga anmärkningsvärda mängder 
med skärvsten. Både Apalle och Hallunda, som 
båda har sin tyngdpunkt delvis senare än Ryssgär
det, hade mer skärvsten i de undersökta delarna av 
lagren. Man kan tolka förhållandet på flera sätt: 
att man har hållit rent på ett mer medvetet sätt i
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Figur 72. Utbredningskarta överskärvstensvikterna i de undersökta kvadratmeterrutorna. Mängden, som har 
mätts i liter, har slagits samman för alla stick per ruta. Volymen på ett stick är 100 liter (plan: Thomas Eriksson).

Figure 72. Distribution of weight of fire-cracked stone in the investigated square meter test pits. The amounts, 
measured in litres, are merged for all layers of a test pit. The volume of one test pit is 100 litres.
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Ryssgärdet eller att bosättningen var mindre in
tensiv. Sannolikt är sanningen en kombination av 
de båda faktorerna.

På ett mikroplan kan man studera aktivitetszo
ner och spår av olika handlingar genom skillnader 
i skärvstensmängderna i de undersökta kulturla- 
gerrutorna. När man studerar den rumsliga fördel
ningen av skärvsten på slätten ser man att man har 
försökt att hålla rent från sten på de flesta ytorna, 
framförallt på den västra sidan och den sydligaste 
delen av kulturlagret. Skärvig sten är kantig och 
vass och man bör hålla den borta från ytor där man 
ska gå. En mindre mängd skärvsten kan också bero 
på att boplatsen tunnas ut. Annars är det anmärk
ningsvärt hur pass lite skärvsten det fanns i kul
turlagret närmast de stora skärvstenshögarna på 
fornlämning 328. Lagret var där annars sotigt och 
mörkt, men man har definitivt hållit lagret fritt 
från skärvsten. Däremot fanns något förhöjda vär
den av sten i området i hus 5, närmast skärvstens- 
högen A379. De förhöjda värdena skulle kunna vara 
orsakade av att man har använt sig av skärvsten i 
anläggningar. Många av stolphålen är stenskodda 
eller sekundärt fyllda med skärvsten och en viss del 
av de något förhöjda mängderna kan vara att denna 
fyllning har plöjts ut i lagret. Annars är det framfö
rallt den östra delen av gropsystemet A19830 som 
har fyllts ut med skärvsten, men i viss mån har 
även det mindre systemet A36092 mer skärvsten i 
fyllningen än vad som är normalt annars.

Förutom att skärvstenen har varit besvärlig att 
gå på kan det finnas ytterligare en praktisk anled
ning till att man har hållit rent på slätten —kul
turlagren med sitt organiska innehåll borde ha 
utgjort en förträfflig odlingsmark. Under bronsål
dern plöjde man inte åkrarna utan är jade dem med 
årder. För en plog är stora stenar besvärliga efter
som de är svåra att väja för, men mindre stenar 
är inget hinder. För ett årder är det tvärtom. Man 
väjer lätt för större stenar och block, men småsten 
i form av skärvsten gör ärjning svår. Det går med 
andra ord inte att utesluta att delar av kulturla
gret under vissa perioder har ärjats. Tvärtom är 
det vanligt att det påträffas årderspår under för
historiska kulturlager, även om det inte gjordes i 
Ryssgärdet. Några exempel på detta kommer an
nars från bottnar av olika kulturlager från t. ex.
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Apalle (Ullén 2003:6if; Eriksson m.fl. 2005:i6f; 
Blomqvist m.fl. 2006:50; Fagerlund & Hamilton 
1995 ;3of.). Att man inte kan se årderspår i själva 
kulturlagren är annars helt naturligt, utan de kan 
bara synas i botten när kulturlagret har plöjts ned 
i det sterila underlaget.

Spridningen på de båda kullarna skiljer sig återi
gen mot den på slätten. På den nordvästra kullen 
låg, på sydspetsen av krönet, en större kokgrop 
med ett halvmånformat skärvstensflak utdraget 
mot söder, väster och öster. Kokgropen i mitten 
har daterats till ca 1390-1130 f.Kr, det vill säga un
gefär period III. Däremot har man hållit fritt från 
skärvsten mot norr, där hus 11 har legat. Mitt för 
husets östra långsida har däremot skärvsten place
rats i den uppbyggda terrassen. Terrassen var delvis 
uppbyggd av skärvsten tillsammans med kulturjo
rd och större stenar. Totalt fanns på husets södra 
och östra sida drygt 1800 liter skärvsten. Om man 
återigen ger sig på en sifferexercis och om man tar 
skärvstensmängden i den kokgrop, A39071, som 
låg i anslutning till skärvstensflaket så motsvarar 
mängden ca 8 totaltömningar av den. Mängden 
motsvarar också nästan en tredjedel av den voly
men i den minsta skärvstenshögen, A3 5 7.

Dessutom fanns en skärvstensansamlig utanför 
husets nordgavel, men den kokgrop som stenen är 
utrakad från är daterad till äldre förromersk järn
ålder. Man kan anta att skärvstenen är från samma 
tid och inte ska ses som en del i bronsålderns olika 
aktivitetszoner.

På den nordöstra kullen kan man se ett liknan
de mönster. Inga bevarade härdar eller kokgropar 
fanns dock där, antingen har de legat i markplan 
utan att vara nedgrävda eller så har ligger de kvar 
i den nordöstra delen av kullen, utanför undersökt 
område. I vilket fall som helst har det funnits olika 
aktiviteter på platsen som har alstrat skärvsten. 
Den har dels lagts upp längs hus 9:5 östra och väs
tra väggar. På västsidan har den ha lagts inomhus 
där även keramik och sädesförråd har funnits, 
kanske som en slags stenläggning i förvaringsde- 
len på huset. På östsidan har stenen istället san
nolikt legat längs med utsidan av husväggen. I det 
stora kulturlagret i östsluttningen, A20511, fanns 
cirka 400 liter skärvsten i framförallt lagrets norra 
utkant men inte i de östra och centrala delarna där

195



lagret var som tjockast. I och med att vi inte hitta
de några härdar eller kokgropar så framstår mäng
den anmärkningsvärd. Den motsvarar annars 6-7 
tömningar av en normalstor kokgrop.

Även om de olika mängdberäkningarna är helt 
hypotetiska och rymmer en massa olika felkällor 
ger de ändå föreställning om aktivitetens omfång. 
En intressant frågeställning är hur många gånger 
man kan återanvända sten i härdarna. Många av 
bergarterna i omgivningen har antagligen gått att 
återanvända ett stort antal gånger innan de har 
spruckit sönder totalt. Därför får man se även 6-7 
utrakade kokgropar som resultatet av en mängd 
olika aktiviteter. I kulturlagren på kullens finns 
även enstaka brända människoben, men sannolikt 
har inte skärvstenen primärt någon närmare sam
band med dessa. I stället bör man koppla samman 
skärvstenen med de stora mängder av djurben som 
den påträffades tillsammans med. Även keramiken 
vittnar om den förtäring och tillagning av mat och 
dryck som har ägt rum på platsen.

Fynd
Massfynden är värdefulla som mätare på hur in
tensivt man har använt ett område. Det största 
materialet är lerklining, vilken primärt inte är 
medvetet placerat, utan avsatt på plats där ett ler- 
klinat hus har brunnit. Men det finns även exem
pel, bland annat i Ryssgärdet, där man aktivt har 
städat en brandtomt och burit bort lerkliningen 
till en avfallsplats. Så var fallet vid hus 9, där delar 
av lerkliningen låg kvar in situ längs med husets 
västvägg, men stora mängder även hade dragits 
ned i avfallslagret A20511 på östsluttningen och 
även ned bland moränblocken på nordsluttningen. 
I avfallslagret låg även lerklining från äldre faser, 
sannolikt en eller flera föregångare till hus 9 som 
har brunnit ned. Ett liknande tillvägagångssätt 
finns även dokumenterat vid hus 1 i Vrå i Alsike 
socken. Där hade stora delar av lerkliningen lagts 
i ett äldre skärvstensflak runt ett större jordfast 
block, medan delar av leran efter de nedbrunna 
husväggarna låg kvar som primäravfall (Eriksson 
2002:117). Man kan även se i de stora gropsys
temen på slätten i söder att man har städat bort 
bränd lera och slängt ned den i de igenslammande

196

groparnas fyllning. I övrigt är det endast på vissa 
delar i kulturlagret på område E:s norra delar som 
man har lerklining i något förhöjda värden. Där 
finns också flera indikationer på hus strax söder 
om skärvstenshögarna på fornlämning 328, men 
de ligger delvis utanför det undersökta området, 
förutom hus 13. Lerklining är ett material som har 
tillkommit oavsiktligt genom en brand och är där
för lite svårt att använda som avfall för att studera 
avfallshantering. Men man kan ändå se en klar 
tendens i Ryssgärdet där man medvetet har forslat 
lerkliningen till avfallslager och gropsystem, san
nolikt för att städa ytan.

Ben har nackdelen av vara känsliga för närmiljön 
och då framförallt PH-värdet och kornstorleken på 
den jord de ligger i. Sura jordar och genomsläpp- 
liga moränområde gör att obrända ben ofta bryts 
ned helt. Detta visade sig i Ryssgärdet genom att 
få obrända ben fanns på krönen av kullarna och i 
de stora yttäckande kulturlagren på slätten. San
nolikt är detta mönster till stor del ett resultat av 
de nedbrytande naturliga N-transformanderna. 
Däremot har det obrända benmaterialet bevarats 
väl i kulturlagren på kullarnas sidor och i det stora 
gropsystemet A19830 på den centrala boplatsytan. 
Här kan man återigen se hur man har kastat ned 
ben i de igenslammande groparna och på östsidor
na av kullen. I det sistnämnda fallet är benen så 
välbevarade att man kan anta att placeringen har 
skett i större skala under kortare tid och att benen 
i sig har bildat en bevarande miljö.

När ben däremot bränns övergår de till mer el
ler mindre oorganisk form och bryts i stort sett 
bara ned genom mekanisk påverkan. Därför kan 
de brända benen lämpa sig bättre för att studera 
avfallsmönster. Orsaken till att ben har bränts ben 
är däremot svårare att veta. En möjlighet är att det 
rör sig om rent funktionella mönster, där ben har 
använts som bränsle. Ben brinner bra och man slip
per problem med att de annars ruttnande benen 
drar åt sig djur och sprider dålig lukt. Herodotos 
skriver bland annat att skyterna under motsvaran
de vår äldre förromerska järnålder kokade sitt kött 
med djurens egna ben. Men orsaken var då brist 
på bränsle, något som inte var fallet i Ryssgärdet 
(Herodotos 2006:265). En annan, och kanske mer 
sannolik, anledning till att bränna ben kan vara att
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Figur 73. Teckning av hur den lerklining vi hittar bildas (illustration: Rickard Holmgren, Arcdoc). 
Figure 73. Drawing of how the clay daub we find was formed (illustration: Rickard Holmgren, Arcdoc).

de är rester efter brandoffer. Seden med brandof
fer var väl spridd i stora delar av Medelhavsvärlden 
och Centraleuropa under de perioder som motsva
rar vår bronsålder. Detta omtalas på flera ställen 
i t.ex. i Iliaden och i Moseböckerna. Omfattande 
lämningar med brända ben finns på flera ställen, 
bl.a. i Hallstattområdet i Centraleuropa där de 
har tolkats som rester efter brandoffer. Ser man 
till spridningen av de brända benen i Ryssgärdet 
är det åter två områden som utmärker sig genom

mycket stora mängder med brända ben, nämligen 
östsluttningarna på de båda kullarna. Speciellt 
den nordöstra kullens kulturlager har en mycket 
stor ansamling av brända ben som klart urskiljer 
sig från det normala. Det bestämbara materialet 
består till största delen av djurben, men där finns 
också enstaka inslag av människoben.

Mängden och koncentrationen visar att det an
tagligen rör sig om rester efter rituella bränningar 
av ben, kanske på samma sätt som man enligt Ho-
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Figur 74. Diagram över medelvikten per fyndfragment fördelat på olika delområden i Ryssgärdet. På schakten i 
öster är fynden egentligen för få för att utgöra något statistiskt underlag. Att medelvikten på ben och även bränd lera 
är såpass liten på framförallt område B, beror egentligen på att materialet är mer välbevarat där så att även små 
fragment har överlevt. På slätten, finns bara de största fragmenten kvar, samt av ben de minsta.

Figure 74. Diagram of the mean weight per find fragment, distributed on different sub-areas at Ryssgärdet. The finds 
in the trenches to the East are too few to be measured with any statistical accuracy. That the mean weight of bones and 
daub is so modest in particularly area B, is explained by the fact that the tnaterial seem more well preserved here and that 
small fragments have thus survived. On the plain, only the larger fragments remain, and bones from the small ones.

meros brände delar av djuren som rökoffer till gu
darna i samband med måltider. Homeros skriver 
till exempel i Odysséns sång III att:

”Härolder kom och göt vatten på männens händer, och 
pojkar fyllde blandningskärlen med vin och räckte poka
ler till dem alla. De utskurna tungorna lades på elden. 
Männen reste sig upp och förrättade offret, och när de off
rat, och själva druckit av vinet så mycket de ville... ”

Homeros 1975:49.

Exemplet kan vara ungefär samtida eller något 
yngre än aktiviteterna på Ryssgärdet och det är 
förvisso osäkert om man kan göra direkta jäm
förelser, men mycket talar för att brandoffer har 
förekommit. Kremering av människor har i Mä
lardalen förekommit enda sedan senneolitikum, 
vilket gravar på Ryssgärdet är ett exempel på. Det 
är fullt möjligt att man har överfört denna sedvän
ja även till att gälla bränning av delar av djur.

På den nordvästra kullen låg de brända benen 
i runt hela hus n och återigen framförallt på öst
sidan. Dessutom fanns en klar koncentration av 
brända ben i skärvstensflaket runt kokgropen på 
sydänden av kullen. Sannolikt kan man här se ett 
mer funktionellt samband mellan de brända benen 
och kokgropen. Ser man till alla ben och då vilka 
arter som har gått att bestämma så är matavfallet 
koncentrerat till kulturlagret på östsidan medan 
benen i skärvstensflaket runt kokgropen är uteslu
tande slaktavfall. Man kan alltså anta att kokgropen 
har en del i tillredningen av djuren direkt efter slak
ten medan aktiviteterna runt huset i söder har varit 
mer centrerade på förtäringen efter tillredningen.

För att återgå till de brända benen, så fanns de i 
mindre omfattning i hela kulturlagret. Det är inte 
ovanligt i förhistoriska kulturlager från sten- och 
bronsålder. De är så pass vanliga att man antag
ligen bör se många av dem som rester efter mer
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Figur 75. Jämförande diagram över fyndfrekvenser på en rad bronsåldersboplatser i Uppland. På alla boplatserna 
finns dock inslag från andra tider. Här har den totala fyndmängden dividerats med hur storyta man har banat av. 
Märk den logaritmiska skalan, och att medelvikter under 1 gram visas som neråtgående staplar. Ryssgärdet framstår 
som relativt rikt på bränd lera och lerkliningsamt ben, däremot är andelen keramik förhållandevis liten. Apalle 
framstår som ett unikum med sin fyndrikedom. Med sin täta bebyggelse och fyndrikedom har sannolikt Apalle fyllt en 
annan roll än boplatser som Ryssgärdet, Vrå och Tibble.
Figure 75. Comparative diagram of find frequencies on various Bronze Age sites in Uppland. All sites include 
material from other periods as well. The total amount of finds has been divided by the size ofthe investigated area. 
Note the logarithmic scale and that mean weights below 1 gram is shown as downwards pointing bars. Ryssgärdet ap
pears relatively rich in burned clay and clay daub with a relative paucity in pottery. Apalle emerges as unique with its 
abundance of finds. With its dense settlement and its wealth ofartefact, Apalle has most likely played a different part 
than the settlements at Ryssgärdet, Vrå and Tibbie.

funktionella handlingar, för att bränna ben för att 
bli av med avfall. Man bör antagligen se brända 
ben som två företeelser, dels som rester efter ritu
ella inslag, i de fall de förekommer i större mäng
der eller i koncentrationer, dels bör man sannolikt 
även se dem som avfall av mer praktisk natur, i de 
fall de förekommer spritt.

Fosfater
För att kunna spåra mönster i aktiviteterna på 
Ryssgärdet gjordes en fosfatkartering. Det är en av 
de mer klassiska kemiska analyser som man kan 
göra för att kunna studera aktivitetsområden och 
kulturpåverkan. Nästan allt organiskt material 
innehåller fosfater som när det återgår till jorden

ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM

lämnar spår efter sig i form av olika fosfathaltiga 
föreningar. Det kan t.ex. vara slaktavfall, trösk- 
ningsrester, gödsel, kökssopor, växter eller kött. 
Fosfater finns även naturligt i olika omfattning i 
jordar, mineraler och bergarter, men vanligtvis är 
halten större i organiskt nedbrutet material. Annars 
är ben ett material som innehåller rikligt med fos
fater, liksom brunnet organiskt material och gödsel 
(Hedman 1992; Blidmo 1995; Österholm & Öst- 
erholm 1982). I Ryssgärdet gjordes bedömningen 
att det endast var på de båda kullarna som det var 
möjligt att göra en fosfatkartering eftersom det var 
där man hade störst chans att hitta ytor som inte 
hade störningar efter yngre aktiviteter. Särskilt runt 
1700-talstorpet på områdena C-F har fosfater från 
såväl senneolitikum, bronsålder och 1700-tal e.Kr.
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Figur 76. Utbredning av obrända ben i de undersökta kvadratmeterrutorna. Vikten har summerats för alla stick 
per ruta (plan: Thomas Eriksson).
F ig ure 7 6. Distribution ofun-burned bones in the investigated test pits. The weight is summarised for all layers ofa test pit.
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Figur 77. Utbredningen av brända ben i de undersökta kvadratmeterrutorna. Vikten har summerats för alla stick 
per ruta (plan: Thomas Eriksson).

Figure 77. Distribution of burned bones in the investigated test pits. The weight is summarised for all layers of a test pit.
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Figur 78. Obrända och enstaka brända djurben från ett av kvadratmetersticken i avfallslagret A20511. Lagret låg i 
sluttningen av den östra kullen och innehöll ett mycket välbevarat benmaterial (foto: Bertha Amaya).

Figure 78. Un-burned and occasional burned animal bones from one of the layers in disposal layer, A20511. The 
layer was situated on the slopes of the eastern hill and contained a well preserved bone material (photo: Bertha Amaya).

ackumulerats så att en fosfatkartering inte skulle 
kunna spåra aktivitetsfaser från en specifik fas. I 
stället visade det sig att analyserna från de båda kul
larna återigen gav utomordentligt intressanta resul
tat. Resultaten både bekräftade och gav ny informa
tion om aktivitetsmönstren på kullarna.

Den nordvästra kullen och slakten
Fosfatkarteringen omfattade en stor del av den av
långa kullens krön och sluttningarna i öst och väst. 
Man såg tydligt var kulturlagren var som mest in
tensiva redan efter avbaning.

En av frågeställningarna var om mönstret som 
karteringen skulle ge skulle likna de visuellt kon- 
staterbara kulturlagren eller om man skulle se

andra mönster. I fält framträdde de mörkaste kul
turlagren dels på den skarpa östsluttningen i ett 
stråk ned från krönet (A74i7)(se fig. 79). Dessutom 
fanns de mest intensiva kulturlagren på framförallt 
den östra delen av krönet, i hus 11 och terrassen 
där. Dessutom var skärvstensflaket på krönets syd
sida mycket svart och iögonfallande.

Karteringen visade överlag mycket höga värden 
något som tyder på intensiv aktivitet på kullen. 
Men den visade ett delvis annat mönster än det 
som lagrens utbredning tydde på. Frågan är dock 
om detta beror på att fosfaterna sekundärt har la
kats ut ur lagren och sedan anrikats nedåt längs 
kullarnas sidor, eller om resultatet visar resultatet 
efter de förhistoriska aktiviteterna. Det mörkaste 
kulturlagret, A7417, var inte det som hade högst
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värden enligt citronsyrametoden, snarare var om
rådena utanför kulturlagret högre än de var i det 
område där jorden var som mörkast och innehöll 
flest fynd. Annars fanns de lägsta halterna inne i 
det som har varit hus n under de olika faserna, 
samt i sluttningen nordväst om husen. Däremot 
har fosfatalstrande aktiviteter skett i stor omfatt
ning i sluttningen väster och sydväst om skärv- 
stensflaket A4029. Det området var annars inte 
speciellt fyndrikt, men det var relativt tjockt. En 
tolkning kan vara att det rör sig om ett utkastlager 
från slaktområdet på kullen, något som benmate
rialet kan tyda på.

Mest anmärkningsvärt är annars att det var för
hållandevis låga fosfatvärden i den östra terrass
kanten till husen och i kulturlagren i sluttningen.

Att de till synes mest intensiva och fyndrikaste 
kulturlagren inte visar upp de högsta värdena är 
något som återkommer på den östra kullen. Vad 
kan det bero på? Ytterligare analyser har visat vad 
detta beror på, mer om det sedan.

Den nordöstra kullen 
med fosfater och kalk
Även på den östra kullen gjordes en fosfatkartering 
med citronsyrametoden som uppvisade extremt 
höga värden, i genomsnitt låg värden över de på 
den andra kullen. Många av mönstren återuppre
pas på denna kulle. I nordväst fanns de lägsta vär
dena, samma område var också ett av de fyndfatti- 
gare på kullen. Inne i hus 9 i dess olika faser så var

Figu R 79. Översiktsbild på östsluttningen av den nordvästra kullen. Man skymtar det mörkare kulturlagret på den 
centrala delen av sluttningen (foto: Thomas Eriksson).

Figure 79. Overview of the eastern slope of the northwest hill. The darker cultural layer can he discerned on the cen
tral part of the slope (photo: Thomas Eriksson).

ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 5 2O3



värdena högre, men relativt sett fanns de högsta 
värdena utanför huset. Med största sannolikhet 
beror detta på att man här, liksom i hus 11, har 
hållit rent inomhus och kastat skräpet på utsidan. 
De fynd som låg i huset har sannolikt kommit att 
förseglas där under den nedbrända västväggen och 
därmed inte rensats ut efter branden. Däremot har 
mycket fosfatförhöjande material placerats utanför 
husets sydsida och i slutet av den stenfria vägen 
upp till huset. Inte oväntat påträffades de högsta 
värdena i det kraftiga kulturlagret A20511 på kul
lens östsida. Men det som var överraskande var att 
värdena var högst i kanten på lagret och att dess 
centrum och tjockaste del uppvisade relativt låga 
värden. Värdena var nästan lika låga som de på den 
nordvästra sluttningen av kullen, som har tolkats 
som en oanvänd del. De låga värdena i det fyndri
kaste området föreföll vid första anblicken att vara 
mycket förvirrande och väckte många frågor. Men 
de låga värdena hade ett klart samband med den 
rika förekomsten av kalk i området. Diskussioner 
fördes med Ove Cederlund vid fosfatlaboratoriet 
i Visby och med Kjell Persson vid Arkeologiska 
forskningslaboratoriet i Stockholm. Vi kom då 
fram till att citronsyran som används för att lösa 
ut fosfaterna inte är tillräckligt stark för att lösa 
ut fastare bundna fosfater i exempelvis föreningar 
med olika kopplingar till kalk. Ett första steg blev 
då att testa kalkhalten med salpetersyra i proverna 
från de olika delarna av kulturlagret. En kryssprofil 
lades ut över lagret för att se den rumsliga sprid
ningen och laboratoriet i Visby kunde snabbt kon
statera att de yttre delarna av lagret var kalkfattiga, 
medan de centrala delarna, de som hade uppvisat 
låga fosfathalter, hade mycket höga halter av kalk. I 
stället togs då spottest till för att mäta fosfathalten. 
Fosfaterna från samtliga prover löstes då istället ut 
med en starkare syra, saltsyra eller salpetersyra, vil
ket får till följd att alla fosfater löses ut. Citronsy
ran löser annars bara ut de organiskt bundna fosfa
terna, som oftast är lättare bundna. Spottesten har 
annars den nackdelen att den bara graderar värdena 
enligt en femgradig skala från 1 till 5. Värdena på 
kullen varierade mellan 3, ett medelvärde upp till 5 
och medianvärdet var 5. Återigen visade sig alltså 
fosfathalten vara mycket hög, med de högsta vär
dena i öster och söder. Men den avgörande skillna

den var att även de centrala delarna av kulturlagret 
A20511 hade toppvärden på fosfat.

Metoden visade var man i lagret hade haft akti
viteter med kalk, exempelvis för garvning, rengör- 
ning eller målning. Med tanke på de andra fynden 
kan kalkgarvning vara ett tänkbart alternativ.

Bränd kalk förekommer på många av bronsål- 
dersboplatserna och det finns många möjliga an
vändningsområden. Kalken kan ha används för att 
kalkgarva skinn, Egtvedspigens kalvskinn var ex
empelvis kalkgarvat, men den kan även ha använts 
som färgämne eller för att neutralisera dålig lukt 
på ruttnande material.

Med andra ord hade de båda metoderna inte 
bara karterat de aktiviteter som har orsakat för
höjda fosfathalter utan även de aktiviteter eller 
avfall som har varit kalkrikt. Till saken hör att de 
centrala delarna av kulturlagret hade en gråaktig 
färg och att det fanns rikligt med bränd kalk i det. 
Sett till de andra fynden var både utkanten och det 
kalkrika centrumet lika rika på fynd.

Vad har då kalken har spelat för roll? Kalk har 
hittats i kulturlagret på flera bronsåldersboplatser 
i Mälardalen. I Apalle har kalk kommit i delar av 
kulturlagren och då framförallt i form av tunnare 
lager i anslutning till husen. Kalken har där tol
kats som rester efter bemålning av husen, bland 
annat har vissa partier av de lerklinade husen va
rit vitrappade med kalk (Ullén 1994:256). Även i 
ett av husen på Vråboplatsen påträffades lager av 
kalk och även mindre fragment av bränd kalk. Där 
finns det inte några tecken på att kalken har varit 
använd som färg på lerkliningen. Den har istäl
let tydliga intryck av gräs på ena sidan och vid- 
jor på den andra. De plana ytorna på lerkliningen 
uppvisade inga tecken på att vara kallcbestrukna. 
Spridningen av kalken i Vrå tydde snarare på att 
den hade stått i en tunna eller någon annan be
hållare för att sedan ha spritts ut. Inte heller på 
Ryssgärdet uppvisar lerkliningen några tecken på 
att ha varit kalkbestruken, däremot kan givetvis 
andra delar av träkonstruktionen i husen ha va
rit kalkade. Ett annat användningsområde som 
är känt för kalk är att man har strött ut den för 
att förhindra dålig lukt och sanera områden med 
mycket avfall och ruttnade organiskt material. Det 
är en tolkning som inte är omöjlig på Ryssgärdet,
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Figur 8o. Fördelningen av fosfater på kullarna i norr. Här är det resultaten från citronsyremetoden som redovi
sas. Den utlöste inte de kalkbundna fosfaterna i de centrala delarna av kulturlagret A20511. De förhållandevis låga 
värdena där beror inte på lägre aktivitet utan att den kemiska metoden inte har fällt ut de kalkbundna fosfaterna. De 
mycket höga halterna på kullarnas östsidor framgår annars tydligt.

Figure 80. The distribution of phosphates on the hills. The posphates has been analyzed using the citric acid method. 
This method did not dilute the phosphates in the centre ofthe cultural layer A20511. the eastern slopes ofthe hills was 
very rich in phosphate.

de stora mängderna med ben och annat organiskt 
material måste ha orsakat en viss lukt och dragit 
till sig olika djur och insekter. Frågan är bara om 
bronsåldersmänniskan var så känslig mot lukt att 
man bemödade sig om att kalka avfallslagren. Dä
remot kan man tänka sig att man har spridit kalk 
för att rena omgivningen av mera rituella orsaker.

En tredje orsak till kalkkoncentrationen kan vara 
av mer funktionell karaktär. Kalk kan även använ
das till att garva skinn, en process som har varit 
känd under bronsåldern. T.ex. är det fastställt att 
den kofäll som låg under Egtved-flickan i hennes 
ekkista, har varit kalkgarvad. Graven är daterad till 
bronsålderns period II (Alexandersen m.fl. 1983). I 
kulturlagret A20511 fanns flera andra fynd som kan
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tyda på skinnbearbetning. Där fanns ett stort ben
material som kan tyda både på att man ätit där men 
också på beredning av djurkroppar och på alla pro
dukter som kan framställas från dem. I lagret fanns 
dessutom bronsredskap med egg och flintredskap 
som har använts på mjuka material som ben, skinn 
eller trä (se Lindberg, denna volym). Det skulle i så 
fall ligga i linje med tolkningen av de båda kullarna 
som både platser där man har haft rituella aktivite
ter men även hantverk i form av flintsmide, brons- 
gjutning, slakt och skinnbearbetning.

För att återgå till den andra, västra kullen, så har 
det redan nämnts att det även där var förhållande
vis låga värden i de tjockaste delarna av kulturla
gret. Där fanns också fynd av kalk i form av små-
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fragment av bränd kalk i just de tjockaste delarna av 
lagret. Även om vi inte har gjort spottest på pro
verna där så får man anta att de förhållandevis lägre 
fosfathalterna där också beror just på kalkbind
ningarna. Det är återigen ett tecken på de formali-

serade handlingsmönstren som går igen på bägge 
kullarna. Allt från det att man har slängt, men ock
så undvikit att slänga material, till vilka aktiviteter 
som har ägt rum, förefaller vara regelbundet, vilket 
fosfat- och kalkkarteringen är ett exempel på. ■

1601400 1601420 1601440 1601460 1601480 1601500

Hus 9a b10 30

O 3 180

O 81 150

15 1 310

311 102 0

Hus 7a b
A802

Hus 11a b.

160150016014801601460160144016014201601400

FigurSi. Utbredningen av bränd kalk i fast form. Dessutom fanns lager med kalk i pulverform i de centrala delarna 
av A20511. Det är denna kalk som har bundit fosfaterna där och gett utslag i karteringen med citronsyrametoden.

Figur 1: 81. Distribution of burned lime in solid form. In addition, there were layers of lime in powder form in the 
central parts ofAzo^n. This is the lime that has bound the phosphates and produces readings in the survey with the 
citric acid method.
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Figur 82. Hypotetisk modellför aktivitetszonerna och avfallsmönstret på kullarna. På båda kullarna fanns stora 
block men på varje kulle utmärkte sig ett block på sydsidan av husen som särskilt iögonfallande. Blocken kan ha an
vänts som utkikspunkt, sittplats eller något annat (illustration: Thomas Eriksson).

Figure 82. Hypothetical model of the activity zones and deposit patterns on the hills. Both hills contained large 
boulders but on each side one boulder on the south side of the houses stood out. These may have been used as an outlook 
point, a place to sit or something else (illustration: Thomas Eriksson).
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BAKGRUNDSFAKTA

Fosfater
Deponerade föremål 
och depåfynd

Thomas Eriksson Thomas Eriksson

På båda kullarna togs fosfatprover efter avbaning- 
en och finrensning i ytan av kulturlager eller steril 
morän. Dock skrapades de översta centimetrarna 
bort för att eliminera risken med att recenta stör
ningar skulle komma med. Proverna togs med 2 
meters mellanrum för att kunna få fram även min
dre variationer i rummet. På den nordvästra kul
len karterades ca 26 x 30 meter stort område på 
kullens krön, samt öst- och västsluttning. Fosfat
karteringen på den nordöstra kullen upptog ett ca 
24 x 24 meter stort område av krönet och östslutt
ningen av kullen.

Analysen har utförts dels med citronsyraanalys, 
dels med spottestmetoden på Fosfatlaboratoriet 
vid Länsmuseet på Gotland. Totalt har 339 citron
syreanalyser och 72 spottestar gjorts. På den nord
östra kullen kompletterades analysen även med 
mätningar av kalkhalten i ett urval av proverna för 
att kontrollera hur fosfaterna kan vara bundna i 
olika föreningar.
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Antal prover 195 144 144 339

Minimum 18 Po 43 Po 3 18 Po

Maximum 675 Po 640 Po 5 675 Po

Medelvärde 151 Po 192 Po 4,5 168 Po

Median 109 Po 159 Po 5 131 Po

Standardavvikelse 121 127 125

Många av de handlingsmönster som människan 
uppvisar är, sett ur nutidsperspektiv, rationella, 
styrda av funktion eller till och med delvis biolo
giskt betingade. Problemet är att det finns kulturel
la mönster som inte faller inom ramarna för vad vi 
idag anser rationellt, men som kan ha ansetts vara 
det, i en annan tid och en annan kulturell kontext. 
Depåfynd är ett av de mest uppmärksammade ex
emplen på detta. Dessa uppmärksammades tidigt 
av eftervärlden och löstes in av olika museer. Före
målen var ofta vackra och hela och hade ett klart ut- 
ställningsvärde. Inte sällan hade de påträffats av en 
slump i samband med arbete på platsen, där de låg 
tillsammans i gamla våtmarker, intill block eller på 
andra oväntade ställen. Därför har de inte kommit 
att undersökas av sakkunniga arkeologer vid fynd
tillfället. Trots detta har man av fyndkontexterna 
kunnat sluta sig till att det rör sig om medvetet 
gömda skatter eller offer till högre makter.

Depåfynd är nedgrävda med en underförstådd av
sikt. De kan t.ex. ha gömts i orostider för att tas upp 
igen eller vara nedlagda för att utgöra ett offer till 
någon utommänsklig makt. Detta är en klassisk dis
tinktion som delar upp depåfynd i två grupper uti
från den bakomliggande avsikten. När arkeologer i 
dagsläget diskuterar deponeringar får de ofta en im
plicit sakral innebörd: deponeringen har gjorts som 
ett offer till högre makter (Carlie 2004). Bruket av 
tempelskatter och ritualiserade offer av små och 
stora föremål har också en mängd olika historiska, 
etnologiska och antropologiska paralleller.

Depåfynd i en vidare kontext har bearbetats 
och definierats av bland annat Bertha Stjernquist 
(i9Ó3:i8ff.). Hon har klassificerat depåfynd i flera 
undergrupper:

Figur 83. Översiktlig tabell över gjorda fosfatanalyser 
med citronsyrametoden.

Figure 83. General table of executed phosphate analy
sis using the citric acid method.

1. Tekniska fynd (eller så kallade smedsfynd)
2. Skattfynd:

- Varulager
- Andra värdeföremål
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3- Religiöst betingade fynd:
- Offerfynd
- Magiskt betingade fynd Även här byg
ger definitionerna på det slutna fyndet med 
många föremål nedlagda tillsammans. Enligt 
Stjernquists definitioner kan man möjligen 
se vissa av Ryssgärdets fynd som skattfynd 
eller snarare religiöst betingade fynd. Men
i Ryssgärdet påträffades få slutna fynd, 
förutom i enskilda mindre anläggningar.

En av de forskare som har gått igenom boplats- 
offer och då speciellt husoffer under förhistorisk 
tid är Anne Carlie (2004). Hon har ställt upp fyra 
kriterier på vad som utmärker ett husoffer. Krite
rierna för fynden är att de:

4. A: Genom sin karaktär (material/typ/ålder/ 
symbolik) utmärker sig i förhållande till den 
allmänna fyndbilden i huset.

5. B: Uppvisar spår av rituell behandling, t.ex. 
bränning, krossning eller genom ett särskilt 
deponeringssätt.

6. C: Har en speciell placering i huset, t.ex. vid 
härden, vid ingången eller i hörnlägen.

7. D: Har påträffats i en sluten arkeologisk kon
text, som inte varit tillgänglig efter husets 
byggnation alternativt att föremålens typ eller 
kombination tyder på en avsiktlig deposition. 
(Carlie 2004:19)

De kriterier hon har tagit upp är anpassade till en 
speciell kontext, den i huset. Om man bortser från 
den speciella huskontexten kan flera av hennes 
kriterier ändå fungera instrumentelit för att tolka 
boplatsfynd i en vidare mening. Kriterierna A, C 
och D är enligt mitt tycke helt överförbara på offer 
på en större boplats-bortsett från hennes explicita 
omnämningar av huskontexten. Däremot kan B- 
kriteriet diskuteras mer ingående.

Carlie menar att föremålen ska visa spår av ritu
ell behandling, t.ex. bränning, krossning eller ge
nom ett särskilt deponeringssätt. I mitt tycke bör 
istället föremålen vara så kompletta eller intakta 
att det är möjligt att se dem som deponerade och 
inte kasserade i en boplatskontext med sekundär 
nedbrytning. Krossning kan per definition inte

användas som medel att särskilja avfall från med
vetet deponerade föremål, de flesta kasserade före
mål är med största sannolikhet kasserade för att de 
är krossade och inte krossade för att de är offrade. 
Bränning av framförallt flinta och ben kan där
emot indikera att det kan röra sig om offer, allra 
helst om det finns koncentrationer av dessa kate
gorier inom ett begränsat område.

Ett annat exempel är keramik i stolphål. I ge
nomgången av den stora brons- och järnåldersbo- 
platsen vid Pryssgården i Östergötland har man 
tolkat keramikmängder överstigande 100 gram i 
ett stolphål som offer (Borna-Ahlkvist 2002:pif; 
Carlie 2004:15). Men rent källkritiskt är det 
mycket vanskligt att tolka så små mängder som 
medvetna offer. Helst bör hälften eller mer av ett 
kärl finnas kvar för att man ska kunna tolka det 
som ett offer och 100 gram motsvarar bara 5-10 % 
av ett medelstort kärl.

Ett annat sätt att gruppera olika typer av depåer 
och offer har varit att dela in dem efter kontexten 
de är funna i. Den mest kända gruppen är då våt- 
marksoffer, och det är en grupp som saknas i Ryss
gärdet, eftersom den undersökta delen av platsen 
saknar källor, våtmarker och brunnar. Däremot 
finns i grannskapet flera fynd som torde kunna 
falla under denna kategori. Dit hör hela flintdol- 
kar som har hittats dels i en naturlig källa ca 400 
meter sydväst om den undersökta platsen, dels i en 
före detta torvmosse en dryg kilometer. Båda dol- 
karna borde kunna dateras till senneolitikum eller 
tidig bronsålder. Dessutom finns halsringen från 
Bräcksta, strax norr om Onslunda, som ska vara 
upphittad vid dikesgrävning och som kan vara ett 
våtmarksoffer. Ringen i sig kan dateras till över
gången mellan bronsåldern och förromersk järnål
der (Ekholm 1920).

I övrigt kan ungefär 1/5 av Upplands bronsde
påer definieras som nedlagda i kontexter som är 
-eller bör ha varit av våtmarkskaraktär. Många av 
de andra kontexterna är så pass osäkra att det i dag 
är svårt att rekonstruera ursprunget, en del av de
påerna bör dock ha lagts på torr mark.

Undersökningen av Ryssgärdet resulterade i 
mängder av fynd. Det är svårt att säga om det rör 
sig om deponi eller kasserade föremål. En av de 
stora källkritiska utmaningarna är att boplatsen
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inte är en sluten kontext utan att fyndmönstren 
kontinuerligt har påverkats av mänskliga och na
turliga fenomen från bronsålder och framåt. Trots 
detta finns föremål och företeelser som sticker ut 
och där man kan ana att det inte rör sig om avfall. 
Det rör t.ex. guldringen (Eriksson denna volym), 
miniatyryxan (Lindberg denna volym) och gropen 
med grisben (Amaya denna volym). ■
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Guld som glimmar
Thomas Eriksson

N
är den östra sluttningen på den östra 
kullen undersöktes hittades ett mycket 
sällsynt fynd. I ett kraftigt, svart lager 
låg en spiralvriden ring av guld. Den var vikt fyra 

gånger och ihopvirad till en spiral. Det är mycket 
ovanligt att hitta guld från bronsåldern i Sverige 
och Norden (se fig. 84).

Dessutom hittades den i en säker kontext un
der en arkeologisk undersökning, något som inte 
har hänt sedan Oscar Almgren undersökte Håga- 
högen 1902 (Almgren 1905). I Sommaränge skog, 
bara några kilometer norr om Ryssgärdet hittades 
samma säsong dessutom ett fragment av en sk. 
Noppenringe i en grav från senneolitikum eller 
äldre bronsålder (Forsman & Victor 20oy:222ff.). 
Efter att inga guldföremål hittats på över hundra 
år hittades alltså två samma år. Anledning till det 
är att så omfattande utgrävningar gjordes detta 
år. Eftersom fyndens kontexter är kända har vi 
möjlighet att tillfoga vetenskapen ny kunskap om 
guldföremål från bronsåldern och de sammanhang 
de brukats i. I det följande diskuteras guldringen 
och dess kontext.

Spiralringar av guld
Spiralen i Ryssgärdet är hårt hoplindad och har 
idag en yttre diameter på ca 4,0-4,5 cm och be
står av en enda tråd som är mellan 0,6 och 1,3 mm 
tjock. Den är virad 16-17 varv med dubbel tråd 
som är vikt fyra gånger. Dessutom förefaller spi
raltråden ha deformerats ytterligare och vridits
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om, antagligen vid nedläggningen. Bitvis är guld
tråden dekorerad med diagonalt punsade streck 
(fig. 85). De båda ändarna, likaledes dekorerade, 
har hakats ihop. Ändarnas hakar har böjts ihop så 
att de inte går att sära på utan våld.

Det finns två skäl till att den nu ser ut som den 
gör: antingen har ringen tryckts ihop sekundärt ef
ter deponeringen eller så har den vid deponeringen 
ringlats ihop hårt för att inte kunna återanvändas. 
Sannolikt är det sista alternativet troligast. Även ett 
tredje scenario kan tänkas där ringen har varit upp
lindad runt ett föremål för att vid nedläggningen 
dras av och pressas ihop. Ryssgärdetringen är den 
hittills största sett till vikt i Sverige. Uppskattnings
vis är guldttråden 1,5-2,o meter lång i upprullat 
skick. Även dekorationen är av mycket hög klass. 
Ringen består av ca 83-85 % guld och ca 12-14 % 
silver samt 1,6-1,9 % koppar enligt Lena Grandin 
vid UV GAL som har gjort analyserna (Grandin 
denna volym). Procentsatserna motsvarar vad man 
i vanligt tal skulle definiera som 20-22 karats guld. 
Denna legering gör att ringen är så pass mjuk att 
den har kunnat vecklas upp och sedan ringlas ihop 
igen på nytt. Legeringen är typisk för perioden och 
har stora likheter med de guldföremål som kommer 
från Centraleuropa (Grandin, denna volym; Hart
mann 1982; Lehrberger red. m.fl. i99y:25off.).

Typen benämns på tyska ”Armspiral aus Dopp
eldraht” eller ”Schleifenringe”. Den första benäm
ningen är missledande eftersom typen inte alltid 
har haft en funktion som armring. Många har en 
storlek som varken gör dem lämpliga som finger-
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Figur 84. Foto av guldringen (foto: Bengt Backlund, Upplandsmuseet).

Figure 84. Photo ofthe gold ring (photo: Bengt Backlund, The Uppland museum).

eller armringar. Storleksmässigt finns två huvud
typer av spiralringar, nämligen små vars diameter 
motsvarar fingertjocklek samt större ringar, vars 
diameter kan göra dem lämpliga som armringar. 
Fyndet från Ryssgärdet tillhör en medelstor 
typ som möjligen skulle ha kunnat fungera som 
armring. Enstaka exemplar har diametrar upp till 
11 cm och skulle även kunna användas som till ex
empel halsringar. Den ofta höga guldhalten har 
gjort ringarna mjuka varför de lätt kan ha lindats 
upp och lindats om igen i olika storlekar.

I de danska fynden förekommer både de mindre 
och större ringarna i gravar under period II och III. 
De större armringarna påträffas ofta parvis i mans- 
gravar (Baudou 1960:60^ Kersten 1936:52). De 
mindre ringarna ligger däremot ofta i kvinnogra- 
var. I skelettgravarna tyder läget på att de har burits 
i öronen eller fastade i håret på huvudets sidor, så är

till exempel fallet med Skydstrupskvinnan som har 
daterats till början av 1100-talet. Hon har fått två 
ringar som är ca 5 cm i diameter och därmed tillhör 
de större ringarna. Ringarna har suttit vid öronen 
vid den avancerade håruppsättningen (Broholm 
1952:25^ Glob i97o:5off; Jensen 2002:i8if.).

Enligt Thrane kan man se en social stratifiering i 
de danska mansgravarna, bland annat utifrån guld
föremål. Den högsta rankningen har män med svärd 
och gedigna armringar med spiralvridet mönster. 
Den nästa högsta ställningen har män med svärd 
och spiralringar av tråd, till denna grupp hör även 
de kvinnor som gravläggs med mindre guldspiraler 
och bältesdosor (Thrane lpSg.-^f.).

Antalet spiralringar från period II och framåt är 
mycket litet i Sverige. Totalt finns det tio stycken 
guldringar av samma storlek som den i Ryssgärdet. 
Fyra ringar vardera har hittats i Skee i Bohuslän
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Figur 85. Detaljbild av dekoren på guldringen (foto: Bengt Backlund, Upplandsmuseet).

Figure 85. Detail of the ornamentation on the gold ring (photo: Bengt Backlund, The Uppland museum).

och Hunnestad i Halland. En har hittats i Måsarp 
i Halland. Här finns dock ingen direkt koppling 
till säkra gravkontexter och ringarna uppträder till 
skillnad från de mindre ringarna som antingen en
staka ringar eller i fyrtal. Dateringarna av de större 
ringarna ligger i period IV och V. Dessutom finns 
18 mindre ringar, där diametern är mellan 2-4 cm. 
En har hittats på Gotland, två i Småland, två i Jär
fälla utanför Stockholm och resten kommer från 
Skåne. Dessa mindre ringar har mer eller mindre 
säkra dateringar från period II till och med IV. De 
fynd som är mest snarlika fyndet från Ryssgärdet 
är de fyra ringarna från Skee i norra Bohuslän 
samt de två mindre ringarna från Järfälla utanför 
Stockholm (se fig. 86) (Montelius 1916).

Enkla spiralringar av guld tillhör ett av de ti
digaste guldfynden och föremålsgruppens relativt 
enkla utformning kan ha bidragit till att den i
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olika detaljutföranden kom att användas i Norden 
från senneolitikum fram till åtminstone period 
IV. Sannolikt har typen sina rötter i de ”Noppen
ringe” som finns i Sydskandinavien under senare 
delen av senneolitikum. De är troligen importe
rade från Centraleuropa och är där förknippade 
med bland annar den centraleuropeiska Ünetice- 
kulturen. Ett av de mest kända svenska fynden är 
från Fjälkinge i Skåne där de påträffades tillsam
mans med kantyxor. Guldfragmentet från en av 
gravarna i Sommaränge Skog är sannolikt en del 
av en Noppenringe (Forsman & Victor 2007). Ty
pen finns i olika storlekar men har det gemensamt 
att de består av dubbellindad tråd där ändarna är 
sammanfogade med en spiralvridning (Vandkilde 
lppónppff.). Bronsåldersvarianterna är ofta lite 
mer smäckra och ändarna är oftast inte samman
fogade med spiralvridning. Många har dessutom
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hopsmidda ändar så att de bokstavligen bildar 
en oändlig spiral, medan andra liksom Ryssgär- 
detringen, har öppna ändar. Typen är känd i hela 
östra Tyskland ned till Österrike och Ungern, for
men är mer sällsynt i de västra delarna av Europa, 
Donaudalen och Sydfrankrike (Müller i897:23of.). 
År 1886 var 182 fynd kända i Danmark varav 153 
stycken kom från norra Jylland, medan de övriga 29 
kom från de danska öarna (se hg. 87). De jylländ-

Fig ur 86. Fotopå ringarna från Järfälla. De har rul
lats upp på en halsring från period IV och är funna i en 
uppodlat våtmark och är ett offerfynd. SHM 5790 (foto: 
UlfBruxe, SHM).

Figure 86. Photograph of the Järfälla rings. They 
have been folded onto a collar from period IV and were 
found in a cultivated wetland and is a votive deposit. 
SHM 579c (photo: UlfBruxe, SHM).

ska fynden kommer framförallt från Jyllands norra 
del och västra kust. Bara från Viborg amt, söder 
om Limfjorden, var 47 fynd kända. På 1800-talet 
togs koncentrationen av spiralguld längs med kus
ten som tecken på den bärnstenshandel området 
förmodats ha haft och att guldet hade använts som 
betalningsmedel. Tolkningen grundades på att 70 
av ringarna var fragmenterade och därmed skulle 
kunna ha använts som betalningsmedel med vik
ten som värdemätare på samma sätt som man 
gjorde med ädelmetaller under järnålder (Mül
ler 1897:291, 409; Müller i886:305ff.). Om man 
dessutom ser till de fullständiga ringarnas vikt så 
framträder deras roll som värdemätare ännu tydli
gare, något som ska studeras närmare nedan.

Typen är även känd längs Östersjöns sydkust, 
där det finns flera depåfynd från period V. De som 
är påträffade i nuvarande Tyskland är tunnare, 
medan de som kommer från nuvarande Polen of
tast har en tjockare tråd. Dessa sydliga ringar från 
period V skiljer sig från exemplaret från Ryssgär
det genom att de har ändarna hoptvinnade till 
en avsmalnande spiral på ett sätt som påminner 
om de äldre ”Noppenringe”. De äldre spiralerna 
från period IV har ofta ändarna hoptvinnade. I 
övrigt är dekor och utförande mycket lika fyndet 
i Ryssgärdet (Sprockhoff lpsdanyyff; Sprockhoff 
1956^136, Karte 35, Tafel 37). Det troligen största 
fynden av spiralringar är från Eberswalde i Bran
denburg, Tyskland, där 73 guldföremål om totalt 
2,54 kg påträffades i ett rabbigt kärl, däribland 33 
trådspiraler av samma modell som i Ryssgärdet 
och 28 upprullade trådnystan. Bara de sistnämnda 
vägde totalt 601 gram (Kossinna 1913; Ellmers 
2003:16563 Gschaid & Gebhard 2003:294ff.). Ett 
av de vanligaste områdena där både dessa upprul
lade trådnystan och trådspiraler finns är annars 
Tjeckien, som antagligen också är ursprungslan
det. Bergsmalmen överensstämmer med de analy
serade fynden, bland annat då från Ryssgärdet. I 
Tjeckien finns flera hundra spiraler kända, fram
förallt i olika ensamfynd och depåer. De kan hu
vudsakligen dateras till motsvarande våra perioder 
II-V och har ofta samma typ av dekor som den i 
Ryssgärdet. Funktionsmässigt kan de där, genom 
enstaka gravfynd tolkas, som hårprydnader, ef
tersom de har påträffats i närheten av skallen el-
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Odaterade SN I II III IV V VI Anm.
Danmark 163 (ÄBÅ) Typen vanlig i period IV och V i depå

fynd, men då ovanlig i gravfynd (Broholm 
1953:21 och 31; se DB IV. 54 och 86)

Jylland 144 2 25(35) 162 3 (Brøndsted 1939:284):

Danska öarna 29 3 5 9 3 2
Norge 3

Sverige

Skåne 3 2 1 7

Halland 1
Bohuslän 4

Uppland 1 2
Gotland 1
Öland 1
Västergötland 1
Småland 2
Tyskland och Polen

Armspiraler av dub
beltråd av tjock tråd

>
43

Armspiraler av dub
beltråd av tunn tråd

>
25

Tjeckien 62 159 +43 stycken som kan dateras till period ll-IV

Figur 87. Tabell över spiralringar av dubbeltråd från olika länder. Listan är inte komplett när det gäller de utom- 
svenskafynden. (Montelius 1916; Broholm 1952:21, 31, 53f; Brøndsted 1939;Marstränder 1977; Lehrberger m.fl. 
1997b; Sprockhoff 1956a & b).

Figure 87. Table of double thread spiral rings from various countries. The list in not exhaustive as regards the 
foreign finds (Montelius 1916; Broholm 1952.21, 31, 53f; Brøndsted 1939; Marstränder 1977; Lehrberger et al 1997b; 
Sprockhoff 1956 aéfb).

ler skuldrorna på de begravda. Könsmässigt är de 
i gravsammanhangen oftast kombinerade med 
andra föremål som tyder på att de har använts av 
män. Storleksmässigt är de tjeckiska ringarna, lik
som den i Ryssgärdet, ofta för stora för att vara 
fingerringar och för små för att vara armringar. I 
övrigt finns spiralringarna spridda i stora delar av 
nuvarande Tjeckien, Slovakien, Polen, Tyskland 
och Skandinavien och Ryssgärdetringen är en av de 
nordligaste (red. Lehrberger m.fl. lppyanyoff.).

I de svenska fynden finns andra typer av spiraler 
och spiralringar. Ett Ryssgärdet relativt närbeläget 
fynd är Hågahögen där den begravde mannen har 
fått ett dussintal miniatyrspiraler med sig, som san
nolikt har suttit applicerade på dräkten (Almgren 
1905). Som egentliga spiralringar har här endast så

dana med en yttre diameter över 2 cm tagits med.
Ett av de största problemen med de större spi

ralringarna är avsaknaden av säkra fyndkontexter. 
I det svenska materialet finns endast två fynd för
utom Ryssgärdet som är funna vid arkeologiska un
dersökningar. Merparten av materialet är därför att 
betrakta mer eller mindre som lösfynd. Undanta
get är de två guldringar som är påträffade i en ske
le ttgrav från äldre bronsålder i Ingelstorp i Skåne. 
I stenkistan låg flera gravlagda varför datering och 
knytning av fynd till enskilda individer är osäker 
(Strömberg tpSaiysff.). Dessutom fanns, som re
dan nämnts, fragment av en ”Noppenringe” i en 
senneolitisk grav i Sommaränge skog, någon mil 
norr om Ryssgärdet (Forsman och Victor 2007). 
De övriga kända äldre ringarna är annars depåfyn-
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□ Våtmarksdepå

□ Lösfynd 

H Depå 

H Grav?

■ Grav

Armring Edsring Liten Liten Ring Spiral Spiralring 
dubbel spiralring av dubbeltråd

spiral ring

Figur 88. Fyndkontexter i Sverige för olika typer av guldföremål som kan tolkas som armringar och större spiraler. 
Ryssgärdet räknas som spiralring av dubbeltråd. Kategorien utmärker sig genom att enbart förekomma i olika kontex
ter som kan ses som depåer. Ryssgärdetringen har definierats som lösfynd genom att den inte är funnen tillsammans 
med andra hela föremål eller kan sägas vara en klar gravgäva, men bör sannolikt ses som ett offer. De större spiral
ringarna av dubbeltråd avviker därmed helt från de mindre ringarna som oftare förekommer i gravsammanhang.

Figure 88. Find contexts in Sweden for different types of gold objects construed as arm rings and larger spirals. The find 
from Ryssgärdet is interpreted as a double thread spiral ring. The category is characterised by the fact that it is only found 
in contexts interpreted as hoards. The Ryssgärdet ring has been categorised as a solitary find as it was not found together 
with other complete objects or could be viewed as grave goods. It should, however, probably be regarded as an offering. The 
larger double thread spiral rings thus deviate totally from the lesser rings, which are usually discovered in graves.

det av kantyxor och två ”Noppenringe” från Fjäl- 
kinge i Skåne från senare delen av senneolitikum, 
SN II, eller möjligen bronsålderns period I (Monte- 
lius lpióryf.). Till denna fyndgrupp skulle möjligen 
även en ring från Björke på Gotland kunna höra. 
Ringen har tidigare daterats till period II eller III, 
men utifrån yttre morfologi skulle den likaväl kun
na dateras till SN II (jfr. Vandkilde rppónppf.).

En grupp är de mindre ringar som består av en 
enda tråd utan ändar, tråden är dubbelvikt i en 
spiral med tre till fem varv. Storleksmässigt bör de 
tolkas som hår- eller fingerringar om de har haft 
en praktisk funktion. Till denna grupp hör de två 
ringarna från Ingelstorp, två från en ekkistegrav i 
Hammarlöv, en från en hög i Köpinge, två från en 
hög i Simris, två ringar är funna i en bronsdosa från 
period III från Österlöv, samtliga från Skåne. Yt
terligare två ringar funna tillsammans med brons
föremål från period IV har hittats i ett grustag i 
Skärstad i Småland (Montelius 1916; Strömberg

1982:7564 Tillväxten SHM in v. nr. 19480). Från 
Köpinge i Skåne finns också ett gravfynd med en 
ring av samma typ (Sundin 1918). Gemensamt för 
samtliga fynd är att de består av en enda ändlös 
tråd och att alla, utom en av ringarna från Köpinge 
är odekorerade. Dessutom finns ett klart samband 
mellan gravläggningar och ringar. Dessutom före
kommer de ofta parvis även utanför konstaterade 
gravar. De båda ringarna från Hammarlöv socken 
i Skåne låg i en kvinnograv, liksom sannolikt den 
från Köpinge (Oldeberg i974:nr. 245, 753). Graven 
i Ingelstorp innehöll flera personer och någon köns
bestämning går inte att göra utifrån vare sig andra 
fynd eller osteologi (Strömberg aa). Med andra ord 
finns ingen säker koppling mellan mansgravar och 
denna typ av mindre ringar, såsom är vanligt i Dan
mark. Fynden kan dateras till perioderna II-IV.

Två ringar av liknande storlek har återfunnits 
upplindade på en halsring i en dyig äng på 1800-ta- 
let vid Säby, Järfälla socken utanför Stockholm.
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Det är två guldringar som till utseendet är mycket 
snarlika ringen från Ryssgärdet, men mindre. Den 
ena är odekorerad, medan den andra har punsade 
tvärstreck vid vikningarna. De är båda upplindade 
runt änden på en halsring av brons från period IV 
(Ekholm i92i:38ff.). Utifrån kontexten kan fyndet 
tolkas som ett våtmarksoffer. Även här återkom
mer tvåtalet i ringuppsättningen och halsringen 
i sig brukar förknippas med kvinnor. De norska 
fynden av spiralringar av guld tillhör även de den
na mindre typ av spiralringar. Tre kommer från 
Rogaland och Vest-Agder, det vill säga sydvästra 
Norge. Två är påträffade i en grav. Den ena är av 
typen utan ände och den andra har spiralupplin- 
dade ändar. Det tredje fyndet är ett lösfynd av en 
ring utan ändar. Det sistnämnda fyndet består av 
guld som har sannolikt har kommit från Central
europa och Donautrakten. Ett fjärde fynd från Ro
galand är tillverkat av tunt guldband och tas inte 
upp här (Marstränder I977:43ff.). Även här åter
kommer således kopplingen med mindre ringar 
och gravar samt att de var burna parvis.

Mig veterligt finns endast tre ytterligare loka
ler i Sverige med större guldringar förutom Ryss
gärdet. En öppen odekorerad ring är funnen vid 
torvtäkt i en mosse i Måsarp, Lindbergs socken i 
Halland. Fyra spiralringar är funna vid sprängning 
på Kalleberget i Hunnestad, Hunnestads socken i 
Halland. Tre av ringarna är utan öppningar och en 
av dem är dekorerad med punsade tvärstreck. Spi
ralerna är funna tillsammans med en edsring från 
period V. Det sista fyndet består även det av fyra 
ringar funna vid uppgrävning av en större sten i 
Skärje, Skee socken i norra Bohuslän. Fyndet på
träffades tillsammans med en armring med spi
raländar från period IV. Fyndet består av tre ode
korerade ringar och en med liknande dekor som i 
Ryssgärdet. En av ringarna är utan ändar, två har 
hakar, liknande dem i Ryssgärdet och den fjärde 
har hoprullade ändar, liknande ”Noppenringe” 
samt de tyska exemplaren (Sprockhoff 1956).

Guld under bronsåldern
För att försöka förstå fyndet i Ryssgärdet bättre 
och sätta in det i ett större sammanhang behövs en 
utvikning om guldfynd från bronsåldern i landet.
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Guld från bronsåldern i Sverige är mycket sällsynt 
och av de påträffade fynden är ett ytterst litet fåtal 
fackmässigt tillvaratagna. En översiktlig genom
gång, som inte gör anspråk på att vara fullständig, 
ger vid handen att det finns 151 guldföremål från 
69 olika kontexter från bronsåldern. När det gäl
ler antalet guldföremål i en enstaka kontext så är 
Hågahögen unik med totalt 52 guldfragment och 
gulddekorerade föremål. I övrigt är merparten 
av guldet upphittat som enstaka föremål och de 
största depåerna innehöll högst fem föremål.

Enstaka guldföremål fanns redan under sten
åldern, men dessa berörs inte här, trots att sen- 
neolitiska och äldre bronsålderskontexter kan 
vara svåra att särskilja. Den första översikten över 
guldfynd från bronsåldern i Sverige gjordes av Os
kar Montelius under första halvan av 1910-talet. 
Då var nästan drygt 75 % av de fynd som tas upp 
här kända (Montelius 1916). Totalt är drygt 2,6 
kg guld känt och upphittat i det som är Sverige 
i dag. Det nordligaste bronsåldersguldet kommer 
från Uppland och Ryssgärdet är därmed ett av 
de nordligaste fynden. Vikten kan jämföras med 
danska fynd, där drygt 7 kg guld är känt från yngre 
bronsålder frånsett Bornholm (Jensen i983:47ff.). 
I Sverige har inte guldfynd fått någon större upp
märksamhet i litteraturen, vilket antagligen beror 
på att materialet är ovanligt.

Tittar man på den rumsliga spridningen i Sve
rige framstår Skåne som det guldrikaste området 
under äldre bronsålder. Under yngre bronsålder 
ändras spridningsbilden så att ett område längs 
västkusten och Västergötland och ett annat över 
Gotland och Mälardalen framträder. Orsaken till 
den förändrade spridningsbilden har tolkats som 
en förändring i de allianssystem som guldet dist
ribuerades inom samt nya maktcentra som växte 
fram i Mellansverige (Larsson ipSónopf.). Denna 
tolkning har drag av ett diffussionistiskt synsätt 
genom att Sydskandinavien framstår som cen
trum och resten av Skandinavien som periferi med 
successivt ökande spridning av statusföremål mot 
norr. Diffussion eller ej, det går inte att frångå det 
faktum att äldre bronsåldern är mycket annorlun
da i de mellersta delarna av Skandinavien. Både 
gällande yttre och inre gravskick samt förekom
ster av guld och brons skiljer sig Mälardalen från
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den ”nordiska bronsåldern” så som den framstår 
i Danmark (Thedéen 2004; Eriksson 2005c; Ber- 
gerbrant 2007; Baudou i960). Skillnaderna är i 
många fall så stora att det är fråga om ifall Mä- 
larsdalen och de södra regionerna verkligen ska 
ses som uttryck för en som samma homogena kul
tur, på det sätt som man ännu kan se i litteraturen 
(Kristiansen 1998:64).

Klart är att guldringen i Ryssgärdet och även 
Hågagraven är indikationer på ökande influenser 
från Sydskandinavien och Centraleuropa under 
period IV i Mälardalen. Även mängden brons ökar 
under samma period i regionen och visar att Mä
lardalen har fått ökade externa kontakter söderut.

Skåne har varit den mest guldrika regionen i da
gens Sverige, men fördelningen över tid är ojämn, 
som redan påpekats av Larsson (ipSó.-iopf.). Det 
finns också nya fynd från yngre bronsålder i östra 
Skåne som inte fanns med i hans översikt. Tenden
sen är dock densamma. Större delen av det skånska 
fyndmaterialet kommer från gravar eller möjliga 
gravar från äldre bronsålder. Frånsett Hågahögen 
finns det två gravkontexter i Mellansverige som 
innehåller guld. Den ena är Sommaränge skog i 
Uppland, den andra är en vapengrav från period 
IV i en hög i Tjugby Brunnsgården i Östergötland. 
Graven innehöll en dubbelknapp, ett svärd och en 
pincett som alla var delvis överdragna med guldfo
lie (SHM 6013; Norden 1925).

Även om guldet uppträder oftare under period

IV i Mellansverige, med fynd som Ryssgärdet, Jär
fälla och Håga som goda representanter, så finns 
ändå olikheter i förhållande till den Sydskandina- 
viska bronsåldern. De urnegravfält som är vanliga 
i Sydskandinavien och Centraleuropa tycks inte 
ha vunnit fotfäste här. I Mälardalen är gravfor
merna mer diffusa och skärvstenshögarna van
ligare. Guldet är likväl en klar indikation på ett 
ökat kontaktnät. Mälardalen ska dock inte ses som 
en periferi till Sydskandinavien utan kanske som 
en egen kulturgrupp med egna materiella uttryck, 
som t.ex. skärvstenshögar och ett större kontakt
nät mot öster.

Värde och vikt under bronsålder
En uppfattning som ofta har framförts är att 
ringar av denna typ har haft ett ekonomiskt vär
de och utgjort betalningsmedel (se t. ex. Müller 
i886:305ff; Brøndsted 1939:44). Ett tecken på 
detta skulle bland annat vara att guldtrådarna ofta 
förekommer i fragment i de danska fynden och 
därigenom skulle ha använts på samma sätt som 
bitsilvret under vikingatid. Några liknande iakt
tagelser går inte att göra i det magrare svenska 
bronsåldersmaterialet. En central aspekt på vär
det bör vara vikten. Malmer har framfört att det 
under bronsålder skulle ha funnits en viktenhet 
för bronser och guld om ca 105-110 gram och att 
viktenheterna skulle ha varit som 7/4, 3/4,1/3 och

Montelius perioder

Figur 89. Antal fyndplatser i Sverige med föremål av guld eller med gulddetaljer. Ungefärliga dateringar. 
Figure 89. Find places in Swden with objects of gold or with details of gold. Approximate datings.
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Figur 90. Guldfynd fördelat per landskap och ungefärliga dateringar. Skånes dominans för guldfynd försvinner 
under yngre bronsåldern och Uppland, Västergötland och västkustenframtstår som betydligt rikare regioner.

Figure 90. Gold finds per district and approximate datings. The dominance of Skåne recedes during the Late 
Bronze Age, and Uppland, Västergötland and the West coast emerge as more abundant regions.

1/4 (Maimer i993:n8ff; Maimer 1999). Om detta 
stämmer skulle ringen från Ryssgärdet motsvara 
1/4 viktenhet, som Malmer har satt till ca 29,5 
gram. Det som är intressant med denna vikt, är att 
den i stort sett motsvarar en romersk uncia, den 
viktenhet som användes för guld. En uncia var en 
1/12 libra och vägde mellan 26,84 och 27,3 gram 
(Jansson 1995:286; Herschend 1980:231). Ryss- 
gärdetringen väger 27,6 gram.

Den romerska undan hade i sin tur rötter i äldre 
system. Bland annat motsvarar en uncia två egyp
tiska beqa som vägde mellan 12,18 och 13,61 gram. 
Vikten användes för att väga guld i Egypten under 
faraonisk tid. Bland annat har sex albastervikter 
för guldvägning påträffats i en egyptisk fästning 
från i2:e dynastin (1991-1786 f.Kr.), samtliga hade 
tecknet för guld inristat. Vikterna i sig varierade 
mellan 12,20 och 14,42 gram, även om alla skulle 
motsvara en beqa, men detta var sannolikt en vari
ans som var acceptabel för dåtidens bruk (Petruso 
1981:46). Man kan även förmoda att de variatio
ner som finns i de uppmätta vikterna för guldföre
målen i denna studie just beror på detta: att man 
ur teknisk synvinkel inte hade möjlighet att mäta 
mindre vikter samt att det inte fanns något behov 
av detta. Man kan också konstatera att viktenhe

terna i sig varierat både över tid och över rum. 
Standardiserade måttsystem är historiskt sett ett 
modernt påfund. Strävan efter standardiseringar 
och förenklingar är dock troligen mycket gammal. 
Även bland bronserna under äldre bronsålder kan 
det ses tendenser till regionala variationer i vikt
systemet (Malmer 1989:22).

De andra svenska depåfynden av större spiral
ringar går även de att applicera i Malmers förslag 
på viktsystem och därmed på uncia-systemet. Även 
om man måste se till lägre vikter när det gäller gul
det än vad Malmer använde kunde han rekonstru
era sitt viktsystem utifrån bronsföremålen. De fyra 
guldringarna från Hunnestad motsvarar tillsam
mans 1 3A av Malmers viktenhet och den edsring 
de är påträffade tillsammans med, motsvarar exakt 
3 uncia. Ringarna från Skee upptar 11/9 vikten
het och den armring med spiraländar som finns i 
fyndet väger en dryg uncia. Det ska dock påpekas 
att viktvariansen mellan de olika ringarna är stor. 
Om man ser till samtliga guldfynd som jag har vägt 
eller fått viktuppgifter om genom litteraturen är 
bilden inte lika tydlig. Relativt tydliga kluster som 
skulle kunna tyda på ett viktsystem finns omkring 
10 gram (1/10), 18 gram (1/6), 27 gram (1/4 av Mal
mers vikt för brons eller en uncia) och mer enstaka
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Figur 91. Vikter på svenska och norska guldföremål. Här har en viktenhet på en halv romersk uncia använts.

FIGURF 91. Weights ofSwedish and Norwegian gold objects. A weight unit ofhalfa roman uncia has been used.

värden som motsvarar 3/4, 1 hel och 5/4 och 7/4. 
Spridningen är stor och som redan nämnts är vikt
variansen inom varje fyndkategori anmärknings
värd. Det är dock bestickande att vikten av spi
ralringarna från Skee, Hunnestad och Ryssgärdet 
korresponderar med Malmers beräkningar. Vikt
systemen skulle kunna likna de med Ryssgärdet 
samtida viktsystemen i Mellanöstern och Egypten

(Karlenby 2002:82ff.). Ryssgärdetringen motsvarar 
nästan exakt 3 shekel från Mellersta riket och de 
tre tyngsta edsringarna i Sverige väger 14, 16 och 
20 shekel. En shekel motsvarar 9,33 gram. Mycket 
stora likheter finns även med ett av de romerska 
viktsystemen där ett uncia guld vägde 27,3 gram 
(Ryssgärdet ringen väger 27,6 gram). Ringen väger 
då 1 uncia och de fem tyngsta edsringarna väger 4,

122,85 
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0

Figur 92. Vikten på tjeckiska guldtrådar som hoplindats till åttformiga nystan. Data från red. Lehrberger m.fl. 1997b 

FIGUR 92. Weights of Czech gold threads folded together into eight-shaped bundles. From red. Lehrberger et al 1997b.
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Figur 93. Guldvikterna från depåfynden iEbersvalde i östra Tyskland. Även här syns den halva uncian som en 
klar viktenhet. Data från Kossinna 1913.

Figure 93. Gold weights in the depots ofEbersvalde, eastern Germany. Again, the half uncia is evident as a weight 
system. From Kossinna ięij.

5, 5 V2 och 7 romerska uncia (Jansson 1995:286). 
Det finns även spiralmönstrade armringar som har 
ungefär denna vikt liksom en av de senneolitiska 
spiralerna från Fjälkinge i Skåne. Likheterna kan 
bero på slumpen och det ska påpekas att varian
sen inom varje enskilt fynd är stora. Samvarian- 
sen med delbara tal och kända viktsystem är dock 
alltför anslående för att bortförklaras helt. Man får 
förmoda att möjligheterna och behoven av ett de
taljerat viktsystem under bronsåldern var begrän
sade. Klart är att mängden material och därigenom 
vikten måste ha varit betydelsefull vid produktio
nen och kanske även vid värdemätning. Föremå
len i sig har dock inte bara haft ett nominellt värde 
utan måste även ha haft ett, kanske ännu viktigare 
symboliskt värde.

Om man återvänder till de hoplindade 8-forma- 
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de tjeckiska guldspiraltrådarna, så har de tolkats 
som råämnen för guldföremål. De har ofta också 
samma dekor, med snedställda hack som Ryssgär- 
detringen. De kan dateras till perioderna II och III 
och förekommer i olika depåfynd (Lehrberger red. 
m.fl. ip97a:i74ff.). Vad som är anmärkningsvärt är 
att även de ńnns i tre storleksklasser som motsva
rar 2, 3 och 4 uncior (se fig. 92). Även materialet 
från det stora guldfyndet i Ebersvalde från period 
II-IV kan ses som representanter för olika viktmo
duler (Kossinna i9i3:5ffi). Guldskålar, barrar och 
8-formiga spiralbuntar har vikter på 2, 2'f samt 3 
uncior (se fig. 93). Även om man ser till de min
dre svenska guldföremålen så återkommer samma 
viktsystem som grundas på uncian. Uncia betydde 
något som var en 1/12 av en as och om man istället 
delar upp uncian i 12-delar och applicerar det på
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Figur 94. Vikterna på mindre guldföremål i svenska och norska fynd. Åven här går ett viktsystem igen med bland 
annat vikter om 1/6, s/12,1/2, 7/12,11/12 uncia igen.
Figure 94. Weights of smaller gold objects in Swedish and Norwegian finds. Yet again a weight system including 
1/6, s/12, V2, 7/12 and 11/12 of an uncia is discernible.

de svenska och norska guldföremålen så uppträder 
ett nytt mönster. Här har man återigen använt sig 
av fasta vikter för att byta och handla. Så oavsett 
vad Ryssgärdetringen har haft för praktisk funk
tion så är det klart att den har haft ett nominellt 
värde och det i sin tur ger en ökad förståelse för 
ekonomin under bronsåldern. Det är klart att man 
redan för 3000 år sedan hade ett nominellt system 
även i Skandinavien som byggde på en enhet som 
sedan har levt kvar i bland annat den romerska 
undan och den engelska enheten ounce och i vårt 
eget begrepp uns, som står för något litet. Man har 
i Centraleuropa under period II-V haft ett enhet
ligt viktsystem som utnyttjats som en värdemätare, 
sannolikt då i ett bytessystem där brons och andra 
produkter utväxlades. Ryssgärdetringen i sig bör 
ha haft ett ansenligt värde, hur mycket den kunde

värderas i andra material är givetvis omöjligt att 
säga idag, men i jämförelse med andra guldföremål 
i Sverige står den sig väl. Det förefaller alltså som 
om brukaren eller brukarna i Ryssgärdet skulle 
kunna ha haft kännedom om de centraleurope
iska nominella värdesystemen. Exempelvis brons
hantverket på platsen måste ha förutsatt en god 
kännedom om vikter och värden. Med andra ord, 
man bör ha varit väl medveten om föremålets både 
nominella och symboliska värde när det lades ned 
i sluttningen på den nordöstra kullen. Kan man 
genom detta resonemang sluta sig till att man har 
haft samma nominella värdesystem över så stora 
landområden är detta oerhört intressant.
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Figur 95. Guldringen in situ (foto: Bertha Amaya). 

Figur f, 95. The gold ringin situ (photo: Bertha Amaya).

Platsen, guldet och offret
Man kan utan större förbehåll säga att guld under 
bronsålder, liksom under järnålder och i senare 
tid, uppträder som en tydlig statusindikator. Det 
enskilda föremålet behöver dock inte indikera en 
högstatusmiljö. Genom de kontexter som guldet 
uppträder i kan man anta att det har använts för 
att bokstavligen förgylla vardag och högtider. 
Guld förekommer under bronsåldern som detaljer 
på högstatusföremål som svärd, dolkar, kultyxor, 
spännen, finare pincetter och rakknivar och då 
ofta i gravar som antingen genom sin uppbyggnad 
och/eller övriga gravinventarier signalerar makt 
och rikedom. Guld uppträder också som gedigna 
föremål, som dryckesskålar, armringar och spiral
ringar i olika storlekar. Dessa fyndkontexter är

ofta statusindikerande även om lösfynd har påträf
fats under osäkra förhållanden. Ett typexempel på 
en högstatusmiljö är Hågahögen som ligger drygt 
2 mil söder om Ryssgärdet. Flågahögen är en ano
mali i Mellansverige genom sin rikedom på guld 
och andra fynd samt sin uppbyggnad. Ryssgär- 
detringen påträffades i den norra utkanten av det 
mycket rika kulturlagret på östkullens östslutt
ning. På krönet strax väster om fyndplatsen låg 
den kraftiga huskonstruktionen, hus 9, som hade 
byggts om i flera omgångar (se Karlenby denna 
volym). I lagret fanns rester efter bronsgjuteri, ke
ramik och mängder av brända och obrända ben, 
bland annat efter människor. Föremålet i sig har 
sannolikt gjort en resa från Centraleuropa, antag
ligen via olika mellanhänder upp till den lilla dal
gången vid Vendelån i norr. Resan har troligen
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varit mer än loo mil lång och kan ha gått från 
guldmalmsförekomsterna i Tjeckien via Oder upp 
till Östersjön. Det kända guldfyndet från Ebers- 
walde, som innehåller bland annat guldskålar, spi
raler av ryssgärdestyp och råämnen till liknande 
spiraler ligger intill Oders floddal och kan ses som 
ett kultiskt depåfynd vid en handelsstation vid le
den. Det som sammanbinder de olika områdena 
Tjeckien, Oderdalen och Ryssgärdet är ringarnas 
yttre morfologi, metallsammansättningen och sist 
men inte minst vikten. I samtliga fall kan man se 
att det är en viktenhet som går igen i ryssgär- 
detringen med en uncia om ca 27 gram. Ringen 
har med andra ord varit ett värdeföremål som haft 
ett fastställt nominellt värde. Det utesluter inte att 
föremålet också har kunnat användas som ett 
praktiskt föremål. Så var exempelvis dryckesbä- 
garna ofta av silver under antiken också tillverkade 
i fasta viktenheter. Man kan förmoda att ringen 
har varit värdefull i flera olika sammanhang. Först
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och främst har den haft det nominella värdet ge
nom sin vikt om en uncia. Vikten på ringen i sig 
gör den till en av de större, även sett i ett interna
tionellt perspektiv, merparten av ringarna brukar 
vara mindre och lättare. Antagligen har de 8-for- 
made guldtrådarna använts och klippts av för att 
delas ut vid handel, byten eller som ren gåva. Den 
har även haft ett estetiskt värde genom sin utsökt 
enkla dekor och som ett utmärkt exempel på dri
ven guldsmedskonst. Genom sitt exklusiva mate- 

• rial och sin exotiska proveniens, långt från de upp
ländska lerslätterna, har den också givit användaren 
ett högt symboliskt kapital. Slutligen har ringen 
med sin spiralliknande form antagligen stått som 
en symbol för det eviga kretsloppet. Guldet i sig är 
dessutom en symbol för evigheten genom sin oför
störbarhet. Den lysande färgen kan ha varit en 
symbol för den livgivande och ständigt återkom
mande solen. ■
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Guldringen från 
Ryssgärdet
En ring bestående av guld, silver och koppar

Lena Grandin

E
n spiralring i guld har påträffats vid de ar
keologiska undersökningarna i Ryssgär
det, Onslunda socken, Uppland. Under
sökningarna genomfördes av RAÄ, Avdelningen 

för arkeologiska undersökningar, UV GAL, under 
2003. Ringen (fig. 84, 85) består av en enda tråd, 
ca o,6-1,3 mm tjock som är hoplindad till en spiral 
med en yttre diameter på ca 40-45 mm. Den är 
virad 16-17 varv med en dubbel tråd som har vikts 
fyra gånger (Eriksson denna volym). Den är ställ
vis dekorerad med diagonala streck, bland annat 
vid en hopvikning. Trådens båda ändar har hakats 
ihop med hjälp av två krokliknande öglor. Ringen 
är påträffad i en boplatskontext, där såväl vardag
liga som högtidliga verksamheter har lämnat sina 
avtryck, verksamheter som kan dateras till brons
ålderns period III och, framförallt period IV.

Provtagning och analysmetod
Provtagning
För att använda den kemiska analysmetod som 
valdes för guldringen provtog vi en del av den. 
För att minimera skadorna på ringen genomför
des provtagningen av en konservator. Sara Fritsch, 
från RAÄ, Avdelningen för arkeologiska under
sökningar, UV Mitt, tog provet från en grad från 
en skada på ringen. Skadan fanns på en plats som 
inte var i anslutning till vare sig ringens hopvik
ning eller dess avslutande omböjda ändar.

Provpreparering
Provet, som var ca 0,5 mm långt, placerades på en 
häftmassa, speciellt framtagen för analyser, som i 
sin tur sattes på en särskild hållare. Ingen ytterli
gare preparering gjordes. För att få så bra resultat 
som möjligt från analyserna med elektronmikro
sonden bör ytorna som ska analyseras vara jämna 
och provet behöver därför slipas och poleras. Det 
senare var dock mycket svårt att åstadkomma i 
det här fallet. Provytan var trots detta tämligen 
jämn och det fanns tillräckligt stora ytor för ana
lys. Provet är taget från ringens ytterskikt men det 
var inte möjligt att avgöra om det är det absolut 
yttersta skiktet som ingår i provet eller om även 
delar från mer centrala delar finns med.

Analysmetod
Analysen genomfördes med elektronmikrosond 
(CAMECA SX50) vid Institutionen för Geoveten
skaper, Uppsala universitet, av Hans Harryson. Så
väl kvalitativa som kvantitativa analyser kan göras. 
En kvalitativ analys påvisar förekomsten av ämnen, 
men inte deras absoluta halter men de kan man 
mäta vid en kvantitativ analys. Såväl mycket små 
ytor, eller punkter, (ca 2 mikrometer, men helst 5 
mikrometer) som större ytor (några tiotals mikro
meter) kan analyseras. Både huvudelement (t.ex. 
guld, silver, koppar, tenn och zink) och spårelement 
som förekommer i betydligt lägre halter kan spåras. 
För de flesta ämnen räcker det att någon eller några
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Iig ur (j6. Analysspektrum (kurvan) som påvisar förekomst av guld (Au) och silver (Ag). De lodräta linjerna visar 
de teoretiska positionerna för de två ämnena. Varje ämne påvisas genom en kombination av linjer på fasta positioner.

Figure 96. Analysis spectrum showing the occurrence of gold (Au) and silver (Ag). The vertical lines indicate the 
theoretical positions ofthe two materials. Each material is demonstrated by a combination of lines in fixed positions.
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Figur 97. Analysspektrum (kurvan) som påvisar förekomst av guld (Au) och koppar (Cu). De lodräta linjerna 
visar de teoretiska positionerna för de två ämnena. Varje ämne påvisas genom en kombination av linjer på fasta 
positioner.
Figure 97. Analysis spectrum showing the occurrence of gold (Au) and copper (Cu). The vertical lines indicate the 
theoretical positions of the two materials. Each material is demonstrated by a combination of lines in fixed positions.
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Analysnr. Fe Cu Ag Sn Au Pt Bi Analys
summa

1a1 0 1,56 14,11 0,10 85,10 0 0,09 100,97
1a2 0 1,86 11,86 0,10 83,21 0 0 97,02
1a4 0,04 0,52 4,85 0 96,55 0 0,20 102,16
1a5 0,07 0,37 3,78 0,14 91,92 0 0 96,27

Figur 98. Analysresultat från elektronmikrosond. Analyserna är genomförda på en provyta som inte har polerats. 
Värde angivet som ”0” innebär att ämnet inte har detekterats. Förutom huvudämnena guld (Au), silver (Ag) och 
koppar (Cu),finns spår av tenn (Sn). Däremot förekommer inte järn (Fe), platina (Pt) eller vismut (Bi) i halter över 
detektionsnivåerna.

Figur e 98. Result ofthe electron micro-probe analyses. The analyses are performed on an un-polished surface. The value 
given as “0 ” signifies that the material has not been found. Besides the major materials of gold (Au), silver (Ag) and copper 
(Cu), traces of tin (Sn) was also found. However, no traces of iron (Fe), platinum (Pt) or bismuth (Bi) were detected.

tiondels viktprocent ńnns i materialet för att det 
ska kunna mätas med instrumentet. Analyserna ge
nomfördes med analysrutiner som är speciellt utar
betade för guld, silver och kopparlegeringar och för 
att kunna analysera spårämnen som kan förväntas 
förekomma i tillsammans med huvudämnena.

Resultat
Guld, silver och koppar
För att inledningsvis se vilka ämnen som finns i pro
vet, men inte deras absoluta halter, gjordes en kva
litativ analys. Resultatet presenteras i form av två 
analysspektra som visar förekomst av guld, silver 
och koppar. Två spektra (fig. 96, 97) behövs för att 
illustrera förekomsten eftersom analyserna är gjorda 
med två av elektronmikrosondens olika spektrome- 
trar där guld och silver kan analyseras med den ena 
(Spa) och guld och koppar med den andra (Spg).

Hur mycket guld finns i guldringen?
Ett antal analyspunkter valdes från flera ytor på 
provet för att få kvantitativa resultat. I samtliga 
dessa fanns guld, silver och koppar. Proportio
nerna varierar något från punkt till punkt, delvis 
på grund av att provet inte är planpolerat. Möj
ligen finns det också små skillnader i fyndet. Vi 
har inte kunnat avgöra på vilket sätt som dessa

variationer är fördelade i provet eller i ringen.
Där guldhalten är som lägst varierar den mellan 

ca 83 och 85 viktprocent, silverhalten varierar då 
mellan ca 12 och 14 viktprocent och kopparhalten 
mellan ca 1,6 och 1,9 viktprocent. I ett område är 
guldhalten högre, över 90 viktprocent, och följ
aktligen är innehållet av övriga ämnen lägre; silver 
ca 4-5 viktprocent och koppar ca 0,5 viktprocent. 
De detaljerade analysresultaten, som också visar 
möjlig förekomst av några spårämnen till exempel 
tenn, presenteras i figur 98.

Tidigare har en analys av samma guldring gjorts 
av RAÄ/ATm (A-85). Hela ringen placerades då i 
ett analysinstrument och ytskiktet analyserades. 
Använd metod var svepelektronmikroskop utrustat 
med en LINK/EDS-enhet för mikroröntgenanalys 
(SEM/EDS). Vid denna analys kunde endast guld 
detekteras, varför resultatet blev att ringen består 
av 100 % guld, en sammansättning som är mycket 
ovanlig för guldföremål från denna tidsperiod.

De två analystillfällena med olika analysmeto
der ger alltså olika resultat. En anledning till de 
skilda resultaten kan teoretiskt vara att man inte 
har analyserat samma yta/punkt på ringen. SEM/ 
EDS-analysen är genomförd på det absolut yt
tersta skiktet medan elektronmikrosonden har 
analyserat ett snitt från ringen, vilket alltså kan 
motsvara ett snitt av den. Ringen är inte speciellt 
tjock, varför variationerna i så fall måste vara inom 
mycket korta avstånd.

Vi måste också fundera över vad eventuella vari
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ationer inom ringen kan bero på. Ett troligt alter
nativ är att ringen, genom att ligga i jorden i flera 
tusen år, har blivit påverkad av naturlig urlakning. 
Vid en sådan överlever den ädlaste metallen, det 
vill säga guld, bäst och övriga ämnen påverkas mer 
och bildar vattenlösliga korrosionsprodukter. Ef
fekten av en sådan process blir därmed att guldet 
anrikas i föremålet. Om detta sekundära fenomen 
svarar för skillnaderna i ringens sammansättning 
är det de lägsta guldhalterna som bäst motsvarar 
guldets ursprungliga sammansättning och därför 
det resultat som behandlas i fortsättningen för att 
kunna jämföra med andra föremål och legeringar.

Utvärdering
Är guldringen en guldring?
Trots att ringen endast innehåller cirka 83-85 
procent guld som minst enligt analysresultaten, 
fortsätter vi att för enkelhets skull kalla den för 
guldring. Guldhalten motsvarar ungefär 20 karat. 
Men är ringen verkligen av guld i den mening att 
den har en naturlig blandning eller är samman
sättningen tecken på att människan har skapat en 
legering av guld, silver och koppar?

Guld kan vara naturligt legerat med såväl silver 
som koppar. De här noterade högsta kopparhalter
na ligger i nivå med rapporterade högsta halter i 
naturligt förekommande guld. Silverhalten kan va
riera över större intervall i naturligt förekommande 
guld och de nu noterade värdena håller sig inom 
detta (se Kresten m.fl. och referenser däri 2001).

Hur och var kan guldet ha bildats?
Om vi anser att guldblandningen är naturlig blir 
nästa fråga i vilken miljö guldet har bildats. Det 
finns flera olika geologiska bildningsförhållanden 
som kan vara aktuella. Dessa är spridda över flera 
geografiska regioner.

Förekomsten kan vara primär (bergguld) eller 
sekundär (vaskguld) och det sistnämnda är san
nolikt det förekomstsätt som är vanligast i det 
förhistoriska materialet och flera geografiska om
råden är teoretiskt möjliga fyndplatser. Det är i

sammanhanget intressant att undersöka om des
sa områden har några särskiljande drag som kan 
användas för att knyta samman med innehållet i 
guldringen som vi har analyserat. Silverhalterna 
kan variera i såväl vaskguld som bergguld varför 
detta inte är någon absolut särskiljande faktor för 
guldringen från Ryssgärdet. Kopparhalten, som 
alltså är på betydligt lägre nivåer än silverhalten, 
har noterats i föremål som antagits framställda av 
vaskguld men även bergguld innehåller koppar i 
motsvarande halter (Kresten m.fl. och referen
ser däri 2001). Också i detta fall är det vanskligt 
att använda huvudelementsammansättningen. 
Därför får vi se om det finns ytterligare ämnen 
som kan användas för att besvara frågan om vil
ken guldförekomst som kan ha använts. Spåräm
nen, som förekommer i betydligt lägre halter, 
kan vara viktigare för att avgöra ursprung. Tenn 
verkar vara ett ämne som är vanligare i föremål 
tillverkade av vaskguld än av bergguld. Tennhal
ten kan, som exempel från Iberiska halvön (Ro- 
vira Llorens m.fl. 1997) vara kring 0,1 %. Det är 
samma nivå som detektionsgränsen, det vill säga 
den lägsta halt som analysmetoden kan mäta, i de 
analyser som har genomförts på guldringen från 
Ryssgärdet. Det visar sig att analyserna har mätt 
upp tenn i halter i närheten av detektionsgrän
sen. Det förefaller som om tenn finns men i så 
låga halter att det är svårt att mäta med exakt
het. Andra spårämnen som skulle kunna vara an
vändbara för att urskilja vissa regioner är platina 
som enligt Tylecote (1976) ska finnas i Rhenguld 
(vaskguld) i halter up till 0,27 % och enligt Olde- 
berg (1942:124-5) även i guld från Ural. Platina 
har ingått i analysrutinen men har inte upptäckts. 
Avsaknaden av platina skulle alltså vara använd
bar, och i så fall kunna utesluta Rhen- respektive 
Uralområdet som möjliga råvaruplatser, men se
nare tiders forskning (Kresten m. fl. och referen
ser däri 2001) har visat att det är i det närmaste 
omöjligt att entydigt avgöra proveniens för guld
föremål. Vaskguld i Cornwall förefaller innehålla 
järn men detta har inte noterats i analyserna av 
guldringen från Ryssgärdet i halter över detek- 
tionsnivån. Möjligen är detta område osannolika
re som råvarukälla. Enligt Tylecote (1976) saknas 
dessutom koppar i många av de brittiska guldfyn-

228 ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 5



digheterna och koppar är tydligt förekommande i 
ringen från Ryssgärdet.

Slutsatsen av detta resonemang blir dessvärre 
att det är ytterst svårt att avgöra vilken typ av ur
sprung som guldet i ringen från Ryssgärdet har.

Finns liknande innehåll i 
guldföremål på andra platser?
Efter att ha konstaterat svårigheten i att spåra 
guldet till geologiska bildningsmiljöer kan vi som 
nästa steg jämföra med andra guldföremål från 
olika områden. Oräkneliga föremål har analyse
rats i flera sammanhang och analysresultat finns 
tillgängliga för jämförelse även om valda analys
metoder skiljer sig åt och resultaten inte alltid 
är direkt jämförbara. Innan vi sätter igång med 
denna jämförelse ska vi komma ihåg att de geo
grafiska områden som beskrivs inte nödvändigt
vis representerar råvarans ursprungsort utan före
målets geografiska tillhörighet.

För att kunna överblicka och presentera allt ma
terial som finns tillgängligt har jag valt att göra 
en jämförelse i två steg. Ett första steg blir att un
dersöka vilka kemiska grupperingar av guldföre
mål som har knutits till olika geografiska regioner 
och tidsperioder. Nästkommande steg omfattar 
att undersöka vilken typ av guldföremål som dessa 
omfattar och om det finns guldringar av mer eller 
mindre liknande typ som ringen från Ryssgärdet 
och som kan jämföras mer detaljerat.

Indelning efter kemisk 
sammansättning
Omfattande arbeten har gjorts av Hartmann (1970 
och 1982) som har genomfört och sammanställt ett 
stort antal analyser på guldfynd från bronsålder i 
Europa. I arbetet från 1970 behandlas fynd från 
bland annat Centraleuropa och Irland. Dessa har 
delats in i olika grupper som särskiljer såväl olika 
geografiska områden som tidsperioder (Hartmann 
1970, diagram 21). Grupperna, där några av dem 
kan användas vidare i vårt syfte, uppvisar varie
rande sammansättning vad gäller innehåll av guld, 
silver och koppar. Även tenn- och platinainnehåll

behandlas och utvärderas i Hartmanns undersök
ning (1970). Bland de definierade grupperna, in
klusive undergrupper, finns grupp Ai som omfat
tar ”Urnenfelderzeit im Donauraum, Hallstatt D 
in Süddeutschland” grupp M där period III i Stor
britannien, period IV-V på Irland, enstaka fynd 
från Hallstatt period VI, och Montelius period II 
och III i norra Europa ingår, samt grupp N där 
yngre bronsålder på Irland finns inkluderat liksom 
en del centraleuropeiska fynd.

Om vi jämför analysresultaten från ringen från 
Ryssgärdet med ett silverinnehåll på ca 12-14 %, 
koppar 1,6-1,9 % och tenn ca 0,1 % med denna 
gruppering, finns en del likheter. Att enbart titta 
på silverinnehållet ger inte så mycket svar efter
som det i flera av dessa grupper finns ett intervall 
med silverinnehåll och dessa intervall delvis över
lappar varandra. Om vi inkluderar kopparhalten 
ser vi dock att många av grupperna har lägre och 
enstaka har högre kopparinnehåll än ringen från 
Ryssgärdet. Kopparinnehållet i ringen motsvarar 
det maximala värdet i två av grupperna (grupp Ai 
och M) samt motsvarar minimivärdet i en annan 
(grupp N). Om vi även tar hänsyn till tennhållet 
framgår att grupp Ai har lägre innehåll än ringen 
från Ryssgärdet. Den observerade halten i ringen 
täcks dock av såväl grupp M som grupp N, där den 
senare har ett vidare sammansättningsintervall. 
Bland dessa grupper förefaller grupp M och N visa 
bäst överensstämmelse med guldet från Ryssgär
det om vi enbart betraktar dess kemiska samman
sättning. Dessa båda grupper behåller vi därför i 
vår fortsatta utvärdering av analysresultaten.

Guldringar - en kemisk jämförelse
Steg två i jämförelseförloppet är att undersöka vil
ka föremålstyper som Hartmann har undersökt. 
Det visar sig att i det brittiska och irländska ma
terialet inte finns några spiralringar. Det som då 
återstår är ringar från Centraleuropa. Det danska 
materialet som har analyserats (Hartmann 1982), 
har huvudsakligen inte ingått i den kemiska grup
peringen (se ovan) men är i högsta grad intressant 
ur Ryssgärdets perspektiv. De danska guldring
arna, av varierande typ, är indelade efter datering 
enligt Montelius. Med tanke på dateringen av
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Guldanalyser i referenser 
Huvudsakligen spiralringar

Ryssgärdet, Onslunda 
M, Centraleuropa 
N/NC, Centraleuropa 
Per II, Danmark 
Per III, Danmark 
Per IV, Danmark 
Äldre bronsålder, Norge

Ag

Figur 99 Diagram där innehåll av guld, silver och koppar i ringen från Ryssgärdet jämförs med tidigare ge
nomförda analyserav ett antal guldringar från olika perioder och geografiska områden (Hartmann 1970 och 1982, 
Marstränder 1977). För attpå ett åskådligt sätt kunna jämföra proportionerna mellan alla tre ämnena har summan 
av dem normaliserats till 1 (eller 100 %). Guldinnehållet har också delats med 10 för att det lägre innehållet av silver 
och koppar tydligare ska framgå i diagrammet.

Figure 99. Diagram comparing contents of gold, silver and copper in the ring from Ryssgärdet to earlier analyses 
ofa number of gold rings from various periods and geographical areas (Harmann 1970 and Marstrander 1977). For 
a lucid comparison between the proportions of the three materials, the sum has been normalised to i(or 100 %). The 
gold content has also been divided by 10 to clearly indicate the lower content of silver and copper.

Ryssgärdetringen, samt sammansättningsintervall 
för de olika periodernas fynd (Hartmann 1982) 
valdes fynd från period II, III och IV ut för en jäm
förelse. Från period III är fyndmaterialet av guld- 
spiralringar dominerande men från såväl period 
II som IV är antalet mer begränsat. Marstrander 
(1977) presenterar analyser av norska guldfynd, 
däribland guldspiralringar. Analyserna är gjorda 
med hjälp av Hartmann. Vid vår jämförelse har 
endast de som daterats till äldre bronsålder med- 
tagits eftersom guldfynden från yngre bronsålder 
inte är naturliga legeringar.

Resultaten (fig. 99) visar, precis som Hartmann 
(1970 och 1982) har illustrerat i sina diagram, att de 
olika grupperna har innehåll av guld, silver och kop

par som sprider inom ett intervall. Flera av de olika 
grupperna kan dock urskiljas från varandra och från 
guldringen från Ryssgärdet. Grupp N/NC från Cen
traleuropa, liksom de flesta danska fynd från period 
III har en högre kopparhalt än Ryssgärdetringen. 
De danska fynden från period II och IV har däre
mot mestadels lägre kopparhalt än Ryssgärdetring
en, även om det finns enstaka från period II som 
liknar ringen från Ryssgärdet. Fynden från grupp M 
i Centraleuropa har ett större sammansättningsin
tervall men förefaller ändå rimligt lika ringen från 
Ryssgärdet. Samma gäller för flera av de norska fyn
den från äldre bronsålder. Det senare, att grupp M 
och de norska fynden var likartade, var också en no
tering som gjordes av Marstrander (1977).
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Guldet och kemin
Denna jämförelse av kemisk sammansättning ba
seras på guldfynd från olika geografiska regioner. 
Fyndorter för guldets ursprung har emellertid inte 
ingått. Det förefaller också som om Hartmann 
(1970) är vag i frågan om varifrån råvaran till 
de centraleuropeiska föremålen kommer. Om vi 
i korthet upprepar diskussionen tidigare, om fö
rekomst och avsaknad av spårämnen i guldet, så 
förefaller det troligen som om Centraleuropa är 
ursprung för råvaran såväl för de centraleuropeis
ka föremålen som för guldringen från Ryssgärdet. 
Kombinationen av fyndkategori och kemisk sam
mansättning återfinns också i delar av det skandi
naviska materialet.

Ringen från Ryssgärdet är funnen i en miljö som 
kan dateras till period III och, framförallt period 
IV (Eriksson, denna volym). Vi har noggrant un
dersökt dess kemiska sammansättning och jämfört 
med likartade föremål från olika geografiska områ
den i Europa. Bland dessa finns danska ringar där 
de som är daterade till period IV inte överensstäm
mer kemiskt med guldet i ringen från Ryssgärdet. 
Däremot finns det bättre överensstämmelse mellan 
ringen från Ryssgärdet och de danska ringarna från 
period III. Även det norska materialet som uppvi
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sar störst kemiska likheter med Ryssgärdetringen 
är enligt referensen (Marstränder 1977) av äldre 
datum, men flera av de norska fynden är inte da
terade genom säkra fyndkontexter utan endast ge
nom jämförande stildateringar.

Med tanke på de stora likheter som finns mellan 
ringen från Ryssgärdet och en del av de danska 
ringarna från period III kan det vara intressant att 
fundera på dateringen av Ryssgärdetringen. Är 
den från period III eller period IV? Det senare är 
det som har föreslagits som mer troligt ur kontex- 
tuellt sammanhang. Med sammansättningens 
hjälp är det lockande att sammanföra den med de 
danska ringarna från period III. Det är möjligt att 
de har samma materialursprung men i Ryssgärdet 
har vi förflyttat oss längre från källan vilket också 
kan vara en resa i tiden. Det är alltså möjligt med 
ett samtida ursprung men en förskjutning i tid
punkt för användning. I det sammanhanget är det 
också rimligt att fundera över under lång tid som 
ringen har brukats och levt vidare i den miljö där 
den påträffades. De kemiska analyserna kan vis
serligen inte ge exakta svar på detta men kan bidra 
till att diskutera frågan om ringens ålder och an
vändningstid jämfört med liknade föremål i andra 
delar av Skandinavien. ■
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Slaget och slipat i sten
Karl-Fredrik Lindberg

I
 detta kapitel kommer artefakter av bergart 

och mineral att beskrivas, analyseras och tol
kas. Ryssgärdet har lämningar från senneoli- 

tikum till efterreformatorisk tid och stenmaterial 
från flera av perioderna i detta tidsspann finns 
representerade. Målsättningen med denna studie 
var att sätta in stenmaterialet i en tydlig kontext. 
Eftersom grävningen har visat flera tydliga områ
den med olika typer av aktiviteter på Ryssgärdet 
så fanns det goda möjligheter att göra en ”intrasi
te studie”, d.v.s. relatera stenmaterialet till aktivi- 
tetsområdena och undersöka om dessa avspeglas 
även i stenmaterialet och på vilket vis. Då detta 
material får ses som ett av de viktigare i regionen 
görs även jämförande studier med tidigare un
dersökta bronsåldersboplatser i Mälardalen men 
även med några skånska boplatser. Syftet är att se 
vilken funktion Ryssgärdet haft i boplatsmönst
ret och undersöka skillnader och likheter mellan 
boplatserna i Mälardalen och Skåne. Denna stu
die är översiktlig men väcker ändock intressanta 
tankar och idéer.

Stenmaterialet kommer att beskrivas uppdelat 
på tre råmaterial grupper; bergart, flinta och kvarts. 
Under råmaterialgruppen bergart finns det natur
ligtvis en mängd undermaterial, 23 olika närmare 
bestämt. Fördelningen mellan de olika huvudgrup
perna av råmaterial på delområdena kan ses i figur 
100. Vad som kan utläsas direkt är att väst- och öst
kullen har mest stenmaterial där västkullen domi
nerar. Vad som också kan ses är att på östkullen och 
torpområdet påträffades relativt mycket bergarts-

artefakter, och att kvarts och flinta främst anträf
fades på västkullen.

På Ryssgärdet har man redskap tillverkade av 
fem olika slagmetoder; bipolär, plattform, städ, 
flathuggning och bifacial metod. Bipolär metod är 
när kärnan placeras mot ett städ och slås med kraf
ten riktad rakt nedåt. Plattformsmetod innebär att 
kärnan hålls i handen och slaget riktas mot kanten 
på kärnan snett nedåt och utåt. Städmetod är en 
blandning av bipolär och plattformsmetod, här 
placeras kärnan mot ett städ och slaget riktas mot 
kanten på kärnan snett nedåt och utåt. Städme- 
toden kan vara svår att skilja från plattformsme- 
toden. Flathuggning används främst vid yx- och 
mejseltillverkning för att skapa plana ytorna. På 
Ryssgärdet har endast ett fåtal avslag påträffats 
som är flathuggna. Bifacial bearbetning är när ett 
stycke bearbetas från två motsatta sidor, denna 
teknik hade sin höjdpunkt i Sverige under senneo- 
litikum och första halvan av bronsåldern. Denna 
typ av bearbetning finns främst representerad i 
form av färdiga redskap på Ryssgärdet. Ytterliga
re typer av bearbetning finns för tillverkning av 
bergartsartefakterna, borrning för skafthål, prick
huggning och slipning.

I denna text kommer termen redskap att be
nämna de artefakter som är konventionella red
skapstyper och termen föremål att användas om 
alla stenartefakter i övrigt som påträffats.
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Figur i o o. Fördelning av artefakter av bergart och mineral på delområdena. 

Figure toe. Distribution of stone artefacts on the areas.

Analyser av artefakter 
av bergart och mineral
Specialregistreringen och analyserna av artefakter 
av bergart och mineral syftar till att kunna iden
tifiera aktivitetsområden såsom slagplatser, bear- 
betningsplatser och avfallsområden samt att stu
dera hantverkets karaktär. Specialregistreringen 
av flinta har dels sin grund i de variabler FD Bo 
Knarrström använder (Knarrström 2002), dels har 
specialregis treringen utvecklats tillsammans med 
FD Helena Knutsson på SAU för att förenkla jäm
förelser mellan platserna efter E4 sträckningen. 
För att specialregistrera kvartsen har främst den 
metodologi som bl.a. docent Kjel Knutsson, FD 
Christina Lindgren och Erret Callahan utvecklat 
tillämpats (Callahan, m.fl. 1992). Ingen fragment
analys av kvartsen har gjorts för Ryssgärdet då 
materialet är för litet och man inte kan se någon 
komplett reduktionsplats.

I analysen ingår även en geologisk bedömning av 
stenmaterialet som har gjorts av FD Ulf B. Anders
son vid institutionen för geovetenskaper, Uppsala 
universitet. Målsättningen var att identifiera vilka 
bergarter som använts för redskapstillverkning på 
Ryssgärdet, att bedöma materialets karaktär och 
att försöka lokalisera deras ursprung. I analysen 
ingår också en slitspårsanalys för att bestämma

funktionen av flintredskap och undersöka om ore
tuscherade flintor använts. Sammanlagt 21 flintor 
skickades på slitspårsanalys, analysen utfördes av 
FD Helena Knutsson, SAU (se Bakgrundsfakta).

Bergartsföremål
Totalt tillvaratogs ca 23,5 kg bergart, bestående av 87 
föremål fördelade på 94 fragment. Dessa fynd bestod 
av 13 olika föremåls typer och sammanlagt 23 olika rå
material, 2 föremål kunde inte bergartsbestämmas.

Med bearbetade bergarter menas här bergarts
föremål som har slipytor eller spår efter bearbet
ning men där ingen bestämd funktion kunnat 
bestämmas. Bergartsmaterialet kommer här att 
redovisas i grupper som representerar olika delar 
av de aktiviteter som skedde på Ryssgärdet. Majo
riteten kan knytas till senneolitikum och bronsål
der generellt men i vissa fall kan man typologiskt 
datera artefakten till en snävare period.

För att komma vidare i analysen av råmaterial 
slogs bergarterna samman till fem större grup
per som dels följer geologiska bestämningar men 
också efter deras egenskaper, dessa var; 1: grön- 
stensmaterial, 2: graniter och gnejser, 3: sandsten, 
4: metamorfa vulkaniska bergarter och 5: övriga 
bergarter. De undantag från geologiska bestäm
ningar som finns i dessa grupper är dels att kalk
sten placerats i grupp 3 eftersom kalksten har sli-
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pande egenskaper liksom de övriga råmaterial i 
gruppen, det andra undantaget är grupp 5 där alla 
udda råmaterial placerats.

Som kan ses i tabellen i figur 101 så är yxorna 
och de slipade avslagen från yxor eller andra sli
pade redskap gjorda av fem olika lokala bergarter 
och man har då främst strävat efter att använda 
olika typer av grönsten som har lämpliga egenska
per. Graniter och gnejser har främst använts till 
löpare men även till viss del till slipande föremål. 
Medan olika sandstensmaterial dominerar som rå
material för brynen är däremot, lite överraskande, 
slipstenarna av mer skiftande råmaterial. De me- 
tamorfa vulkaniska bergarterna som kan bearbe
tas likt flintan, om än inte lika kontrollerat, är den 
bergart som främst använts för att slå avslag från. 
Glättstenar sprider sig jämnt över de olika råma
terialen vilket indikerar att ytegenskaperna inte 
varit så viktiga utan snarare att form och storlek 
varit av större vikt. Att bearbetade bergarter spri
der sig jämnt över grupperna är inte överraskande 
då gruppen representerar en uppsamlingsgrupp 
för föremål som inte låtits sig placeras i någon 
funktionell kategori. Bortsett från en spets i älv- 
dalsporfyr som är placerad i grupp 5 så förekom-

Figur 101. Antal föremål per övergripande berg- 
artstyp. 1, Grönsten: Amfibolit, basit, diabas, diorit, 
grönsten, metabasalt och tnetabasit.
2, Graniter och gnejser: Gnejsgranit, granit och grani- 
tisk gnejs.
3, Sandsten: Kalksten, kvartsitsandsten, metasediment, 
mosten och sandsten.
4, Metamorfa vulkaniska bergarter: Metaryolit och 
metavulkanit.
5, Övrigt: Breccia, porfyrit, sediment gnejs, skiffer, älv- 
dalsporfyr och obestämd.

Figure 101. Number ofobjects ofoverall types of rock.
1. Greenstone. Amphibolite, basite, diabase, diorite, 
greenstone, meta-basalt and meta-basite. 2. Granites and 
gneiss. Gneissgranite, granite and granite gneiss.
3. Sandstone. Limestone, quartz sandstone, meta-sedi- 
ments, silt stone and sandstone.
4. Metamorphic volcanic rock, meta-rhyolite and meta
vulcanite.
5. Other. Breccia, porphyrite, sediment gneiss, slate, 
porphyry (älvdalsporfyr) and un-determined.

mer alla bergarterna lokalt. Eftersom man använt 
sig av ett så stort antal olika bergarter ligger det 
nära till hands anta att man tagit material från 
närliggande block och moränimpediment.

Löpare och underliggare
Löpare och underliggare fungerar som en enhet 
vars syfte är att mala och/eller krossa olika ma
terial. Främst kopplas de ihop med malandet av 
säd till mjöl, men även malande och krossande av 
olika nötter och andra ätliga växter. Löpare och 
mortlar har påträffats på boplatser daterade till 
paleolitikum och har således en lång historia. Lö
parnas och underliggarnas morfologi har föränd
rats genom årtusendena i takt med att deras funk
tion (vad som ska malas) och symbolik i samhället 
förändrats (Lidström & Holmberg 2004:2opff.).

På Ryssgärdet hittades 26 löpare varav en var 
i två delar samt en underliggare. De vanligaste 
materialen för löparna är granit och gnejs. På 17 
av löparna var endast en sida använd, på åtta var 
två sidor använda och på en kunde slipytor på tre 
sidor noteras. För att ett föremål skall definieras 
som löpare här har det krävts att minst en sida ha 
slipytor. Åtta av löparna har även krosskador men
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Avslag 2 0 0 3 0 5

Bearbetad 3 2 1 4 1 11

Bryne 1 1 9 0 0 11

Glattsten 2 2 2 1 0 7

Knacksten 1 1 0 0 0 2

Kärna 0 0 0 3 0 3

Underliggare 0 1 0 0 0 1

Löpare 1 14 4 3 4 26

Pilspets 0 0 0 0 1 1

Skålgropssten 0 1 1 0 0 2

Slipat avslag 3 0 0 0 0 3

Slipsten 1 3 2 2 0 8

Yxa 3 0 0 1 2 6

Total 17 25 19 17 9 87
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Figur 102. Mått på löparna.

Figure 102. Handstone measures.

eftersom de har haft minst en slipyta har de inte 
registrerats som knackstenar. Tio av löparna är så 
kallade facetterade löpare.

Löparna på Ryssgärdet varierar i vikt mellan ca 
420-950 gram med en snittvikt av ca 640 gram. 
Jämför man med Vråboplatsen som hade 47 löpare 
så är löparna från Ryssgärdet något enhetligare i 
vikt men liknar Vråmaterialet i övrigt. På bägge bo
platserna kan man se att graniter och gnejser är det 
vanligaste råmaterialet. Formmässigt liknar också 
löparna varandra och även på Vrå hade ett antal 
löpare krosskador (Holm 1997:164). Vid utgräv
ningen av Apalle hittades hela 188 löpare, dessa låg 
viktmässigt vanligtvis mellan 400-1000 gram med 
enstaka tyngre och lättare löpare. Även här liknar 
löparna formmässigt de som hittats på Ryssgärdet 
och en majoritet av löparna uppvisade spår efter 
knackning. Löparnas funktion har varit att mala 
och krossa olika vegetabilier, krossa magring till 
keramiken och mala/krossa ben, men löparna kan 
också ha haft en funktion som knack- eller ham
marstenar. Intressant är också att även på Apalle 
och Vrå var underliggarna få i förhållande till anta
let löpare, endast fem stycken på Apalle och en på 
Vrå (Holm 1997:163; Lindholm 
Löparna återfanns främst i moränområdena på 
boplatsen. Vad som mer kan ses är att det finns 
koncentrationer av löpare vid Hus 7 samt vid det 
sydvästra husområdet på slätten. Löparna skiljer 
sig också markant från det övriga stenmaterialet 
så till vida att endast två löpare påträffades vid de 
bägge kullarna. Här skall nämnas att en av löparna, 
F2, hade en fördjupning/grop på en sida och kan 
även ha fungerat som press/mothåll vid borrning. 
F2 påträffades på den västra kullen vilket också 
särskiljer den från de övriga löparna.

Det ringa antalet underliggare som påträffas 
kan bero på en rad omständigheter, t.ex. kan de ha

de deponerats utanför boplatsen i våtmarker, lagts 
upp och ner eller ha varit gjorda i trä.

Den underliggare som påträffades på Ryssgär
det var skörbränd och i fyra delar med passning 
som troligen utgjorde knappt hälften av den ur
sprungliga storleken. Underliggaren får ses som 
något osäker då eldpåverkan skadat den svårt. Nå
got som stärker uppfattningen att det är en under
liggare är att den påträffades vid Hus 7 med två 
löpare i direkt anknytning.

Glättstenar
Sammantaget fanns sju glättstenar med en vikt av 
ca 1 kg på Ryssgärdet. Som nämndes ovan så är 
glättstenarna gjorda av skiftande bergarter men 
de har en enhetlig form och storlek. Då glättste- 
narnas funktion t.ex. kan ha varit att glätta ytan 
på keramikkärlen, mjukgöra skinn och valka ull 
har det viktigaste troligen varit att stenen legat 
bra i handen och haft en bra form för att stryka 
keramiken eller de organiska materialen. Enstaka 
glättstenar har påträffats vid Hus 15 på slätten, 
Hus 18 på slätten och Hus 11 på västkullen men de 
hittades främst strax öster om Hus 9 på östkullen 
där fyra återfanns inom bara några meter. Detta 
indikerar att glättning skett dels vid det enskilda 
hushållet men också vid de centrala samlingsplat
serna, något som stärks under den senare delen av 
bronsåldern då huset på östkullen tas i bruk.

Brynen och slipstenar
Sedan de första bosättarna vandrade in i Sverige 
har man behövt slipa och vässa föremål, dels för 
att få fram funktionella redskap men även för att 
skapa vackra redskap och föremål. Funktionen för 
slipstenar och brynen under förhistorien skiljer sig 
troligen inte mycket från idag. På Ryssgärdet på
träffades elva brynen fördelade på tolv fragment 
och åtta slipstenar. Båda föremålstyperna före
kommer främst på den västra kullen med enstaka 
förekomster på den övriga ytan. Brynena är min
dre och finkornigare än slipstenarna men någon 
klar separation finns inte.

På den västra kullen återfanns tre brynen norr om 
Hus 11 och ett bryne ca 6 meter sydväst om huset. 
På den östra kullen fanns två brynen invid Hus 9 
sydöstra hörn. Söder om den östra kullen invid Hus
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7 södra gavel låg två brynen. Två brynen påträffades 
på slätten, ett på den norra delen och ett bryne ca 8 
meter norr om Hus 18. Till sist påträffades ett bryne 
på den norra delen av torpområdet. Att notera här 
är även att den tväryxa (Föi).som påträffades på 
gränsen mellan västkullen och torpområdet hade 
använts som nålbryne (hg. 104). Fyra slipstenar på
träffades på den västra kullen. En av dessa låg i det 
nordöstra hörnet av Hus u, två låg strax sydväst om 
huset och den fjärde slipstenen påträffades ca 5 me
ter sydöst om huset. På norra delen av slätten, depo
nerad i skärvstenshög A802 påträffades en slipsten. 
I skärvstenshög A3 5 7 på den sydvästra delen av tor
pområdet påträffades en slipsten. Till sist återfanns 
en slipsten invid Hus 8 på slätten. 
Sammanfattningsvis kan man säga att slipstenar 
och brynen förekom på hela undersökningsområ
det men att det fanns en tydlig koncentration på

Medel
värde

Längd
(mm)

Bredd
(mm)

Tjocklek
(mm)

vikt (kg)

Slipsten 95 64 38 0,388

Brynen 75 42 24 0,119

Figur 103. Medelvärde för slipstenarnas och brynenas 
storlek och vikt.

Figure 103. Mean values ofsize and weight of grind
stones and whetstones.

den västra kullen både gällande brynen och slip
stenar. På den västra kullen påträffades även en 
borrtapp som indikerar att tillverkning av skaft- 
hålsyxor skedde där vilket är ett möjligt använd
ningsområde för slipstenarna. En stor mängd ben
föremål har hittats vilkas slutfinish kan ha skapats 
med hjälp av brynen. Här måste också bronserna 
nämnas där bl.a. rakknivar, knivar och sylar på
träffats som kan ha formats och underhållits med 
hjälp av brynen. Slipstenar och brynen har troli
gen också använts för att ta bort gjutskägg efter 
bronsföremålen tagits ur gjutformarna.

Bergartsyxor
På Ryssgärdet återfanns sex delar av yxor, tre avslag 
med slipytor och en borrtapp till en skafthålsyxa. 
Bergartsyxorna påträffades främst på de två kul
larna men enstaka fragment hittades också på den

södra delen av undersökningsområdet. Invid den 
östra väggen av Hus 11 på den västra kullen på
träffades två avslag med slipytor och borrtappen 
till en skafthålsyxa (F767). En eggdel troligen från 
en grönstensyxa (F36) återfanns sydöst om den 
västra kullen. På gränsen mellan västra kullen och 
torpområdet hittades en defekt tväryxa av meta- 
basalt med slipspår efter att ha använts sekundärt 
som bryne (F6i)(fig. 104).

På den sydöstra delen av östra kullen återfanns 
två fragment (F1242 och F2143) av bergartsyxor, 
troligen från enkla skafthålsyxor. Yxfragmentet 
F2143 har två slipytor vinkelrätt mot varandra som 
visar att yxan haft ett kantigt tvärsnitt. En eggdel 
till en enkel skafthålsyxa med ett kantigt tvärsnitt 
tillverkad av metavulkanit (F508) påträffades söder 
om den östra kullen. Till sist återfanns nacken till 
en enkel skafthålsyxa med ett halvrundat tvärsnitt 
(F820) på den nordöstra delen av slätten. Två yt
terligare fragment av enkla skafthålsyxor, ett egg
parti och en mittdel med kantigt tvärsnitt har på
träffats på Onslundas ägor, sannolikt i anslutning 
till Ryssgärdet. De förvaras på gården (fig. 105).

Inga hela yxor påträffades på undersökningsom
rådet utan enbart delar och fragment vilket indike
rar att det rört sig om bruksyxor och boplatsfynd 
(jfr. Lekberg 2002). Något som stärker denna bild 
är att de återfanns i kulturlagret och inte depone
rade i anläggningar. Dateringsmässigt kan enkla 
skafthålsyxor härröra från sent mellanneolitikum 
till åtminstone mitten av bronsåldern. Ett problem 
med dateringen av enkla skafthålsyxor är att alla 
sorters yxor försvinner ur gravinventarierna från 
och med tidig bronsålder för att återkomma först 
under äldre järnålder i Skandinavien. Detta innebär 
att möjligheterna till datering blir små, men vad 
som kan ses är att enkla skafthålsyxor dyker upp 
i många boplatsmiljöer under bronsålder och an
vändningen kan vara långvarig (muntligen: Tho
mas Eriksson, UV GAL). Vid dateringar av enkla 
skafthålsyxor har man oftast utgått från två krite
rier, tvärsnitt och form på nacke. Rundat tvärsnitt 
och rund nacke har setts som äldre och tillhörande 
senneolitikum än de yxor som har fyrkantigt tvär
snitt och tvär nacke som daterades till äldre brons
ålder. Det är framförallt Globs typindelning från 
1938 som använts (Glob i938:43ff.). I en studie
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Figur 104. Defekt föremål a. tväryxa/bryne (Fói), b. borrtapp (Fyóy) från tillverkningen av en skafthålsyxa c. 
defekt skafthålsyxa. a. Skala 1:1, b. skala 1:1, c. skala 1:1. (teckning: Richard Holmgren. ©ARCDOC).
Figure 104. Drawing of flawed adze/whetstone (Fói), parts ofsimple shaft-hole axes (F508 &F2143) and drill 
plug (Fyóy) from the manufacture of a shaft-hole axe.

av Ann Segerberg där fynd av enkla skafthålsyxor 
i hällkistor används visar hon att det inte går att 
datera enkla skafthålsyxor genom dessa formkrite
rier. Lekberg vill i sin avhandling se de olika tvär
snitten på yxorna som en följd av att man använt 
olika råmaterialkällor för de enkla skafthålsyxorna, 
strandnoduler eller från stenbrott där det senare 
gett ett kantigt tvärsnitt.(Lekberg aooznSpff; 
SegerbergipySnspff.). På Ryssgärdet har de enkla 
skafthålsyxorna (lösfynden inkluderade) ett halv- 
rundat eller kantigt tvärsnitt där det senare är nå
got vanligare, d.v.s. yngre typer. Inga stenbrott har 
hittills lokaliserats i området men inga omfattande 
inventeringar har gjorts. Strax söder om Ryssgärdet 
gjordes en inventering kring den gropkeramiska 
boplatsen Brännpussen, där kunde ses att moränen 
innehåller noduler och block av bergartsmaterial 
lämpligt för yxtillverkning lokalt (Nilsson 2006)

Pilspets i älvdalsporfyr
Endast en pilspets av bergart återfanns på Ryss
gärdet (F2996) (fig. 106). Den är tillverkad av 
älvdalsporfyr som troligen kommit ifrån Dalarna.

Figur 105 .Två fragment av enkla skafthålsyxor 
funna på Onslundas ägor, sannolikt i anslutning till 
Ryssgärdet. Notera det kantiga tvärsnittet på mittdelen 
från en enkel skafthålsyxa (foto: Thomas Eriksson).
Figure 105. Two fragments of simple shaft-hole axes 
found in Onslunda, probably adjacent to Ryssgärdet. 
Note the angular cross-section of the middle part ofa 
simple shaft-hole axe (photo: Thomas Eriksson).
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Figur io6. Pilspets av en ljusrödÄlvdalsporfyr. Skala 
i:i (teckning: Richard Holmgren. ©ARCDOC).

Fi G u rf i o 6. Arrow head of light red porphyry (Älv
dalsporfyr).

Något som ytterligare talar för detta är att den är 
bifacialt bearbetad, en teknik som behärskades i 
södra Norrland vid tiden men inte i denna region 
(muntlig referens Jan Apel, SAU). Spetsen har en 
tånge och kan typologiskt placeras i sen mellanneo- 
litikum - tidig senneolitikum (Vagn 1999). Spetsar 
av liknande typ har t.ex. påträffats vid Bjästamon 
(Holback. m.fl. 2002). Spetsen är ett av få stenfö- 
remål som representerar den senneolitiska fasen på 
Ryssgärdet förutom de föremålstyper som kan vara 
både senneolitiska och bronsålder.

Skålgropsstenar
Två stenar med skålgropsliknande fördjupningar 
påträffades på Ryssgärdet, här kommer de att be
nämnas skålgropsstenar. Skålgropsstenarna på
träffades på den västra kullen. Skålgropsstenen Fr 
påträffades centralt i Hus 11 och är 70 mm stor, 
rund i plan, 30 mm tjock med motstående skålgro
par och noggrant utformad (fig. 107). Skålgrops
stenen F2899 påträffades i kulturlagret A7417 ca 
7 meter öst om Hus 11. Den är inte tillformad, 
140x80 mm stor och 50 mm tjock med en 35 mm 
stor skålgrop centralt på stenen (fig. 107). Till sin 
yttre morfologi liknar de skålgropar gjorda på häll
ristningar men frågan är om de skall ses så.

Skålgroparna på de här stenarna kan ha haft en 
rituell funktion, så som de har på hällarna, eller så 
kan de ha fungerat t.ex. som press/mothåll eller en 
skål för malning av t.ex. ben. På en utgrävning av

en bo- och gravplats vid Hulje, Mjölby sn i Öster
götland påträffades i en grop på boplatsområdet 
en skålgropssten tillsammans med tre mortlar och 
en löpare. I anslutning till skålgropsstenen påträf
fades även en samling brända djurben. Området 
daterades grovt via keramiken till äldre järnåldern 
(Carlsson & Kaliff 1996:72^). Ett annat tänkbart 
exempel på skålgroparnas funktion kan t.ex. ha 
varit att göra upp eld där den roterande pinnen i 
skålgropen setts som symbol för den mänskliga al
stringskraften. Exempel på denna symbolik finns 
bl.a. från det vediska Indien (Kaliff 1999:107). 
Något som stödjer en symbolisk tolkning av 
skålgropsstenarna är att de ofta påträffats i gra
var, exempel på detta är ett gravfält i Bällstalund, 
Vallentuna sn i Uppland där två skålgropsstenar 
påträffades i gravar från yngre bronsålder/äldre 
järnålder och ytterligare en påträffades som rens
fynd intill gravarna. De tre skålgropsstenarna hade 
olika form i plan, varierande från rektangulär till 
oval. De hade endast en skålgrop som var i snitt ca 
20 mm stor (Appelgren & Nilsson 2000). Läget 
uppe på den västra kullen stödjer både rituella och 
profana tolkningar då spår efter hantverk finns 
där och gravar som skapar en rituell kontext men 
kanske svaret bör sökas i en kombination av det 
profana och rituella. Om de ska ses som mothålls- 
stenar för t.ex. borrning eller att göra upp eld så 
kan detta även få följder för tolkningen av skålgro
parna funna vid hällristningar.

Miniatyryxa - ett unikt föremål
Av stort intresse är den miniatyryxa i svart metaba- 
salt som hittades på förundersökningen ca 7 meter 
söder om, nedanför skärvstenshögen A440. Fynd
platsen låg i den före detta åkern och kom inte att 
omfattas av slutundersökningen. Yxan påträffades 
under förundersökningen i toppen av en nedgrav
ning i kulturlagret. Anläggningens fyllning bestod 
av omrört kulturjord och träkol från fyllningen och 
har daterats till efterreformatorisk tid, 1440-1630 
e.Kr. (Ua-7438). Det tolkades då som att yxan 
hade sekundärt kommit ned i gropen men bör ha 
tillhört boplatsen (Larsson & Åstrand 1996:27!.). 
Eftersom varken den faktiska fyndplatsen eller de 
intilliggande skärvstenshögarna kom att under
sökas vid slutundersökningen är fyndets kontext
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Figur 107 a. SkålgropsstenFi och b. Fi8ęę. SkålgropsstenFi är 
dubbelsidig med två i det närmaste identiska skålgropar, a. skala 1:1,5 
b. skala 2:1 (teckning: Richard Holmgren. ©ARCDOC).
Pic ur k 107. Cup-mark stonesF1 and Fi8ęę. Fi is double sided with 
two almost identical cup-marks.

obestämd. I den före detta åkern strax väster och 
söder om fyndplatsen påträffades vid slutunder
sökningen en intensivt utnyttjad boplatsyta med 
hus, hus 13 låg ca 10 meter söder om fyndplatsen 
och omedelbart väster om platsen påträffades flera 
stolphål med lerklining som tyder på att ytterligare 
hus har legat i direkt anslutning. I området har 
några 14C-dateringar tagits. Ett gropsystem ca 20 
meter väster om fyndet har daterats till period III 
(Poz-5820) och 10-15 meter söder om fyndet har 
dateringar gjorts som ligger från yngre delen av pe
riod II till och med period IV (Poz-5818, 5902).

Yxan är 37 mm lång, med i det närmaste halvcir
kelformad egg. Den är som bredast 21 mm och den 
är 5-8 mm tjock. Yxan är helt slipad och ytan är fint 
polerad. Nackpartiet är fyrkantigt i tvärsnitt och 
yxan är avbruten vid nacken så den ursprungliga 
längden har varit större. Sannolikt har den varit ett 
hänge i t.ex. ett halsband där fästningen gått sön
der (fig. 108). Metabasalten finns lokalt i lösa block 
och är då istransporterad från norrlandskusten.

Jämför man miniatyryxan med bronsyxor så 
finns kantyxor med kraftigt utsvängda eggar under 
SN 2 och period IA. Miniatyryxans utseende mot

svarar bäst Vandkildes grupper av kantyxor som 
benämns B1-B4 (Karlenby 2002:48!!; Vandkilde 
1996:92!!.). Många av kantyxorna av B-typen har 
en så utvecklad form att man har tolkat dem som 
statusföremål (Vandkilde 1996:93). Den kraftigt 
utsvängda eggen med smalt eggblad fortlever se
dan under bronsåldern i framförallt de stora kult- 
yxorna av brons där form och storlek visar att det 
inte längre rör sig om några praktiska verktyg utan 
att det snarare rör sig om symboler. Skafthålsyxor 
av brons, med starkt utsvängda eggar, som kan ses 
som kult- eller ceremoniföremål finns i det danska 
och sydsvenska materialet från period II till och 
med IV(Bröndsted 1939:55, 9off, i8of & 198ft 
Jensen 2002:289!!.). Ett av de kändaste fynden av 
kultyxor från Mälardalen är den från Tunbyvägen 
i Västerås. Grundformen på skafthålsyxan från 
Tunbyvägen är mycket lik miniatyryxan från Ryss
gärdet, förutom att Västeråsyxan har holkförsett 
skafthål och nackknopp. Yxan är dekorerad med 
spiraldekor och linjeband och kan dateras till peri
od II. Yxan är dessutom betydligt större och mäter 
35 cm i längd och väger 3,5 kg. Den höga vikten be
ror delvis på att yxan är gjuten i brons över en ler-
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kärna (Bohlin 1968: lopff; Oldeberg 1974:2 668). 
Ännu mer utsvängda eggar har de parvis påträf
fade kultyxorna i Skogstorp i Södermanland och 
de mycket närbesläktade yxorna från Brøndsted 
på Jylland. Yxorna har mycket breda eggar och har 
gulddekorer på nitliknande detaljer på holkarna. 
Även dessa processionsyxor är gjutna över lerkär- 
nor och kan sannolikt dateras till övergången mel
lan period III och IV (Oldeberg 1974:2 729; Jensen 
2oo2:293f.). Miniatyryxor i brons är dock mycket 
sällsynta. Under bronsålder finns olika miniatyrer 
av svärd som läggs ned i gravarna under period IV 
och V, men miniatyryxor är mycket ovanliga (Bau- 
dou lpóomf.). Ett unikt fynd finns dock från Kirke 
Værløse utanför Köpenhamn. I en hög påträffades 
en skelettgrav efter en man från period II som har 
begravts med bland annat svärd, bälteshake, dräkt
spänne, rakkniv, bärnsten samt två miniatyrer i 
brons av dubbelyxor. Dubbelyxorna har ännu mer 
utsvängda eggar än den i Ryssgärdet och har bu
rits uppträdda på en tråd (Randsborg lpöynSff.). 
Utseendemässigt är dubbelyxorna mycket snarlika 
framförallt minoiska dubbelyxor från tidig brons
ålder. Dubbelyxan kallades där ”labrys” och många 
av dem har sådana dimensioner och sådant utseen
de att de inte kan tolkas som verktyg. I stället är de 
där starkt kopplade till kulten och finns i dekorer i 
många sammanhang i de minoiska palatsen. Yxan 
tros höra samman med tjurkulten och ordet labrys 
lär vara upphovet till labyrint där Minotaurus hölls 
(Winbladh 2004:86f.).

Att yxor har haft en framträdande roll i kulten 
även i Skandinavien ses också på hällristningarna, 
framförallt i Skåne och i Bohuslän. På flera av häll
ristningarna går män med upplyfta yxor med starkt 
utsvängda eggar i processioner. I Uppland finns 
inte lika många framställningar med yxor eller yx- 
bärare. I Enköpingstrakten finns dock framställ
ningar av skaftade yxor eller i ett fall möjligen lurar 
(Coles 2000:67^ Kjellén & Hyenstrand lpyyiSyf.).

I en studie av Leif Karlenby undersöks bronsyx
ans position och betydelse i samhället under sen- 
neolitikum och äldre bronsåldern. Karlenby menar 
att om man ser yxan som en symbol för makt skall 
den inte ses som personlig, den följde sällan med 
individen i graven. Detta är ett drag som fortsät
ter under hela bronsåldern. Däremot förekommer

Figur 108. Miniatyryxa som. troligen varit ett 
hängsmycke. Notera brottet på basen av yxan. Skala 1:1 
(teckning: Richard Holmgren. ©ARCDOC).

Figure 108. Miniature axe, probably used as pen
dant. Note the break by the base of the axe.

Figur 10 9 Kärna (F47ę) i metamorf vulkanisk bergart. 
Skala 1:1 (teckning: Richard Holmgren. ©ARCDOC).

Figure 109. Core (F479) of metamorphic volcanic rock.
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yxfynd i depåer och offerfynd. Makten initieras ge
nom offrandet av yxan (rikedom) och möjligen ge
nom utbyte av yxor (rikedom/status) mellan grup
per. Detta kan liknas vid potlachsystemet hos de 
nordamerikanska indianerna (Karlenby aooarppf.). 
Yxan och hammaren har i olika kulturer fått symbo
lisera olika gudar. Dubbelyxan anses representera 
en kvinnlig gudom i den minoiska kulturen, senare 
var den en symbol för Zeus, bland annat i templet 
i Labranda (märk namnlikheten med ”labrys”). I 
senare nordisk mytologi framställdes Tor med en 
hammare, eller rättare sagt med vad vi i dag sanno
likt skulle benämna som yxa. Måhända ska minia
tyryxan ses i ett sådant sammanhang, som en sym
bol för makt i samhället. Huruvida yxan har offrats 
eller ej kan vi tyvärr inte säga. Fyndet är unikt, 
men dessvärre är den exakta fyndomständigheten 
oklar på grund av att den kom fram i sekundärfyll
ning och att området inte kunde undersökas vid 
slutundersökningen. Sammantaget bör föremålet 
ses som ett kultföremål med trolig datering till pe
riod II-IV. Sannolikt kan dess symbolik studeras i 
de samtida sydskandinaviska hällristningarna samt 
i de stora praktyxorna av brons, en symbolik som 
sannolikt är besläktad med samtida myter i nuva
rande Grekland och Turkiet.

Övriga bearbetade bergartsföremål
I denna del kommer föremål som är bearbetade 
med slagteknik att tas upp och föremålstyper som 
är kopplade till den bearbetningsprocessen. Dessa 
är tolv bearbetade bergarter, tre kärnor, fem avslag 
och två knackstenar. De bearbetade bergarterna 
finns jämt spridda över hela boplatsområdet, men 
främst på den östra kullen och vid det sydvästra 
husområdet. Avslagen visar också upp en jämn 
spridning över hela området utan några koncen
trationer. När det kommer till de två övriga före- 
målstyperna kan koncentrationer till områden ses. 
De två knackstenarna återfanns båda i skärvstens- 
hög A357 på sydvästra delen av torpområdet. Två 
av kärnorna återfanns på den västra sluttningen av 
den västra kullen och den tredje kärnan påträffades 
på den västra sidan av den östra kullen. Samman
fattningsvis kan man säga att bruket av bergarts- 
avslag inte varit knutet till ett specifikt område på 
boplatsen. Däremot indikerar fynden av kärnorna

att tillverkningen av bergartsavslag skett på kullar
na (fig. 109). Bergart som är bearbetad med slag
teknik får också ses som ett tämligen litet material 
och kan inte ha haft så stor betydelse, troligen ska 
det ses som ett snabbt sätt att skaffa sig en vass egg 
eller ett enklare redskap för stunden.

Flinta
Totalt påträffades 217 flintor med en sammanlagd 
vikt av ca 0,6 kg. Flintorna fördelar sig på 19 oli
ka föremålstyper. Detta är en relativt stor mängd 
flinta antalsmässigt för en bronsåldersboplats i 
Uppland. Intressant är också att relativt många 
redskap i flinta hittades. Flinta förekommer inte 
naturligt i Mellansverige utan är införd främst 
från Sydskandinavien. Merparten av flintan på 
Ryssgärdet är senonflinta, troligen från Skåne 
men två eldslagningsflintor av kristianstadsflinta 
påträffades också. Vid undersökningarna längs 
E4:an kan man se att flintan blir vanligare under 
senneolitikum-bronsåldern än under de tidigare 
perioderna vilket indikerar ett utökat utbyte och 
kontaktnät med Sydskandinavien. Något stort 
brott mellan senneolitikum och bronsåldern kan 
inte ses i stenmaterialet utan föremålsformer som 
bifacialt slagna flintor börjar uppträda under sen
neolitikum och fortsätter att användas åtminstone 
under första halvan av bronsåldern.

Flintan påträffades främst på de bägge kullarna 
i norr och vid husområdet i söder med ett relativt 
tomt bälte där emellan. Redskap påträffades enbart 
på kullarna bortsett från en dolk och ett yxfrag- 
ment som påträffades vid det södra husområdet.

Slitspårsanalys
Slitspårsanalysen utfördes av Helena Knutsson, 
SAU. För tekniska detaljer kring utförandet - se 
Bakgrundsfakta. Sammanlagt analyserades 21 
flintföremål vilket utgör nästan 10 % av alla flin
tor. Främst valdes flintor med retuscher men även 
några oretuscherade avslag med bra eggar analyse
rades. Av de 21 föremålen hade tio synliga bruks- 
skador (fig. 110). Två av flintorna var eldskadade 
och en flinta var svallad vilket gjorde dem svåra att 
analysera.
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Flinta från bearbetningsprocessen
Endast en kärna och ett kärnfragment i flinta 
framkom på undersökningsområdet. En platt- 
formskärna norr om Hus 18 på slätten och kärn- 
fragmentet påträffades i vägglinjen på den södra 
långsidan av Hus 14 på slätten.

Flintavslagen var 163 till antalet och återfanns 
främst i tre områden, västra kullen, östra kullen 
och i husområdet på den norra delen av slätten. 
Avslagen har slagits från plattform och bipolärt 
där plattformsmetoden dominerar. Två typer av 
plattformsreduktion har noterats, dels den vanliga 
frihandstekniken men också en variant där städ 
används (fig. 111) Tekniken varierar också mel
lan hård- (sten- och metallhammare), mjuk- och 
tryckteknik, här dominerar hård teknik. Det ska 
påpekas att det mikrospån och de tre spån som ses 
i tabellen i figur 112 fyller de konventionella met
riska kriterierna för dessa typer men troligen är

oavsiktliga produkter från avslagsproduktionen.
På den västra kullen påträffades 109 avslag som 

var koncentrerade i två stråk. Dels i kulturlager 
A24298 och A4029 öster om Hus 11 och dels i 
kulturlager A13303 och A7417 sydväst om Hus 11. 
På den östra kullen framkom 29 avslag, dessa låg 
främst på den SÖ delen av kullen ca 10 meter syd
öst om Hus 9. På den övriga ytan påträffades inga 
större koncentrationer av flinta utan endast ensta
ka avslag. Stycken med tillhuggning är flintbitar 
som blivit bearbetade men inte kan kategoriseras 
närmare, troligen är flertalet fragment av kärnor 
och avslag från reduktionsprocessen. Flintstycken 
med tillhuggning finns främst på västra kullen 
men enstaka finns även på östra kullen, torpområ
det och nere på slätten.

Sammanlagt påträffades elva splitter på Ryssgär
det och nästan samtliga, nio, återfanns på den västra 
kullen i närheten av Hus 11. Antagligen har flinta

Fyndnummer Kontext Fyndinsamlingsområde Sakord Bruksskador
3 F1384 Västkullen Skrapa Skrapa

13 F6200 Västkullen Avslag Oanvänd

847 G42499 Östkullen Skrapa Oanvänd

893 G32161 Slätten Bössflinta 1600-1700 tal

1297 G40091 Västkullen Skrapa Använd (?)

1560 G39474 Slätten Avslag Oanvänd

1573 F54861 Slätten Kärna Pryl (?)

1978 G45920 Östkullen Skrapa Skrapa & såg på ben/horn

2013 G80593 Östkullen Bössflinta 1600-1700 tal

2092 G46137 Östkullen Avslag Använd (?)

2291 A802 Norra delen av slätten Avslag Eldskadad

2445 G23262 Västkullen Övrigt redskap Strandsvallad

2879 G42931 Västkullen Övrigt redskap Eldskadad

3193 G205805 Västkullen Borr Oanvänd

3222 G42922 Västkullen Övrigt redskap Skära

3589 G5532 Västkullen Borr Använd (?)

3728 F51449 Östkullen Övrigt redskap Skära

3782 A8388 Västkullen Övrigt redskap Oanvänd

3887 F39149 Torpområdet Avslag Oanvänd

4114 G22679 Västkullen Övrigt redskap Använd (?)

5214 G46142 Östkullen Avslag Pryl (?)

Figur 110. Summering av resultaten från slitspårsanalysen. 

Figure 110. Summary of the results of the lithic analysis.
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bearbetats i mindre omfattning även på andra ytor 
men det är främst i detta område som bearbetning
en skett. Materialet indikerar att det varit fråga om 
finare bearbetning och uppskärpning främst, inte 
någon storskalig avslags- eller verktygsproduktion.

Flintredskap
De formella redskapen och retuscherade avslagen 
återfanns nästan uteslutande på kullarna (fig. 113, 
114). De konventionella redskapen, retuscherade 
flintorna, brukade avslag och kärnor utgjorde 17 % 
av antalet flintföremål.

Två avslag med retusch som tolkats som borrar 
påträffades på den västra kullen. Borren F3193 är 
ett delat avslag som retuscherats vid basen och på

Fig 2.7. a: Plattformsmetod. b: Rlattformskärna.Teckningar: Franciska Sieurin- 
Lönnqvist, skala I. I.- a: Freehand-platform method of reduction, b: Platform 
core. Drawings: Franciska Sieurin-Lönnqvist. Scale 1:1.

Fig 2.8. a: Bipolar metod, b: Bipolär kärna.Teckningar: Franciska Sieurin- 
Lönnqvist. Skala I: I. - a: Bipolar-on-anvil method of reduction, b: Bipolar core. 
Drawings: Franciska Sieurin-Lönnqvist Scale 1:1.

Fig 2.9. a: Städmetod. b: Städkärna.Teckningar: Franciska Sieurin-Lönnqvist.
Skala I: I. - a: Platform-on-anvil method of reduction, b: Platform-on-anvil core. 
Drawings: Franciska Sieurin-Lönnqvist Scale 1:1.

Figur m A, Plattformsmetod, Frihand. B, Städme
tod. C, Bipolar metod (illustration: Franciska Sieurin- 
Lönnqvist. Ur: Lindgren 2004:37).
Figure 111. A. platform method, free hand, B. anvil 
method, C. bipolar method

ena sidan av distalen där en spets formats. En al
ternativ tolkning är att det är en del av ett trasigt 
redskap. Slitspårsanalysen visade inga bruksska- 
dor. Den andra borren (F3589) är tillverkad av ett 
mindre knubbigare avslag där ena kanten av dista
len retuscherats till en spets (fig. nsd). Slitspårs
analysen visade att avslaget var eroderat och inga 
bruksskador kunde ses.

En kärna och ett avslag som slitspårsanalysera- 
des hade brukskador efter att ha använts som pryl/ 
stickel på mjuka material. Kärnan är pyramidfor- 
mad och ca 20 mm stor medan avslaget endast var 
5x5 mm stort och har bruksretuscher. Liknande 
verktyg har setts i kvarts på Högmossen daterade 
till mellanneolitikum (Björck m.fl. i 2007). Ett 
fragment av ett retuscherat avslag hade bruksska
dor men vilken typ kunde inte identifieras.

Fem flintartefakter registrerades som skrapor 
på Ryssgärdet, två är intakta, två är defekta och 
en är endast fragmentariskt bevarad. Av de fem 
skraporna slitspårsanalyserades fyra varav tre hade 
bruksskador (fig. 110). Skrapan F3 påträffades på 
den västra kullen, slitspårsanalysen visade att den 
använts som skrapa på ett mjukt organiskt mate
rial. F847 som påträffades på område B i kulturla
gret A38743 var oanvänd. Skrapan är tillverkad av 
ett stort uppfriskningsavslag och när den retusche
rats har eggen gått sönder på ett ca 10 mm stort 
område p.g.a. att avslaget varit för tunt. Huruvida 
den kastats därför att den setts som misslyckad el
ler om den lagts i ett förråd för att sedan glömmas 
bort är svårt att säga men skrapan är 45x60 mm 
stor och av Hinta av god kvalitet så det sistnämnda 
får ses som det troligaste. Slitspårsanalysen visa
de att F1297 som framkom i Hus 11 varit använd 
men p.g.a. erosion kunde det inte bestämmas på 
vilket sätt och på vilket material. Skrapan får ses 
som något osäker då den skiljer sig från de övriga 
genom att den har en mindre eggvinkel, saknar 
cortex och har en långsmal form medan övriga är 
relativt runda. På den västra kullen i kulturlagret 
A13303 påträffades en defekt skrapa (F1668) som 
brutits av i bakänden. Ingen slitspårsanalys har 
gjorts men formmässigt liknar den F3. I Hus 9 på 
östra kullen hittades ett fragment av eggdelen till 
en skrapa. Delen har medvetet slagits av från en 
skrapa och kan vara en rest från att man försökt
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t.ex. reparera en trasig skrapa. Eggdelen visade 
bruksspår efter att ha använts som skrapa eller såg 
på ett hårt material, t.ex. horn eller ben.

Slitspårsanalysen visade att två flintartefakter 
(F3222 & F3728) som ursprungligen registrerats 
som skrapor i själva verket var skäror av en ny typ 
(fig. 115). De haren enhetlig storlek på ca 55x35 mm 
och är ca 5 mm tjocka. Vad som skiljer dem från de 
övriga skraporna är att skarorna skapats av tunna 
plattformsavslag som sedan flathuggits. Även platt
formarna har flathuggits så hela skäran fått en jämn 
tjocklek. Avslagen har sedan retuscherats runt om 
bortsett från proximalen. Slitspårsanalysen visade 
att skarorna varit skaftade vid distalen och att de 
vänts i skaftningen då flera sidor använts. En skära 
återfanns ca 3 meter öst om Hus 11 i kulturlager 
A7417 på västra kullen, den andra påträffades i den 
södra vägglinjen till Hus 9. Slitspårsanalysen kunde 
visa att de utan tvivel använts för att skära vegeta- 
bilier men inte vilken typ av vegetabilier.

Fem föremål är klassificerade som övriga red
skap, en av dessa är sannolikt ett ämne för en sen- 
neolitisk pilspets och tas upp nedan tillsammans 
med övriga pilspetsar. De fyra övriga föremålen 
är retuscherade och/eller formade avslag som san
nolikt fungerat som redskap men funktionen varit 
svår att bestämma utifrån formen. Tre av dessa 
slitspårsanalyserades, F2879 var eldpåverkad och 
inga bruksskador kunde ses, F3782 uppvisade inga 
bruksskador medan F4114 har osäkra bruksskador. 
F1229 som är registrerat som ett övrigt redskap 
och påträffades på kullen på område B är en ca 
10x5 mm stor bifacialt bearbetad bit. De bifacialt 
bearbetade ytorna uppvisar vad som sannolikt är 
kiselglans vilket gör att det kan vara ett fragment 
från en bifacialt slagen skära. Denna typ av skäror 
förekommer under senneolitikum och äldre brons
åldern (Segerberg 1975:172, Vang Peterseni999).

Eldslagningsflintorna fanns uteslutande på de 
båda kullarna medan spår från eld fanns över hela 
boplatskomplexet. Här är det svårt att avhålla sig 
att fundera över 0111 det funnits en kontroll av el
den där den varit utryck för makt och den ritu
ella världen. Tekniskt verkar eldslagningsflintorna 
vara tillformade små noduler då de flesta har krus- 
ta kvar. De väger i snitt 12 gram med en variation 
mellan 9-17 gram. Formmässigt och storleksmäs-
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Figur 112. Bearbetsningsmetodplottat mot olika 
föremål från bearbetningen av flinta.

Figure 112. Method of plotted against different objects 
from flint preparation.
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Figur 113. Flintredskapens fördelning på de olika 
delområdena

Figure 113. Distribution of flint tools in the different 
sub-areas.
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A

Figur 114. Spridningsbild över de formella redskapen, avslag med retusch och använda oretuscherade avslag på 
Ryssgärdet.
Figure 114. Distribution of proper tools, retouched flake and used unretouched flakes at Ryssgärdet.
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sigt liknar de varandra och man tycks ha haft en 
eftersträvad bild av eldslagningsflintorna (fig. 116, 
117). Det skall nämnas att de enda två kristianstads- 
flintorna var eldslagningsflintor. Under stenålder 
och bronsålder slogs flinta mot pyrit/svavelkis för 
att sedan under järnåldern ersättas med eldstål 
som slogs mot kvartsit eller flinta. Eldslagning 
på detta vis fortlevde fram till 1800-talets mitt då 
stryktändstickan tog över (Engström lpSgnaof.). 
På Ryssgärdet har endast eldslagningsflintan på
träffats, inga pyritstenar eller eldstål framkom.

Pilspetsar
På Ryssgärdet påträffades sex pilspetsar av flinta, 
fem på västra- och en östra kullen (fig. 118, 119). 
Utöver dessa framkom även ett bifacialt bearbetat 
avslag som sannolikt är medialdelen av en pilspets 
och ett ämne för en senneolitisk pilspets som var 
svallad. Bägge föremålen påträffades i kulturlagret 
A7417 på västra kullen. Tre pilspetsar är helt bi
facialt bearbetade. Dessa liknar närmast de syd- 
skandinaviska lansettformade spetsarna men har 
en mindre urnypning i basen än normalt och är 
troligen importerade. Två är tryckta med en tek
nik som användes både i denna region och i södra 
Sverige men av en ovanligt hög kvalitet för regio

Figur 115. a. SkrapaFi2ęy, b. skära F3222 och c. 
F]y28 notera hur skarorna flathuggits för att få en bra 
skärande egg. d. BorrFyySę, e. avslagFioę2 ochf 
F5214. a. skala 1:1. b. skala 1:2, c. skala 1:2, d. skala 1:1, 
e. skala 1:1, f. skala: 1:1 (teckning: Richard Holmgren. 
©ARCDOC).

Figure 115. ScrapersFj, Fi2ęy andFięy8, sickles 
F3222 andF]y28. Note how the sickles have been pres
sure flaked to achieve a good cutting edge. Drill F3589, 
flakes F2CQ2 and $214, core fragment Fi 5 y 3 and possible 
blank for an arrow-head F2444.

nen. En pilspets är tillverkad av en väldigt enkel 
tryckteknik och är troligen lokalt tillverkad.

Fyra av pilspetsarna är hela, en saknar en bit av 
basen och en har gått av på mitten med baspartiet 
kvar. Apel påpekar i sin avhandling att vid fynd 
av trasiga pilspetsar är det vanligast att basen är 
den del man finner, detta tolkas som att pilspetsen 
gått av när den träffat bytet och basen som varit 
innefattad i skaftningen tagits tillbaka till boplat
sen för att montera en ny spets (Apel 2001:221). 
För att vara boplatsfynd och inte fynd i gravar så 
är det ovanligt många hela spetsar som påträffats 
på Ryssgärdet. På östra kullen påträffades en pil
spets, denna var triangulär och inte lansettformad. 
Pilspetsen påträffades i kulturlager A38743, i lager 
tre som hör till period IV. Detta gör spetsen till 
ett relativt sentida fynd av denna typ. Intressant 
också att de lansettformade pilspetsarna återfanns 
på västra kullen medan den triangulära pilspetsen 
framkom på östra kullen som tolkas som en se
nare fas. Att det är fler pilspetsar i flinta på det 
tidigare området kan måhända ses som att flintans 
betydelse minskat. Fynd av lansett/hjärtformade 
pilspetsar har gjorts på boplatser och i gravar da
terade från senneolitikum fram till bronsåldern 
period V. Lansett/hjärtformade pilspetsar är säll-
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Längd (mm) bredd (mm) tjocklek (mm)
medelvärde 4 21 11

Min-max 32-49 17-26 7-16

Figur ii6. Storleksfördelningför eldslagningsflinta. 

Figure ii<5. Distribution ofsize for flint strike-a-light.

synta i gravkontexter under bronsåldern medan de 
är betydligt vanligare under senneolitikum, men 
detta beror sannolikt mer på förändringar i gravri
tual än på pilspetsarnas användningstid (Forssan- 
der i95p:iÓ5ff; Segerberg ip75:i72f.).

Flintyxa och flintdolk
En del av en flintdolk återfanns i det nordöstra 
hörnet av Hus 15 på den södra flacken. Endast 
övergången mellan skaftet och bladet är bevarat 
och dolken är bränd. Dolkfragmentet är från en 
dolk av Forssanders typ II eller VI, vilka kan da
teras till senneolitikum I (2350-1950 f.Kr.) respek
tive bronsåldern period I (1700-1500 f.Kr.), men 
dolken kan naturligtvis ha varit i cirkulation un
der en betydligt längre tid (Apel 200i:204ff.). Ett 
avslag från en slipad yxa påträffades på område F 
mellan Hus 15 och Hus 18. Avslaget är bränt och 
för litet för att kunna avgöra vilken typ av yxa 
det kommit från. Slipade flintyxor går ur bruk i 
början av bronsåldern samtidigt som bronsyxorna 
börjar användas på bred front (Karlenby 2002:26,

Figur 117. Eldslagningsflinta funnen på Ryssgärdet. 

Figure 117. Flint strike-a-light found at Ryssgärdet.

60, H4ff; Vagn Petersen ippp:ioi)(fig. 120).
Materialet är litet men möjligen kan man se en 

åtskillnad på Ryssgärdet mellan det specialiserade 
hantverket och det rituella som tagit plats på kul
larna och de mer personliga statussymbolerna i 
form av flintdolken och den slipade flintyxan som 
deponerats på det sydvästra husområdet. Nämnas 
skall också att en dolk och en skrapa hittades depo
nerade i en vattenhåla ca 500 meter syd om Ryss
gärdet, Onslunda 3:1, och en dolk påträffades i en 
uppodlad våtmark vid Tensta-Forsa 3:2, ca 2 km 
söder om Ryssgärdet (i samma område framkom 
även en eggdel till en enkel skafthålsyxa, ett bryne 
och flintfragment), vilket visar en helt annan fynd
kontext (fig. 121). Dolken från Forsa 3:2 är sanno
likt av Forssanders typ VI och har blivit omarbetad 
av någon som inte behärskar bifacial teknik utan 
enbart tryckretuscherat sidorna vilket gett den dess 
spjutspetsliknande form. Både i norra och södra 
Sverige behärskades denna teknik under denna pe
riod så dolken har sannolikt blivit lokalt omarbe
tad. Dolken från Onslunda 3:1 är också av Forssan- 
ders typ VI men av annan undertyp än dolken från 
Forsa 3:2. Vanligen användes skaftet på denna typ 
som eldslagningsflinta. Dolkar av typ VI dateras 
till bronsålderns period I (Apel 200i:248ff.). Skra
pan från Onslunda 3:1 har sannolikt ursprungligen 
varit en dolk som omarbetats till en spjutspets 
som när den gått sönder till sist omarbetats till en 
skrapa (fig. 121) (muntlig information, Jan Apel, 
SAU). Detta visar vilket värdefullt material flintan 
varit i regionen. Dessa fynd var hela och obrända 
vilket möjligen visar olika sätt att deponera före
mål, skilda endera i tid eller syfte. Apel ser flintbe
arbetningen i Mälardalen som styrd av starka kon
ventioner i form av råmaterial vilket får till följd 
att man aldrig når den hantverksskicklighet som 
nås både i norr och söder. Eftersom goda råmateri
al som hälleflinta finns lokalt så finns förklaringen 
i att flintan hade en viktig symbolisk roll i bronsål
dersamhället i Mälardalen (Apel 2ooi:327fi).

Bössflinta
Tre stycken bössflintor påträffades på Ryssgärdet. 
Två bössflintor återfanns i kulturlagret A20511 på 
den östra kullen. Den ena bössflintan (F2941) är 
av fransk typ och kan sekundärt ha använts som
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Figur ii8. Pilspetsar a. F4, b. F58, c. Fp 2, d. F378 
och e. F] 5 6 q. Skala 1:1 (teckning: Richard Holmgren. 
©ARCDOC).

Figure 118. Arrow-heads a. F4, b. F58, c. F512, d. 
F378 and e. F^óę.

eldslagningsflinta. Den kan dateras till slutet av 
1700-talet -1800-talets mitt. Intressant här är att 
fransk bössflinta är relativt ovanlig i Sverige men 
var vanligt förekommande i Ryssland. Den andra 
(F2013) är av en äldre typ som förekommer mellan 
ca 1643-1750. Den tredje bössflintan är av samma 
typ som F2013 och påträffades på slätten ca 6 me

ter väst om Hus 18. De två sistnämnda fl in torn a 
är troligen lokalt tillverkade (Engström 1983:124^ 
muntlig referens: Johan Engström, SFHM). Dessa 
bössflintor skall troligen sättas i samband med det 
torp kallat Rysstorpet som låg centralt på under
sökningsområdet. Torpet finns med på en ägomät
ning över Onslunda från 1739 för att sedan vara

Fyndnummer Fyndinsam- Fragmente- Längd (mm) Bredd (mm) Tjocklek Övrig
lingsområde ringsgrad (mm) kommentar

4 Västkullen Intakt 38 21 5 Hjärtformig

58 Västkullen Intakt 36 13 4 Hjärtformig

378 Västkullen Defekt 24 14 4 Hjärtformig

512 Västkullen Intakt 41 16 5 Hjärtformig

823 Östkullen Komplett 25 9 4 Trekantig

3569 Västkullen Komplett 29 17 3 Enkel tryckretusch

Medelvärde 34 15 4

Figur 119. Pilspetsar med urnupen bas. 
Figure 119. Arrow-heads with concave bases.
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borta på storskifteskartan från 1760-1761 då en
dast åkrarna är kvar (Eriksson & Östling 2004:7).

Figur 120. Dolkfragment F2509. Skala 1:1,5 (teck
ning: Richard Holmgren. ©ARCDOC).

Figure 120. Dagger fragment F2509.

Kvarts
Sammanlagt hittades 109 fynd av kvarts med en 
vikt av ca 5,4 kg av vilken ett råämne står för ca 
4,75 kg. Fynden utgörs av ett råämne, elva kärnor, 
79 avslag och 18 splitter. De två vanligaste meto
derna på platsen är bipolär- och plattformsmetod, 
där den förstnämnda är något vanligare. Enstaka 
fall av städmetod kan också ses men då den är svår 
att särskilja från de andra metoderna får närva
ron ses som osäker (hg. 122). Kvartsen påträffades 
främst på de två kullarna och då allra mest på den 
västra kullen. På den övriga ytan finns det spridda 
förekomster på alla områden utom på moränhöj
den i söder och järnåldersboplatsen.

Ett möjligt råämne för kvarts påträffades på den 
sydvästra delen av slätten. På en större moräns
ten fanns en kvartsåder med skarpa ytor. Ingen 
kvarts i övrigt hittades i närheten så om råämnet 
har utnyttjats för att utvinna kvarts så har detta 
skett på annan plats. Kärnornas spridning följer 
kvartsens allmänna spridning på undersöknings
området. Den största mängden kärnor påträffades 
på västra kullen. Här återfanns fem kärnor: 3-6 
meter sydväst om Hus 11 hittades tre kärnor och 
två kärnor låg öster om huset varav en låg i ett 
stolphål, A6201.1 det sydöstra hörnet av Hus 9 på 
den östra kullen påträffades en kärna strax öst om 
huset påträffades ytterligare en kvartskärna. Cen
tralt på torpområdet återfanns en kvartskärna i 
nedgravningen A13410. Nedgravningen är osäker 
och möjligen recent. På den norra delen av slätten 
påträffades en kvartskärna. Slutligen så framkom 
två kvartskärnor på den nordöstra delen av slätten. 
Även spridningen av avslag följer den generella 
bilden, 51 avslag påträffades på den västra kullen 
med fokus på den östra delen, tio avslag fram
kom på den östra kullen och 18 avslag påträffades 
jämnt spritt på den övriga ytan. Ett kvartsavslag 
framkom i skärvstenshögen A802 på norra delen 
av slätten. Av splittren hittades 13 på den västra 
kullen och fem splitter låg på den resterande ytan. 
På den västra kullen var splittren främst koncen
trerade på den östra delen av kullen.
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Spridningen av kärnor, avslag och splitter indi- 
kerar att kvartsen främst bearbetats på den västra 
kullen, men även kring husstrukturerna på torp
området och slätten har bearbetning skett men i 
mindre skala. När det gäller den östra kullen så 
uppvisar kvartsen samma tendenser som flintan, 
att färdiga redskap och avslag tagits till kullen och 
att bearbetningen inte skett på plats, åtminstone 
inte i någon större omfattning.

Sammanfattning och tolkning
På Ryssgärdet har en för mellansvenska mått mätt 
stor mängd flinta påträffats men även kvarts och 
bergart har framkommit. Likheter finns med andra 
bronsålderboplatser i Mälardalen t.ex. gällande rå
material, föremålskategorier som löpare, underlig- 
gare, fragmenterade skafthålsyxor och flintredskap 
gjorda av avslag. Endast ett fåtal artefakter kan 
dateras relativt snävt, hit hör dolkar na och minia
tyryxan vilka kan placeras i bronsålderns period I 
respektive II/IV. Ser man till den generella bilden 
av det övriga materialet så är det en stor mängd av 
detta som är som vanligast under senneolitikum 
och äldre bronsålder, hit hör lansettspetsar, sen- 
neolitiskt spetsämne i flinta, bifacial skära, slipat 
flintyxfragment och en pilspets i älvdalsporfyr. 
Här bör hållas i minne att gällande de bifacialt 
bearbetade artefakterna kan det vara en skev bild 
skapad av en förändring i gravritual under äldre 
bronsåldern som gör att de saknas under mel
lersta bronsåldern i daterbara gravar (Forssander 
i95p:ić>5ff; Segerberg lpyy.iyzf.). Förekomsten 
av stenmaterial kan delas in i tre tydliga områden 
som även framträder topografiskt, de två kullarna 
och flacken söder om dessa. Den västra kullen har 
det rikligaste materialet och det är här det finns 
tydliga spår efter tillslagning av flinta och kvarts. 
Båda kullarna har retuscherade flintredskap som 
använts som skrapor, sågar, sticklar och skäror. 
Slitspårsanalysen kunde även visa att olika mate
rial bearbetats, både mjuka och hårda. Sannolikt 
har de använts för skinn, trä, horn och benbear
betning. Av stort intresse var att slitspårsanalysen 
visade att två flathuggna avslag som kanterna re
tuscherats på, använts som skäror för vegetabilier. 
Denna typ av skäror har inte kunnat påvisas förut

Figur 121. Överst ses dolk från Tensta-Forsa 3:2, 
Tensta socken, nederst ses dolk och skrapa från Flotä, 
Onslunda ]: 1, Tensta socken (foto: Bertha Amaya).

Figure 121. Above a dagger from Tensta-Forsa 3.2, 
Tensta parish. Under a dagger and a scraper from Flotä, 
Onslunda 3.1, Tensta parish.

Avslag Kärnor
Bipolär 18 2

Plattform 12 2

Städ 3 1

Figur 122. Fördelning mellan olika metoder för bear
betning av kvarts.

Figure 122. Distribution ofvarious quartz knapping 
methods.
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Figur 123 .Ej brukad skrapa i flinta (F847). Skala 1:1 
(teckning: Richard Holmgren. ©ARCDOC).
Figure 123. Unused flint scraper (F847).

men i och med denna studie kommer troligen fler 
att påträffas. Utöver dessa skaror fanns även ett 
fragment från en bifacialt slagen skära. Två skäror 
påträffades på östra kullen och en på västra kul
len. Eldslagningsflintorna påträffades uteslutande 
på de båda kullarna vilket kan knyta skapandet av 
eld till dessa. På kullarna återfanns även de flesta 
brynena och slipstenarna vilka kan ha använts för 
att slipa t.ex. bergart, ben och bronser. Även gäl
lande yxfragment från bergartsyxor var kullarna 
den vanligaste fyndplatsen, nämnas skall även att 
en borrtapp från en bergartsyxa hittades på den 
västra kullen. Då yxorna är fragmenterade har de 
sannolikt varit bruksyxor som splittrats vid an
vändning. Glättstenar som kan ha använts vid ke
ramiktillverkning påträffades främst på den östra 
kullen. Slutligen bör även de två skålgropsstenarna 
på den västra kullen nämnas, vilka kan ha använts 
t.ex. som borrpress eller för att göra upp eld. Slit- 
spårsanalysen visade också att vackert retuschera
de skrapor troligen inte varit använda. Dessa har 
påträffats i samma område som de brukade, uppe 
på de bägge kullarna. Två av de oanvända redska
pen påträffades i kulturlagren på västra- respek
tive östra kullen medan ett av redskapen återfanns

i en osäker blockgrav (A8388) på västra kullen, då 
graven är placerad på äldre kulturlager får kontex
ten ses som osäker. Dessa kan tolkas som ett för
råd som kontrollerades och distribuerades centralt 
och/eller som offer.

Sammantaget ger detta en bild av hur man 
koncentrerat tillverkningen av stenredskapen till 
främst den västra kullen och att dessa mer spe
cialiserade stenredskap sedan använts för olika 
hantverksaktiviteter på de bägge kullarna. Då 
skarorna sannolikt använts vid fälten och eld an
vänts även på andra delar av boplatsen tycks det 
som man har haft en gemensam förvaring av vissa 
typer av föremål. På det södra flackområdet där de 
flesta husen och större skärvstenshögarna är loka
liserade finns det främst spår från vardagslivet och 
enklare stensmide. Några kärnor och lite splitter 
antyder att en del tillformning och tillslagning 
skett här men i liten omfattning. Alla avslag här är 
oretuscherade och få redskap hittades här. Däre
mot hittades den övervägande delen av löpare här. 
Troligen har främst enklare hantverk skett här där 
inga specialistverktyg behövts och det är främst 
här säd och vegetabilier malts. Spridningen av 
avslagen indikerar att det inte funnits en speciell 
yta där hantverket tagit plats utan att man utfört 
arbetet där det varit mest praktiskt. På denna del 
av boplatsen påträffades även ett dolkfragment, 
ett fragment av en slipad flintyxa och en minia
tyryxa. Dessa föremål skulle kunna representera 
personliga prestigeföremål som lämnats vid bo
platshusen när de gått sönder istället för på de ge
mensamma ytorna.

Om man gör en utblick dels på bronsåldersplat- 
ser i närområdet och dels mot de södra delarna av 
landet kan vissa generella skillnader ses. På de tre 
boplatserna i Mälardalen har flintan varit utnyttjad 
i högre grad med en betydligt större andel av red
skap och föremål. Detta är föga förvånande då man 
i Skåne haft en helt annan tillgång på flinta. Jämför 
man de tre platserna i Mälarområdet kan man se att 
Ryssgärdet har betydligt fler bifaciala spetsar, eld- 
slagningsflintor och redskap. Detta kan ses som att 
boplatserna till viss del har haft olika funktion eller 
bas i försörjningen, där Ryssgärdet då skulle ha haft 
en högre grad av hantverk (fig. 124, 125).

Om man sedan jämför bergartsföremål så ser
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man åter igen en skillnad mellan norr och söder. 
Här kan man se en tydlig dominans av användan
det av bergartsföremål i Mälardalen, även här kan 
tillgången av råmaterial spela en viss roll men i 
bristen på t.ex. löpare får nog förklaringen sökas 
på annat håll. Dels kan förklaringen ligga i vilka 
ytor som grävts, på Ryssgärdet låg löparna främst 
i det mindre fyndtäta boplatsområdet men det kan 
även vara att odling haft en mindre roll på de två 
södra boplatserna. Även mellan de tre boplatserna 
från Mälardalen kan skillnader ses, där Vrå och 
Ryssgärdet dominerar nästan alla typer av berg
artsföremål vilket stärker bilden av Ryssgärdet 
som en plats med ett rikt hantverk (ńg. 126). Sten
materialet på Ryssgärdet visar även att man haft 
kontakter både mot norr och söder. Pilspetsen i 
älvdalsporfyr som kommer ifrån Dalarna har san
nolikt kommit via Dalälven ner till Gävle trakten 
för att sedan transporteras via kusten söderut för 
att slutligen via Mälaren komma till Ryssgärdet. 
Om detta skett i flera mellanled eller direkt går 
inte att säga men den visar att det fanns möjlighet 
att utbyta både handelsvaror, sociala kontakter 
och idéer. Flintan som både bearbetats lokalt och 
kommit som färdiga redskap i form av pilspetsar 
och dolkar visar på kontakterna mot söder. Här är 
handelsvägen svårare att återge men visar ändå att 
utbyte i bägge riktningar kunnat äga rum. Sam
mantaget visar detta att man har haft kontakter 
och aktivt skaffat nyheter genom handelsutbyte 
med stora områden. ■
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Avslag 32 22 1022 1644 163

Splitter 3 0 15 0 11

Kärnor 4 0 56 79 2

Spån 0 0 13 1 0

Knacksten 0 0 5 0 0

Övrig flinta 12 22 511 820 6

Summa 51 44 1622 2544 182

Multifunktioneilt redskap 0 2 0 0 7

Miniatyryxa/mejsel 0 1 0 0 0

Kniv 1 2 0 0 0

Skrapor 7 6 9 15 5

Borrar 3 0 3 26 2

Skära 0 1 0 6 2

Lövkniv 0 0 2 0 0

Avslag/spån m retusch 4 1 0 70 0

Eldslagningsflinta 0 0 2 12 8

Summa 15 13 16 129 24

Dolk 0 1 0 0 1

Flath. pilspets 2 2 0 0 6

Slipad yxa 0 0 0 0 1

Summa 2 3 0 0 8

Totalsumma 68 60 1638 2637 214

Figur 124. Förekomst av olika flintarte fakter på Vrå, 
Annelund, Södra Sallerup 15C, Hötofta 4 & 18, och 
Ryssgärdet.

Figure 124. Distribution of different categories of flint 
from Vrå, Annelund, Södra Sallerup 14C, Hötofta 4 &
18 and Ryssgärdet.
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RyssgärdetSödra Sallerup 15C Hötofta 4 &Annelund

□ Övrig bearbetad flinta 

g Redskap

■ Bifaciala artefakter/yxor

Figur 125. Fördelningen för olika baskategorier av flinta från Vrå, Annelund, Södra Sallerup I14C, Hötofta 4 & 
18, och Ryssgärdet.
Figure 125. Distribution of different categories of flint from Vra, Annelund, Södra Sallerup ?iyC, Hötofta 4 & 18 
and Ryssgärdet.
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Figur 126. Fördelning av bergart från Vrå, Annelund, Södra Sallerup 15C, Hötofta 4 <& 18, och Ryssgärdet. 
Figure 12Ó. Distribution of rock categories from Vrå, Atinelund, Södra Sallerup 15C, Hötofta 4 & 18 and Ryssgärdet.
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Analys av materialet från 
Ryssgärdet i Onslunda, 
Tensta socken i Uppland
Helena Knutsson

2005 fick jag i uppdrag från UV Gal att undersöka 
en del av det stenmaterial som hittades vid under
sökningen av Ryssgärdet. Analysens syfte var att 
fastställa vilken användning dessa föremål har haft 
med hjälp av mikroskopundersökning av slitytorna.

Tillverkningsmetoderna har undersökts av 
Karl-Fredrik Lindberg, men jag kommer att kom
mentera vissa former som förut inte varit morfo- 
logiskt eller teknologiskt definierade som redskap, 
och troligen tillverkats med avsikt att användas för 
speciella ändamål.

Denna rapport består av en lista och en tabell 
med bestämningar av de undersökta föremålen. En 
tolkning av de funna mönstren diskuteras sedan.

Lista över de analyserade artefakterna
Fnr 3
Rensfynd definierat som skrapa.
Bruksskador: mikroretuscher både utgångna och 
avbrutna, fläckvis glans längs eggranden, glans
stråk upp till 3 mm bakom eggen fläckvis rundad 
egg, enstaka repor. Linjära strukturer snett mot 
eggen (ca 6o°).
Tolkning: skrapande verktyg använt på mjukt 
organiskt material (möjligen animaliskt). Använt 
mest/framförallt på högra sidan (sett från motsi
dan). Efter användning omretuscherat.

Fnr 13
Rensfynd definierat som skrapa.
Bruksskador: Två fläckar med eroderat utseende 
på avspaltningssidans proximala del, vid slagplatt
formen.
Tolkning: oanvänd.

BAKGRUNDSFAKTA

Kulturlagerfynd definierat som skrapa. 
Bruksskador: Fläckar av stenglans på några stäl
len längs skrapeggen. Fläckar av ytförändringar 
genom erosion i marken (grå matt gropig belägg
ning med främmande partiklar)
Tolkning: oanvänd, med spår av eggtillverkning 
med stenhammare.

Fnr893
Kulturlagerfynd definierat som avslag. 
Bruksskador: Motsidan kraftigt påverkad av ero
sion, grå gropig matt beläggning med främmande 
partiklar, många linjära strukturer i många olika 
riktningar. Avspaltningssidan uppvisar en helt 
färsk yta.
Tolkning: Fyrkantigt avslag tillverkat av en 
strandnodul eller dylikt råämne. Formen på 
avslaget och den färska ytan på avspaltningssidan 
leder till slutsatsen att det rör sig om sentida fynd, 
förslagsvis bössflinta.

Fnr 1297 (se fig. 115)
Kulturlagerfynd definierat som skrapa. 
Bruksskador: På flera partier av avspaltningssidan 
inklusive den del som är bearbetad till en konkav 
skrapegg förekommer grå gropig matt glans med 
främmande partiklar. Högre belägna partier i to
pografin är nerrundade. Även eggranden på den 
konkava skrapeggen uppvisar en sådan rundning. 
Inga andra tydliga strukturer har hittats på ytan. 
Tolkning: Skrapeggen tycks ha varit använd, men 
det är omöjligt att bestämma på vad och i vilka 
riktningar. Erosionen har förändrat (?) skadorna.

Fnr1560
Kulturlagerfynd definierat som avslag. 
Bruksskador: Hela slagplattformen är täckt av kraf
tiga erosionsspår, i form av matt, grå, gropig glans. 
Där finns också på dessa erosionsspår liggande spår 
av bearbetning med stenhammare, i form av långa 
stenglanssträck. På resten av föremålet uppvisar 
ytorna inga förändringar utom några eventuella 
små vita patinafläckar synliga med blotta ögat. 
Tolkning: Föremålet är tillverkat av en strandno
dul från mitten av en produktionsserie, eftersom

Fnr 847 (se fig. 123)
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Fm 2013

Figur i 3 <5. Fi 575. Skala 1:1 (teckning: Richard Holm
gren. ©ARCDOC).

Figure 136. Fi 573. Scale 1:1 (drawing: Richard 
Holmgren. ©ARCDOC).

motsidan inte uppvisar erosionsspår. Men det har 
inte använts.

Fnrl573
Rensfynd definierat som kärna.
Bruksskador: Det mest tydliga tecknet på detta fö
remål är makroskador. Det finns många helt eller 
delvis ursplittrade retuscher och luftfickor på av- 
spaltningsytorna. Bruksskador finns bara på en av 
spetsarna, en ljus glansfläck med gropar och några 
repor på yttersta spetsen bara ca 100 my bred. 
Tolkning: Möjligen kan spetsen ha använts till att 
skrapa eller peta i något mjukt material. Men ytan 
är så liten att tolkningen kan anses mycket osä
ker. Om tolkningen är riktig, finns det en likhet 
med bruk av redskap i lokala material (framförallt 
kvarts) (se Knutsson 2004)

Fnr1978
Kulturlagerfynd definierat som fragment av skrapa. 
Bruksskador: Den retuscherade eggen är helt 
nerrundad med ljus - vit, slät glans, fläckvis upp
trädande, fläckvis böljande fläckvis alldeles platt. 
De förekommande strukturer är gropar och stora 
mängder repbildningar, mest djupa smala V-for- 
made, alltifrån parallellt med till ca 45°mot egg
randen. På övriga åsar och kanter på redskapet 
både på avspaltningssidan och motsidan uppträ
der en grå matt pulvrig gropig glans och skador 
som härstammar från kontakt med annan sten, 
vita platta fläckar, linjärt ordnade.
Tolkning: Redskapet har använts som skrapa eller 
såg på ett hårt material, förslagsvis ben eller horn. 
Det är också påverkat av erosion.

Kulturlagerfynd definierat som övrigt redskap. 
Bruksskador: Motsidan kraftigt påverkad av ero
sion, grå gropig matt beläggning med främmande 
partiklar, många linjära strukturer i många olika 
riktningar. Avspaltningssidan uppvisar en helt 
färsk yta med ett flertal sprickor med luftfickor. 
Tolkning: Föremålet verkar vara gjort på samma 
sätt som fyndnummer 893. Men formen medger 
inte tolkning som bössflinta. Föremålet tolkas som 
oanvänt avslag, men kan förmodligen härledas till 
samma produktionsprocess som bössflintan.

Fnr 2092 (se fig. 115)
Kulturlagerfynd definierat som avslagsfragment. 
Bruksskador: Föremålet är fritt från förändringar 
av ytan förutom på yttersta spetsen av den distala 
delen. Där finns ett ca 0,5 mm långt bälte av grå, 
matt nerslipande gropig förändring som har i min
dre förstoring en viss linjäritet men saknar repor i 
400X förstoring.
Tolkning: De skador som konstaterats på spetsen 
kan vara odefinierbara bruksskador men förändrade 
av postdepositionella processer så att de inte går att 
klassificera. Min tolkning av redskapet vore då even
tuellt brukad som pryl eller annat spetsverktyg.

Fnr2291
Fynd från anläggning definierat som avslag. 
Bruksskador: Hela ytan visar upp kraftig erosion/ 
patina. Det förekommer mikrosprickor och kan
terna på stycket är avsprängda.
Tolkning: Detta är förmodligen fragment av ett 
större redskap som skadats genom eldpåverkan.

Fnr2445
Kulturlagerfynd definierat som övrigt redskap. 
Bruksskador: Hela ytan på redskapet är kraftigt 
belagd med en grå nerslitande repig gropig be
läggning/glans. Det har en mikrospånlik/borrlik 
form och är retuscherat längs både ena eggen och 
den proximala änden.
Tolkning: Det är omöjligt att separera några av 
skadorna på föremålet som härstammande från 
bruket av det. Jag tolkar det som ett tidigare bru
kat (?) strandsvallat redskap.
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Figur 137. F2445. Skala 2:1 (teckning: 
Richard Holmgren. ©ARCDOC).

Figure 137. F2445. Scale 2:1 (drawing: 
Richard Holmgren. ©ARCDOC).

Fnr2879
Kulturlagerfynd definierat som övrigt redskap. 
Bruksskador: Hela redskapet är belagt med kraf
tig erosion/patina. Det förekommer mikrosprickor 
och kanterna på stycket är avsprängda.
Tolkning: Detta är förmodligen ett mindre red
skap eller fragment av ett sådant som skadats ge
nom eldpåverkan.

Fnr 3193
Kulturlagerfynd definierat som borr. 
Bruksskador: Motsidan är så gott som helt täckt av 
krusta. Avspaltninsgsidan uppvisar inga identifier- 
bara bruksskador.
Tolkning: Ej använt avslag.

Fnr3222
Kulturlagerfynd definierat som skrapa. 
Bruksskador: Längs båda eggar och runt den dis- 
tala delen finns en välvande ljus slät glans som 
delvis fyller ut de mikroretuscher som kan hittas. 
I glansen ingår strukturer i form av gropar, gropar 
med kometsvansar och olika repbildningar. Glan
sen uppträder också i form av glanssträck som är 
väl synliga i mindre förstoringar. På ett par ställen 
har jag också kunnat konstatera att rester av det be
arbetade materialet finns kvar i glansen. Det fanns 
dock ingen möjlighet att identifiera dem. På den 
högra delen av distalanden av redskapet (sett från 
motsidan) finns ett område med vit flödande glans 
väl synligt på både mot- och avspaltningssidan. 
Tolkning: Detta redskap är utan tvekan brukat 
till skörd av vegetabilier, förmodligen något sädes
slag. Ytterligare undersökning i SEM skulle möjli

gen kunna bekräfta detta? Enligt de analyser som 
genomfördes av Juel Jensen på 1990-talet kan den 
vita flödiga skadan på ena sidan av distaländen 
tolkas som spår av skaftning (se Juel Jensen 1994: 
126). Dock har även den någon gång skaftade eg
gen använts till skörd. Formen på redskapet visar 
inte direkt att detta skulle kunna vara en skära (se 
den morfologiska bestämningen), men utifrån 
bruksskadebilden är det definitivt en sådan.

Fnr 3589 (se fig. 115)
Kulturlagerfynd definierat som borr. 
Bruksskador: Grå, grynig, oljig glans längs dis- 
tala delens eggrand. Ursplittringar är rena utan 
denna glans. Samma typ av beläggning har obser
verats även på den proximala delens motsida på 
upphöjda partier och spetsar. Den spets som antas 
vara borrdelen av redskapet uppvisar samma typ 
av glans, ingen repighet. Ursplittringar utan glans 
finns framförallt på denna del av redskapet. 
Tolkning: Det finns inga tecken på att redskapet 
använts som en slags pryl eller borr. Ursplittring
arna kan ha uppstått under eller efter utgräv
ningen. Den gråa oljiga glansen kan vara rest av 
bruksskada, men då visar den inte entydigt på 
någon speciell användning. Jag tolkar skadorna 
snarare som spår av erosion. Därför blir också de 
rena mikroretuscherna lättare att förstå som delar 
av postdepositionella processer.

Fnr 3728 (se fig. 115)
Kulturlagerfynd definierat som skrapa. Se även 
fnr3222
Bruksskador: Längs båda eggar och runt den
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distala delen finns en välvande ljus slät glans 
som delvis fyller ut de mikroretuscher som kan 
hittas. I glansen ingår strukturer i form av gro
par, gropar med kometsvansar och olika repbild
ningar såsom pärlformade repor, djupa rännor, 
i olika riktningar. Glansen uppträder också i 
form av glanssträck som är väl synliga i min
dre förstoringar. På ett par ställen har jag också 
kunnat konstatera att rester av det bearbetade 
materialet finns kvar i glansen. På distaländen 
av redskapet (sett från motsidan) finns ett om
råde med vit platt glans väl synligt på både mot- 
och avspaltningssidan. Motsidans yta är fläckvis 
täckt med en gråare glans som jag klassificerar 
som erosion. Den ligger både över och bredvid 
den vita flödande glansen
Tolkning: Detta redskap är utan tvekan brukat till 
skörd av vegetabilier, förmodligen något sädesslag. 
Redskapet har i likhet med Fm-3222 använts för att 
skära silikatrika vegetabilier, som t.ex. vass, gräs eller 
säd. Det är därefter eroderat. Den platta, släta vita 
glansen kan tolkas (enligt Juel Jenssen 1994:126) 
som sppår av skaftning. Redskapet verkar ha fung
erat på likartat sätt som skäran 3222. Liksom denna 
har den formen av ”skrapa”.

Fnr 3782 (sefig. 115)
Fynd från anläggning definierat som skrapa. 
Bruksskador: Den enda tydliga skadan på detta 
redskap är spår av hammarslag på några ställen av 
flathuggningen. Det förekommer en hel del oav
slutade ursplitringar (mikroretuscher) med luft
fickor längs med den flathuggna eggen.
Den oslagna ytan har ett patinerat utseende (med 
grå oljig, gropig och ljus(skinande) glans. 
Tolkning: Föremålet verkar vara ett tidigare i jor
den/vattnet deponerat avslag som bearbetats ge
nom flathuggnings teknik. Men inte färdigställts 
eller använts.

Fnr3887
Fynd från anläggning definierat som avslag. 
Bruksskador: Föremålet uppvisar fläckar av ljus
grå gropig glans, här och där efter eggarna och 
också på de få åsar uppkomna vid tillverkningen. 
Bara enstaka mikroretuscher och i övrigt mycket 
tunna och skarpa egg- och spetspartier.

Tolkning: Stycket är mycket tunt, med mycket tun
na eggar, vilket skulle vid användning medföra gan
ska kraftiga förändringar både på makro- och mik
ronivå alltså har det inte använts. De slumpmässigt 
förekommande fläckarna av glans tyder på att det 
varit utsatt frö fläckvis erosion.

Fnr4114
Kulturlagerfynd definierat som övrigt redskap. 
Bruksskador: Alla åsar på redskapet, liksom eggarna 
runt hela avspaltningssidan är täckta av en grå gro
pig pulvrig/dammig nerslipande glans med ett stort 
antal små glänsande/opaliserande partiklar. 
Tolkning: Möjligen kan nerrundningen av eggar
na vara rest från användningsskador. Det är dock 
svårt att separera detta från de skador som ligger 
på åsar som svårligen kunnat nyttjas. Med viss tve
kan tolkar jag redskapet som använt men senare 
kraftigt påverkat av postdepositionella processer.

Fnr 5214 (sefig. 115)
Kulturlagerfynd definierat som avslag. 
Brukskador: Avspaltningssidans skarpa eggsidor 
har flera lager och ställen med mikroretuscher. Den
na sidans distala del är täckt med metallisk grå glans 
med repor i alla riktningar och eggranden är alldeles 
rundad. Repor som förekommer i denna glans går 
åt alla möjliga håll och korsar varandra. Motsidans 
proximala del på plattformens framsida och också 
längs med åsarna är belagd med en grå dammig, 
pulvrig glans med många ljusa små partiklar i. 
Tolkning: Föremålet har varit utsatt för erosion. 
Men delar av skadorna kan komma från bruk på 
hud eller läder. Repigheten tyder på antingen att det 
ändå handlar om erosion eller att man använt före
målet som en slags roterande och skrapande pryl.

Diskussion och tolkning av 
materialet från Ryssgärdet
Sammanlagt 21 artefakter från Ryssgärdet har un
dersökts. De härstammar från flera olika kontexter, 
såsom rensning, kulturlager och olika anläggningar 
alla enligt utgrävarna på något sätt relaterade till 
bronsåldersbebyggelsen på platsen. De har också 
definierats morfologiskt eller teknologiskt till skrap- 
verktyg, borrar, avslag, kärna eller ”övriga redskap.

258 arkeologi E4 Uppland - studier • volym $



Fynd nr Morfologisk Bruksskador Kommentar
klassifikation klassifikation

3 skrapa skrapverktyg -

13 avslag oanvänt

847 skrapa oanvänt

893 avslag bössflinta (?) ej förhistorisk jfr. 2013

1297 skrapa använt (?)

1560 avslag oanvänt

1573 kärna pryl (?)

1978 skrapa skrapa och såg på ben/horn (-)

2013 övrigt redskap modernt avslag (?) ej förhistorisk (?) jfr. 893

2092 avslag använt(?)

2291 avslag eldskadat

2445 övrigt redskap strandsval lat

2879 övrigt redskap eldskadat

3193 borr oanvänt

3222 skrapa skära ny redskapsform

3589 borr använt (?) eroderat

3728 skrapa skära ny redskapsform

3782 skrapa oanvänt SN spetsämne (?)

3887 avslag oanvänt, eroderat

4114 övrigt redskap använt (?) eroderat

5214 avslag använt som pryl (?) eroderat

F i G u R 138. Tabell över klassifikationern a av de undersökta föremålen från Ryssgärdet. 

Figure 138. Classification table of the examined objects at Ryssgärdet.

Flertalet av redskapen uppvisar skador som 
kommer från erosion och patinering genom brän
ning eller marklagring. Ibland är det svårt att av
göra om man ser verkliga bruksskador eller om 
det rör sig om just denna typ av patinering.

Några intressanta iakttagelser har dock gjorts. 
Det finns i materialet två föremål som kan defi
nieras som ny tidigare okända redskapsform. De 
utgörs av stora flata avslag slagna med hård teknik 
och retuscherade till skrapeggar. De har dock bru
kats som skaror och förmodligen varit skaftade.
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De har brukats på båda eggarna, vilket tyder på att 
man också vänt dem i skaften.

Det finns också ett påbörjat arbete till en flathug- 
gen spets av senneolitisk form. Dessutom finns två 
föremål som jag skulle vilja definiera som ”moder
na”, det ena förmodligen bössflinteämne, det andra 
eventuellt från samma kärna men ett enkelt avslag.

Som syns av den ovanstående tabellen samman
faller klassificeringarna mellan den morfologiska 
och den bruksskadedefinierade gruppen i två fall. 
Båda föremålen är skrapor. ■

259





De glömda materialen
Ben- och hornföremål från Ryssgärdet

Bertha Amaya

U
nder undersökningarna i Onslunda/ 
Ryssgärdet påträffades 6y bearbetade 
föremål av ben, horn eller tand vilket är 
den hittills näst största fyndmängden i Uppland, 

överträffat bara av undersökningarna i Apalle (se 
nedan) och ett av de större i Sverige. Av de 67 fö
remålen var 60 tillverkade av ben, sex av horn och 
ett av tand. Med ben- och hornföremål menas här 
artefakter som har spår av bearbetning av annan 
typ än vad som kan antas uppkomma vid slakt eller 
matberedning. Den största delen ben- och horn
föremål, 58 stycken, hittades på område B och låg 
uteslutande i kulturlagerområdet, det vi kallar det 
”svarta lagret”, på östra sidan av den nordöstra 
kullen, A20511. Enstaka föremål hittades i följande 
områden: fyra stycken på västra kullen, tre på väs
tra delen och ett på östra delen av slätten och ett i 
schakt G. I de flesta fallen rör det sig om fragment 
av föremål, blott ett tiotal av dem var hela när de 
hittades. 13 föremål har endast blivit klassificerade 
som ”bearbetat” eftersom de har varit skadade 
eller så fragmentariska att det har varit svårt att 
placera dem i någon föremålskategori. En av an
ledningarna till att så många föremål hittades i kul
turlagerområdet på den nordöstra kullen är att det 
”svarta lagret”, A20511, var väldigt kalkrikt. Beva- 
ringsförhållandena var därför betydligt bättre här 
än i övriga delar av boplatsområdet. I likhet med 
fynden från östra kullen hittades föremålen på den 
västra på dess östsluttning inom de tjockaste de
larna av kulturlagret. Benföremålen har antagligen 
varit betydligt vanligare på hela boplatsen men be-

ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 5

varingsförhållandena har gjort att endast några få 
fynd har bevarats i övriga delar av undersöknings
området. Av de 60 benföremålen kunde 42 artbe
stämmas och den dominerande arten är nöt med 
23 föremål. t2 föremål är av får/get och i övrigt 
hittades enstaka föremål av nöt/häst, nöt/svin, svin 
och svin/får/get (Bengt Wigh denna volym).

Föremål av ben och 
horn från bronsåldern
Föremål av ben och horn daterade till bronsål
dern är relativt ovanliga. Exempel på benföremål 
från yngre stenålder finns från flera platser. Eva 
Hjärthner-Holdar (1975) har t.ex. gått igenom 
olika typer av bennålar från olika delar av landet. 
Andra exempel av benföremål från yngre stenål
dern finns i Segebro i Skåne, där man hittade ben
spetsar, flinteggade benspetsar, en ljusterspets och 
bearbetade hornpartier (Larsson 1982).

I Sverige finns således få föremål daterade till 
bronsåldern. I Mellansverige finns endast några 
få platser där benföremål från perioden hittats. På 
1950-talet påträffades tre stycken i ett mossfynd i 
Granhammar, Västra Ryds sn, Uppland (Oldeberg 
& Gejvall 1959). Mossfyndet i Granhammar var 
från äldre bronsålder och bestod av skelettresterna 
av en ihjälslagen man samt hans tillhörigheter. 
Bland fynden fanns tre benföremål, ett mejselfor
mat beslag av brons med träskaft, en syl av brons 
instucken i änden på ett delvis bearbetad trästycke, 
sju träfragment, ett bryne av sandsten och två flint-
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bitar. Benföremålen bestod av en hornpryl och en 
benpryl av älg samt en benpryl av får. Prylarna var 
mellan 10-18 cm långa och ca 2 cm breda. Föremå
len som hittades intill skeletten var exempel på red
skap som var vanliga under äldre bronsålder (Ol- 
deberg & Gejvall 1959: 225ff.). I Skämsta, Tierps 
sn, Uppland har ett 20-tal benföremål påträffats 
(Frölund & Larsson 1997). Flår kunde föremålen 
knytas till både brons- och järnålder, men de flesta 
föremålen hittades i anläggningar daterade till 
yngre bronsålder. Dessa bestod av två benspetsar 
av nöt, tolv sågtandade föremål av oklar funktion 
och en tväreggad yxa av älghorn (Frölund & Lars
son i997:8of.). I Trollbo, Lena socken påträffades 
ett tandat benföremål i en nedgravning daterad till 
yngre bronsålder. Föremålet liknade de från Apal- 
le (se nedan) och även här var funktionen svår att 
avgöra (Åstrand 1998:18). På Gotland, i Stora Vi
kers, Lärbro socken, hittades ett 70-tal fragment 
av pilspetsar av ben (Rydh 1968). Fyndet gjordes 
vid en undersökning av ett röse med en hällkista 
som sannolikt anlades under äldre bronsålder. I 
röset låg en sekundär brandgrav i form av benres
ter från en man, troligen från yngre bronsålder. 
Spetsarna låg utspridda bland de brända benen. 
Utifrån fragmenten kunde man se att det hand
lade om minst åtta pilspetsar av ben som bränts 
(Rydh lpöSnsdff.). När det gäller Mellansverige 
har Apalle den i särklass största mängden benfö
remål, sammanlagt 448 stycken (Åkermark Kraft 
2003). Utifrån materialet i Apalle definierade man 
begreppen och använde sig av nya beteckningar 
för att kunna skilja föremålstyperna åt. Bland före
målen som påträffades i Apalle fanns nålar, prylar, 
dubbelspetsar, spatlar, mejslar, yxor och pilspetsar 
(Åkermark Kraft 2003:i9off.).

Benföremål i form av dekorerade nålar och ben
knappar har också hittats i Danmark. Från mel
lersta Jylland finns ett 30-tal gravfynd av dekore
rade nålar, många daterade till yngre bronsålder 
(Baudou i960). Även i Limfjorden på Jylland 
har flera benprydnader hittats i gravar från yngre 
bronsålder (Broholm i949:6off.). När det gäller 
danska boplatser har få benföremål hittats och 
bland dem finns prylar, spetsar och holkyxor (Bro
holm i949:i9off, fig. 71). Från Norge kan näm
nas ett par platser där benföremål har påträffas:

fångstationerna Skrivarhelleren (Prescott 1991) 
och Kirkhellaren (Gjessing 1943). I Skrivarhelle
ren hittades 117 föremål i ben, horn och tänder. 
Bland dem fanns nålar, spetsar, möjliga knivar och 
prylar (Prescott i99i:6off.). I Kirkhellaren påträf
fades harpuner, en möjlig ljusterspets, nålar, pry
lar, pilspetsar och andra redskap vars funktioner 
var svåra att bestämma (Gjessing i943:89ff.). Ben
föremål har även påträffats bland annat i Boven- 
karspel Flet Valkje i Holland (Ijzereef 1981). Sam
manlagt hittades 175 bearbetade benföremål på 
platsen och bland föremålen fanns mejslar, prylar 
och nålar (Ijzereef i98i:i3iff.). I bronsålderskon- 
texter är det alltså ovanligt med större benföre- 
målsmaterial och det största materialet i Sverige 
kommer från Apalle. I övrigt finns det inte mycket 
publicerat material från grannländerna. Ett par 
platser från Norge, Holland och Danmark kan 
nämnas (se Broholmi952:67, Baudou 1960:93). 
Att så få benföremål från bronsåldern har påträf
fats beror sannolikt på att bevaringsförhållandena 
för ben har varit dåliga på boplatserna. Antalet 
bearbetade benföremål i Ryssgärdet är ett av de 
större i Uppland, vilket har att göra med de goda 
bevaringsmöjligheterna i det kalkrika kulturlagret 
på den nordöstra kullen.

Föremålens olika 
användning och funktion
Av figuren (fig. 127) framgår antalet föremål inom 
varje kategori samt dess storlek. Den övervägande 
delen fynd påträffades i kulturlagerområdet på 
den nordvästra kullen. Än så länge känner vi en
dast till lite om vilka funktioner och användnings
områden benföremålen har haft, våra tolkningar 
grundar sig främst på föremålens form och på de 
aktiviteter som kan ha skett på platsen där fynden 
gjordes. Det finns visserligen paralleller till några 
av föremålstyperna men inte till alla, vare sig från 
tiden före eller efter bronsåldern.

Nålar
Nålar är ett av de vanligast förekommande ben
föremålen. Det finns tidiga exempel av fynd från 
yngre stenåldersgravar (Hjärthner 1975). Hjärth- 
ner har delat upp nålarna i två huvudgrupper, A-
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Föremålstyp Antal fragment Område Längd
Nål 1 1 Östra kullen 11 cm

Nål 2 1 Östra kullen 6 cm

Pryl 1 Östra kullen 5 cm

Dubbelspets 1 3 Östra kullen > 3 - 5,5 cm

Dubbelspets 2 5 Västra (1 st.)och östra kullen (3 st.) > 4 - 8 cm

Dubbelspets 3 1 Östra kullen > 5 cm

Dubbelspets 4 1 Östra kullen 5 cm

Dubbelspets 5 1 Östra kullen > 6 cm

Spets 20 V:a kullen (2 st.), Ö:a kulen (17 st.), slätten (1 st.) > 2 - 6 cm

Mejsel 1 Östra kullen 3 cm

Nätsticka 2 Östra kullen > 3 - 9 cm

Spatel 5 Östra kullen > 4 - 14 cm

Spatelskrapa 3 Östra kullen > 18,5 cm

Pilspets 6 Östra kullen > 1,5 - 8 cm

Ändknoppsplatta 2 Västra och östra kullen > 3 - 5 cm

Benkniv 1 Västra delen av slätten 21,5 cm

Bearbetat ben eller horn 17 Ö:a kullen (14 st.), Ö:a slätten (1 st.),V:a slätten (1st.) > 1,5 - 6,5 cm

Figur 127. Antal, storlek, område ochföremålskategorier upphittade på Ryssgärdet 
Figure 127. Numbers, size, area and artefact categories at Ryssgärdet.

och B-nålar. Många nålar i båda grupperna har 
hål rakt igenom eller snett igenom. Några av de 
nålar som Hjärthner har klassificerat som B-nålar 
ses här snarare som prylar än som nålar. Nålarnas 
användning har hon tolkat utifrån nötnings- och 
tillverkningsspår samt skador. I vissa fall har hon 
även tittat på placeringen av nålarna i gravarna. 
Enligt hennes tolkningar kan nålarna ha använts 
till håruppsättningar, klädesnålar eller synålar 
(Hjärthner ip75:iff, 6off.). Denna tolkning passar 
väl in på framför allt A-nålarna. Bennålarna som 
hittades i de ovan nämnda norska fångststationer
na har haft en datering som sträcker sig från yngre 
stenålder till äldre järnålder (Prescott 1991; Gjes- 
sing 1943). I Skrivarhelleren hittades två nålar, en 
utan hål och en med ett hål som gick rakt igenom 
och snett uppåt. Båda nåltyperna är kända från 
andra områden och liknar de nålar som Hjärth
ner har gått igenom och som hon kallar ”A-nålar” 
(i975:if.). Tolkningen av nålarna i Skrivarhelleren 
går på samma linje som Hjärthner, nämligen att 
de med öga har använts som dräkt- eller hårnå
lar och att de utan öga även kunde fungera som

ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 5

låsanordningar på väskor av läder eller tyg (Pres
cott lppuópff.). I Kirkhellaren hittades ett tiotal 
bennålar. Flera av dessa är av samma typ som de 
som hittades i Skrivarhelleren och man har utgått 
från att de flesta användes som dräktnålar och inte 
som redskap. Någon enstaka nål kan ha fungerat 
som en synål (Gjessing i943:io5ff.).

Nålarna i Ryssgärdet skiljer sig utseendemässigt 
från de nålar som är hittade i de norska fångst
stationerna och de dekorerade nålarna från de 
danska gravarna. Paralleller finns däremot i Apal- 
lematerialet, där i likhet med de från Ryssgärdet, 
inga nålar var försedda med öga (Åkermark Kraft 
2oo3:i92ff.). När det gäller nålarna från Apalle 
finns inga ingående diskussioner om vad de kun
de ha använts till. De två nålarna från Ryssgärdet 
skiljer sig från varandra både storleksmässigt och 
formmässigt. F1667 är tillverkad av revben från 
nöt, den är ca 11 cm lång, har en fin spetsig ände 
och en trubbig, obearbetad ände (fig. I28:a).

I det här fallet kan den trubbiga änden vara re
sultat av en skada. Man har utnyttjat revbenets 
naturliga böjning för att forma nålen och långsi-
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dorna ser ut a tt vara bearbetade medan insidan av 
själva revbenet är grov och inte speciellt bearbetad. 
Nålen ser mer ut att vara avsedd för någon sorts 
hantverk och den är kraftig nog för att ha använts 
i arbete med läder. Den andra nålen från Ryssgär
det, F2374, är tillverkad av rörben från oidentifie
rad art och är betydlig mindre än den förra, ca 6 
cm lång (hg. i28:b). Hela nålen är fint bearbetad 
och slipad, den ena änden är spetsig och vass och 
den andra änden är lite trubbig och mittpartiet lite 
bredare. Även den trubbiga änden ser ut att vara 
slipad, vilket tyder på att nålen är hel. Storleken 
på nålen talar emot att den skulle ha använts till 
att hålla ihop en dräkt eller som hårnål. Även den 
här nålen ser ut att ha fungerat som en synål men 
tyvärr finns inget öga som kan stärka den teorin. 
Båda nålarna hittades i kulturlagerområdet på den 
nordöstra kullen och har med stor sannolikhet 
inte använts som dräkt- eller hårnålar utan som 
redskap, möjligen i samband med läderhantverk.

Prylar
Prylar är, liksom nålar, vanligt förekommande 
bland benföremålen. När det gäller dehnitionerna 
kan det i vissa fall vara svårt att kunna se någon

Figur 128 .Bennålarna från Ryssgärdet a. F1667, b. 
F2474. a. skala 1:1 b. skala 1:2 (teckning-.RichardHolm
gren. ©ARCDOC).

Figure 128. Bone needles from Ryssgärdet, a. F16 67, 
b. F2474, a. scale 1.1, b. scale 1.2 (drawing: Richard 
Holmgren. ©ARCDOC).
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skillnad på nålar och prylar. Vad som vissa skulle 
ha tolkat som prylar kan av andra tolkas som nålar. 
Bland de nålar som Hjärthner kallat för ”B-nålar” 
hnns det ett par grupper av nålar som jag snarare 
skulle tolka som prylar utifrån utseende och stor
lek (Hjärthner 1975:2h). Problemet som hnns när 
det gäller de här två olika föremålstyperna är att 
de kan ha använts till många olika saker, de kan ha 
fungerat både som redskap och som tillbehör till 
kläder. Exempel på benprylar från bronsålder är 
de som hittades i mossfyndet från Granhammar, 
Västra Ryds socken. De tre benprylarna har tol
kats som vanligt förekommande verktyg för den 
tiden då mannen dog, d.v.s. äldre bronsålder (Ol- 
deberg & Gejvall 1959:231 f.). Av de prylarna man
nen i Granhammar hade med sig är en av samma 
typ som den i Ryssgärdet. En annan plats där man 
har hittat benprylar är Skrivarhelleren i Norge, 
där man har föreslagit att prylar kan ha använts 
som perforeringsredskap och i vissa fall även som 
dräkttillbehör (Prescott 1991:621?.). Även i Kirk- 
hellaren har prylar liknande den från Ryssgärdet 
hittats men där har inget specihkt användnings
område diskuterats (Gjessing 1943:107).

I Ryssgärdet hnns det flera spetsfragment som 
kan anses vara prylar, men enligt min mening hnns 
det bara ett föremål jag skulle vilja tolka som en 
pryl, F2058. I det här fallet har jag använt mig av

Figur \29.PrylF2058. Skala 1:1 (teckning-.Richard 
Holmgren. ©ARCDOC).

Figure 129. AwlF20s8. Scale 1.1 (drawing:Richard 
Holmgren. ©ARCDOC).
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en av definitionerna från Apalle, där liknande pry
lar har hittats (Åkermark Kraft 2003:192). F2058 
hittades i kulturlagerområdet på den nordöstra 
kullen, den har en sylvass bruksände och en led
ände som inte är avkapad. Prylen är ca 5 cm lång 
och ca 1,2 cm som bredast och är tillverkad av 
mellanfotsben från får/get (fig. 129). Den är fint 
bearbetad, slipad och kan ha fungerat väldigt bra 
som redskap. Som jag nämnde ovan är det svårt att 
kunna säga exakt hur prylarna användes och den 
vanligaste tolkningen är att de har fungerat som 
multiverktyg. Prylar av den typ som finns i Ryss
gärdet kan ha fungerat som perforeringsredskap i 
samband med mjuka hantverk och produktion av 
t.ex. hudar och skinn. Många av de övriga spet
sarna i materialet kan vara rester av prylar. Jämför 
man med materialet i t.ex. Apalle är prylarna dåligt 
representerade i materialet från Ryssgärdet.

Dubbelspetsar
Nästa föremålskategori som finns i Ryssgärdet är 
dubbelspetsarna (fig. 130). Även i det här fallet 
kan det vara svårt att skilja mellan dubbelspetsar 
och andra föremålstyper, som nålar, prylar eller 
spetsar. Fragment av dubbelspetsar kan tas för en 
enkel spets och deras funktion kan ha varit likar
tad. Fem olika undertyper av dubbelspetsar fanns 
bland benföremålen i Ryssgärdet. Det som är ut

märkande för den här typen av spetsar är att båda 
ändar har varit tillspetsade och att mittpartiet har 
varit lite bredare. Den första undertypen av spets, 
dubbelspets 1, ser ut som nålar och i Ryssgärdet 
finns det tre spetsar av den här typen, F768, F832 
och F841. Dessa tre fynd är fint bearbetade, har 
vassa ändar och är mellan 3-6 cm långa. En av 
dem, F841, har tillverkats av revben från nöt och 
är lite svagt böjd. Det finns liknande spetsar da
terade till mesolitikum upphittade i t.ex. Estland, 
några av dessa var försedda med öga och kallats 
för nålar (Indreko i948:339ff, Abb. 81). I Ryssgär
det är ingen av spetsarna försedda med öga men 
de är än idag väldigt vassa och kan ha fungerat 
som perforeringsredskap. Nästa undertyp, dub
belspets 2, består av spetsar med platt tvärsnitt. 
Fyra föremål från Ryssgärdet passar in i den här 
beskrivningen: F1083, F1508, F2753 och F4235. 
Två av spetsarna (F1508 och F2753) är hela, ca 8 
cm långa och är tillverkade av kranium från får/ 
get respektive revben från nöt. F2753 är fint be
arbetad och har rundade sidor. Det som utmärker 
det här fyndet är att den ena änden är slipad så att 
spetsen är tunn och rätt vass, nästan som en kniv. 
De andra två spetsarna är skadade och saknar den 
ena änden. Spetsar av den här typen har hittats 
i bl.a. Norge, där de har tolkats som redskap för 
diverse ändamål, t.ex. för arbete inom textilhant-

Figur 130 .Dubbelspets
a. Ea 753, b. F832, c. 841.

M a. skala 1:2, b.skala 1:2, c.
M11 skala 1:1 (teckning-.Richard

'i Holmgren. ©ARCDOC).
:gÉ

Figure 130 .Double
i pointed artefact, a. F2753,

_ b. 832, c. F841. a. scale 1.2,
b. scale 1.2, c. scale 1.1 (draÆ
wing: Richard Holmgren.

f ©ARCDOC).
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verk (Prescott lppirózff.). Dubbelspets 3 liknar 
den förra kategorin och i materialet från Ryssgär
det har vi ett exempel på en sådan, F1621. Detta 
föremål är ca 5 cm långt och gjort av revben från 
nöt. Den är fint bearbetad med rundade långsidor 
men är dessvärre skadad i ena änden. Inom nästa 
undertyp, dubbelspets 4, har vi ett fynd, F1897. 
Spetsen är fint bearbetad och vass i båda ändar, 
den är ca 5 cm lång, slipad och tillverkad av rör
ben från svin/får/get. Det är en av få dubbelspet-

Figur 131. NätstickorF2094 &248Ó. Skala 1:1 
(teckning: Richard Holmgren. ©ARCDOC

Figure 131. Netting-tools F20 ę 4 &248Ó. Scale 1.1 
(drawing: Richard Holmgren. ©ARCDOC).
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sar i det här materialet som är hel. Även inom den 
sista undertypen, dubbelspets 5, har vi endast ett 
fynd, F1885. Spetsen är ca 6 cm lång, slipad, kraf
tig och tillverkad av rörben från nöt. En liknande 
spets av rörben från kronhjort påträffades på bo
platsen i Segebro. I det fallet betecknas den bara 
som en benspets (Larsson 1982:63^ fig. 2).

I de flesta fall har spetsar av den här typen tol
kats som redskap till olika ändamål, som t.ex. tex
tilhantverk och tillverkning av hudar och skinn. 
Undertyp 1 kan ha fungerat mycket bra för att 
genomborra skinn eller för att användas som sy
nålar, även om de här spetsarna saknar öga. En 
spets inom undertyp 2 (F2753) har utformats som 
en kniv i ena änden och kan ha fungerat bra som 
sådan i samband med skinnberedning. En annan 
tolkning som har framförts angående undertyper
na 2-5 är att de har använts som fiskekrokar. Prin
cipen går ut på att man knöt fast linan i mitten 
av dubbelspetsen och sedan stack den langsgående 
i betesfisken (Lindholm 2003:15iff.). Paralleller 
till våra dubbelspetsar finns bland de fiskeredskap 
som användes av indianerna på den amerikanska 
nordvästkusten. Dubbelspetsar användes där som 
fiskekrokar och har stora likheter med undertyp 
1 och 2 både när det gäller utseende och storlek 
(Stewart i98i:i3of.).

Mejslar
Ett föremål har vi har tolkat som mejsel i materia
let från Ryssgärdet, F2070. Endast själva spetsen 
av mejseln är bevarad och det är svårt att säga hur 
lång den har varit från början. Själva spetsen är ca 
3 cm lång, ca 1 cm som bredast och tillverkad av 
rörben från nöt (fig. 5). Den är fint bearbetad, har 
rundade långsidor och man kan se hur den har sli
pats vid spetsen för att forma den mejselliknande, 
runda eggen. Eggen kan ha varit rak från början 
men har efter användning blivit rundad. Föremål 
liknande den här mejseln finns i Apalle men jag 
har inte hittat några andra paralleller bland de 
platser där benföremål har påträffats. Tolkningen 
som har lagts fram, i t.ex. Apalle, angående dessa 
föremål är att de kan ha använts som redskap vid 
skrapning eller polering av skinn.
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Nätstickor
Två något annorlunda benföremål har här kallats 
för nätstickor, F2094 och F2486 (hg. 131). Kän
netecknande för dessa föremål är att de är platta 
med ett bredare mittparti, har avsmalnande ändar 
och har skåror i båda ändarna. En är bevarad i sin 
helhet, F2486. Den är ca 9 cm lång och är tillver
kad av revben från nöt. Av den andra nätstickan, 
F2094, finns endast ena änden bevarad. Den är 
ca 3 cm lång, tillverkad av rörben från får/get och 
har en skåra längst ut i spetsen. Vi har hittills inte 
hittat några paralleller till de här två föremålen 
på andra platser där benföremål från bronsål
dern hittats, och vår tolkning utgår från likheter 
till redskap som i historisk tid har använts inom 
fiskenäringen. Föremålen liknar redskap som har 
använts för att tillverka och laga nät, även kallade 
för nätkavel. Nätkaveln bestämde maskans storlek 
när man band nätet (muntlig uppgift Berit Eldvik, 
Nordiska museet). Stickornas skåror passar bra in 
för att jobba med tråd. Ett annat exempel på lik
nande föremål som kopplas till textilberedning 
och nätknytning har beskrivits av Grenander- 
Nyberg, även här har redskapet fungerat som en 
kavel (Grenander-Nyberg 2003:365ft".). Om F2486 
använde som nätkavel vid tillverkning av nät skul
le det innebära att man band nät med stora mas
kor och i så fall för att kunna fånga stora fiskar.

De båda nätstickorna hittades i kulturlagerom- 
rådet på den nordöstra kullen, där även många av 
dubbelspetsarna hittades. Tittar vi på övriga fynd 
från kullen, i synnerhet ben, kan vi konstatera att 
ben från fisk även förekom här. Lipidanalyser av 
ett av keramikkärl som hittades i samma område 
visar att man har förvarat fisk eller vegetabilier i 
kärlen (Isaksson denna volym). Det är fullt möj
ligt att man har tillverkat och lagat nät på platsen 
och att man även fiskade och då använde sig av 
dubbelspetsarna som krokar.

Ändknoppsplattor
En annan föremålstyp som har varit svårt att hit
ta paralleller till är det som vi har kallat för änd
knoppsplattor. Två föremål från Ryssgärdet går 
under den beteckningen, F1618 och F3370. De hit
tades på kulturlagerområdena på den nordöstra 
respektive nordvästra kullen. Endast ett av föremå-

Figur 132. ÅndknoppsplattaFi6i8 Skala 1:1 
(teckningiRichard Holmgren. ©ARCDOC).

Figure 132. Plate with end-knobsF1618. Scale 1.1 
(drawing: Richard Holmgren. ©ARCDOC).

len är helt, F1618 (fig. 132). Det är ca 5 cm långt och 
ca 3 cm som bredast, tillverkat av rörben från svin/ 
får/get och lite skadat i ena änden. Den andra plat
tan, F3370, är endast delvis bevarat, ca 3,5 cm lång, 
den är starkt vittrad men man kan se att ena än
den har formen av en liten knopp. Det finns paral
leller till de här föremålen i materialet från Apalle 
där kopplingen till fiske nämns (Åkermark Kraft 
2003:209). Liknande föremål, daterade till meso- 
litikum, har påträffats i Estland där de har tolkats 
som metsänken (Indreko I948:3i8ff, Abb. 78). Till 
formen liknar ändknoppsplattorna de flöten som 
används för att hålla fiskenät uppe i vattnet. Flöten 
tillverkades ofta av olika träslag men våra plattor 
är tillverkade av ben och förmodligen inte menade 
att flyta. Plattorna har snarare fungerat som sänken 
när man fiskade med krok. Det finns likheter mel
lan ändknoppsplattor i ben och stenföremål som 
användes för att sänka linan eller kroken när man 
fiskade. Sänkstenar har påträffats i Finland, bl.a. på 
boplatsen Uotinmäki i Kiukais och i Lappfjärd. Ty
pen anses där som utmärkande för Kiukais-kultu- 
ren (Meinander i954:i3ff, ii4ff.). Fiskelinssänken i 
ben och sten av denna typ kan även ha använts för 
att göra kompositfiskekrokar av en typ som har en 
lång tradition från stenålder fram till 1900-talet i 
stora delar av norra jordklotet (Pälsi I9i2:i99ff.). 
Även flera av dubbelspetsarna och de mindre nålar
na i Ryssgärdet kan ha fungerat tillsammans med 
ändknopplattor för att skapa fiskekrokar.
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Figur 133. Spatlara. F1893 &b. 
F2059. Skala 1:1 (teckning-.Richard 
Holmgren. ©ARCDOC).
Figure 133. Spatulaea. F189] 
&b. F2059. Scale 1.1 (drawing: 
Richard Holmgren. ©ARCDOC).

Spatlar och spatelskrapor
Två andra föremålstyper som finns representerade i 
det här materialet är spatlar och spatelskrapor (fig. 
133). Sammanlagt fem föremål ingår i kategorin 
spatlar (F1805, F1893, F2000, F2059 och F3693) 
och en i kategorin spatelskrapa (F900). Alla spat
lar hittades i kulturlagerområdet på den nordöstra 
kullen och spatelskrapan hittade i det stora grop
system A19830 på område F. F1805 är den största 
av spatlarna, den är ca 14 cm lång och är tillverkad 
av revben från nöt. Långsidorna är spetsiga och 
föremålet kan ha använts som ett redskap för att 
skära eller skrapa. F1893 och F2059 liknar varan
dra mycket och är lite mindre, drygt 10 cm långa 
och båda är tillverkade av revben från nöt. På de 
båda föremålen är den ena långsidan slipad medan 
den andra långsidan är obearbetad. I likhet med 
den förra kan de här två spatlarna ha använts som 
en sorts skrapredskap. På de två återstående spat
larna, F2000 och F3693, är endast spetsen bevarad 
och det är därför svårt att avgöra hur stora de var 
från början. Spetsarna är drygt 5 cm långa, tillver
kade av rörben från nöt och fint slipade med lite

rundade sidor. Spatelskrapan är betydligt större i 
jämförelse med de ovan nämnda föremålen. Den 
är ca 19 cm lång, har slipspår på sidorna och var 
skadad. Längden är svår att avgöra och det är möj
ligt att den varit lite längre. Skrapan tillverkades av 
skulderblad men tyvärr kunde inte arten bestäm
mas (se Benens vittnesbörd, denna volym). Inga 
direkta paralleller till de här föremålen har hittats 
i litteraturen och de små spatlarna kan ha använts 
som redskap för olika ändamål. Redskap liknande 
spatelskrapan F900 har föreslagits ha använts som 
putsningsredskap, vid t.ex. behandling av husväg
gar (Åkermark Kraft 2003:208).

Pilspetsar
Sammanlagt sex föremål ingår i den här kategorin 
varav endast ett är helt (F2460) och fem är frag
mentariska (fig. 134). Av de fem fragmentariska 
spetsarna är två tillverkade av ben (F1522, F1823) 
och tre tillverkade av horn (F826, F829, F1281). 
Pilspetsarna påträffades i kulturlagerområdet på 
den nordöstra kullen och fragmenteringsgraden 
varierar väldigt mycket. Det som är utmärkande 
för de här pilspetsarna är att alla har en rombisk
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A B C

Figur 134. Pilspetsarna a. F1281, b. F1522, c. F1823, d. F2460. Skala 1:1 
(teckning:Richard Holmgren. ©ARCDOC).

Figure 134. Arrow-heads, a. F1281, b. F1522, c. F1823, d. F2460. Scale 1.1 
(drawing: Richard Holmgren. ©ARCDOC).

form i profil, de är fint slipade och endast tre är 
brända. Hornspetsarna har inte kunnat artbestäm
mas medan benspetsarna är tillverkade av revben 
från nöt. F2460 är ca 8 cm lång, ca 1 cm som bre
dast och tillverkad av revben från nöt. Själva spet
sen är hel men den andra änden är skadad och man 
kan se en antydan till ett mothak på ena sidan. I 
två av fallen har bara spetsen bevarats, F826 och 
F829. F826 är ca 3 cm lång och F829 är ca 1,5 cm 
lång, båda är tillverkade av horn. De sista tre fyn
den består av fragment från själva spetsens kropp, 
F1281, F1522 och F1823. Spetsarna är drygt 2,5 cm 
långa och ca 1 cm breda. Även om bara fragment 
är bevarade kan man tydligt se den rombiska pro
filen och hur spetsarna är bearbetade (se Benens 
vittnesbörd, denna volym).

Till formen påminner de här spetsarna om skif
ferspetsar från stenåldern. Det finns bl.a. exempel 
på pilspetsar påträffade i Närke, med ett rombiskt 
tvärsnitt och mothak (Bagge ip23:i8ff, fig. 2). Lik
nande pilspetsar, av ben, med datering från brons
åldern, har påträffats vid utgrävningen av ett röse 
i Stora Vikers, Lärbro socken på Gotland. Inne i 
hällkistan hittades en sekundär begravning med
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rester av en brandgrav och 70 fragment av minst 
åtta pilspetsar som hade följt med i likbålet. Spet
sarna delades in i tre olika typer och en av typerna 
liknar pilspetsen och pilspetsfragmenten vi har i 
Ryssgärdet. Spetsen har ett rombiskt tvärsnitt och 
har ett ensidigt mothak (Rydh I9<58:i56ffi). Fyndet 
av den typ som hittats i Stora Vikers har bl.a. tolkats 
som del av de personliga redskap som följde med 
den döde när han jordfästes. En annan tolkning är 
att den gravlagde dödats med just pilspetsar och att 
de sedan har följt med kroppen när han begravdes 
(Rydh 1968:164^. När det gäller boplatsfynd från 
bronsåldern finns ett par exempel på pilspetsar 
liknande de i vårt material. I Norrby, Vårfrukyrka 
socken i Uppland påträffades ett boplatsfynd 1978. 
Fyndet var enligt Oldeberg sannolikt från äldre 
bronsålder och innehöll bl.a. en benpilspets (Olde
berg 1974:371). I Apalle hittades två pilspetsar som 
har likheter med spetsarna i Ryssgärdet och den i 
Norrby (Åkermark Kraft 2003:203, fig. 122). Även 
i Skrivarhelleren, Norge på träffades en pilspets i 
ett lager daterad till yngre bronsålder-förromersk 
järnålder (Prescott lppuöaff.).

Både när det gäller gravfynden och boplatsfyn-
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den har pilspetsarna sannolikt använts som vapen. 
Fynden vi har från boplatser kan ha använts som 
vapen för att jaga eller för att försvara sig. För
utom benpilspetsarna påträffades på Ryssgärdet 
även flera pilspetsar i flinta som låg i kulturlager- 
områden på de båda kullarna.

Benkniv

Ett föremål har klassificerats som benkniv utifrån 
dess utseende (F821). Tyvärr har det varit svårt att 
hitta liknande föremål med förhistoriska datering
ar. Det här föremålet är ca 21 cm långt, 4 cm brett, 
lite svagt böjd och med två genomborrade hål, 4 
och 6 mm stora (fig. 135). Det ena hålet är placerat 
vid spetsen och det andra i mitten av kniven, nära 
kanten. Föremålet har gått av i mitten, där det ena 
hålet borrades. Kniven är tillverkad av skulderblad 
från nöt och låg i en av groparna i gropsystemet 
A19830. Hela föremålet är fint bearbetat och sli
pat med en långsida lite rundad och den andra lite 
mer spetsig. Inga direkta bruksskador eller slitage 
kan ses vid de två hålen vilket kan betyda att före
målet var helt oanvänd eller endast användes un
der en kort tid.

En första tanke var att benkniven kan ha använts 
i samband med textilhantverk och vävning. Den 
liknar en så kallad nickepinne, som är kända från 
vikingatiden. En nickepinne använder man för att 
knyta upp solvpinnarna med i en vävstol med lig
gande varp (muntlig uppgift Annika Larsson, Upp
sala universitet). Nickepinnar brukar ha tre hål, 
vilket vårt föremål inte har. När det gäller möjlig 
koppling till vikingatid finns det inget som talar 
för det. Benkniven påträffades i en grop med en sä
ker bronsålderskontext även om själva benkniven 
inte är daterad. Benkniven kan ändå ha använts 
inom textilhantverk och då möjligen som redskap 
för att knyta upp och hålla isär trådarna. Det som 
gör vår ”benkniv” svårtolkad är de två hålen man 
har borrat igenom den. Föremålet kan ha använts 
som kniv i samband med annat mjukt hantverk, 
som t.ex. skinnberedning. De två hålen borrades 
där benet som var tjockast och kan då möjligen ha 
varit till för att skafta kniven. I så fall skulle man då 
ha använt de slipade sidorna som ett skrapredskap. 
Det finns även stora likheter med skäktknivar i det 
etnologiska materialet (se t.ex. Grenander-Nyberg

Figur 135. BenknivF821. Skala 1:1,5 
(teckning-.Richard Holmgren. ©ARCDOC).
Figure 135. Bone knife F821. Scale 1.1,5 (drawing: 
Richard Holmgren. ©ARCDOC).
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2003:357ff-)- Linet var emellertid ovanligt under 
bronsålder men det kan finnas liknande använd
ningsområden för att t.ex. bearbeta vegetabiliska 
fibrer eller senor. I det estniska materialet är lik
nande föremål kända från bland annat Asvaboplat- 
sen från yngre bronsålder. Där har flera större ben
föremål påträffats med antingen raka eller taggiga 
eggar med ett eller flera hål långsidan - ryggen på 
föremålen. Där har de tolkats som skäkteknivar för 
lin (Indreko 1939; Löugas 1992). Att fyndet i Ryss
gärdet gjordes i ett gropsystem skulle kunna stärka 
denna teori. Gropar av denna typ kan ha använts 
sekundärt som rötningsgropar för just lin. Linet 
har visserligen inte varit vanligt under äldre och 
mellersta bronsålder, men även andra växtfibrer 
kan ha utnyttjats.

Övriga ben- och hornföremål

Bland övriga benföremål i vårt material finns 20 
spetsar och 16 föremål som endast definierats som 
bearbetade. De flesta spetsar är sannolikt rester ef
ter redskap som prylar, nålar eller dubbelspetsar. 
Drygt 86 % av alla dessa föremål påträffades i kul- 
turlagerområdet på den nordöstra kullen. Ett par 
stycken låg på den nordvästra kullen och några nere 
på slätten. Återigen beror den här fördelningen på 
de goda bevaringsmöjligheterna i det kalkrika lag
ret A20511. Hantverk kan ha utövats på flera om
råden inom boplatsen men benföremålen har inte 
bevarats lika väl på de övriga områdena. Gör man 
en jämförelse med materialet från Apalle kan man 
märka att bl.a. prylarna är underrepresenterade i 
det här materialet. Om prylar ses som multiverk- 
tyg kan de ha varit rätt vanliga när man höll på med 
mjuka hantverk nere på slättområdet. Tyvärr har 
bevaringsförhållandena varit sämre nere på slätten 
och därför har så får benföremål hittats där.

Avslutande diskussion
86 % av alla benföremål som hittades på Ryssgär
det fanns i kulturlagerområdet på den nordöstra 
kullen. Denna kulle har en särställning på ytan 
och där fanns, bland mycket annat, spår av olika 
typer av hantverk. Där fanns många fynd som 
har gett oss ledtrådar om vad som har försiggått 
på platsen. Förutom de benföremål som har be

skrivits ovan hittades även skrapor av flinta, som 
kan ha använts för beredning av hudar och skinn 
och för att tillverka ben- eller hornföremål. Andra 
fynd som pekar på att man har haft läderhantverk 
på kullen är den kalkdepå som låg centralt i kul
turlagerområdet. Kalk kan ha använts till att garva 
skinn och skulle då stärka våra tolkningar av att 
många benföremål har använts som redskap för 
skinnberedning.

Fynd av fiskben i kulturlagerområdet och li- 
pidanalyser på keramiken, tyder på att man har 
fiskat och även haft fisk i kärlen. Många av dub
belspetsarna vi har på platsen kan ha fungerat bra 
som krokar. Har man även fiskat med hjälp av nät 
är det möjligt att man har tillverkat redskapen 
inom själva boplatsen för att senare användas när 
näten skulle tillverkas. Även andra redskap, som 
ändknoppsplattorna, tillverkades på samma plats 
och var menade att användas när man fiskade.

De flesta föremålstyper vi har representerade 
bland materialet i Ryssgärdet anser jag ha en stark 
koppling till de sorters hantverk som har utövats på 
boplatsen i stort. Det finns en koppling mellan hant- 
verksaktiviteter och områdena runt kullarna. Det 
fyndrika kulturlagerområdet på den nordöstra kul
len, A20511, innehöll mycket fynd som tyder på att 
hantverk skedde just i det området. Det är möjligt 
att man garvade skinn på andra ställen inom boplat
sen men det är endast i det kalkrika lagret A20511 
som vi har så många fynd bevarade. Att vi har så få 
fynd från de övriga områdena inom boplatsen kan 
delvis bero på bevaringsförhållandena för ben mer 
än på en avsaknad av hantverk nere på slätten.

Den enda föremålskategori som säkerligen inte 
direkt använts till hantverksbetonade ändamål 
var pilspetsarna (även om jakten har genererat 
skinn som senare bearbetades). Pilspetsarna har 
förmodligen använts för jakt och möjligen även 
som vapen för att kunna försvara sig. Förutom 
pilspetsarna i ben påträffades även pilspetsar i 
flinta och sten i samma område. Bland benfyn
den har vi kunnat identifiera arter som björn och 
vildsvin och det pekar på att man även har jagat 
och haft användning för pilspetsar (Wigh 2004). 
Husen som byggdes uppe på kullarnas krön låg 
på ett ur försvarssynpunkt utmärkt ställe där man 
hade god överblick och på det sättet kunde över
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vaka delar av området runt omkring boplatsen.
Även om vi inte med säkerhet kan säga vad ben

föremålen har använts till har jag utifrån deras form 
försökt göra olika tolkningar. I några fall var det 
svårt att hitta andra förhistoriska föremål som visar 
likheter med föremålen i Ryssgärdet. Jag har gått

vidare och letat bland redskap och föremål från ny
are tid och i vissa fall har det lyckats. Genom att 
kombinera undersökningen av benföremålens for
mer och våra tolkningar av vilka aktiviteter som 
har skett på boplatsen i stort har vi kunnat komma 
närmare en förklaring till deras användning. ■



Krukor och serviser
Thomas Eriksson

D
enna genomgång av keramiken från 
Ryssgärdet kommer att vara en fallstu
die i hur keramiken kan och har använts 
i det förhistoriska samhället. Fokus för den här ge

nomgången kommer att ligga på ett kontextuellt 
plan, d.v.s. hur keramiken har använts och depo
nerats på platsen. På Ryssgärdet framkom totalt 
nästan nio kilo keramik. Det gör det inte till något 
av de största bronsåldersmaterialen i Mälardalen, 
men det är inte heller ett värde i sig. Materialet är 
ändå mycket informativt om man vill förstå kera
miken i en funktionell kontext på ett boplats- och 
gravkomplex från mellersta bronsåldern. Den hu
vudsakliga frågeställningen för keramikstudierna i 
Ryssgärdet har varit att försöka förstå keramikkär
lens funktion i sig och därmed kunna förstå och 
tolka de kontexter som de uppträder i.

Keramik från brons- och järnålder har främst 
använts som ett redskap för kronologi och typo- 
logiska indelningar inom forskningen och inte för 
att göra övergripande samhällstolkningar. Mate
rialet från Ryssgärdet är inte något av de största 
från Mellansverige, men har kvaliteter som gör 
det till ett utmärkt verktyg för att analysera och 
förstå handlingar och funktionella uppdelningar 
på platsen. Keramiken kommer att studeras ur en 
mängd olika aspekter för att man ska få en samlad 
bild, inte bara av hur keramiken har tillverkats, 
men även av hur den har använts i skilda kontex
ter. I den svenska forskningstraditionen har skilda 
typer av materiella lämningar haft olika dignitet 
i tolkningen av bronsåldern. Hällristningar, skål
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gropar, bronsföremål, skärvsten och skärvstens- 
högar har en sedan länge accepterad relevans som 
meningsbärande lämningar. Diskussionen om t.ex. 
deras praktiska, sociala, ideologiska och funktio
nella innebörder är livaktig och har varit så länge. 
Keramiken har däremot hamnat lite i skymundan, 
både vad gäller studier i sig och som verktyg för att 
kunna förstå Mellansveriges bronsålderssamhälle. 
Det enda större undantaget är Hille Jaanussons 
avhandling om Hallunda. Där har keramiken setts 
som ett uttryck för framförallt olika kulturinflu
enser under yngre bronsålder i Mälardalen (Jaa- 
nusson 1981). Ett liknande perspektiv hade även 
Synnöve Reisborg när hon redovisade keramiken 
från boplatsen i Darsgärde i Norrtäljetrakten. Det 
materialet är klart avvikande med sin klara östliga 
karaktär. Fokus var att analysera keramiken i en 
kulturhistorisk anda, där den i första hand stod 
som tecken på olika externa influenser mellan kul
turer i ett makroperspektiv (Reisborg 1989).

Det här är ett försök att studera keramiken i 
sin ursprungliga miljö i ett mikroperspektiv. Det 
är också ett försök att inte bara se keramik som 
trasiga skärvor utan som rester av verkliga hän
delser och aktiviteter. Den grundläggande tesen är 
att vad vi kanske ser som avfall, vilket detta också 
är och har varit, ligger placerat så eller slängt på 
platser som har varit meningsbärande. Med andra 
ord att själva hanteringen av avfallet har styrts av 
en önskan att antingen hålla platser fria från avfall 
eller dess motsats: att områden har ansetts som 
möjliga att deponera eller slänga keramik på. Gi-
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Figur 139. Översiktlig spridningsbild över all förhistorisk keramik på Ryssgärdet. Spridningsbilden är gjord på 
keramikens vikt per fyndenhet. Den stora koncentrationen på den nordöstra kullen, område B, framgår tydligt (plan: 
Th omas E riksson).
Figure 139. General distribution ofall pre-historic pottery at Ryssgärdet. Distribution is based on the weight of the 
pottery per find. The large concentration on the northeast hill, area B, is clearly visible.
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vetvis finns många olika sekundära processer som 
har stört denna bild. På samtliga platser på under
sökningsområdet finns rester från flera olika faser. 
Man har återkommit till samma plats för en och 
samma aktivitet vid flera tillfällen men platser kan 
också platser ha fått sin funktion förändrad. Ryss
gärdet har varit brukat av människor i olika omfatt
ning från senneolitikum till i dag. Likaså har män
niskor städat och förstört spår av tidigare aktiviteter 
för att bereda plats för nya. Dessutom har olika ta- 
fonomiska nedbrytningsprocesser medverkat till 
att materialet har brutits ned i olika grad på olika 
platser. Lerslätten har varit plöjd åtminstone sedan 
1700-talet fram till 1950-talet och plöjningen har 
skadat fynd och flyttat runt dem. Tjäle, frost, kemisk 
nedbrytning och tramp av boskap och människor 
har dessutom medverkat till att materialet har smu
lats sönder i olika omfattning. (Schiffer i995:35ff.). 
Boplatser i allmänhet och en plats som Ryssgärdet 
i synnerhet kan inte tolkas som en slutet fynd där 
varje fragment har lagts ned med intention. Här har 
man istället återkommit under flera århundraden 
/ tusenden och platsen har använts som både bo
plats och gravfält. Med alla dessa förbehåll i minnet 
kommer ändå en tolkning att göras av framförallt 
de båda kullarna i norr. Här påträffades ett relativt 
stort keramikmaterial som har analyserats på olika 
vis och som kan ligga till grund för många studier av 
bronsålderns föreställningsvärld som den gestaltar 
sig i de materiella lämningarna.

Mål
Målen med den här studien är flera, ett delmål är 
att få en kronologisk spännvidd mellan de olika 
aktiviteterna på platsen som har lämnat keramik 
efter sig. Keramiken är många gånger ett ytterst 
viktigt alternativ till MC-dateringarna. Ofta är det 
nämligen lättare att spåra exempelvis boplatsakti
viteter från senneolitikum i keramiken än vad det 
är utifrån 14C-dateringar på kol från anläggningar. 
14C- metoden gynnar ofta aktiviteter från brons
ålder och äldre järnålder, eftersom man då läm
nade efter sig rikligt med härdar, kokgropar och 
skärvstenshögar m.m. Den kronologiska aspekten 
är dock bara ett medel för att nå vidare i studiet 
av keramikens funktioner i det horisontella tids
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planet. En viktig aspekt för att förstå keramiken 
är att genom teknologiska studier se hur man har 
tillverkat keramiken och om detta sätt skiljer sig 
från andra samtida boplatser i området eller skiljer 
sig från äldre och yngre keramik. En viktig fråga är 
också om det finns skilda teknologier eller tecken 
på att olika råvaror har använts för keramiken på 
platsen. För att kunna studera detta har analyser 
gjorts vid keramiska forskningslaboratoriet i Lund 
(se Stilborg denna volym).

Det viktigaste målet är att försöka få fram vad 
keramiken kan ha använts till och hur den har an
vänts på platsen. Det är sedan genomgången av 
Hallunda välkänt att bronsålderns keramik i Mä
lardalen består av en stor uppsättning av kärl med 
olika ytbehandlingar och former (Jaanusson 1981; 
Eriksson 2006). En grundtes är att denna upp
sättning speglar en servis där de enskilda kärlfor
merna och de därtill knutna ytbehandlingarna har 
haft olika funktioner, både i det dagliga livet och 
i andra situationer. I materialet från Ryssgärdet 
har vi möjlighet att studera dessa olika servisdelar 
i sina arkeologiska kontexter. En rumslig analys av 
keramiken är därför ett medel i förståelsen av dess 
roll i bronsålderssamhället. Grunden för detta är 
att se keramiken inte bara som fragment av tillver
kad, bränd lera utan att försöka se den som fung
erande kärl i en komplex bronsåldersmiljö. För att 
kunna funktionsbestämma keramikkärl har också 
lipidanalyser gjorts av de rester av fettsyror som 
finns i kärlväggarna. Metoden är relativt ny och 
har inte tidigare använts i någon större utsträck
ning på keramik från bronsålder i Mellansverige 
(se Isaksson denna volym).

Keramiktillverkning i Ryssgärdet
Även om fokus för denna studie ligger på hur ke
ramiken har använts så går det inte att förbise hur 
den en gång har producerats. En av frågorna som 
vi ställde oss inför keramikmaterialet var om man 
kunde se olika tillverkningstraditioner i materialet. 
För att kunna se hur keramiken har tillverkats har 
två olika metoder använts, den första är en kvan
titativ okulär besiktning av samtliga keramikskär
vor, som har gjorts av författaren. Vid det steget 
registrerades vilken bränningsatmosfär keramiken
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har bränts i, om den har varit oxiderande (det vill 
säga med fri tillgång till syre) eller reducerande 
(det vill säga att man har strypt syretillförseln), 
hur man har magrat keramiken och de allmänna 
kärldelsformerna. Rent allmänt kan man säga att 
all keramik är tummad och framförallt uppbyggd 
av lerringar som har sammanfogats. Den andra 
metoden som har använts är en kvalitativ metod 
av ett mindre och relativt representativt urval av 
skärvor från olika kontexter. Docent Ole Stilborg 
vid keramiska forskningslaboratoriet har gjort 
tunnslip av keramiken för att i detalj kunna stude
ra lerans och magringens mineralogi och samman
sättning. Urvalet styrdes in på materialet under 
bronsåldern för att se traditionen i ett horisontellt 
tidsperspektiv (Stilborg, denna volym).

De båda metoderna visar ett relativt homogent 
material där keramiken har tillverkats av fin el
ler mellanhn, kalkfri lera, vilket är vanligt just för 
bronsåldersmaterial. Den låga kalkhalten var för
delaktig eftersom kalken annars kan göra att godset 
spricker vid bränningen, såvida man inte använder 
sig av organisk magring eller bränner keramiken 
i reducerande atmosfär. All keramik har magrats 
med krossad bergart. I över 90 % procent av fallen 
går det bara ange att det är just krossad bergart, 
sannolikt då granit. I ca 7 % har den dock magrats 
med en granit som har innehållit mer fältspat än 
normalt, vilket gör att magringen blir lite grövre 
på grund av fältspatens kristallstruktur. I övrigt 
finns klara samband mellan magringens storlek, 
andel och väggtjockleken. Kärl med tunnare kärl-
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Avstruken, lätt räfflad Gram 7,0 6,0 13,0

Ant. fragm. 6 1 7 1,86 1

Ej observerbar Gram 329,8 1066,2 40,0 13,0 32,0 37,0 3,0 1521,0

Ant. fragm. 175 217 15 5 14 14 1 441 3,45 29

Grov Gram 24,0 56,0 32,0 112,0

Ant. fragm. 5 7 8 20 5,60 1

Odef-småsmul Gram 469,8 1286,5 15,0 14,0 26,0 29,3 1840,6

Ant. fragm. 556 1169 20 12 29 34 1820 1,01 0

Polerad Gram 34,2 441,0 8,0 20,0 8,0 511,2

Ant. fragm. 14 74 2 2 2 94 5,44 17

Polerad och rabbad? Gram 12,0 12,0

Ant. fragm. 1 1 12,00 0

Rabbig Gram 342,0 3023,0 152,0 5,0 10,0 116,0 3648,0

Ant. fragm. 103 435 25 1 1 57 622 5,86 29

Slät Gram 246,5 726,3 29,0 32,0 30,0 29,0 1092,8

Ant. fragm. 63 160 2 10 4 8 247 4,42 34

Totalt vikt 1453,3 6617,0 244,0 96,0 118,0 219,3 3,0 8750,6

Totalt antal fragm. 922 2064 64 36 50 115 1 3252 2,69

Medelvikt Gram 1,58 3,21 3,81 2,67 2,36 1,91 3,00 2,69

Minimiantal kärl 31 67 1 2 4 6 0 111 111

Figur 140. Översiktlig tabell över keramiken på boplatsen uppdelat på områden och ytbehandling 

Figure 140. General table ofthe pottery on the settlement distributed by areas and surfaces.
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Figur 141. Frekvensdiagram över magringskornens maxstorlek kontra tjocklek på skärvorna. Ett klart samband 
ses mellan tjocklek och magringskornens storlek. Ju tjockare väggar keramiken har fått, desto större magringskorn har 
tillsatts för att motverka att godset spricker vid torkningen, bränningen och vid värmeväxlingar.

Figure 141. Frequency diagram of maximum size of temper versus thickness of the sherds. There is a distinct rela
tion between thickness and size of temper. Thicker vessel walls contain larger temper to prevent rupture of the pottery 
in the drying and burning process and by temperature changes.

väggar har i allmänhet fått lägre andel magring 
med mindre magringskorn, och tjockväggiga kärl 
har fått högre andel magring och samtidigt fått 
större andel stora magringskorn. Förhållandet är 
helt normalt och visar att krukmakarna har insett 
att de måste magra tjocka kärlväggar med mer ma
terial för att undvika att kärlen spricker och går 
sönder vid torkning, bränningen och den fortsatta 
användningen.

Vi fann inga klart urskiljbara spår efter till- 
verkningsplatsen eller - platserna för keramik på 
undersökningsytan. Det behöver inte innebära 
att man inte ändå har tillverkat keramikkärl på 
platsen. De lämningar man kan förvänta sig av en 
sådan lokal tillverkning i mindre skala är inte sär
skilt iögonfallande. Lertäkter behövdes för att få 
tillgång till själva leran, men dessa kan se ut som 
vilken grop som helst. Ett försök gjordes att ta 
ett lerprov i glacialleran i botten på gropsystemet 
A19830, för att se om det var den leran man hade 
använt sig av. Men denna lera stämmer inte över
ens med kärlens lera, däremot förefaller den att 
stämma väl med lerkliningsleran. Det lerprov som 
togs från gropsystemet var kalkhaltig vilket är van
ligt i områdets glaciala leror. Men med största san

nolikhet har man hämtat leran till kärl någonstans 
i närheten. Kalkfri, fin lera är enligt de geologiska 
undersökningarna vanlig i trakten och lerans grov
lek och kalkhalt är starkt varierande så det borde 
inte vara några problem att hitta en passande lera 
(Persson 1983:41). Analyserna av de utvalda skär
vorna visar att man har haft ett traditionsbundet 
uttag av lera, och fördragit kalkfria fina leror med 
relativt stort naturligt inslag av sand, glimmer och 
järnoxid. Lerorna går att gruppera i tre olika grup
per, men ingen av dem är så pass avvikande att det 
skulle kunna röra sig om keramik tillverkad i en 
annan bronsålderstradition eller keramik gjord på 
en annan plats (se Stilborg, denna volym). I när
området finns såväl glaciala som framförallt post- 
glaciala kalkfria leror med inslag av sand och fin
sand. I båda lertyperna finns finleror och det går 
inte att sluta sig till vilken lera man har använt sig 
av. Överhuvudtaget förefaller variationen av leror 
vara relativt stor i området, med lokala variationer 
i kalkhalt och kornstorlek, även om den postgla- 
ciala leran är kalkfri i samtliga analyserade fall och 
glaciallerorna i allmänhet är finkornigare (Persson 
4983:39?^ & 52ff.). Med andra ord har visserligen 
lera funnits i stora mängder på platsen och i hela
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Figur 142. Frekvensdiagram över buktjocklek kontra magringsandel. Magringsandel 1 står för låg andel, 2 fór 
normal och iför riklig andel. Även här ses ett linjärt samband mellan ökande tjocklek och magringsvolym och orsaken 
är densamma: att undvika sprickbildningar.
Figure 142. Frequency diagram ofvessel thickness versus temper amount. Temper amount 1 denotes low frequency,
2 normal and q ample. A linear correlation can be seen here also between increasing thickness and temper amount and 
the explanation is the same, to avoid rupture.

området öster om undersökningsytan, men kera
mikerna har fått lov att söka upp speciella platser 
för att finna den kalkfria, fina leran som man har 
använt sig av.

Magringsmaterial till keramiken har det funnits 
tonvis av i härdarna, kokgroparna och skärvstens- 
högarna på boplatsen. Så inte heller det uttaget 
torde kunna ses idag, antagligen har uttaget av 
skärvsten också varit ytterst marginellt i förhål
lande till den mängd som producerades genom 
främst vardagsaktiviteterna men även i de riter 
som inkluderade eld.

Keramiken har bränts i mellan 500 och 700 gra
ders värme vilket är den hetta som uppnås i van
liga härdar eller i öppen eld. Över po % av kera
miken har dessutom bränts i oxiderande atmosfär. 
Varken värmen eller något krav på att kontrollera 
lufttillgången när man brände keramiken har krävt 
särskilda konstruktioner. Med andra ord, man be
höver inte förvänta sig några särskilda keramikug
nar för att man ska ha kunnat bränna kärlen på 
platsen. Man har sannolikt utnyttjat öppna eldar 
som inte varit nedgrävda när man har bränt kera
miken och sådana har inte lämnat några spår efter 
sig. Detta finns det flera antropologiska exempel 
på (Lindahl & Matenga 1995). Inga lerklädda

ugnar eller andra anläggningar påträffades heller 
på Ryssgärdet som skulle kunna vara till för ke
ramikbränning. Man får i stället anta att man har 
bränt keramiken i mer anspråkslösa anläggningar 
i markplanet.

Ytbehandlingar 
- ett sätt att visa funktion
Ett av bronsålderskeramikens främsta känneteck
en är de olika kärlens ytbehandlingar. I stället för 
att i formell mening dekorera kärlen har man för
sett dem med olika typer av strukturer på kärlens 
utsidor. Ytbehandlingarna har appellerat både till 
ögat och handen och gjort att kärlen varit lätta att 
identifiera även i mörkret inne i långhusen. Ofta 
ser vi dekorerad keramik som något mer estetiskt 
och värdeladdat än odekorerad keramik. Men det 
är en sanning med modifikation. En polerad el
ler rabbad yta kan vara mer tidskrävande att ut
föra än en dekor med gropar och linjer, så det är 
mycket troligt att man har värdesatt de olika ytbe
handlingarna högre i det dåtida samhället än vad 
vi vanligen föreställer oss. I den äldre forskningen 
har man ofta sett ytbehandlingarna som represen
tanter för olika influenser från skilda kulturkret-
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Figur 143. Förhållande mellan magringsandel och maxkornstorlek. Återigen syns det linjära sambandet mellan 
andelen magring och magringskornens storlek, ju mer magring man har tillsatt, desto grövre har den också blivit.
Figure 143. Relationship between amount of temper and maximum size of temper. Yet again the linear correlation 
between the temper amount and the size of temper is visible. Larger amounts of temper leads to a larger coarseness.

sar (Jaanusson 1981; Reisborg 1989). Synsättet har 
sin grund i den äldre kulturhistoriska skolan och 
är baserad på en välgrundad empiri. I viss mån har 
det uppstått slentrian i att förknippa enskilda yt
behandlingar med speciella kulturområden såsom 
rabbig och polerad keramik som har fått stå som re
presentanter för Lausitzinfly tande och textil- och 
strimmig keramik som influenser för östliga infly
tanden. Inom framförallt arkeologin i de gamla 
Sovjetinfluerade staterna har man även fortsatt att 
göra starka kopplingar mellan etnicititet och olika 
keramiska ytbehandlingar. Sådana kopplingar är 
ytterst vanskliga och enskilda ytbehandlingar har 
i de flesta fall större utbredningsområden än vad 
presumtiva förhistoriska etniska grupper kan ha 
haft. I stället bör man kanske se ytbehandlingarna 
som utslag av olika funktionellt valda behand
lingar av kärlen för att de skulle få vissa praktiska 
och/eller symboliska egenskaper. Dessa kulturella 
och funktionella val har givetvis en överregional 
grund, där till exempel den polerade och rabbiga 
keramiken tillhör ett större idékomplex i stora de
lar av Central- och Nordeuropa från Norditalien 
och Balkan i söder till Mälardalen och Tröndelag i 
norr, Polen i öster och Holland och den östligaste 
delen av England i väst. På samma sätt tillhör den

strimmiga och textilintryckta keramiken en större 
östlig kultursfär som delvis överlappar den Cen
traleuropeiska sfären, med nedslag ibland annat 
i Ungern, Tyskland, Polen och Östersjöområdet. 
I Ryssgärdet saknas dock tecken på denna östliga 
tradition. Antingen beror det på att materialet är 
för litet eller, vilket är troligare, att materialet i 
Ryssgärdet är något äldre än den period då det öst
liga inflytandet blev mer påtagligt i Mälardalen.

Den rabbade keramiken förefaller till exempel 
vara förknippad med framförallt forvarings- och 
beredningskärl. Själva ytan har fått sitt utseende 
genom att man har lagt på en lervälling av upp
slammad lera med riklig inblandning av sand eller 
oftast med krossad bergart. Den rabbade kerami
ken i Ryssgärdet tillhör enligt den skånska indel
ningen A-gruppen. Den kännetecknas av att rabb- 
ningen går ända upp till mynningskanten och att 
kärlformerna är antingen enkelt tunnformiga eller 
lätt S-formade. I många fall har även kärlen knop
par i rabbningen på kärlens övre delar. Knopparna 
har underlättat att få grepp om kärlen och för
enklat när man skulle knyta fast lock av organiskt 
material över mynningen. Tidigare har A-gruppen 
ofta daterats utifrån materialet från Fosie, utan
för Malmö, från och med period III till och med
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Fig ur 144. Exempel på rabbig keramik. Överst syns en mynningsskärva och nedtill två bitar som har suttit ned mot 
bottnen (foto: Thomas Eriksson).
Figure 144. Examples of rusticated pottery. At the top a rim fragment is shown and at the bottom are two pieces 
originally attached to the bottom of the vessel (photo: Thomas Eriksson).

V (Björhem & Säfvestad 1993). Många dateringar 
av rabbade kärl i Mellansverige visar att de redan 
finns under period IL I Ryssgärdet har organiska 
beläggningar på två rabbiga skärvor daterats till 
period I eller II respektive period II, och de date
ringarna är inte ensamma i regionen (Ua-27271, 
Ua-27275). Även när man går igenom datering
arna från Fosie kan man se att flera av A-gruppens

dateringar går ned i period II. Detta påpekades 
redan i Fosiepublikationen, men därefter har man 
ofta daterat A-gruppen till period III-V, och ibland 
enbart till perioderna IV-V (Björhem & Säfvestad 
1993:55; Stilborg 2002:8iff.). Även i det Jylländska 
materialet börjar rabbningen att uppträda under 
period II (Rasmussen 1993). Dateringen av hela 
Fosies A-grupp grundar sig dessutom på åtta kol-
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Figur 145. Detaljbild av det rabbiga kärlet 62. Vid mynningskanten sitter en liten knopp och rabbningen som går 
ända upp till mynningskanten visar att det rör sig om ett exempel på den så kallade A -gruppen från äldre och meller
sta bronsåldern. Lipidanalyser har visat att kärlet har innehållit växtsterol och spår av hartssyror från barr. Det har 
dessutom utsatts för hög värme, möjligtvis när hus 9 brann ned (foto: Thomas Eriksson).

Figure 145. Detail of the rusticated vessel 62. By the rim is a small knob. The rustication which extends all the way 
up to the rim indicates that the vessel is an example of the so called A-group from the Early and Middle Bronze Age. 
Lipid analyses have shown that the vessel has contained plant sterols and resin acids from needles. It has also under
gone high temperatures, possibly in connection with the conflagration of house 9 (photo: Thomas Eriksson).

provsdateringar, vilket statistiskt sett är mycket 
litet. Man får således anta att A-gruppen sträcker 
sig tillbaka till period II, åtminstone i Mälardalen. 
Avsaknaden av den skånska B-gruppens känne
tecken såsom både fingerdragningar i rabbningen 
- så kallad otterbötekeramik - och semirabbad ke
ramik tyder på att inslaget av keramik från yngre 
bronsålderns perioder V och VI är mycket litet i 
Ryssgärdet. Man får dock komma ihåg att det kan 
vara vanskligt att använda sig av sydskandinaviska 
kronologier, eftersom många av kännetecknen för 
B-gruppen förefaller att helt saknas i Mälardalen.
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På nästan alla bronsåldersboplatser i Mellansve
rige upptar den rabbiga keramiken mellan 50 och 
po % av materialet. I Ryssgärdet är cirka 70 % av 
keramiken rabbig sett till vikten (fig. 147). Övervik
ten beror dels på att rabbade kärl ofta är större och 
grövre och därmed lämnar fler och större bitar efter 
sig än vad tunnväggiga, mindre kärl gör. Men det är 
troligen inte hela sanningen utan de rabbiga kärlen 
har förmodligen utgjort en stor andel av den dåtida 
servisen. Ser man i stället till antalet kärl med be
stämbar yta så är drygt en tredjedel av kärlen rab
bade. Om man ser till den rumsliga fördelningen
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Figur 146. Stapeldiagram med procentuell fördelning av ytbehandlingar per område.

Figure 146. Bar diagram of the distribution of surface finishes by area expressed as a percentage.
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Figur 147. Stapeldiagram med frekvens av keramikmängd och ytbehandling per område. 
Figure 147. Bar diagram showing frequency of pottery amounts and surface finishes by area.

på boplatsen så gör de olika fyndmängderna på 
området att jämförelsen blir vansklig. Procentuellt 
sett har materialen från den nordvästra kullen och 
slätten söder om kullarna, frånsett C-området, en 
något lägre andel med rabbig keramik. Materialen 
från områdena är små och även enskildheter kan 
påverka resultatet. En orsak till den låga procen
tuella andelen rabbig keramik på dessa områden är 
sannolikt inslaget av keramik av äldre, senneolitisk 
karaktär. Annars ansluter materialet väl till övriga

bronsåldersmaterial från regionen.
De andra ytbehandlingarna är lite mer vansk

liga att göra större kulturhistoriska tolkningar uti
från. Den släta keramiken har endast fått sin yta 
tillj ämnad med en hand. Olika typer av kärl har 
fått den här ytan. Allt från finväggiga kärl, mindre 
och medelstora skålar och koppar upp till större 
förvaringskärl. I viss mån kan man anta att det rör 
sig om polerad keramik där poleringen har vitt
rat, men i huvudsak kan man anta att det rör sig
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Figur 148. Några exempel på polerad, reducerat bränd keramik till vänster, och slät keramik till höger (foto: Tho
mas Eriksson ).

Figure 148. Some examples of polished, reduction fired pottery to the left and smooth pottery to the right (photo: 
Thomas Eriksson).

om keramik som ursprungligen har varit slät. Ur 
kronologisk vinkel kan man inte säga mycket om 
ytbehandlingen i sig, den har varit en av de van
ligare under hela förhistorien, men i Ryssgärdets 
fall kan man utifrån godset säga att den ändå är till 
övervägande del av bronsålderskaraktär.

En närbesläktad ytbehandling är den avstrukna 
ytan, där man kan se lätta räfflor i ytan efter handen, 
verktyget och de magringskorn som har följt med 
vid tillslätningen. Denna keramik kan man egentli
gen se som en variant på den släta, lätt glättade ke
ramiken. Den är mycket vanlig i j ärnåldersmaterial
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men förekommer även i bronsålderssammanhang 
och utifrån godset kan man även här datera de av
strukna skärvorna i Ryssgärdet till bronsålder.

Slutligen har vi keramik med grov yta. Den kan 
delas upp i två olika grupper: en som primärt har 
haft en rå, nästan obehandlad yta och en där den 
ursprungliga ytan har vittrat eller fallit bort. Den 
förra var vanlig under yngre järnålder. Merparten 
av Ryssgärdets grova keramik hör till den senare, 
men det kan vara svårt att konstatera detta. En av 
de största grupperna kan vara den rabbiga kerami
ken. Den har ju en grovt magrad lerslamma som
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har applicerats antingen på en grov eller ibland 
strimmig yta, för att fästa bättre. När rabbningen 
faller bort eller vittrar återstår då bara den grova 
ytan. Något som talar för denna tolkning är att 
merparten av den grova ytbehandlingen sitter på 
tjockare skärvor, som brukar vara rabbiga.

Att dekorera sina kärl
I den neolitiska traditionen har keramiken och 
framförallt dekoren på keramiken spelat en viktig 
meningsbärande roll i samhället. En förhållandevis 
stor del av kärlen har haft olika geometriska och 
abstrakta dekorer av olika ristade eller intryckta 
mönster. Det är en tradition som i Mälardalen va
rar alltifrån en början i trattbägarkeramiken för att 
nå sin kulmen under den gropkeramiska kulturen 
under mellanneolitikum, för att därefter stilla av
klinga under övergången till bronsåldern. Orsaken 
till denna fundamentala förändring i synen på hur 
kärlen skulle dekoreras och utformas bör antagli
gen sökas i en större ideologisk kontext. Man kan 
strängt taget bara konstatera att förändringen är 
något som har hänt i stora delar av norra Europa, 
medan man i exempelvis östra Medelhavsområdet 
och östra Europa har fortsatt att dekorera kerami
ken under de epoker som motsvarar vår senneoliti- 
kum och bronsålder. Under bronsåldern upphörde 
merparten av keramiken att dekoreras i egentlig 
mening och man koncentrerade sig i stället på form 
och olika ytbehandlingar. Fenomenet är likartat 
över stora delar av norra Europa, från Polen i längst 
i öster till Holland i väster och ned till Centraleuro
pa. Övergången sker ca 2000-1500 f.Kr. i hela om
rådet och i den tyska och holländska traditionen har 
den nya, grova, odekorerade keramiken kommit att 
kallas för ”Kümmerkeramik” eller sorglig keramik 
(van der Waals 1966:125ft.). Beteckningen är kän
netecknande för den enkla brukskeramiken men är 
även tendensiös och speglar ett äldre arkeologiskt 
forskningsideal där föremål skulle vara vackra för 
att uppmärksammas och beforskas. I södra och mel
lersta delarna av Skandinavien, Polen och Nord
tyskland kommer dock keramiken att få en betyd
ligt mer förfinad utformning något senare, under 
mellersta och yngre bronsåldern. Den ledande för
medlaren av dessa formelement, kärltyper och yt

behandlingar har varit Lausitzkulturen i nuvarande 
Polen och östra Tyskland. I Mellansverige får aldrig 
keramikdekoren något genomslag igen, efter sen- 
neolitikum. Den äldre dekortraditionen har en för
del genom att den gör det enklare att känna igen den 
neolitiska keramiken. Ett utmärkt exempel är den 
mellanneolitiska fångstboplatsen vid Brännpussen, 
ca 1 km söder om Ryssgärdet. Där har ca 5 procent 
av alla keramikfragment och skärvor olika typer av 
dekorer. Keramiken därifrån är gropkeramisk och 
har daterats till Fagervik III och IV, ca 3000-2600 
f.Kr. (Nilsson red 2006:26 & yof.). Att endast 5 % 
av fragmenten och skärvorna har dekor innebär att 
betydligt fler av kärlen har varit ornerade, eftersom 
dekorerna oftast fanns på kärlens övre delar, medan 
de undre delarna och bottnen ofta var odekorera
de. I Ryssgärdet var endast 0,7 % av alla fragment 
och skärvor dekorerade. Sett till antalet kärl var två 
bronsålderskärl dekorerade medan fyra eller fem 
kärl med stenålderskaraktär var dekorerade.

Neoli tisk keramik
I Ryssgärdet finns några exempel på den tidigare 
stenålderstraditionen med olika dekorer. I två av 
de senneolitiska flatmarksgravarna som låg på om
råde E påträffades fynd av klar stenålderskaraktär. I 
den ena graven, A39574, påträffades i ytan en stör
re mynningsbit med svagt utvikt, spetsig mynning 
(F4493, kärl 37). Godset i krukan är ljust, genom- 
oxiderat med magring av krossad bergart. Kärlet 
har varit tämligen tunnväggigt med en buk tjocklek 
på ca 6 mm och mynningsdiametern kan uppskat
tas till ca 10-14 cm. Det är med andra ord ett litet 
kärl som kan ha fungerat som dryckesskål. Inget 
parti av bottnen var bevarat och det går inte att 
avgöra om den varit rund- eller flatbottnad. På in
sidan av mynningen finns rader av diagonala, kor
tare snörstämplar. Dekor på insidan av mynningen 
på kärl med karaktär av stridsyxekultur, uppträder 
under bland annat yngre delen av mellanneoliti
kum. På kärlets utsida finns dekor med nio rader 
tvärsnodd, från mynningskanten och nedåt. Fältet 
avslutas nedtill med korta diagonala, nästan lod
rätta, djupt intryckta snörstämplar. Dekoren har 
stora likheter med den senare stridsyxekeramiken, 
som ofta har snör- eller tvärsnoddsdekor och inre
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Pigur.149- Fram- och baksida på mynningsfragmentet F449j/kärl 47. Raderna med tvärsnodd och tvärsnoddsstäm- 
pel syns tydligt. Fragmentet påträffades i fyllningen i graven A49574 (foto: Thomas Eriksson).

Figure 149. Front and back of rim fragment F449]/vessel 47. The lines with cord decoration and cord stamp deco
ration are apparent. The fragment was discovered in the grave A49474 (photo: Thomas Eriksson).
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dekor på insidan av mynningskanten (jfr. Malmers 
typer J, K och L; Malmer lpdzraSff.). Just dekor på 
insidan av mynningen uppträder först under sena
re delen av stridsyxekulturen (Malmer 1962:138). 
Stora likheter finns även med fynd från Åland som 
kan tillhöra Kiukais- eller stridsyxekulturen (Mei
nander ip54:44ff.). Likaså finns flera senneolitiska 
paralleller till dekoren (jfr. Schnittger & Rydh 
1940; Eriksson 2003:112; Eriksson 2002:130: Gra
ner & Larsson 2004). De dekortyper som vi vanli
gen daterar till senare delen av mellanneolitikum, 
av stridsyxekaraktär eller som tillhör den så kalla
de tredje gruppen, fortsätter med stor sannolikhet 
även under senneolitikum, definitivt finns den un
der SNi. Ett exempel på detta är den keramik som 
påträffades i grav A39574, där graven har daterats 
till och med till SN2 med 14C-metod. Mycket är 
dock outrett när det gäller keramiken under sen
neolitikum och vi bör vara försiktiga med alltför

korta dateringsintervall. Klart är att stridsyxekul- 
turens traditioner lever kvar i keramiken i högre 
grad i den tredje gruppen och under SN än vad 
som vanligtvis brukar anses vara fallet.

I den intilliggande flatmarksgraven A44252 hit
tades en skärva av ett annat gods (F4646). Godset 
är något flagigt, genomreducerat med en polerad, 
svart utsida. Magringen är riklig, med stora upp 
till 5 mm stora korn i den upp till 11 mm tjocka 
bukväggen. Godset i sig är mycket typiskt för sen
neolitikum och tidig bronsålder. På bukens utsi
da finns bevarat en rad med grunda nagelintryck 
samt en rad med streck. Fragmentet är för litet för 
att säga något om dekorkompositionen i sin hel
het men dekorelementen är båda förekommande 
under senneolitisk tid i Mälardalen. Vad som är 
anmärkningsvärt är de stora skillnaderna i gods 
och bränning mellan de båda skärvorna, skillna
der som tyder på två klart åtskilda traditioner där

Mynningsdiameter 10-14 cm
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F i G u R 15 0. Rekonstruktion av det senneolitiska kärlet 37från flatmarksgraven A39374. Mynningsdiametern är 
grovt uppskattad (teckning: Thomas Eriksson).
Figure 150. Reconstruction ofthe Late Neolithic vessel 37 from the unmarked grave A39 374. The rim diameter is 
roughly estimated (drawing: Thomas Eriksson).
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Figur 151. Senneolitisk keramik med dekor av snedställda streck och nagelintryck från flatmarksgraven A44252 
(F464Ó) (foto: Thomas Eriksson).

Figuri: 151. Late Neolithic pottery decorated with diagonal linesand nail imprints from the unmarked grave 
A44252 (F4646) (photo: Thomas Eriksson).

den tvärsnoddsdekorerade keramiken har sin för
ankring i en stridsyxetradition medan den andra 
keramiken är av en yngre karaktär, av vad som tra
ditionellt ses som senneolitisk keramik.

På den norra delen av slätten vid mesulahusen 
15 och 23 påträffades ytterligare två fynd av klar 
mellan- eller senneolitisk karaktär. Båda är av ett 
ljust gods med magring av upp till 2 mm stora 
bergartskorn. Den ena skärvan har en dekor av 
en grop och rader av kamstämpelintryck (F267). 
Den andra har en reducerad insida och på utsidan 
finns två rader med starkt vittrade rester av en tro
lig tvärsnoddsdekor (F5127). Alla de ovan nämnda 
fynden påträffades på de låglänta f d åkerpartierna 
i söder. Nivåerna låg där på ca 33-34 m ö.h. En-

arkeologi E4 Uppland - studier • volym 5

ligt de senaste landhöjningskurvorna för Uppsa
laområdet, som har arbetats fram av Jan Risberg, 
i samband med E4-projektet, har sjöarna på ca 
35 m ö.h. isolerats från havet ca 3500-2900 f.Kr. 
(Risberg m.fl. 2007). I ett arkeologiskt perspektiv 
bör detta ha skett under mellanneolitikum, MN 
A. I östra Mellansverige och då framförallt på Sö
dertörn brukar havsnivån anses ha sänkts till ca 30 
m ö.h. vid MN B eller SN (Segerberg 1999:140). 
Keramikfynden skulle således kunna dateras från 
senare delen av mellanneolitikum och framåt. 
Fynden, förutom F4646, är av stridsyxekaraktär 
eller kan föras till den så kallade tredje gruppen. 
Den sistnämnda, som representeras framförallt 
av F2Ó7, är en keramiktyp som brukar definieras
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Figur 152 .Kamstämpel, tvärsnodd och gropdekor på två bitar från område F. Keramiken tillhörden så kallade 
tredje gruppen. F267 till vänster och F5129 till höger (foto: Thomas Eriksson).
Figure 152. Comb stamp, cord and pit decoration on two pieces ofpottery from area F. The pottery belongs to the so 
called third group. 7-2 <5 7 to the left and F 512 9 to the right (photo: Thomas Eriksson).

som en sammansmältning av de gropkeramiska 
och stridsyxetraditionerna i östra Mellansverige 
under mellanneolitikum B. I stort kan man defi
niera den som stridsyxekeramik, där stridsyxekul- 
turens kärlformer och dekorer blandas med grop
keramiska gropar (Graner & Larsson 2004:i2iff; 
Edenmo m.fl. lppynSpff.). I många fyndkontexter 
förekommer den här typen av keramik i miljöer 
som har daterats till vad som traditionellt brukar 
ses som senneolitikum i Sydskandinavien. Några 
av dessa platser är Vrå i Knivsta, Apalle i Över
gran och Sommaränge i Viksta socknen i Uppland 
samt i Hedningahällan i Enånger i Hälsingland 
(Holm m.fl. i997:23off; Eriksson 2002, 2003,

2005c; Schierbeck 1994). Även i Ryssgärdet fö
refaller keramiken snarast kunna dateras till sen
neolitikum. T.ex. har fragmenten som påträffats i 
grav A39574 enligt UC-värdena daterats till mel
lan 1880-1680 f.Kr. Det vill säga vad som brukar 
anses som senneolitikum 2 eller övergången till 
bronsålderns period I. Likaså påträffades tredje- 
gruppenfragmenten på område F i ett område där 
de tvåskeppiga husen tyder på dateringar till sen
neolitikum eller äldsta delen av bronsåldern. Ke- 
ramiktypologin och kronologin för keramik från 
den senare delen av mellanneolitikum till och med 
övergången till bronsålderns period I är relativt 
oklar. Det är möjligt att mellanneolitiska drag fö-
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Figur 153. Några fragment funna i kulturlagret A 20 511 på den nordöstra kullen. Fragmenten har dekor av kor
sande ristade linjer (Kärl 17: F825 och 5021) (foto-.Thomas Eriksson).

Figure 153. Some fragments found in the cultural layer A20511 on the northeast hill. They were decorated with 
crossed lines (vessel 17. F825 and 5021) (photo: Thomas Eriksson).

rekommer långt in i senneolitikum i Mellansve
rige, något som redan Malmer påpekade (Malmer 
1962). Till detta kommer hela problematiken med 
att korrelera Mälardalens kulturhistoria med den 
gängse, som ofta är anpassad efter sydskandina- 
viska förhållanden. Antagligen måste vi i stället 
se Mälardalen som en kulturregion med ett del
vis annat kontaktnät än vad som finns i Syd- och 
Västskandinavien. Detta synsätt måste appliceras 
från de enskilda föremålstyperna upp till de stora 
samhällsstrukturerna.

Förutom dessa kärl med mellan- eller senneo- 
litiska dekorer på undersökningsområdets låg
länta partier påträffades ett mynningsfragment på

ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 5

den nordvästra kullen som möjligen är dekorerat 
(kärl 41). Kärlet har sannolikt varit mycket stort, 
att döma av tjockleken och mynningens böjning. 
Mynningsläppen är bred och fyrkantig och täm
ligen grovmagrad. Ytan är mörk och sannolikt 
bränd i åtminstone delvis reducerande atmosfär. 
Godset i sig är snarast senneolitiskt till sin karak
tär. På ovansidan av mynningskanten finns en en
kel, ristad linje. Det är dock mycket osäkert om 
det verkligen rör sig om en dekor eller om det är 
en oavsiktligt ristad linje. Antagligen är det sista 
alternativet troligast.
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Dekorer av bronsålderskaraktär
Der är sällan som bronsålderskeramik är dekore
rad. Detta står i bjärt kontrast till den neolitiska 
traditionen då en mycket stor andel av keramiken 
dekorerades. I stället har man under bronsåldern 
koncentrerat sig på kärlens form och ytbehand
ling. Det saknas inte traditioner att dekorera olika 
ting under bronsåldern. På bronsföremålen och 
på berghällar skapades en ofta mycket avancerad 
konst med både nonfigurativa och figurativa mo
tiv. Men det förefaller inte ha varit tillåtet att an
vända samma bildframställningar och dekorer på 
keramiken (Eriksson 2005a).

På den nordöstra kullen i Ryssgärdet påträffades 
dekorerad keramik som är av klar bronsålderskarak
tär. I kulturlagret på östsidan fanns några fragment 
av sannolikt ett och samma kärl med ristade linjer 
i konvergerande och divergerande riktningar (kärl 
17, se fig. 153). Eftersom fragmenten är mycket små 
går det inte säkert att avgöra hur dekoren har sett ut, 
men sannolikt rör det sig om så kallad criss-crossde- 
kor. Det är dekor med impressionistiskt inristade 
linjer i korsande riktningar. Dekoren förekommer 
framförallt i yngre bronsålderskontexter såsom Hal- 
lunda, Apalle, Broby och Vrå, något som stämmer 
med kulturlagrets datering till period IV (Jaanusson 
1981:117; Eriksson 2002:132; Eriksson 2003).

Form, funktion och storlek
Keramik är inte bara krukor i största allmänhet, 
utan den påträffade keramiken är rester efter en 
komplex uppsättning av kärl för olika ändamål. 
Keramik måste ses som olika redskap på samma 
sätt som vi har för vana att kategorisera en mängd 
olika funktionella verktyg av exempelvis flinta el
ler brons. Med andra ord är keramikmaterialet 
rester efter en hel servis med skilda kärlfunktio
ner, där servisens utseende och komplexitet har 
förändrats över tid. Detta blir än tydligare under 
mellersta och yngre bronsålder då det förekommer 
en mängd olika former, ytbehandlingar och stor
lekar. För att kunna spåra dessa olika funktioner 
av materialet så har en mängd olika faktorer tagits 
med. En av de enklare metoderna är att uppskatta 
mynningsdiametern på olika kärl. Totalt har det

gått att uppskatta kärldiametern på tolv kärl i 
Ryssgärdet. Fyra är miniatyrkärl med diametrar 
mellan 4 och 9 cm. Det är kärl som antingen kan 
ha använts som koppar/muggar eller som mindre 
förvaringskärl. Särskilt det lätt treledade kärlet 62 
från hus 9 på den nordöstra kullen får ses som en 
kopp utifrån form och storlek (se fig. 146). Ytter
ligare två kärl har uppskattningsvis varit små med 
diametrar mellan 12 och 16 cm. Dessa får ses som 
serverings- och bordskärl. Samtliga är släta eller 
polerade. Återigen kommer ett av de bästa exem
plen från den nordöstra kullen där skålen, kärl 2, 
påträffades. Skålen är polerad och har en profile
rad hank och har med största sannolikhet varit nå
gon typ av bordskärl (fig. 155).

En något mindre representerad kärlgrupp i 
Ryssgärdet är de medelstora kärlen, endast ett 
rabbigt kärl hör till denna grupp. Kärlet har en 
diameter på ca 18 cm och har innehållit någon typ 
av vegetabilisk föda, utifrån de växtsteroler som 
fanns bevarade i kärlväggarna och kan tolkas som 
ett forvarings- eller beredningskärl. Även det kär
let påträffades på den nordöstra kullen. En större 
grupp är de stora kärlen med mynningsdiametrar 
på cirka 22 och 24 cm. I gruppen finns rabbiga, 
släta och polerade kärl och de heterogena ytbe
handlingarna och väggtjocklekarna tyder på att de 
kan ha fungerat som berednings-, serverings- eller 
förrådskärl. Det släta kärlet 61 har förhöjda halter 
av tjära och kan ha varit impregnerat med hartser 
eller också kan det ha använts för att förvara till 
exempel tjära eller harts. Mest sannolikt är att de 
har impregnerats med hartsrik rök eller dylikt.

En kärlgrupp som däremot saknas i det rekon- 
struerbara kärlmaterialet från Ryssgärdet är de rik
tigt stora kärlen, med diametrar över 30 cm. Rent 
källkritiskt är det dock svårt att säga något om 
denna avsaknad eftersom det är denna grupp av 
stora kärl som är svårast att rekonstruera i ett frag
menterat boplatsmaterial. En möjlig kanditat till 
denna storleksgrupp skulle kunna vara den mycket 
tjocka mynningskanten till kärl 41, som kom på 
den nordvästra kullen. Men en alltför liten del av 
omkretsen är bevarad för att kunna göra några upp
skattningar av diametern. Förutom storleken gör 
även godset och mynningsform kärlet avvikande. 
Det har en karaktär som gör att det möjligen kan
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Figur 154. Buktjocklekar per ytbehandling. Här syns den klara uppdelningen mellan den finväggiga polerade kera
miken, den differentierade släta samt den tjockväggiga rabbiga keramiken.

Figure 154. Vessel thickness per surface finish. The distribution of the thin polished pottery, the differentiated 
smooth and the thick rusticated pottery is clearly discernible.

dateras till senneolitikum eller äldsta bronsåldern 
och skulle i så fall tillhöra en äldre fas på kullen.

En annan metod att se frekvenser av olika typer 
av kärl är att undersöka bottendiametrar. Meto
den är dock vansklig att använda eftersom brons- 
ålderskärl ofta kan ha en relativt liten botten i för
hållande till framför allt höjden och den maximala 
kärldiametern. Med andra ord kan även relativt 
stora kärl ha en förhållandevis liten botten. Två 
kärl har dock haft mycket små bottnar med dia
metrar på mellan 5 och 6 cm, ett av dem är den 
ovan nämnda koppen, kärl 62. Alla dessa kärl har 
varit polerade eller släta. I övrigt har sju kärl haft 
bottnar mellan 8 och 10 cm och här återfinns såväl 
polerade, släta som rabbade ytbehandlingar, med 
andra ord har storlekarna sannolikt haft mer he
terogena funktioner. Till de medelstora och stora 
kärlen får man anta att åtta kärlbottnarna mellan 
n och 17 cm har hört. I den här gruppen finns 
också många olika ytbehandlingar företrädda och 
man får lov att anta att kärlen har haft en mängd 
olika funktioner.

En annan, men mer osäker metod att spåra kärl
funktioner och storlekar, är att se vilka buktjocklekar 
som finns i materialet. Rent metodisk måste då buk
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bitar mot fot och botten tas bort eftersom de oftast 
är tjockare än resten av kärlväggen, liksom bukbitar 
närmast mynningen eftersom bronsålderskärlen i 
allmänhet är jämnt avsmalnande mot mynningen.

Återigen finns en nära koppling mellan yt
behandlingar och de metriska måtten och med 
största sannolikhet återspeglar detta en funktions
uppdelning. I allmänhet finns nämligen ett mer el
ler mindre linjärt samband mellan storleken och 
buktjockleken. Vissa undantag finns dock, exem
pelvis kan miniatyrkärl vara relativt tjockväggiga. 
Vanligtvis är dock stora förrådskärl tjockväggiga 
medan finare och mindre skålar och koppar of
tast är tunnväggiga. Det här förhållandet visar sig 
utmärkt väl i Ryssgärdet, de polerade finskålarna 
har en buktjocklek på mellan 4 och 7 mm, med 
en median på 5 mm, det vill säga mycket finväg
giga kärl. En liknande frekvens uppvisar den släta 
keramiken, även om den har sin topp på 7 mm 
och finns i tjocklekar upp emot 10 mm. I denna 
grupp finns sannolikt både polerade finskålar som 
har fått sin yta vittrad och större berednings- och 
förvaringskärl. Den ytbehandlingsgrupp som av
viker mest är den rabbiga keramiken. Den har i 
stället ett medianvärde på 10 mm och förekommer
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med tjocklekar upp mot 14 mm och har sannolikt 
mest fungerat som förråds- och beredningskärl. 
I ett fragmenterat boplatsmaterial som detta kan 
man även använda kärltjocklekarna för att göra 
funktionsuppdelningar av olika platser på under- 
sökningsytan, vilket vi ska återkomma till.

Storleken säger inte allt om keramiken, även for
men är en viktig faktor för att förstå funktionen 
hos kärlet. Rent stilistiskt kan formen användas för 
att indela all keramik, men man måste kombinera 
form med storlek för att nå en förståelse av funk
tionen hos kärlet. Ett av de viktigaste formelemen
ten, speciellt i ett fragmenterat boplatsmaterial, 
är mynningens riktning. En utåtböjd mynning är 
oftast förknippad med kärl som man har för att 
dricka, servera, hälla eller äta ur. På motsvarande 
sätt är kärl med inåtböjd mynning eller indragen 
mynning, där mynningspartiet är indraget med en 
lodrät mynning, oftast förknippade med kärl som 
användes för förvaring eller beredning. Mynning
en har fått en funktionell utformning för att för
svåra att man spiller ut vätskor eller torrskaffning. 
När man ser till fördelningen mellan de olika myn- 
ningsriktningarnas korrelation med ytbehandling
arna så återkommer återigen motsatsparen rabbig 
keramik å ena sidan och polerad keramik å den 
andra. 70 % av mynningarna hos den polerade 
keramiken är utåtböjda och bör därför vara mest 
lämpliga som dryckes- eller bordskärl. Endast 10 % 
av mynningarna är inåtböjda och 20 % har indrag
na mynningar. Ser man till hela kärlformen, i de 
fall den har gått att uppskatta, så förefaller merpar
ten av de polerade kärlen ha varit 2-ledade. Det vill 
säga att de har haft två brytpunkter på kärlprofilen 
så att de har fått en rundad lätt Z-profil (kärl 2, 
12, 54, 62, 70 och 106). Kärltypen kan definieras 
som bägare eller skålar och brukar ibland gå under 
schablonbeteckningen ”Lausitzskålar” på grund av 
sin likhet med skålar inom den samtida Lausitz
kulturen i nuvarande Polen och östra Tyskland. 
Kärltypen är så allmän i resten av de olika urne- 
fältskulturerna i Europa och i den skandinaviska 
bronsåldern att namnet kan vara missledande och 
ge uppfattningen att skålarna importerades från el
ler var specifika för Lausitzområdet. Inget av dessa 
antaganden stämmer dock. Skålarna i Ryssgär
det har ett lite grövre formspråk och inte samma

kraftigt profilerade kontur som skålarna sedan får 
under framförallt yngre bronsålder. Den riktigt 
svartglänsande, polerade ytan saknas dessutom, 
vilket är vanligare i det något yngre materialet i 
exempelvis Hallunda (Jaanusson 1981). Enstaka 
exempel finns dock på kraftigt, profilerade skuld
ror med accentuerad vinkel, drag som antagligen 
tillhör period IV men där det också kan röra sig om 
yngre kärl (kärl 43 och 89). Det finns även enstaka, 
framförallt större i-ledade, polerade kärl (kärl 16). 
Det skulle snarast kunna ses som en urna för förva
ring eller servering.

Ser man i stället på den rabbiga keramiken så har 
endast drygt 10 % en utåtböjd mynning, medan 
50 % har ett klart inåtböjt mynningsparti, oftast 
kombinerat med en enkel tunnformig kärlprofil. 
Resterande knappt 30 % av den rabbiga keramiken 
har indragna eller raka mynningspartier. Om man 
höjer blicken till hela kärlformen så är det de enkla 
tunnformiga, enledade kärlen som helt domine
rar. Många av dessa kärl har dock ett lätt indraget 
mynningsparti. Ett rabbigt kärl med en lätt utåt
böjd mynning finns dessutom, liksom ytterligare 
ett 2-ledat kärl, men detta är snarast att se som un
dantag. Formerna tyder klart på att dessa kärl har 
fungerat som forvarings- eller beredningskärl. Det 
antagandet har också stöd i den förhållandevis rika 
förekomsten av organiska beläggningar i kärlen.

Den släta keramiken visar återigen sin heteroge
nitet och knappt hälften av de släta kärlen har en 
utåtböjd mynning och de resterande har indragna 
eller inböjda mynningspartier. Även bland kärlfor
merna hos de släta kärlen visar sig gruppens olika 
funktioner. Dels finns tre släta kärl med inåtböjd 
mynning, varav ett är senneolitiskt och därmed 
tillhör en äldre tradition och slutligen ett som är 
ett miniatyrkärl vilket sannolikt kan dateras till 
mellersta bronsåldern. Annars är 2-ledade kärl 
med utböjd mynning en av de större grupperna 
inom denna typ av ytbehandling.

Kärlen och menyn
Keramikkärl är redskap i olika sociala och funktio
nella sammanhang och inte bara magrad lera som 
har tillverkats i olika former. Kärlen har varit aktiva 
inslag inom både ekonomi och riter. För att spåra
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Figur 155, Rekonstruktionsteckningar av polerade och släta kärl från den nordöstra kullen (teckning: Thomas Eriksson). 
Figure 155. Reconstructable polished and smooth vessels from the northeast hill (area B) (drawing: Thomas Eriksson).
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Figur 156. Rekonstruktionsteckningar av rabbade kärl från den nordöstra kullen (teckning:Thomas: Eriksson).

Figure 156. Reconstruction drawings of rusticated vessels from the northeast hill (area B) (drawing: Thomas 
Eriksson ).
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de användningsområden som kärlen kan ha haft har 
man tre olika vägar att gå. Den första är den klas
siska arkeologiska tolkningen av kärlformen genom 
analogier. Där får man utgå från exempel från fram
förallt samhällen där bildframställningar, skrift
liga källor och uppteckningar visar hur olika kärl 
har använts. Framförallt gäller detta för samhällen 
från historisk tid, eller samhällen där etnologer och 
antropologer har gjort uppteckningar i ett skrift
löst samhälle. Andra exempel som antika reliefer, 
inskriptioner och målningar kan visa hur kärl har 
använts i de mediterrana kulturerna från de epoker 
som motsvarar vår brons- och äldre järnålder. Även 
olika etnologiska och antropologiska källor ger rik
ligt med information om kärlanvändning.

En annan väg att gå är att titta på kärlens fysiska 
egenskaper, såsom kärlens tyngdpunkt, stabilitet, 
grad av öppenhet, magring, storlek och bukväggs- 
tjocklek. Alla dessa faktorer har inverkat på hur 
pass bra ett kärl har fungerat i olika sammanhang. 
Ett kokkärl bör ha riklig magring för klara värme
växlingar, ett serveringskärl för fast föda bör ha en 
öppen form, medan ett kärl för vätska bör ha en 
mer sluten form. Men alla dessa regler har undan
tag, som kan vara kulturellt betingade.

Den tredje vägen för att nå en klarhet i hur kärl 
verkligen har använts är att se frekvensen av orga
niska beläggningar på framförallt insidan av kärl
väggarna. Analyser av dessa beläggningar kan visa 
vad kärlen har innehållit. I många fall är det för
kolnade matrester, men det kan även röra sig om 
beläggningar som bildats vid olika jäsnings- eller 
fermentationsprocesser. Förutom matlagning är 
till exempel öl- och mjödbryggning just en sådan 
process som kan få till följd att organiska belägg
ningar bildas (Brorsson 20oö:i68f.). I Ryssgärdet 
hade ca 10 % av keramiken olika typer av organis
ka beläggningar och det är framförallt den rabbiga 
keramiken som har sådana bevarade rester. Flela 
90 % av keramiken med organiska beläggningar 
var rabbig. Med andra ord kan man förmoda att 
den rabbade keramiken till stor del har använts för 
att tillreda eller jäsa olika typer av mat eller dryck
er. Jäsningsprocessen var ett av de bästa sätten att 
bevara föda i en tid då salt var lyxvara och kyl- 
ning endast fanns tillgänglig under delar av vin
terhalvåret. Förutom den rabbade keramiken hade

dessutom en mindre andel slät keramik matrester. 
Framförallt var det kärl med buktjocklekar från 
8 mm och uppåt som hade beläggningar, det vill 
säga lite mer tjockväggig keramik som kan lämpa 
sig för förvaring och beredning.

En annan relativt ny metod för att verkligen se 
vad som har funnits i kärlen är att analysera de 
fettsyror/lipider och andra organiska ämnen som 
har trängt in i själva kärlväggarna. Metoden har 
inte tidigare provats i någon större omfattning på 
material före vikingatid från Mellansverige. På sikt 
kommer metoden sannolikt att ge helt ny kunskap 
om både keramikanvändningen och hushållseko
nomin under förhistorien. Analyserna har gjorts 
av Sven Isaksson vid Arkeologiska forskningslabo
ratoriet i Stockholm (denna volym). Totalt analy
serades tio olika bronsåldersskärvor från nio kärl. 
Samtliga fynd kom från de båda kullarna i norr. 
Det som analyserades var i samtliga fall de orga
niska ämnen som hade trängt in i kärlväggarna. 
Endast i ett fall hade kärlet organiska beläggning
ar på kärlväggens insida, men även i detta fall det 
finns det organiska innehållet i själva kärlväggarna 
och inte beläggningarna. Förövrigt innehöll fyndet 
med organiska beläggningar rester av växtsteroler 
som visar att kärlet har innehållit någon typ av ve
getabiliskt baserad föda eller dryck. De organiska 
föreningarna i kärlväggarna anses komma från de 
sista användningarna av kärlet och då framförallt 
från de mest fettrika ingredienserna i innehållet.

Vad som var förvånande var att sju av kärlen 
hade rester av terpenoida föreningar eller harts
syror i kärlväggarna. De visar att kärlen har varit 
i kontakt med eld och rök, att de har medvetet tä
tats med harts, kåda eller tjära eller har använts vid 
framställning eller förvaring av harts eller tjära. 
Alla tre möjligheterna har arkeologiska eller etno
logiska paralleller. Kärlen kan givetvis ha använts 
för matlagning över öppen eld och därmed fått ett 
konstant tillskott av hartser. Det finns flera etnolo
giska exempel, både från indianskt område och från 
Jydepottstillverkning på Jylland under 1800-talet, 
på att man har utnyttjat eld och rök för att få en 
impregnering av kärl. Kärlen yta blir oftast svart, 
glänsande och hartseina i sig kan ge en konserve
rande effekt på det innehåll som man sedan har 
haft i kärlet (Binford 1972; Lynggaard 1972). På
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de olika undersökningarna längs med motorvägen 
E4:an har man funnit en mängd olika anläggning
ar för tjärtillverkning från romersk järnålder och 
framåt (Hennius 2oos:223ff.). Däremot finns inga 
anläggningar från bronsålder som tyder på tjär- 
framställning under den perioden, men tjära finns 
i keramiken från ett av de släta kärlen i Ryssgärdet 
och flera andra kärl från den närbelägna boplatsen 
vid Snåret i Vendels socken (Isaksson 2007). Det 
går alltså inte att utesluta att man har tillverkat 
tjära eller harts under bronsåldern i keramikkärl, 
förutom att använda kärlen som förvaringsplats. 
Just harts i form av hartskakor är vanligt förekom
mande under bronsålder och äldre järnålder. Harts 
består just av en blandning av kåda och tjära och 
olika depåfynd av hartskakor har gjort att man har 
funderat på om hartskakor har producerats för av
salu eller varit någon typ av värdemätare (Weiler 
1994). Med andra ord, det är inte omöjlighet att 
hartskakorna skulle kunna ha tillverkats i rabbade 
kärl, de skulle passa förhållandevis bra i storlek för 
att ligga i botten på en kruka. Till saken hör att 
harts måste kokas och att det mest naturliga i så 
fall skulle vara att göra det i ett lerkärl.

Ett av de rabbade kärlen från det sydvästra hör
net av kulthuset, hus 9 på den nordöstra kullen, 
kärl 63, innehöll fettsyror som kan vara från vege- 
tabilier, från någon mager fisk eller från växtste- 
roler. På samma kulle finns ben av fisk och även 
fiskeredskap i form av bland annat nätstickor. 
Man skulle kunna anta att man har förvarat fisk 
i keramiken, kärlet har också hettats upp till hög 
temperatur. Sannolikt kan detta ha skett när hu
set brann ned. Ytterligare ett reducerat och polerat 
kärl, kärl 107, innehöll välbevarat fett som kom
mer från en idisslare eller från mjölkfett. Dessut
om fanns rester av växtsterol. Utifrån den tunn- 
väggiga skärvans ytbehandling och utseende, det 
rör sig om en rundad skuldra till ett mindre eller 
medelstort kärl, kan man anta att det rör sig om 
ett finare kärl. Möjligen kan kärlet vara identiskt 
med det mer rekonstruerbara kärl 16 från kultur
lagret på östsidan av kullen. I så fall rör det sig om 
ett högre kärl med lätt inåtböjd mynning. Formen 
tyder på att det snarare rör sig om ett finare for
varings- eller beredningskärl än en dryckesskål. I 
vilket fall är det ett av de få bronsålderskärlen i

Mellansverige som kan ha innehållit mjölk. Fyra 
av dessa, det redan nämnda kärl 63, inräknat, har 
innehållit någon typ av vegetabilier, att döma av 
bevarade växtsteroler. Det rör sig om tre rabbade 
och ett polerat kärl. Slutligen har tre av kärlen inte 
några spår av att ha innehållit någon mat, det är 
två rabbiga och ett slätt kärl. Antingen är fettsy
rorna helt nedbrutna eller har man förvarat vatten 
eller torra material i kärlen.

Vad som är anmärkningsvärt är annars den höga 
frekvensen av vegetabiliska rester och hartser. Men 
materialet är relativt begränsat och det finns indi
kationer på både fisk- och mjölkprodukter. Däre
mot saknas indikationer på klart animaliska fettsy
ror, frånsett möjligen kärl 63. Detta skulle kunna 
vara helt naturligt om man ser på hela kontexten 
utanför keramiken. Framförallt de många kokgro
parna skulle kunna antyda en lösning. Kött kan 
ha tillretts i kokgroparna eller med sten från dem, 
snarare än genom långkok i keramikkärl. Det skulle 
kunna vara en lösning på bristen på stora släta ler
kärl, som borde ha varit mer lämpade som kokkärl 
än rabbade kärl där ytan måste ha försvårat hand- 
havandet av de heta kärlen och samlat på sig sot 
och organiska beläggningar på utsidan, om de hade 
använts i någon större omfattning som kokkärl.

Var fanns keramiken?
Keramiken är inte bara intressant i sig själv utan 
framförallt i sin kontext: hur och var den har hit
tats. Genom sin fyndplats kan keramiken inte bara 
användas för att studera keramiken i sig utan den 
kan hjälpa till att ta reda på och förklara vad som 
har hänt på den specifika platsen, berätta om vilka 
funktioner platsen har haft och vilka aktiviteter 
som har ägt rum där. Totalt påträffades nästan 9 
kilo keramik i Ryssgärdet och merparten av denna 
keramik får ses som boplatskeramik (fig. 139,140). 
Några enstaka skärvor kan dock tillhöra gravar. 
Problemet med en boplats är alltid att fyndens läge 
i de flesta fall inte är ursprungliga, till skillnad från 
orörda skelettgravar och depåfynd. Materialet är i 
stället ackumulerat under längre tid och fynd har 
flyttats och brutits ned medvetet eller omedvetet 
redan under boplatstiden genom mänskliga aktivi
teter, djur och naturliga processer. När sedan bo-
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Buktjocklek

Figur 157. Buktjocklekar per delområde. Här har områdena i söder slagits ihop för att kunna jämföras med de 
större materialen på kullarna. Här ser man tydligt att buktjocklekarna på kullarna i norr är betydligt mer varierade 
än på slättboplatsen i söder. Framförallt de tunnare tjocklekarna på kullarna tyder på en delvis annan funktion än 
den grövre keramiken på slätten.

Figure 157. Vessel thickness per area. The southern areas have been merged to enable a comparison between the lar
ger materials on the hills. It is clear that the vessel thickness on the hills to the North (areas A and B) varied considera
bly more than those on the settlement on the plain to the South (areas C-F). The thinner pottery on the hills indicates a 
partly different function than the thicker pottery on the plain.

platsen har övergivits har sedan materialet brutits 
ned och i viss mån förflyttats genom olika naturli
ga och antropogena processer (Schiffer 1995; Bin- 
ford 1972). Med dessa reservationer i bakhuvudet 
kommer ändå en analys att göras över keramikens 
spridning, under förutsättningen att merparten 
av den ändå ligger på någon meter när där den en 
gång har kastats eller deponerats. Ett förhållande 
som belyser problematiken med en obönhörlig 
skärpa är dock hur pass lite av keramiken som är 
bevarad på en plats. På Ryssgärdet har minimian
talet kärl uppskattats till minst 111 kärl utifrån be
varade mynningar. Denna mängd är med största 
sannolikhet grovt underskattad. Utan större förlust 
i trovärdighet kan man anta att mängden har varit 
minst den dubbla och sannolikt varit ännu större. 
Om man ändå använder sig av summan och antar 
att ett normalt bronsålderskärl i genomsnitt har 
vägt 1,5-2,o kilo bör den ursprungliga mängden 
keramik ha varit minst 166-222 kilo. Det innebär 
i sin tur att vi endast har påträffat 4-5 % av denna 
ursprungliga mängd. Följaktligen har 95 % av de 
påträffade kärlen pulveriserats eller deponerats på 
annat håll. Det förhistoriska keramikgodsets porø

sitet och låga bränningstemperatur har gjort att det 
har varit extra utsatt för nedbrytning redan under 
förhistorisk tid, från den tid då det krossades och 
fram till våra dagar. En stor del av svinnet kan san
nolikt förklaras av detta samt ärjning och plöjning 
ända fram till vår tid. Man måste alltså se keramik
materialet som ett förhoppningsvis representativt 
urval av vad som en gång fanns. Det gäller även 
på kullarna i norr, även om de inte har utsatts för 
exempelvis plöjning.

Ingen av anläggningarna nere på slätten var 
speciellt rik på keramik, inte ens de större grop
systemen i leran. Annars kan gropsystem vara rika 
på keramik som har kastats ned i groparna. Detta 
gäller även skärvstenshögar och kulturlagren på 
lerslätten. Överhuvudtaget förefaller som om det 
på den här platsen inte finns något samband mel
lan skärvstensrika anläggningar och keramik. Var
ken i kokgropar, skärvstensflak eller i skärvstens- 
högarna fanns annat än enstaka keramikfragment. 
En funktionell tolkning är att man inte har använt 
lerkärl vid de aktiviteter som har försiggått i och 
runt dessa anläggningar, utan att keramiken har 
använts i andra kontexter.
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Figur 158. Stapeldiagram över buktjocklekar i olika kontexter på de båda norra kullarna. Återigen ses skillnaden 
mellan de tunnväggiga kärlen som bara förekommer på krönen av kullarna medan den grövre keramiken eller för- 
rådskärlen finns i båda kontexterna.
Figure 158 .Bar diagram ofvessel thickness from different contexts on the northern hills. Again there is a visible 
difference between the thin walled vessels which only occur at the top ofthe hills and the coarser pottery or storage ves
sels which can be found in both contexts.

Keramiken i kulturlagret var övervägande 
mycket fragmenterad och rundnött, samt spar
samt förekommande. Några undantag finns dock, 
det fanns relativt rikt med keramik i den östra de
len av gropsystemet A19830 och i den sydvästra 
kanten av skärvstenshögen A802. Speciellt i det 
sistnämnda fallet är det ett mer komplett rab
bat kärl som har kastats eller deponerats utanför 
skärvstenshögen. Om man även ser till buktjockle
karna förefaller det lilla materialet från boplatsen 
på slätten att först och främst omfatta medeltjocka 
och tjockväggiga kärl. De riktig tunnväggiga kär
len saknas helt. Med viss reservation för materia
lets storlek kan detta tolkas som att man huvud
sakligen har använt sig av medelstora och större 
forvarings- och beredningskärl på slättboplatsen. 
Likaså saknas här de hankar som annars kan ses 
som en ledartefakt i spårandet av dryckesskålar 
från bronsåldern (fig. 157).

Den nordöstra kullen
Det mest spännande materialet återfanns på de 
båda kullarna i norr med ett material som tyder på 
olika typer av festande och förtäring. Både kvalita
tivt och kvantitativt kom merparten av keramiken 
där och materialet tyder klart på att den nordöstra 
kullen varit uppdelad i olika funktionsområden. 
Sett till vikten påträffades hela 75 % av keramik
materialet där och det var också det bäst bevarade 
med den största medelvikten per fragment. På den 
nordöstra kullen kom keramiken i tre olika koncen
trationer. Den första låg på kullens krön, i hus p:s 
sydvästra hörn och i dess västra del kom resterna 
av vad som skulle kunna vara en mer eller mindre 
komplett servis från period IV i Uppland. Bland de 
rekonstruerbara kärlen märks en mindre polerad 
skål eller kopp (kärl 62) och en större skål med sam
ma form (kärl 2). Utifrån formen bör man kunna 
tolka kärlen som mat- eller dryckeskärl. Dessutom 
fanns flera mindre eller medelstora vasliknande po-

ARKEOLOGI F.4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 5298



Figur 159 Här har keramiken delats upp i olika arkeologiska kontexter på kullarna med procentandelar beräknade 
på vikt. Endast keramik som har en bestämbar ytbehandling har tagits med. Märk att materialet i de skilda kon
texterna är av olika storlek: Statistiken bygger på följande: Hus 11 inne: 118 gr; Väst och syd om hus 1 190,2 gr; Öst 
och norr om hus 11:395,5 gr; A20511 kulturlager: 2 285,5gr; Hus 9 inne: 1217gr> Terrasssöderoch väster om östra 
kullen: 852 gr.

Figure 159. The pottery has been divided by different archaeological contexts on the hills by weight calculated in 
the percentage. Only pottery with a discernible surface finish is included. Note that the material in the varying contexts 
is of different size, the statistics is based on the following, house 11 inside. 118 grams, west and south of house 1190,5 
grams, east and north of house 11395,5 grams, A20511 cultural layer 2 2855 grams, house 9 inside 1 217 grams, terrace 
south and west of hill B 832 grams.

lerade kärl som skulle kunna vara finare bordskärl 
eller förvaringskärl (kärl 5 och 8). Dessutom fanns 
mellanstora rabbade, mer eller mindre tunnfor- 
made kärl med knoppar (kärl 31 och 63). Det sist
nämnda kärlet har enligt lipidanalyser innehållit 
mager fisk och/eller vegetabilier. Kärlet har också 
utsatts för hög värme, kanske i samband med att 
huset brann ned. Det finns flera tecken på detta. I 
samma hörn av huset påträffades mängder av ler- 
klining och dessutom rikligt av förkolnade sädes
korn (se Ranheden denna volym). Ett annat rab- 
bigt kärl i samma hus har enligt samma lipidanalys 
inte innehållit någon föda, åtminstone ingen som 
har avsatt bevarade spår i keramikväggarna (kärl 
63). I huset har dessutom tre hankar påträffats, va
rav den som har suttit på kärl 2, har en profilerad

form med tre langsgående åsar. Hanken är mycket 
elegant utförd och utformningen är vanlig i period 
IV, vilket stämmer med dateringen av konstruktio
nen och med aktiviteterna på kullen. De profilerade 
hankarna återfinns i olika sammanhang till exem
pel på dryckeskärl men även på stora förrådskärl i 
Lausitzkulturen. På just dryckeskärl finns de också 
på olika bronskoppar från Central- och Sydösteu- 
ropa under vad som motsvarar äldre bronsålder hos 
oss (Sherratt & Taylor 1997). Ett annat exempel är 
de något yngre centraleuropeiska eller troligen Jen- 
sovicekopparna som ofta har stiliserat profilerade 
hankar i brons. Kopparna kan dateras till period 
IV och finns spridda upp till Danmark och har san
nolikt varit prestigeföremål använda i dryckescere- 
monier (Thrane I975:i3yff; Kristiansen lppStSSff.).
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Samma tolkning kan även kanske gälla för kärl 2.
Förutom all keramik som påträffades i det som 

måste ha varit inne i huset, sannolikt då i dess sista 
fas, påträffades en ännu större mängd med kera
mik i kulturlagret eller utkastlagret på östsidan av 
kullen. Det är kullens andra stora koncentration av 
keramik. Stratigrafiska analyser visar att lagret har 
använts under en längre tid och att material från 
flera olika faser av de lerklinade husen på krönet 
har kastats ned där. Dessutom har keramik depo
nerats fortlöpande under aktiviteterna på krönet. 
Det är samma sammansättning på keramiken i hu
set som i lagret nedanför. Skillnaden är att kärlen 
är mer fragmenterade, utspridda och definitivt inte 
ligger i primära lägen. Vissa klara tendenser i sprid- 
ningsbilden i lagret fanns dock. Rent allmänt kan 
man säga att merparten av keramiken påträffades i 
kanterna på lagret, i anslutning till den grova kant
kedja som omgärdade det. Den rabbade keramiken 
fanns främst på krönet, i lagrets västra kant samt 
nedanför det stora block i sydväst där gravar låg. 
De sistnämnda kärlen hör sannolikt samman med 
gravläggningarna där. Den polerade keramiken 
hade däremot en viss koncentration till de centrala 
delarna av lagret. En djärv tolkning skulle kunna 
vara att förvaringskärlen har stått eller deponerats 
runt kantkedjan och vid lagrets krön, medan de 
polerade dryckesskålarna har använts eller åtmins
tone deponerats i lagret centrum.

Även i utkastlagret finns allt från riktigt tunn- 
väggiga polerade kärl till tjockväggiga rabbade, 
det vill säga allt från finare bordskärl till större 
förråds- och förvaringskärl. Även här påträffades 
två hankar från finare bordskärl eller skålar. Lipi- 
danalyser visar att ett av de polerade kärlen har 
innehållit mjölk eller depåfetter från något idiss- 
lande djur (ko, får eller get) och två andra kärl har 
innehållit vegetabiliska ämnen respektive tjära 
(se nedan). I kulturlagrets södra del påträffades 
dessutom två kärl som kan ha varit benbehållare 
i gravar. Det gäller dels en botten till kärl 91 som 
påträffades intill en bronssyl och brända män
niskoben samt det närbelägna rabbade kärlet 52. 
Även det är en bottendel och mynningsparti som 
påträffades tillsammans med brända människo
ben. Kärlet är av typisk bronsålderskaraktär och 
låg nedanför ett större block som tillhörde sten-

sättningen eller blockgraven A51820. Lite längre 
från kärl 52 och de brända benen fanns dock ytter
ligare brända människoben, F3253, som har date
rats till yngre förromersk järnålder. Den datering
en är för sen för att passa ihop med kärl 52, som 
har en klar bronsålderskaraktär. Antingen tillhör 
benen två olika individer från olika perioder och 
de odaterade benen skulle kunna vara från yngre 
bronsålder. En annan möjlighet är att kärlet till
hör den tidigare boplatsfasen och inte har något 
egentligt samband med gravarna.

Fyndspridningen på den nordöstra kullen är 
ett av de bästa exemplen i Mellansverige på hur 
keramik kan vara ett av de viktigaste hjälpmed
len för att förstå ritualer kring kulthus. Dels finns 
en ögonblicksbild med den uppstaplade servisen 
som har stått längs husets västra sida vid den sto
ra branden. I anslutning till kärlen eller i några 
av dem har man sannolikt även förvarat den säd 
som förkolnades vid samma eldsvåda. Dels finns 
det ackumulerade materialet från tidigare riter, 
gästabud och förtäring nedslängt i östsluttningen 
nedanför de olika husen på krönet. Här kastades 
de kasserade skålarna, bords- och förvaringskärlen 
tillsammans med mängder av mat- och slaktavfall 
i form av brända och obrända ben. Vad som är 
anmärkningsvärt är att inget av de kärl som har 
fått en lipidanalys har visat tecken på att man har 
kokat eller berett kött i kärlen. Ett av kärlen har 
visserligen animaliska fetter i sig, men det kom
mer troligen från mjölkprodukter snarare än från 
kött. Man får istället intrycket av att man har be
rett köttet på annat sätt, kanske i kokgropar, ge
nom stekning eller i trätråg genom upphettning 
med stenar. Den stora mängden ben i utkastlagret 
på östsluttning visar att konsumtionen av kött har 
varit hög på kullens krön, däremot verkar inte ke
ramiken ha använts för att tillreda detta kött.

Nedanför krönet, på den terrass som låg på sydsi
dan, har keramikmaterialet en helt annan karaktär. 
I de båda faserna av hus 7 domineras materialet av 
grovväggigare, rabbig keramik med enstaka skärvor 
med slät ytbehandling. Även om materialet är li
tet så förefaller det vara mer typiskt för ett normalt 
hushåll med flera förvaringskärl än serverings- och 
bordskärl. Vad som också kan påpekas är att det 
fanns ytterst lite keramik i den mycket välbyggda
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1 i G u R i6z Rekonstruktion av servisen på den nordöstra kullen. Överst ses två rabbade kärl som antagligen har 
använts för förvaring eller beredning av mat, vätskor och andra organiska ämnen. Antagligen har dessa rabbiga kärl 
varit de vanligaste, utifrån fyndmängderna. Troligen har det även funnits större rabbade kärl som tillhört servisen. 
Därunder syns två släta kärl som sannolikt också har varit forvarings- eller tillredningskärl. De två understa raderna 
med släta och polerade kärl har gissningsvis fungerat som serverings- eller dryckeskärl. Rekonstruktionerna bygger på 
kärl 2, 8, 5+1(5, 24, 31, 62, 63 och 84. (illustration: Thomas Eriksson).

Figure 160. Reconstruction oftheseton the northeast hill. On top two rusticated vessels, probably used for storage or 
preparation offood, fluids and other organic substances. Judging by the number of finds, these rusticated vessels have in 
all likelihood been the most common. Larger rusticated vessels belonging to the set have probably also existed. Below are 
two smooth vessels, probably also used as storage or preparation vessels. The two lower rows with smooth and polished 
vessels might have been utilised as serving or drinking vessels. The reconstructions are based on vessels 2, 8, 3+16, 24, 
31, 62, 63 and 84 (illustration: Thomas Eriksson).
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Figur k5i. Spridningsbild över keramiken på östra kullen i vikt. Här har endast rabbig, slät och polerad keramik 
tagits med. De tre koncentrationerna på den nordöstra kullen framträdertydligt:längs västra kanten av insidan på 
hus ęa-c, i kulturlagret A20 511 i östsluttningen och på terrassen vid husen 7a-b i söder. Den rabbiga keramiken finns 
bara nere på terrassen och de finväggiga polerade kärlen bara på kullens krön och östsidan (plan: Thomas Eriksson).

Figure 161, Weight distribution of pottery on the northeast hill. Only rusticated, smooth and polished pottery is 
included. The three concentrations on the northeast hill are clearly indicated, along the western side of the inside of 
house ga-c, in the cultural layer A20511, on the eastern slope and by the terrace by the houses 7a-b to the South. The 
rusticated pottery only occurs on the terrace and the polished vessels only on the top of the hill and on the eastern side.
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Figur 162. Kärlformer och spridning 
vid hus ę på krönet av nordöstra 
kullen och kulturlagret i östsluttningen 
på kullen. Längs den västra sidan på hus 
9 i sin sista fas ligger en hel servis (plan: 
Thomas Eriksson).

Figure 162. Vessel shapes and 
distribution by house 9 on the top of the 
northeast hill and the cultural layer on 
the eastern slope of the hill. Along the 
western side of house 9 (in its last phase) 
a whole set was found.

skärvstenshögen A802 och även skärvstensflaket på 
kullens västsida innehöll mycket lite keramik.

Klart är att man kan tolka hela komplexet på 
kullens krön som rester av bland annat förtäring i 
stor skala, sannolikt något slag av kollektiva gästa
bud kopplade till årets eller livets olika händelser. I 
framförallt den anglosaxiska litteraturen har gästa
budet och det rituella festandet uppmärksammats 
under de senaste åren. Det är gästabud som har haft 
en mängd olika funktioner och anledningar: för att 
knyta sociala eller politiska band, gillen som anord
nats för att få arbete utfört, fester med religiösa för
tecken (Dietler 1990 & 2001; Hayden 2001).

Den nordvästra kullen
Keramikmaterialet på den nordvästra kullen och 
runt hus 11a och b är inte lika omfattande som 
på grannkullen, men även här finns en intressant 
spridningsbild av keramiken. På sydspetsen av kul

lens krön fanns flera kokgropar, härdar och skärv- 
stensflak men det fanns föga keramik i anslutning 
till dem. Återigen återupprepas mönstret med att 
keramiken inte förekommer tillsammans med här
dar, kokgropar och skärvstensansamlingar på den 
här platsen. Det skulle kunna tyda på att de båda 
fenomenen inte har något funktionellt samband. 
Snarare fungerar en kokgrop bättre utan keramik
kärl vid tillredning av mat och uppvärmning av 
vatten, maten värms i stället upp i själva gropen el
ler så används stenarna med fördel i trätråg för att 
värma upp vatten. Risken måste vara överhängande 
för att man har sönder ett lerkärl om man försöker 
värma vatten i det med hjälp av koksten. Själva hu
sen verkar vara utstädade, och det fanns inte heller 
några tecken på att de skulle ha brunnit ned, såsom 
husen på den nordöstra kullen. Keramiken påträf
fades i stället utkastad, återigen mot sluttningen 
ned mot öster. Den rabbade keramiken låg direkt 
utanför hus 11b :s utgång på östsidan och den släta
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! ie u R163. Spridningsbild av keramik på den nordvästra kullen (område A). Keramiken har där kastats ut på 
östsidan, samma sida där man kastade avfallet på den nordöstra kullen. Den rabbiga keramiken ligger dessutom vid 
blockgraven A8]88.
Figure 163. Distribution of pottery on the northwest hill (area A). The pottery has been discarded on the east side, 
the same side where the refuse was discarded on the northeast hill. The rusticated pottery is also present by the boulder 
grave A 83 8 8.
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keramiken låg nedanför husets terrasseringar. I 
området fanns även enstaka skärvor med gods som 
har en senneolitisk karaktär. Det gäller framförallt 
den släta eller grova keramik med grovkornig mag- 
ring som påträffades strax öster om huset, nedan
för terrasseringarna. I samma område fanns även 
fynd av flathuggna pilspetsar som kan dateras till 
senneolitikum, äldre eller mellersta bronsåldern. 
Så tillsammans med det enskeppiga huset 11a kan 
skärvorna tyda på att det finns en fas från senneoli
tikum eller äldsta bronsåldern på kullen.

Slutligen påträffades keramik som kan tolkas som 
gravkeramik. I blockgraven A8388, på husets nord
sida, fanns nämligen mindre mängder med rabbig 
keramik. De påträffade mängderna kan inte tolkas 
som rester efter ett helt bikärl eller benbehållare, 
utan är antingen symboliskt nedlagda skärvor på 
graven, rester av andra aktiviteter eller så kommer 
de från den äldre boplatsfasen på platsen.

Avslutande diskussion
Huvudsyftet med genomgången av keramiken har 
varit att försöka förstå kärlens funktion i sig och 
därmed kunna tolka de fyndkontexter där de har 
påträffats. Metoden har varit att genom studier av 
de enskilda skärvorna nå sådan kunskap att man 
vinner en kontextuell förståelse av hela kärlen och 
deras fyndomständighet. På platsen finns keramik 
av senneolitisk karaktär, den är ett material som är 
relativt lätt att särskilja genom sin dekor och sitt 
ofta grovmagrade gods, men detta material är inte 
speciellt stort. Däremot väcker det många tankar 
om dateringsproblematik kring den keramik som 
vi ofta benämner den tredje gruppen eller strids- 
yxekeramik. Dateringsmässigt förekommer denna 
keramik ofta i Mellansverige i kontexter som är 
just senneolitiska och man bör vara mycket försik
tig när man daterar sådan keramik enbart till mel- 
lanneolitikum. Många av form- och dekorelemen
ten förefaller att leva kvar efter mellanneolitikums 
slut. Dessutom bör man komma ihåg den avsevär
da kulturskillnad som finns mellan den gropkera- 
miska traditionen att sprida keramik i massor på 
sina boplatser jämfört med det nya avfallsmönst- 
ret som förefaller att komma med stridsyxekultu- 
ren. Det är en tradition där förhållandevis lite ke
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ramik ligger kvar på boplatserna och även andelen 
dekorerade kärl förefaller att minska. Det är ett 
handlingsmönster som sannolikt har varit kopp
lat till nya värderingar av det keramiska materialet 
och som fortsätter under resten av förhistorien, 
på landsbygden även under medeltiden. Framför 
allt framträder en ny och annorlunda syn på av
fallshantering som torde vara kopplad till den nya 
agrara ekonomin från och med stridsyxetid och 
senneolitikum. Människor måste tidigt ha konsta
terat att det växte bättre i avfallshögar och samti
digt att de drog till sig skadedjur. Dessa iakttagel
ser torde ha fått en betydligt större relevans under 
en period då den agrara ekonomin och bofasthe
ten gjorde att åkerbruk och lagringsekonomi blev 
viktigare men där boplatsen samtidigt blev mera 
sårbar. Det är kanske detta som avspeglar sig i den 
tillsynes minskade avfallsmängden på boplatser, i 
jämförelse med exempelvis de äldre gropkeramis- 
ka boplatserna. Det skulle även kunna vara detta 
som är orsaken till att keramiken blir mindre van
lig under de yngre perioderna, skärvorna har helt 
enkelt följt med avfallshögarna ut på åkrarna.

I övrigt domineras materialet i Ryssgärdet helt 
av keramik av bronsålderskaraktär. Flera date
ringar har gjorts på organiskt material från kärl
väggarnas insida, och alla visar att keramiken kan 
dateras till ca 1680-840 med en tyngdpunkt mel
lan ca 1400 och 900 f.Kr, det vill säga period II- 
IV. Alla 14C-proverna har tagits på rabbig keramik, 
eftersom den har mest organiska beläggningar, 
något som hänger samman med funktionen som 
matberedningskärl. En annan intressant aspekt på 
dateringarna är att även Cig-halten har mätts, vil
ket är ett värde som kan tyda på vilken miljö det 
organiska materialet kommer ifrån. Marina mil
jöer brukar ha över -19 i Cig-halten medan klart 
terrestriska miljöer brukar ha värden under -21. I 
Ryssgärdet varierade värdena mellan -22 och -28 
och bör således vara klart terrestriska. Detta inne
bär att de härrör från landlevande växter eller djur. 
De lipidanalyser som har gjorts av fettsyrorna i ke
ramikväggarna, då på rabbiga, släta och polerade 
kärl, tyder även de på att materialet framförallt 
kommer från växtriket, men många av proverna 
har även hartser eller tjärprodukter i sig, som ty
der på att de har impregnerats med rök, tjära el-
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ler harts eller har använts för att tillverka de sist
nämnda produkterna. Endast ett av proverna visar 
att det rör sig om animaliskt fett, sannolikt då från 
mjölkprodukter. Kärlet är ett slätt eller polerat 
medelstort kärl som sannolikt har fungerat som 
forvarings- eller serveringskärl att döma av storlek 
och form. Ytterligare ett rabbat kärl kan dessutom 
ha innehållit fisk eller vegetabiliska födoämnen.

Det som är unikt med Ryssgärdet är framförallt 
keramikspridningen på den nordöstra kullen. Ke
ramik har aldrig tidigare använts i Sverige för att 
studera funktionsuppdelning på en boplats och just 
den nordöstra kullen och terrassen på sydsidan ut
gör en utmärkt fallstudie för hur keramik kan an
vändas för att tolka funktioner och för att förstå en 
plats. Även om materialet är litet kan tydliga ten
denser ses. Studierna av kärlform och -storlek och 
frekvenser av organiska beläggningar i kärl visar att 
man kan dela in materialet i tre olika, delvis över
lappande funktionella grupper. Den första gruppen 
består av polerad keramik, till största delen små till 
medelstora, finväggiga kärl. De har sannolikt fung
erat som bordskärl för att servera och förtära mat 
och dryck. Den andra gruppen är keramiken med 
slät ytbehandling, som är en betydligt mer hetero
gen grupp. Här återfinns både finkeramik som möj
ligen har fått den polerade ytan vittrad, men även 
större kärl som skulle kunna vara forvarings- eller 
beredningskärl. Storleksmässigt finns både mindre 
och större, liksom finväggiga och tjockväggiga kärl i 
gruppen. Den tredje gruppen består av den rabbiga 
keramiken som utifrån sina storlekar, former och 
förekomster av organiska beläggningar på insidan, 
med största sannolikhet kan tolkas som behållare 
för olika födoämnen eller andra material och som 
beredningskärl. Deras ofta tjocka väggar och rab
biga yta torde inte göra dem idealiska som kokkärl, 
men däremot kan de ha fungerat utmärkt för att jäsa 
olika matprodukter alltifrån alkoholhaltiga vätskor 
som öl och mjöd, till andra fermenterade maträtter. 
Jäsning, syrning och fermentation har med största 
sannolikhet varit en viktig metod för att kunna be
vara och tillreda mat i ett bronsåldershushåll.

Man kan dela upp den nordöstra kullen i tre oli
ka rum eller nischer utifrån topografin, konstruk
tioner och keramiken. På den naturliga terrassen 
på kullens sydsida, vid hus 7a och b övervägde den

rabbiga keramiken. Kopplingen till kokgroparna 
och bostadshusen på terrassen gör att man snarast 
kan se området som en mer funktionell del av kul
len och dess aktiviteter. Här har sannolikt kärlen 
framförallt använts för att förvara och bereda mat 
eller andra ämnen. Det är dock oklart hur mate
rialet ligger i tid, det kan vara samtida med akti
viteterna på kullens krön, men teoretiskt sett även 
tillhöra andra faser under mellersta bronsåldern. 
I det senare fallet skulle keramiken kunna vara 
kopplad till husfasen eller den aktivitetsfas som 
kokgroparna representerar.

Från terrassen ledde den stenröjda vägen upp till 
husen pa-b på kullens krön. Sydsluttningen var an
nars fyndfattig. Trots att hela sydsluttningen, lik
som alla de andra sidorna rensades för hand fram
kom ytterst få fynd på denna sida liksom på den 
mycket branta västsidan. På krönet fanns däremot 
i det sydvästra hörnet av huset en ögonblicksbild 
från husets sista användningsfas innan det brann 
ned. Det visar hur en uppsättning av kärl, en servis 
kunde se ut under period IV på bronsåldern. I huset 
stod en hel uppsättning av de mindre koppar och 
skålar med hänklar som har använts vid förtäring, 
större polerade förvaringskärl och en mängd olika 
rabbiga förråds- eller beredningskärl. I samma om
råde gjordes även fynd av förkolnade sädeskorn. 
Sammantaget ger materialet med säden, kerami
ken och huset en bild av en byggnad där gemen
samma måltider har ägt rum. Sannolikt rör det sig 
om kollektiva måltider eller fester där ätandet och 
drickandet har använts för att skapa sociala band, 
utföra riter kopplade till livets och årets högtider, 
utföra arbete och mycket annat. Om spridningen i 
hus 9 är till större delen en ögonblicksbild från hu
sets slutfas, ger istället materialet i östsluttningen 
intill huset en ackumulerad bild av de aktiviteter 
som har ägt rum under husens alla faser. I kulturla
gret fanns rikligt med ben efter mat och slakt men 
även alla de typer av keramik som fanns i huset 
fanns även i lagret. Med andra ord, måltiderna på 
krönet har inte varit en engångsföreteelse utan har 
ägt rum vid upprepade tillfällen utifrån stratigra- 
fin. Rabbiga och polerade kärl har kastats nedför 
sluttningen under längre tid.

Utifrån keramiken, benmaterialet och makro- 
fossilerna kan man således se och tolka platsen
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Osäker bottendiameter och höjd 

Kärf 2 F. 3460 Kärl 62 F. 5088

Figur 164. Skålen och koppen från hus 9 på den nordöstra kullen. Den profilerade hanken har bland annat sina 
paralleller under period IV (teckning: Thomas Eriksson).

Figur 164. The bowl and the cup from house 9 on the northeast hill. The profiled handle has parallels during for 
example period IV (drawing: Thomas Eriksson).

sorti en plats för de typer av mer eller mindre ri
tuella eller åtminstone kollektiva fester som med 
största sannolikhet har varit ett oerhört viktigt 
inslag i samhället för att befästa och knyta sociala 
band genom aktiva mänskliga handlingar. Även 
religiösa, symboliska band har sannolikt knu
tits mellan de mänskliga deltagarna och presum
tiva högre makter. Värt att poängtera är dock att 
samma typer av keramik har påträffats i och intill 
vanliga bostadshus, så keramiken i sig är inte ri
tuell men den specifika kontext den är påträffad 
i på den nordöstra kullen och kanske även den 
nordvästra, är åtminstone delvis rituell och/eller 
kultisk. Få studier gjorts för att studera något lik
nande och Ryssgärdet utgör kanske ett av de bättre 
exemplen för ett sådant studium.

Under de senaste åren har det gemensamma 
ätandet och drickandets och det rituella festandets 
roll i samhället uppmärksammats alltmer (Dietler 
1990; Dietler 2001; Wolf & Eldrige 1994; Hay
den 2001; Sherratt & Taylor 1997; Parker Pearson 
2003; Vend 1994; Ralph 2005a & b; Knüsel 2002; 
Koch 2003; Murray 1995; Arnold 1995 & 2001; 
Eriksson 2006; Herschend 1998; 2$ff; Gomez de 
Soto 1993; Enright 1996; Gurevitj i979:95ff; Bray 
2003; Mauss 2002; Eriksson ms). Ett av huvudbe

greppen är då quid pro quo - tjänst för tjänst eller 
lika för lika - där en stor del av de sociala struk
turerna i samhället grundar sig på att en givare 
av en tjänst eller gåva kommer i ett överläge till 
mottagaren som kommer i psykologisk skuld, som 
i sin tur skapar ett behov av att mottagaren åter
gäldar givaren med en ny gåva, handling eller med 
en tjänst (Mauss 2002). Gemensamt för alla dessa 
sammankomster är det ritualiserade framträdan
det där olika typer av kärl av skilda material har 
spelat en roll, kanske en av de viktigaste rollerna 
frånsett de mänskliga aktörerna i spelet. Det är an
tagligen i detta sammanhang som vi ska se kärlen i 
hus 9 och kulturlagren på kullarnas östsida.

Ett rikt jämförelsematerial till detta fenomen 
finns inom hela mänskligheten och fenomenet är 
snarast att betrakta som ett arketypiskt sätt att 
handskas med såväl umgängesformer som rit och 
kult. En aspekt på handlande är potlach-traditio- 
nen hos nordvästkustindianerna på stillahavskus- 
ten i nuvarande nordvästra USA och västra Kanada. 
Där ordnades fester som i engelsk litteratur går un
der begreppet Conspicuous Consumption (skryt
konsumtion), efter ett begrepp som myntades 
av Thorstein Veblen år 1902. Veblen utgick ifrån 
uppkomsten av den engelska överklassens nöjes
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liv på sin alltför väl tilltagna fritid, men begreppet 
har använts i ett betydligt vidare perspektiv. Hos 
nordvästkustindianerna användes potlachtraditio- 
nen där stora fester ordnades med rituella gästa
bud med överdåd av mat och gåvor där bland annat 
mönstrade filtar spelade en viktig roll för att kon
kurrera om vem som kunde erbjuda omgivningen 
mest. En viktig roll spelade även att få gåvotagaren 
att känna sig kränkt genom att inte längre kunna 
återgälda sina gåvor och genom den bristande re
ciprociteten komma i skuld till givaren. Festerna 
kunde få till följd både personliga konkurser och 
stridigheter. I vår egen skandinaviska tradition 
kunde i vissa regioner exempelvis rite de passage
fester som bröllop och begravningar ta liknande 
former med ett överdåd av mat och öl, som använ
des för att få till en stor fest men även för att öka 
statusen hos gästabudshållaren (Bringeus 1979).

En annan tradition som fanns under yngre järn
ålder och tidig medeltid i det germanska Nordeu
ropa var gästabudet och gåvorna som den fornis- 
ländska litteraturen tar upp i såväl de olika sagorna 
som Edda-diktningen. Där framställs stormannen 
oftast som gåvogivare, ringgivaren eller guldgiva
ren eller som den som ställer till med gästabud. 
Även här finns klara paralleller på Ryssgärdet, 
även om det skiljer två tusen år mellan de skrift
liga källorna och händelserna på kullarna. Här på
träffades vad som kan tolkas som rester efter kol
lektiv förtäring liksom guldringen, men mer om

den senare. Gåvorna och festerna i det förfeodala 
samhället syftade till att skapa beroendeförhållan
den, sociala band och förväntningar på gentjänster 
(Mauss 2004:y7ff; Gurevitj i97o:8off; Sundqvist 
2000). Att liknande företeelser har funnits redan 
under äldre bronsålder har föreslagits av bland an
nat Thomas B. Larsson och Kristian Kristiansen 
som förknippat dem bland annat med kontinentala 
tvillinggudar eller tvillinghärskare som stärker sin 
makt och gemenskap via dryckeslag (2005:28if.). 
Om traditionen i Ryssgärdet verkligen kan för
knippas med det sistnämnda fenomenet får vara 
osagt, men klart är att fynd både här och på andra 
platser i Skandinavien visar förekomst av rituella 
dryckesgillen under bronsålder.

En annan tradition att använda gästabudet i det 
gamla bondesverige var arbetsgillet, som gavs som 
tack eller incitament för att få arbetsuppgifter gjor
da som krävde insats av större, kollektiva arbets
grupper, det kunde vara slåttergillen, bykgillen, 
ystefester, taklagsfester, klinegillen eller dyngkalas 
och dessa fester förväntades vara överdådiga.

Keramik och djurben i och runt kulthusen på de 
östra och västra kullarna i Ryssgärdet visar på förtä
ring av en typ som måste tolkas som en form av gäs
tabud. Däremot kan vi inte veta om det har varit 
fester av religiös eller profan art, kalas för den lokala 
befolkningen eller högtidsmåltider för större för
samlingar, grundade på släktskap eller regionalitet - 
detta kommer att diskuteras i annat sammanhang. ■

308 ARKEOLOGI F.4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 5



Analyser av keramik 
från Ryssgärdet
Ole Stilborg

R
yssgärdetlokalen (RAÄ 328 och RAÄ 
116) omfattar såväl lägre liggande bo
platsområden i söder som två markanta 
moränkuller i den norra delen av området (Eriks

son & Östling 2004:5). Den slutundersökta delen 
av området RAÄ 328 har uppdelats i sex delom
råden med beteckningarna A-E. Dessa har senare 
bytt namn, se fig. 19 och 20. De två moränkullerna 
ligger inom delområdena A och B, där även största 
delen av fyndmaterialet har framkommit.

• En central fråga rör eventuella teknologiska 
skillnader mellan keramiken från de två mo
ränkullarna A och B. Är samma hantverkstra- 
ditioner representerade i båda områden?

• Reflekteras den speciella kontexten på framförallt 
kullen i område B även i speciella godstyper?

• Kan främmande keramik urskiljas?
• Skiljer sig den teknologiska variationen i Ryss- 

gärdet-keramiken från variationen i bronsål- 
derskeramiken på lokalerna Snåret, Glädjen 
och Kättsta?

Material
Totalt hittades ca 3300 skärvor och fragment till 
en samlad vikt av ca 9 kg (ibid, 32). 75 % beräknad 
på vikt kommer från område B, 16 % från område 
A och resterande 9 % från områden C-F (mellan 
100 och 250 gram/område). Keramiken represen
terar ett större antal kärl, varav de flesta är kru

kor med rabbad utsida. Även kärl med glättad/slät 
utsida och kärl, bland annat skålar med polerad 
utsida förekommer (Eriksson & Östling 2004:34). 
Skärvor av flera skålar hittades i hus 9 på krönet 
av den nordöstra kullen (område B). I sluttningen 
nedanför, i det rika kulturlagret A20511, hittades 
rester av mindre serveringskärl men få skärvor av 
större förrådskrukor. På terrassen nedanför domi
nerade förrådskrukorna.

Av detta material har 29 skärvor från 29 olika kärl 
från områdena A (5), B (22), E (1) och F (1) utvalts 
till analys. Bland skärvorna finns åtta prov som det 
även har utförts lipidanalys på. Kärl med rabbad, så
väl som polerad och slät utsida och med väggtjock
lekar från 5 till 11 mm finns med i urvalet.

Metod
Tunnslip av keramiska material är 0,03 mm tunna 
preparat, som kan analyseras i ett polarisations
mikroskop. Med denna metod kan man dels be
stämma den mineralogiska sammansättningen, 
dels urskilja och beräkna mängden av naturligt 
grovmaterial (silt och sand); vidare mängden 
samt kornstorleken på eventuell tillsatt magring. 
Lerans innehåll av järnoxid, glimmer, malm och 
accessoriska mineral (mörka mineral, zirkon, 
granat mm) kan värderas. Vid förstoringar på 
600-1000 X studeras eventuella förekomster av 
mikroorganismer som t.ex. diatoméer (kiselalger) 
eller kalkfossil.
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1 Ryssgärdet 228 a 78 R F S - - - * * Gr 13 2,7 1,4

2 Ryssgärdet 276 a 72 R F S - - * * Gr 13 3,6 2

3 Ryssgärdet 3460 b 2 P F s * * * A/P * Gr 16 3,3 1,8

4 Ryssgärdet 3596 B20511 6 P F s - - - * -- Gr 24 2,5 1,8 Intr Kalk+

5 Ryssgärdet 3623 Bkrön 8 S M s * * * * M,A/P Gr 14 2,4 1,4

6 Ryssgärdet 4211 Bterrass 76 R F s - * * A/P Gr 17 4 2,6

7 Ryssgärdet 4239 B20511 11 R F s - -- + + Gr 20 3,1 2,3 Intr Kalk+

8 Ryssgärdet 4241 B20511 12 P F s * - * * M, A/P Gr 15 2,6 1,6

9 Ryssgärdet 4250 a 14 S F s - - + + Gr 12 2,75 1,2

10 Ryssgärdet 4254 B20511 15 R F s - - * * M.A/P - Gr 10 1,7 1,3

11 Ryssgärdet 4256 B20511 16 P M s * * * * M.A/P Gr 15 1,5 1,2

12 Ryssgärdet 4482 Bterrass 32 R F s - - * Gr 24 3 2,7

13 Ryssgärdet 4484 B20511 33 R M s * * * * A/P Gr 25 4,9 2,5

14 Ryssgärdet 4602 b 52 R F s * - * * A/P Gr 11 2,3 1,4

15 Ryssgärdet 4608 F19830 55 R F s - - + * Gr 26 3 1,8

16 Ryssgärdet 4639 e R F s - - * * Gr 10 1,7 1,5

17 Ryssgärdet 4673 B20511 58 R M s * * + * M,A/P Gr 19 2,7 2 Intr Kalk+

18 Ryssgärdet 5104 Bterrass 85 R F s * - * * M - Gr 24 3,7 2,5

19 Ryssgärdet 5186 B20511 93 R M s * * - + M.A/P - Gr 11 2,7 1,8

20 Ryssgärdet 5084 b 63 R F/M s * * * * A/P,Iso Gr 12 1,8 1,4

21 L Ryssgärdet 5085 a S F s - - * * A/P Gr 16 2,4 1,6

22L Ryssgärdet 5086 b R F s - -- * + Gr 19 3 1,8

23L Ryssgärdet 5087 b 61 S F s * - * * -- Gr 15 2,1 1,5

24L Ryssgärdet 5100 b R F s * - * + A/P - Gr 13 2,8 1,9

25L Ryssgärdet 5122 a R F s * * + + A/P Gr 13 2 1,4

26L Ryssgärdet 5131 b P M s * * * * M.A/P Gr 15 2,9 1,9 Intr Kalk+

27L Ryssgärdet 5136 b 107 P F s * - * * Gr 14 1,5 1,2

28L Ryssgärdet 5143 b R F s - - + + Gr 15 2 1,3

29L Ryssgärdet 5160 b ? R F s -- - + * Gr 27 3 2,3

Figur 165. Resultaten av mikroskoperingen av tunnslip på keramik från Ryssgärdet (Ry).
Legend: L = lipidanalys; R = rabbad, S = slät, P = polerad; G = grov, Af = medium grov, F = fin; 0 = osorterad, £ 
= sorterad; - = sparsam förekomst, * = allmänt förekommande, + = rik förekomst; M - malm, A/P = amfiboler och 
pyroxener; Gr = granit
Figu re 165. 77ze results ofthe thin-section microscopy ofpottery from Ryssgärdet (Ry). Legend. L = lipid analysis, 
R = rusticated, S = smooth, P = polished, G = coarse, M = medium coarse, F = /me, 0 = unsorted, S = sorted, - - 
sparse occurrence, * = general occurrence, + = abundant occurrence, M — ore, A/P = amphibolites and pyroxenes, 
G= granite.
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Teknologi och topografi
Resultaten av tunnslipsanalysen visar på använd
ning av olika råmaterial och varierande magrings- 
kvaliteter (hg. 165). Utifrån variation i grovlek 
(silt och sandinnehåll) och sortering har tre ler- 
typer urskiljts. Den fina, kalkfria leran benämnd 
Fi innehåller mycket få synliga silt och sandkorn 
(fig. 166). Såväl glimmerhalten som järnoxidhal
ten varierar. Enstaka korn av mörka mineral kan 
förekomma. Till denna grupp hör TS 1, 2, 4, 6, 7, 
9,10, 12,15, 16, 21, 22, 28, 29, d.v.s. ca hälften av 
de analyserade proverna.

En lite grövre, men fortfarande fin, kalkfri lera 
- F2 - observerades i TS 3, 8, 14,18, 23, 24, 25, 27. 
I övrigt skiljer F2 sig inte från Fi. Slutligen var sju 
prover (TS 5, 11, 13, 17, 19, 20, 26) gjorde av en 
kalkfri mellanlera med en del silt och finsand (fig. 
3). Malm och mörka mineral är vanligare i den
na lera, vilket antagligen främst beror på att den 
innehåller mera silt och finsand. Alla tre lertyper 
förekommer bland de 22 gods som har analyserats 
från område B (det gäller även de åtta proverna 
från kulturlagret A20511), medan enbart Fi och 
F2 har hittats bland de fem proverna från område 
A. Leran Fi dominerar i båda områdena. De tre 
lertyperna skiljer sig inte avgörande från varandra 
och det finns inget som tyder på annat än ett lo
kalt ursprung.

Figur 166. Mikroskopfoto av Ts 22. Gods av fin lera 
(foto: Ole Stilborg).

Figure 166. Microscopy photograph ofTs 22. Fine 
clay ware (photo: Ole Stilborg).

Provet av lokal lera från område F ^51755(976)) 
- tagit ca 0,8 meter nere i undergrunden utanför 
A48Ó18 - visade på förekomsten av en siltig mel
lanlera med någon finsand. Leran var emellertid 
tydligt kalkhaltig och reagerade kraftigt vid till
sättning av en droppe 9 procentig saltsyra. Det 
fanns emellertid inga synliga kalkkoncentrationer. 
En brikett av denna lera brändes till 600 grader C 
och uppvisade inga spår av kalksprängning, men 
keramiken reagerade fortfarande på saltsyralös
ningen. Det är således möjligt att brända denna 
lera till 600 grader utan att några skador uppstår. 
Orsaken är sannolikt, att kalken är så pass finför
delad att keramiken kan klara påfrestningarna, när 
de små kalkkornen efter bränningen tar upp vat
ten från luften. Inga av de leror, som har använts 
till de analyserade keramikkärlen på Ryssgärdet, 
uppvisar spår av kalkhaltighet och den provtagna 
leran har således sannolikt inte använts till kera
mikframställning. Leran skulle däremot vara ideal 
till lerklining. Ett prov av klinelera (F473) under
söktes som jämförelse med lerprovet. Klineleran 
är också en siltig lera med lite flera sandkorn än 
lerprovet. Den reagerar emellertid inte på saltsyra
lösningen. Den rödare färgen antyder att klinele
ran kan ha utsatts för mera än 6oo° C, vilket skulle 
kunna förklara varför det inte finns någon reaktion 
på saltsyra. En högre temperatur skulle emellertid 
antagligen ha lett till kalksprängningar. Eftersom

Figur 167. Mikroskopfoto av Ts 5. Gods gjord av siltig 
och finsandig mellanlera (foto: Ole Stilborg).

Figure 167. Microscopy photograph ofTs 5. Wareof 
clay with silt and fine sand (photo: Ole Stilborg).
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Figur i68. Variationen i magringskvalitet i tunnslipsanalyserade gods från Ryssgärdet. Materialet är underuppde
lat efter de tre lertyperna. Kvadraten markerar 4 avvikande gods.

Figure 168. Variation in temper quality in thin-section analysed ware from Ryssgärdet. The material is subdivided 
into three clay types. The square denotes 4 deviant wares.

grovleken av lerprov och klinelera är ganska jäm
förbara och undergrundens kalkhaltighet sanno
likt har varierat kraftigt är det rimligt att tro att 
klinelera har tagits av lokal lera med varierande 
kalkhaltighet. Lerprovet visar också att kalkhaltiga 
leror inte var ovanliga i området, vilket betyder att 
krukmakarna har fått göra en viss lerkartering för 
att hitta icke-kalkhaltiga leror av önskad kvalitet. 
Rimligen har detta också medfört att de har varit 
trogna en god lertäkt och obenägna att byta.

Alla analyserade prover har magrats med krossad 
granit med varierande mineralogisk sammansätt
ning. Variationen från granit med lite eller ingen 
glimmer och/eller mörka mineral till granit rik på 
samma avspeglar antagligen den lokala variatio
nen i moränens granitblock. Ingen av graniterna 
är så avvikande att det tyder på något främmande 
ursprung. Det finns inte heller någon tydlig sam- 
variation mellan granitens sammansättning och 
lertyp eller magringskvalitet. Granitens samman
sättning verkar således inte ha spelat någon större 
roll i råmaterialvalet.

Magringens kvalitet varierar från 10 % volym, 
1,7 mm max korn. till 27 % volym, 3 mm max. korn

(fig. 168). Det finns genomgående en positiv korre
lation mellan magringsmängd och maximal korn
storlek - ju mera magring desto större magrings- 
korn. Som det framgår av exemplet i appendix 2 är 
den maximala kornstorleken dock främst korrele
rat med storleken på kärlet. Inom variationen finns 
det avvikelser från korrelationen mellan magrings
mängd och -kornstorlek. Den tydligaste avvikelsen 
är den grupp på fyra prover, som markerats av en 
ram på figur 168. TS 4,12,15 och 29 har höga mag- 
ringsvolymer mellan 24 och 27 %, men en relativt 
sett liten max. kornstorlek mellan 2,5 och 3 mm 
(fig. 169). Två andra prover - TS 13 och 18 - med 
lika höga mängder av magring (24-25 %) har max 
kornstorlekar på 3,7 och 4,9 mm och är därmed i 
överensstämmelse med trenden (fig. 170). Tre av 
de fyra avvikande proverna är från rabbade krukor 
av olika storlekar, medan det fjärde är från ett min
dre, polerat kärl (TS 4). Två skärvor kommer från 
kulturlagret på kullen i område B, en kommer från 
terrassen i samma område och slutligen en från 
gropsystemet A19830 i område F.

En annan avvikelse framgår av de fem skärvor 
(TS 1, 2, 9, 21, 25) från område A, som undersökts
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Figur 169. Mikroskopfoto av Ts 4. Gods magradmed 
hög andel (24 %) av relativtfinkrossad (max. korn 2,5 
mm) granit (foto: Ole Stilborg).

Figure 169. Microscopy photograph of Ts 4. Wares 
tempered with a high proportion (25 %) ofrelatively fi
nely ground (max. 2,5 mm) granite (photo: Ole Stilborg).

Figur 170. Mikroskopfoto av Ts 14. Gods magrad med 
hög andel (25 %) av grövre krossad (max. korn 4,9 mm) 
granit (foto: Ole Stilborg).

Figure 170. Microscopy photograph ofTs 13. Wares 
tempered with a high proportion (24 %) of coarser (max. 
4,9 mm) granite (photo: Ole Stilborg).

(fig. 171,172). Godsen i de tre rabbade kärlen och 
de två kärlen med glättad/slät utsida är med ett 
enkelt undantag (TS 25) gjorda av den mycket fina 
leran Fi. TS 25 är gjord av den lite grövre F2. Mag-

ringen med krossad granit varierar mellan 12 och 
16 % i mängd, men mellan 2 och 3,6 mm i max 
kornstorlek. Om vi istället använder den genom
snittliga maximala kornstorleken (beräknad på de

E ♦ Omr A 

■ Övriga

Max kornstorlek MM

Figur 171 Variationen i magringskvalitet i tunnslipsanalyserade gods från område A jämfört med övriga analyse
rade gods från Ryssgärdet.

Figure 171 Variation in temper quality ofthin-section analysed polished vessels from area A compared to other
analysed pottery from Ryssgärdet.
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Figur 172. Mikroskopfoto av Ts 9. Gods från område A 
(foto: Ole Stilborg).

Figure 172. Microscopy photograph ofTs 9. Ware 
from area A (photo: Ole Stilborg).

fem näststörsta kornen) är variationen i korn stor
lek ändå tydligt större (1,2-2 mm) än variationen 
i magringsmängd. Orsakerna till detta kan vara 
flera. Man får självklart ta i betraktning, att antalet 
analyserade prover är relativt lågt i förhållande till 
antalet prover från område B. Om bilden emeller

tid är korrekt, kan en del av förklaringen vara att 
det rör sig om dels mindre kärl dels ett mera selek
tivt urval av kärlstorlekar än det som förekommer 
i område B. En jämförelse med de tre analyserade 
proverna från terrassen i område B (fig. 173) visar 
att alla tre rabbade kärl har grovmagrade gods (TS 
6, 12 och 18), som med ett undantag passar in i 
den överordnade trenden i magringskvalitet. Även 
här kan det - som Thomas Erikssons registrering 
pekar på (Eriksson & Östling 2004:34) - röra sig 
om ett selektivt urval av större rabbade kärl. Det 
lite större materialet från kulturlagret A20511 i 
område B ( TS 4, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 19) visar sig 
däremot ha en komplett sammansättning av de 
godstyper som förekommer i hela analysmateria
let från Ryssgärdet (fig.174 och 175).

Den tredje avvikelsen är delvis enklare att för
klara (fig. 176). De sex, 5-6 mm tunna, skärvorna 
av polerade kärl, som har analyserats, har gjorts 
av alla tre lertyper och med ett undantag (TS 4) 
magrats med omkring 15 % krossad granit. Den 
maximala kornstorleken i TS 3, 8, 11, 26 och 27 
varierar däremot markant mellan 1,5 och 3,3 mm. 
Det är anmärkningsvärt att magringskorn om
kring 3 mm har fått förekomma i kärlväggar som

♦ B-terrass 

■ Övriga

0 12 3 4 5 6
Max kornstorlek MM

Figur 173. Variationen i magringskvalitet i tunnslipsanalyserade godsfrån terrassen i område B jämfört med 
övriga analyserade gods från Ryssgärdet.

Figur 173. Variation in temper quality ofthin-section analysed ware from the terrace in area B compared to other
analysed pottery from Ryssgärdet.
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Figur 174. Variationen i magringskvalitet i tunnslipsanalyserade gods från kulturlagret A20 511 i område B jäm
fört med övriga analyserade gods från område B.

Figure 174. Variation in temper quality ofthin-section analysed ware from the cultural layer A20 511 in area B 
compared to other analysed pottery from area B.

skulle poleras. Det har kunnat skapa problem för 
poleringen och för resultatet om större korn låg 
nära ytan, vilket kan vara svårt att undvika med 
2-3 mm stora korn i en 5-6 mm tjock kärlvägg. Va
riationen i kornstorlek tycks varken relaterat till 
variationerna i lerans grovlek eller till kärlväggens 
tjocklek (fig. 177) och krukmakarna verkar såle
des inte ha bemödat sig om att kontrollera denna 
aspekt av magringskvaliteten. Speciellt bristen på 
korrelation med kärlväggens tjocklek är anmärk
ningsvärt. Magringsmängden är däremot mycket 
konstant. Dess tydligare blir avvikelsen i provet 
TS 4, som har magrats med hela 24 % volym kros
sad granit, även här med en ganska hög maximal 
kornstorlek. Godsen i den övriga gruppen av pole
rade kärl har magringsmängder som svarar väl till 
vad som har observerats i andra samtida bronsål- 
dersmaterial, medan TS 4 även i detta större per
spektiv har en klart avvikande magringskvalitet. 
Samtliga analyserade prov av polerade kärl kom
mer från område B.

Regionala jämförelser
Kontexten för dessa avvikelser eller normen som 
de avviker ifrån, är samtliga 22 prov som har ana
lyserats från område B. För att testa denna varia
tions giltighet som norm har den jämförts med de

Figur 175. Mikroskopfoto av Ts 10. Gods från område B 
(foto: Ole Stilborg).

Figure 175. Microscopy photograph of Ts 10. Ware 
from area B (photo: Ole Stilborg).
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Figu r 176. Variationen i magringskvalitet i tunnslipsanalyserade polerade kärl från område B jämfört med övriga 
analyserade gods från Ryssgärdet.
Figure 176. Variation in temper quality ofthin-section analysed polished vessels from area B compared to other 
analysed pottery from Ryssgärdet.
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♦ Ovr 
■ Pol

------- Linjär (Ovr)
— - Linjär (Pol)

Max. Kornstorlek

Figur 177. Variationen i max. kornstorlek och skärvtjocklek i tunnslipsanalyserade polerade kärl från område B 
jämfört med övriga analyserade gods från Ryssgärdet.
Fi G ur e 177. Variation in maximum granule size and vessel thickness in thin-sectioned analysed polished vessels 
from area B compared to other analysed pottery from Ryssgärdet.
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Figur 178. Variationen i magringskvalitet i tunnslipsanalyserade kärl från Ryssgärdet jämfört med analyserade 
gods från Snåret, Kättsta och Glädjen.

Figure 178. Variation in temper quality ofthin-sectioned analysed vessels from Ryssgärdet compared to analysed 
wares from Snåret, Kättsta and Glädjen.

analyserade proverna från platsen Snåret (Brors
son & Stilborg 2007). Av figur 8 framgår, att den 
centrala delen av variationen i magringskvalitet på 
Ryssgärdet sammanfaller väl med de observerade 
godskvaliteterna på Snåret. Bland de gods, som 
avviker, finner vi de fyra prover med hög mag- 
ringsvolym och relativt låg max. kornstorlek samt 
en skärva från område A och en polerad skärva 
båda med stora max.korn i förhållande till mag- 
ringsmängden. Huvudtrenden markerat av linjära 
regretionslinjer är dock stort sett sammanfallande 
(fig. 178). Dock förekommer flera grövre magrade 
gods på Ryssgärdet än på Snåret.

Grövre magrade gods dominerar däremot ma
terialet från platsen Glädjen (Brorsson & Stilborg 
2006:41). Den positiva korrelationen mellan mag- 
ringsmängd och maximal kornstorlek syns även i 
detta lilla material på fyra kärl.

Alla tre analyserade gods av ett rabbat, ett 
strimmigt respektive ett polerat kärl från brons- 
åldersgravar på Kättsta bestod av fina leror med 
fina till mellangrova magringar av granit (Stilborg

2005:3). Den genomgående mindre kornstorle
ken i magringen jämfört med de andra platsernas 
keramik hänger dels ihop med att det är små och 
mellanstora kärl som har utvalts till gravkeramik 
och är dels ett resultat av att man har använt skör
brända sten som magring. Den skörbrända stenen 
är lättare att krossa och tenderar att gå sönder i 
små fragment. Detta får till effekt att mängden 
magring blir större i förhållande till den maximala 
kornstorleken (fig. 178).

Medan de fyra rabbade krukorna på Glädjen 
hade gjorts av samma fina lera (Brorsson & Stil
borg 2006) och en liknade intern homogeni
tet kunde observeras bland Kättsta-kärlen, hade 
minst tre olika leror använts till keramiken på 
Snåret (Brorsson & Stilborg 2007). Siltiga till 
siltrika mellanleror dominerar, vilket skiljer Snå- 
ret-keramiken från materialet på Ryssgärdet. Som 
analyser på leror från Snåret visar, kan detta dock 
främst vara ett resultat av heterogeniteten i de lo
kalt tillgängliga råmaterialen. De urskiljda lerty- 
perna på Snåret verkar emellertid definiera minst
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tre olika produktioner, som var för sig omfattar 
såväl olika storlekar av kärl som kärl med olika 
typer av ytbehandling (rabbning, glättning, strim
ning). En produktion baserad på en fin lera med 
klumpar och sliror av lite grövre material utmär
ker sig också vid en variation i magringskvalite- 
ten som avviker från den generella trenden. Mag- 
ringsmängden varierar från 7 till 15 %, medan max 
kornstorleken är stort sett samma i de tre proverna 
(2 - 2,3 mm). En liknande homogenitet ses i de 
analyserade Kättsta-kärlen, där den större varia
tionen i magringsmängd kan bero på användning
en av skörbränd sten som magring. Detta är två 
små material, men godshomogeniteten och sprid
ningen på olika kärltyper kan stödja tolkningen av 
de avvikelser i magringskvalitet som observerats 
i Ryssgärdet-keramiken som uttryck för avgrän
sade produktioner. Tillsammans ger den interna 
variationen mellan de olika produktioner en bred, 
standardiserad spridning av godskvaliteter i den 
yngre bronsålders keramiska hantverk. Detta blir 
uppenbart vid en jämförelse med ett opublicerat 
bronsåldersmaterial från Skåne, som visar på sam

ma huvudtrend som den samlade keramiken från 
Ryssgärdet, Snåret och Glädjen (fig. 179).

Funktionsspår och sekundära 
påverkningar
Innan diskussionen av möjliga tolkningar av 
mönstren, som har framkommit vid analysen av 
Ryssgärdet-keramiken, ska relationen till ana
lyserna av organiska ämnen beröras. Åtta av de 
tunnslipsanalyserade skärvorna (två från område 
A och 7 från område B) har även analyserats för 
organiska ämnen vid Arkeologiska Forskningsla
boratoriet, Stockholms Universitet. Skärvorna av 
kärl med rabbad, glättad/slät och polerad yta är 
gjorda av alla tre lertyper och täcker även variatio
nen i magringskvaliteter ganska väl (fig. 180). Det 
saknas prov från de grövst magrade godsen, men 
urvalet innefattar en skärva från den tydligast av
vikande gruppen med hög magringsvolym.

I TS 4, 7, 17 och 26, varav tre är från kultur
lagret A20511 i område B, fanns det rikligt med 
kalk i sprickor i godset. Detta är antagligen trängt

+ Ryssgärdet 
■ YBA Skåne

------- Linjär (Ryssgärdet]
------- Linjär (YBA Skåne]

Figur 179. Variationen i magringskvalitet i tunnslipsanalyserade kärl fran Ryssgärdet jämfört med analyserat 
yngre bronsålders keramik från Skåne.
Figur 179. Variation in temper quality of thin-sectioned analysed vessels from Ryssgärdet compared to analysed
wares from early Bronze Age pottery from Skåne.
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in i godset efter att skärvorna har deponerats och 
härrör sannolikt från det centralt belägna lagret av 
bränt mineraliskt kalk i A20511.

Tolkningar
Utgångspunkten för analyserna av keramiken från 
Ryssgärdet var nedanstående frågor:

En central fråga rör eventuella teknologiska 
skillnader mellan keramiken från de två morän- 
kullerna A och B. Är samma hantverkstraditioner 
representerade i båda områden?

Reflekteras den speciella kontexten på kullen i 
område B även i speciella godstyper?

Kan främmande keramik urskiljas?
Skiljer sig den teknologiska variationen i Ryss- 

gärdet-keramiken från variationen i bronsålderske- 
ramiken på lokalerna Snåret, Glädjen och Kättsta?

När det gäller den analyserade keramiken från 
område A och B visar såväl variationen i lerval 
som variationen i magringskvaliteter, att kärlen 
från område A utgör ett smalare och mera homo
gent urval än keramiken på område B. Materialet

från område A domineras av en fin lertyp och vari
ationen i magringskvalitet är begränsad och delvis 
avvikande från huvudtrenden (fig. 1Ó8). Det kan 
ligga en källkritisk orsak i det begränsade antalet 
analyserade prover, men den något större gruppen 
av analyser från kulturlagret A20511 på område 
B (åtta mot fem från område A) har en betydligt 
större spridning i magringskvaliteter (fig. 171) och 
alla tre lertyper är representerade. Det är således 
möjligt, att urvalet av kärltyper och/eller sprid
ningen på olika produktioner är mindre i kerami
ken på område A än på område B.

Keramikmaterialet på område B omfattar som 
helhet den största variationen i godskvalite
ter. Detta gäller som ovan nämnt även gruppen 
av analyserade prover från kulturlagret A20511 
trots slutsatserna av registreringen, där dominan
sen av mindre kärl påpekas (Eriksson & Östling 
2004:34). De två resultaten behöver inte stå i mot
sats till varandra. Avfallet i kulturlagret kan bestå 
av en blandning av ett allmänt brett hushållsmate- 
rial med alla storlekar och typer av kärl represente
rade, som slår igenom i den teknologiska analysen

• Lipidanalys 
■ Övriga

MM

Figur 180. Variationen i magringskvalitet i lipidanalyserade kärl från Ryssgärdet jämfört med övriga analyserade 
gods från Ryssgärdet.

Figur 180. Variation in temper quality of lipid analysed vessels from Ryssgärdet compared to other analysed wares 
at Ryssgärdet.
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och ett extra tillskott av mindre kärl med annan 
funktionell kontext, som framstår som markant i 
registreringen. Dominansen av större förrådskru- 
kor i materialet från terrassen (ibid) motsvaras dä
remot väl av de grova magringskvaliteterna i de tre 
analyserade proverna tillhörande rabbade kärl.

En speciell godstyp, som avviker genom sin 
magringskvalitet, uppträder på område B men 
även i en anläggning i område F (TS 15). De tre 
rabbade och ena polerade kärlet har exceptionellt 
höga magringsprocenter. Godstypen, som mycket 
väl kan representera en egen speciell produktion 
av såväl polerade som rabbade kärl, är dock gjort 
av samma råmaterial som resten av Ryssgärdet- 
keramiken och kan således inte betecknas som 
främmande keramik. Det som främst karakte
riserar keramiken från område B är således den 
breda variationen i godstyper. Orsaken till denna 
variation ligger antagligen främst i den högre och 
möjligen längre varande aktiviteten på denna del 
av platsen. Med undantag för gruppen med hög 
magringsprocent finns det inga spår efter speci
ella produktioner eller mera professionellt hand
verk bland keramiken från område B. Den stora 
variationen i max kornstorleken i godsen, som

de polerade kärlen gjorts av, tyder snarare på en 
sämre, mindre professionell, kontroll av godsets 
sammansättning.

Den teknologiska variationen i keramiken från 
Ryssgärdet är i huvudsak den samma som i det 
analyserade materialet från Snåret och motsvarar 
även godsvariationer i andra bronsåldersmaterial 
från Skåne. Jämförelse med de olika produktio
nerna på Snåret och produktionen, som ligger 
bakom tre Kättstakärl, gör det sannolikt att det 
inom denna generella, standardiserade variation 
på Ryssgärdet finns flera, inbördes olika produk
tioner. På Ryssgärdet finns det en produktion som 
sticker rejält ut från de övriga. De Ryssgärdet- 
gods, som tydligt avviker inom Ryssgärdetmateri- 
alet - främst när det gäller magringskvalitet - av
viker även i en regional jämförelse. Detta 
förhållande antyder, att det finns en eller flera 
hantverkare på Ryssgärdet som inte håller sig inn
anför de allmänna normerna. Tills det dyker upp 
motsvarande avvikande gods på andra platser, som 
eventuellt skulle kunna förklara avvikelsen antin
gen funktionellt eller socialt, får dessa kärl ses som 
svårtolkade idiosynkrasier i ett överlag ganska 
ensartat hantverk. ■
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Analys av organiska
LÄMNINGAR I KERAMIK
Sven Isaksson

E
tt av många sätt att skaffa sig mer fakta 
om forntida matvanor och matkultur är 
att analysera lipidrester (nedbrutna fetter, 
oljor, vaxer) i keramik (jfr. Evershed m.fl. 2001). 

När oglaserade kärl används för tillredning eller 
lagring av födoämnen kan vätskor från maten su
gas upp av keramikens porer. De lipidrester som, 
med hjälp av lösningsmedel, går att extrahera ut 
ur forntida keramik härrör från den eller de sista 
användningarna av kärlet (Craig m.fl. 2004). Uti
från sammansättningen på lipidresterna går det 
att uttolka vad kärlet använts till. Följande rapport 
behandlar analys av lipidrester ur tio krukskärvor 
från lokalen Ryssgärdet, RAA 435, Tensta sn, Upp
land. Undersökningen ingår i en större satsning 
på förhistorisk kärlanvändning som omfattar flera 
lokaler inom E4-projektet och är ett samarbete 
mellan RAÄ UV GAL, Uppsala, och Arkeologiska 
Forskningslaboratoriet, Stockholms universitet.

Metod
Mellan 0,7 och 1,4 gram keramikpulver togs för 
analys beroende på skärvans storlek. Proverna togs 
med en kakelfräs vid låga varvtal. Den yttersta milli
metern slipades bort för att undvika ytlig kontami
nation. Provet togs från kärlets insida. Till proven 
sattes 40 gg internstadard (n-hexatriakontan (C36), 
Aldrich) kvantitativt. Extraktionen av lipidrester 
utfördes med kloroform och metanol, 2:1 (v:v), i ul- 
traljudsbad 2x15 minuter. Rören centrifugerades i 
30 minuter med 3000 varv per minut. De nu klara

extrakten överfördes till preparatrör och lösnings
medlet avdunstades med hjälp av kvävgas. De erhåll
na lipidresterna behandlades med bis(trimetylsilyl) 
trifluoracetamid med 10 % (v) klortrimetylsilan, i 
ugn vid yo°C i 20 minuter. Överblivet reagens av
lägsnades med kvävgas. De derivatiserade proverna 
löstes i n-hexan, och 1 pl injicerades i GCMS:n.

Analysen utfördes på en HP 6890 Gaskromatograf 
med en SGE BPX5 kapillärkolonn (15m x 220m x 
0,25m) av opolär karaktär. Injektionen gjordes pulsed 
splitless (pulstryck 17,6 Psi) vid 325°C via ett Merlin 
Microseal High Preassure Septum. Ugnen var tempera- 
turprogrammerad med en inledande isoterm på två 
minuter vid 50°C. Därefter ökades temperaturen med 
io°C per minut till 350°C följt av en avslutande iso
term på 15 minuter. Som bärgas användes helium (He) 
med ett konstant flöde på 2,0 ml per minut. Gaskro- 
matografen var kopplad till en HP 5973 Masselektiv 
detektor via ett interface med temperaturen 350°C. 
Fragmenteringen av separerade föreningar gjordes 
genom elektronisk jonisering (El) vid 70 eV. Tempe
raturen i jonkällan var 230°C. Massflltret var satt att 
scanna i intervallet m/z 50-700, vilket ger 2,29 scan/ 
sec, och dess temperatur är i50°C. Insamling och be
arbetning av data gjordes på en HP Vectra XM med 
mjukvaran HP Chemstation ver. A.03.00.

Tolkning
Det är viktigt att påpeka att de slutsatser som dras 
utifrån analysen av lipidrester från förhistoriska 
keramikkärl är tolkningar. De olika ämnenas de-
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rektion är i de flesta fall oproblematisk men deras 
ursprung kan ibland vara osäkra. Det hela är jäm
förbart med att uttolka enskilda byggnader utifrån 
en schaktplan full med stolphål. Följande text är 
ett försök att i allmänna ordalag förklara hur jag 
kommit fram till tolkningarna av de enskilda pro
verna. Samtliga föreningar som behandlas finns 
eventuellt inte i de aktuella proverna men är äm
nen som jag sökt efter i proverna.

De fettrester som lösgörs med lösningsmedel ur 
förhistorisk keramik kommer som sagt från den el
ler de sista användningarna av kärlet (Craig m.fl. 
2004). Vanligen domineras fettresterna av fria fett
syror. Dessa frigörs från framför allt triacylglyce- 
roler (TAG) genom hydrolys. TAG utgör huvud
beståndsdelen av det man till vardags benämner 
fetter och oljor (depåfetter). Intakta TAG påträf
fas ibland i välbevarade förhistoriska prover. Är 
distributionen av TAG bred (ca 40-54 kolatomer 
i acyldelen, jämfört med ca 46-54) antyder detta 
fett från idisslare, då dessa producerar fler kortked
ja föreningar. Men de kortkedjiga TAG bryts ned 
snabbare så även prover med smalare distribution 
kan vara från idisslare (se vidare nedan). När en 
fettsyra frigjorts från en TAG bildas en diacylgly- 
cerol (DAG) och när DAG förlorar en fettsyra bil
das en monoacylglycerol (MAG). Såväl DAG som 
MAG är vanliga ämnen i förhistoriska fettrester i 
keramik. En stor del av denna hydrolys sker redan 
vid tillagning, d.v.s. då kärlet använts, men kan se
dan fortsätta under nedbrytningsförloppet.

Fettsyrorna i en skärva kommer huvudsakligen 
från den mest fettrika ingrediensen i en anrättning. 
Denna behöver dock inte ha varit huvudingredi
ensen även om fettsyrorna dominerar i fettresten. 
Fettsyrasammansättningen i depåfetter från olika 
organismer varierar. Denna påverkas dock av ned
brytningsprocesserna varför tydliga skillnader i 
fräscha produkter kan suddas ut med tiden. Fram
för allt är det omättade fettsyror som försvinner då 
dessa bryts ned mycket lättare än omättade (Ku- 
marathasan m.fl. 1992). Viss information finns 
dock att hämta ur sammansättningen av fettsyror. 
Terrestriska animalier har högre andel stearinsy- 
ra (Ci8:o) i relation till palmitinsyra (Ci6:o) än 
andra produkter. En hög Ci8:o/Ci6:o innebär 
att depåfettet kommer från landlevande djur och

en låg kvot att depåfettet antingen kommer från 
växtriket eller från fisk (Isaksson 2000).

Många marina fiskar är rika på fleromättade (0-3- 
fettsyror. Dessa fettsyror bryts snabbt ned (Ku- 
marathasan m.fl. 1992) men vid upphettning om
vandlas de till (ö-(o-alkylfenyl)fettsyror (Artman & 
Alexander 1963:644, Matikainen m.fl. 2003:56yf.), 
vilka är beständiga över arkeologisk tid (Flansel 
m.fl. 2004). I marina fettrester skall det finnas al- 
kylfenylfettsyror med 16, 18 och 20 kolatomer, 
vilka bildats av fettsyrorna €16:3, Ci8:3 och C2o:3- 
Linolensyran (Ci8:3) finns även i flera vegetabi
liska oljor, så om sammansättningen av alkylfenyl- 
fettsyror domineras kraftigt av C18 tyder detta på 
förekomsten av vegetabiliska fettrester (olja). Fett
syran C2o:3 finns även i inälvsmat (t.ex. lever) från 
landlevande djur varför alkylfenylfettsyran C20 
inte är specifik för ett marint ursprung. Fettrester 
från marina djur och fiskar skall dessutom innehålla 
två isoprenoida fettsyror, 4, 8, 12-trimetyltetrade- 
kansyra (4, 8, 12-TMTD) och 3, 7, 11, 15-tetrame- 
tylhexadekansyra (3, 7, 11, 15-TMHD, även kallad 
fytansyra). Fytansyra kan dessutom bildas genom 
oxidation av fytol, vilken i sin tur kommer från 
klorofyll. Klorofyll finns som bekant i gröna väx
ter men kan också komma från fotosyntetiserande 
mikroorganismer. Mager fisk innehåller för låga 
halter av fettsyrorna Ci6:3, Ci8:3 och C2o:3 för att 
dessa skall lämna några spår i arkeologisk fettrester. 
De behöver heller inte innehålla några isoprenoida 
fettsyror. Det enda som skiljer fettrester efter ma
ger fisk från fettrester efter vegetabilier är därmed 
närvaron av kolesterol. Kolesterol är en sterol som 
inte produceras av växter, vilka i stället producerar 
en rad fytosteroler (t.ex. ß-sitosterol, stigmasterol 
eller kampesterol). Kolesterol är dock inte unik för 
fisk utan finns allmänt i fetter från djur.

När fetter hettas upp inne i keramiken kan re
aktioner ske mellan fria fettsyror. En serie pro
dukter av dessa reaktioner är långkedjiga ketoner 
med ojämnt antal kolatomer (C29-C35), där kar- 
bonylgruppen sitter på den mittersta kolatomen. 
Förekomsten av en serie av dessa ämnen är alltså 
ett direkt belägg för att kärlet varit upphettat med 
fettsubstans i kärlet (Evershed m.fl. 1995).

Fetter från idisslare (från själva djuret och från 
mjölk) innehåller mer grenade fettsyror och fett
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syror med ojämt antal kolatomer. Detta beror på 
bakteriella aktiviteter i tarmar och magar hos idiss- 
lare (Christie 1981). För att säkerställa ett ursprung 
till idisslare, och framför allt för att skilja idisslares 
depåfetter från mjölkfetter, krävs analys av stabila 
kolisotoper i enskilda fettsyror (Dudd m.fl. 1999). 
Det man mäter är skillnaden i 513C-värde mellan 
fettsyrorna Ci6:o och Ci8:o; 513CCi6o - §13CCi8.o. 
Dudd och Evershed (1999:1480) har visat att kvo
ten Ci7:o ,/Ci8:o. kan vara användbar för att 
skilja idisslare från andra djur, och även att skilja 
mellan fettrester från kött och mejeriprodukter 
(mjölk, ost). I deras undersökning motsvarar kvoter 
om ca 0,006-0,014 fett från kött medan kvoter om 
ca 0,019-0,027 motsvarar fett från mejeriproduk
ter. Analys av stabila kolisotoper i enskilda fettsy
ror har utförts på ett antal krukskärvor från Upp
land. En korrelationsanalys av kvoten Ci7:ogrenade/ 
Ci8:orak och 513CCi6.o - 513CGi8.o för dessa prover vi
sar en statistiskt signifikant och stark korrelation 
mellan dessa data (n = 6, r = 0,905, r2 = 0,820, t 
= 4,26, p = 0,013). Ett t-test visade att det fanns 
en signifikant skillnad i kvoten Ci7:o , /Ci8:o . 
mellan prover som karakteriserats som idisslare/ 
mjölkprodukter (Ci7:oTrcnade /Ci8:orak mellan 0,020 
och 0,041) och icke idisslare (Ci7:o , /Ci8:o , 
mellan 0,0064 och 0,0077) utifrån deras (S13CCi6.o 
- 513CCi8.o)-värden (1=3,101, df=4, p=o,0362). Kvo
ten Ci7:o , /Ci8:o , har räknats ut för proverna i 
denna undersökning och används tillsammans med 
distributionen av TAG (se ovan) för att identifiera 
möjliga rester av idisslare/mjölkprodukter. Prover 
med höga kvoter har valts ut för att vid ett senare 
tillfälle analyseras med avseende på stabila koliso
toper i enskilda fettsyror. Angående kvoterna är 
det viktigt att notera att när olika material blandas 
påverkas självklart de olika halterna av fettsyrorna 
varandra vilket man måste vara uppmärksam på. Då 
det är mikroorganismer som producerar de grenade 
Ciyio-fettsyrorna (Dudd m.fl. 1998) kan även så
dant som fermentering av maten påverka kvoterna.

Utanpå många växter finns ett vaxlager, som är 
uppbyggt av långkedjiga fettalkoholer (alkanoler) 
och fettsyror, både fria och sammanbundna till 
vaxestrar. När växtdelar kokas i vatten kan lite av 
detta vax lossna från växten och absorberas av ke
ramiken (Charters m.fl. 1997). Skärvor som inne

håller alkanoler och/eller fettsyror med fler än tju
go kolatomer har tolkats som innehållandes spår 
av växtvaxer. Även om halterna av dessa ämnen 
är relativt låga i fettresterna kan dessa växtdelar 
ändå ha varit en dominerande ingrediens i den ur
sprungliga anrättningen.

I många prover förekommer terpenoida fören
ingar, vanligen olika former av hartssyror. När des
sa förekommer i låga halter härrör de troligen från 
röken från elden kärlen hettats upp vid. Vid högre 
halter kan kärlet antingen ha tätats med harts, kåda 
eller tjära, eller så har kärlet använts för att processa 
dessa kåd- och tjärprodukter. Sammansättningen av 
hartssyrorna ger ledtrådar till vilken familj av träd 
hartssyran härrör ifrån. På så sätt kan man till ex
empel skilja mellan hartser från Pinaceae (gran, tall) 
och Betulaceae (björk). Om produkten framställts 
genom torrdestillation (tjärbränning) av kådrik ved 
bildas metylestrar av hartssyror genom att syrorna 
reagerar med metanol (träsprit) under processen. 
Kan metylestrar påvisas innebär detta att produkten 
är bränd tjära. (Mills & White 1994).

Resultat
Resultatet av varje prov redovisas i nedanstående 
tabell. Lipidhalten i proverna är ganska låga, men 
ändå tillräckliga för att i de flesta fall kunna er
bjuda tolkningsmöjligheter. Observera att ett prov 
med rester av tjära har närmare 1000 gånger mer 
lämningar än de flesta övriga.

F20511. Provet domineras helt av tjära (torrdestil- 
lat av ved) från gran/tall. Det finns inga spår av att 
denna skulle vara blandad med fett, olja eller vax.

F5084. Fettsyrasammansättningen är vegetabi
lisk eller från mager fisk. Det finns inga spår av 
några steroler som skulle kunna avgöra vilket. 
Spår av hartssyran från gran/tall visar att kärlet 
varit i kontakt med rök och sot.

F5085. Provet innehåller inga lipidrester förut
om hartssyra från gran/tall. Halten är mätbar men 
ändå rätt låg. Det förefaller därför mer sannolikt 
att detta visar att kärlet varit i kontakt med rök och 
sot än att man skulle ha tätat kärlet med kåda.

F5086. Provet innehåller inga lipidrester förut
om spår av hartssyra från gran/tall vilket visar att 
kärlet åtminstone varit i kontakt med rök och sot.
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Prov Halt
(ug/g)
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F20511 2,09x103 - - - - - - - - - - X tjära

F5084 1,24 n n - - - - - - - - - spår veg. el. fisk

F5085 27,3 - - - - - - - - - - - X ej mat

F5086 spår - - - - - - - - - spår ej mat

F5100 3,48 n n - X - - - - - - - vegetabiliskt

F5122 0,92 - - X - - - - - spår vegetabiliskt

F5131 spår - - spår - - - - - - vegetabiliskt

F5136 196 - - - - - - - - - spår blandning

F5143 3,11 - - - - - - - - spår ej mat

F5160 19,2 - - - X - - - - - - ■ spår vegetabiliskt

F i G U R 181. Sammanställning av resultaten. Halten anges i pg lipidrester per g. keramik. De två första kolumnerna 
under neutrallipider hänsyftar på fettsyradistributionen. j står för ja, nför nej, - för ej detekterad och xför detekterad. 
Ett n under Terrestrisk animal betyder att distributionen av fettsyror antingen motsvarar vegetabilier eller fisk.

Figure 181. Summary of results. Content given in grams lipid residue per gram pottery. The two first columns mider 
neutral lipids refer to fatty acid distribution, j stands for Yes and n for no, - for not detected and xfor detected. Ann 
under terrestrial animal means that the distribution of fatty acids either corresponds to vegetables orfish.

F5100. Fettsyrasammansättningen antyder nå
got vegetabiliskt och här finns växtsterol men ing
et kolesterol. Här finns inga ämnen som antyder 
upphettning eller kontakt med rök och sot.

F5122. Provet innehåller inga fettsyror men väl spår 
av växtsterol, samt spår av hartssyran från gran/tall 
vilket visar att kärlet varit i kontakt med rök och sot.

F5131. Provet innehåller inga fettsyror men här 
finns spår av växtsterol. Inga ämnen som antyder 
upphettning eller kontakt med rök och sot har 
konstaterats.

F5136. Provet innehåller mycket väl bevarat 
fett. Distributionen är bred (TAG mellan 40 och 
54) vilket antyder att detta kommer från idisslare, 
antingen mjölkfett eller depåfett från ko/får/get. 
Det finns inga fria fettsyror i provet men väl både 
DAG och MAG. Dessutom finns spår av växtsterol 
samt spår av hartssyran från gran/tall vilket visar 
att kärlet varit i kontakt med rök och sot.

F5143. Provet innehåller inga lipidrester förut
om spår av hartssyran från gran/tall vilket visar att 
kärlet varit i kontakt med rök och sot.

F5160. Provet innehåller inga fettsyror men väl 
växtsterol. Det innehåller även spår av hartssyran 
från gran/tall, samt en lång rad cykliska föreningar 
som kan antyda att organiska föreningar i kerami
ken utsatts för mycket hög temperatur.

Diskussion och sammanfattning
Dominansen av vegetabiliska lipidrester verkar 
stämma någorlunda överens med analyser av lipid
rester av bronsålderskeramik från lokalen Snåret, 
RAÄ 291, Tierp sn, Uppland, där vegetabiliska 
rester var dominerande i de kärl där rester av mat 
påträffats. I ett par av kärlen, F5100 och F5131, har 
inga spår av rök eller sot påträffats varför dessa 
kan vara förvaringskärl. Samtliga tre kärl i vilka 
inga rester av lipider påträffats har ändå varit i 
kontakt med rök och sot. På ett eller annat sätt har 
de använts, om så bara för att värma vatten. De 
kan ju också ha använts för annat som lämnar få 
spår, till exempel andra former av dryck eller nå
got som alls inte har med ätande att göra. ■
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Brons

- DEN GYLLENE METALLEN
Thomas Eriksson, Lena Grandin

D
enna artikel har skrivits av två författare 
med olika specialområden. Lena Gran
din har gjort kemiska analyser på mate
rialet och tolkat resultaten från dessa. Thomas Er

iksson har gjort en kulturhistorisk och arkeologisk 
tolkning av samma material.

Bronsåldern har fått sitt namn eftersom redskap, 
smycken och vapen tillverkades av denna legering 
mellan koppar och tenn. För att förstå Ryssgärdet 
i sig och regionen i stort ska vi studera bronsföre
målen från platsen i ett större perspektiv. Under 
de senaste åren har bronsföremål på boplatser bli
vit allt vanligare och detta material tvingar fram 
nya frågor kring hur man ska se på bronserna. När 
Gunnar Ekholm gjorde sin översikt över Upplands 
bronsålder 1920 fanns totalt 229 bronser funna i 
landskapet. Merparten av föremålen var då lös- el
ler depåfynd (Ekholm 1921). Alla då kända före
mål från äldre bronsålder har senare publicerats av 
Oldeberg och merparten av föremålen från yngre 
bronsålder har katalogiserats av Baudou (Olde
berg 1974; Baudou i960). Ekholms förteckning 
av fynden från 1920-talet kan tyckas vara föråld
rad men merparten av vad man brukar beteckna 
som lösfynd var sett ur ett skandinaviskt perspek
tiv oftast framkomna redan då. I Östfold, den del 
av Norge som gränsar till bland annat Värmland 
påträffades merparten av praktföremålen mellan 
1860-1900, samt under mellankrigstiden (Johan
sen 1981:117). Även i Danmark gjordes majorite
ten av depåfynden från yngre bronsålder före 1915 
(Kristiansen 1976). Troligen hade de praktfullare
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depåfynden i Uppland till stor del redan gjorts vid 
tiden för Ekholms genomgång. Fyndfrekvensen 
var som högst i samband med odlingsmaximum 
vid 1900-talets början då man ännu arbetade med 
muskelkraft nära marken. Tidpunkten sammanföll 
också med de antikvariska myndigheternas första 
blomstringstid från 1860-talet och några decen
nier framåt. Bronsfynd har dock hittats i Uppland 
även senare, bland annat vid undersökningarna av 
Dragbyröset se inledning, ”Ulleråkers slott” och 
framförallt Apalle (Ullén 2003). Till stor del kan 
man ändå säga att merparten av de stora praktföre
målen var funna redan på Ekholms tid (Oldeberg 
1974; Ullén 2003:83f.). De äldre fynden utgörs till 
stor del av hela, större föremål som olika typer av 
yxor. Merparten av dem, 165 stycken kunde date
ras till yngre bronsålder och då framförallt till pe
riod V. Perioderna II, III och VI var mycket fynd
fattiga. Det mesta som var insamlat då kom från 
olika lösfynd och man kan misstänka att det var 
först och främst praktföremål som uppmärksam
mades och lämnades in till de antikvariska insti
tutionerna. Troligen är inte heller de bronser som 
kommit fram vid fackmässigt undersökta platser 
representativa eftersom man helst valde att under
söka synliga monument och därmed ofta gjorde 
fynd av större bronser. De uppländska bronsföre
mål som var kända fram till 1920-talet dominera
des av olika yxtyper. Från yngre bronsåldern öka
de antalet fynd av dräktnålar och halsringar stort. 
Svärden är ytterst få i Uppland och de som var 
kända kom framförallt från period IV och V. Från
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äldre bronsålder finns bara tre svärdsfynd, där det 
ungerska Bragbysvärdet från period I är det mest 
kända och svärdsknappen från Sommaränge det 
senast funna (Ekholm 1921; Forsman & Victor 
2003). På 1980-talet gjorde Thomas B. Larsson 
en sammanställning av bronsfynden från landet, 
med utgångspunkt i det då publicerade materialet, 
främst förteckningarna i Baudou i960 och Olde- 
berg 1974. Då var knappt 110 föremål kända från 
äldre bronsåldern i Uppsala och Västmanlands 
län och drygt 130 från yngre bronsåldern i samma 
områden (Larsson ipSóragff. & saff.). Enligt hans 
studie är svärd betydligt vanligare i Sydsverige än i 
norra Mälardalen medan spjutet är betydligt van
ligare här. I Mälardalen förekommer inga högsta
tusgravar med svärd (förutom Håga) så som det 
gör i framför allt Danmark. Här är istället yxor 
vanligare än i Sydskandinavien. Detta kan bero på 
att man inte har haft samma överklass som har ut
rustats med svärd som i Danmark, Nordtyskland 
och Skåne eller att man i högre utsträckning har 
använt yxor som vapen, med paralleller österut. I 
bronsålderns Ryssland var inte svärdet huvudvap

net, utan yxor som t.ex. Mälardalsyxan hade en 
högre ställning än här.

Under yngre bronsåldern är halsringar och nålar 
vanligare i Mälardalen än vad som är fallet i Syd
skandinavien. Larssons material är dock behäftat 
med vissa källkritiska aspekter. Hans material 
bygger på arkivuppgifter från olika museer som 
insamlats från Oldeberg och Baudou (Oldeberg 
1974; Baudou i960). Detta material bestod återi
gen till stor del av lösfynd och mer eller mindre 
sakkunnigt framkomna föremål från arkeologiska 
undersökningar. Speciellt de ej fackmässigt tillva
ratagna föremålen är sannolikt inte alls represen
tativa för de bronsföremål som verkligen användes 
under bronsåldern.

För att se vad som har hänt efter Ekholms och 
Larssons arbeten har här gjort en ny samman
ställning av de bronser som finns digitalt i Statens 
Historiska Museums register samt gjort en sam
manställning av ett urval av nyare publicerade un
dersökningar. Den är sannolikt inte heltäckande 
utan fynd kan ha missats, särskilt gällande mate
rial från 1970-talet och framåt som inte har hun-
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manlands län gentemot den 
samlade mängden i Sverige. 
Diagrammet bygger på upp
gifter från Larsson 1986:2$.

F i G URE 182. Bronze ob
jects in parts of Uppland and 
Västmanland compared to the 
total amount in Sweden. The 
diagram is based on informa
tion from Larsson 1986.2sff. 
&52ff.
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9 gjutavfall
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■ toalett 
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■ redskap 

I kultföremål 

I dräkttillbehör 

H vapen

Figur 183. i\Ty sammanställning av olika kategorier av bronsföremål. Exempelvis fibulor, nålar, bälteskupor och 
knappar har setts som dräkttillbehör medan arm-, finger-och halsringar har definierats som smycken. Toalettföremå
len utgörs av rakknivar och pincetter.
Man kan se ökningen av föremål under yngre bronsålder tydligt. Å ven accentueringen av individuella dräkttillbehör 
och smycken är tydlig under yngre bronsålder, som bör ha sin grund i en ökat behov att visa status via dräkten.
Den stora andelen odefinierbara föremål och fragment som bara kan dateras allmänt till bronsålder är till stor del 
boplatsbronserna.
Figure 183 .New summing up of different bronze object categories. For example fibulae, needles, belt ornaments 
and buttons have been viewed as dress accessories, while arm, finger and neck rings have been defined as jewellery.
The toiletries consist of razors and tweezers. The increase in objects during the late Bronze Age is clearly visible. The 
accentuation ofindividual dress accessories and jewellery is very clear during the late Bronze Age. This is probably due 
to an increasing need of sartorial status. The large amounts ofunidentified objects and fragments dating roughly to the 
Bronze Age are largely settlement bronzes.

nit komma med i fyndfördelningen eller har lagts 
till i det digitala registret (fig. 182). Materialet har 
sedan 1920-talet utökats kraftigt, idag finns nästan 
600 olika föremål och fragment som kan mer eller 
mindre säkert dateras till bronsåldern i Uppland. 
Föremålen kommer från omkring 190 fyndplatser. 
Från nästan 70 % av platserna finns bara ett känt 
eller tillvarataget föremål, ofta är det lösfynd, men 
det rör sig också om enstaka föremål i gravar och 
på boplatser. I Uppland finns det bara sex fynd
platser som har mer än tio föremål, ett antal som 
motsvarar ca 3 % av platserna. Det är depåfyndet 
i Torslunda i Tierps socken med 15 föremål från 
period I-V, Härnevidepån med 47 föremål från 
period V-VI, röset A88 i Dragby med sin hällkis- 
ta som innehåll bronser från perioderna II-V och

Hågahögen från period IV. Vad som dessutom har 
tillkommit under de senare åren är Apalle med 103 
bronser från perioderna I-VI och slutligen Ryss
gärdet med 34 bronser från perioderna II-V. Plat
sen är alltså en av de fyndrikaste från bronsåldern i 
Mellansverige. Till skillnad från de andra platserna 
använde vi metalldetektor, vilket möjligtvis gör 
att mer material framkommit (Svensson 2005). 
Dessutom skiljer sig bronserna på boplatser som 
Ryssgärdet och Apalle kvalitativt åt från de mer 
traditionella fyndkontexterna såsom depåer och 
gravar. På de sistnämnda platserna är det ofta stör
re och mer kompletta föremål med en högre an
del dekor och är därför lättare att datera än de mer 
fragmenterade fynden från boplatserna. Grav- och 
depå fynd har också en tydligare statusprägel och
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Figur 184. Bronsföremålen i Uppland grupperade på period och kategori. Här framgår den rejäla lågkonjunkturen 
i period III och högkonjunkturen i period V och VI. Till viss del är antagligen skillnaderna skenbara eftersom många 
föremål, framförallt de enklare, antagligen har längre användningstid än vad de traditionella dateringarna ger vid 
handen. Accentueringen på framförallt halsringar under period VI är tydlig, men vissa av typerna har sina rötter i 
den föregående perioden och lever sannolikt kvar under äldre förromersk järnålder.

Figur e 184. The bronze objects of Uppland grouped by period and category. The recession of period III and the 
prosperity of period IV are evident. Partly, these differences are most likely imaginary since many objects, especially the 
simpler ones, probably had a longer use than the traditional datings would indicate. The accentuation on neck rings 
during period VI is clear, but some of the types are based in the previous period and probably live on during the early 
Pre-Roman Iron Age.

nedläggningen av dem är antagligen av mer rituell 
karaktär. Boplatsfynden består istället av kastade 
eller tappade små föremål eller fragment.

Vad som framkommer när man sammanställer 
det nya materialet är att tendensen med få vapen 
fortfarande är tydlig (fig. 183). Det som avviker 
är de gamla tendenserna att period V skulle vara 
den stora fyndrika perioden i Uppland inte verkar 
stämma. Däremot fortsätter det vara ett markant 
brott i antalet bronser under period III, medan 
period IV framstår som en tid då bronserna blir 
betydligt vanligare. I viss mån kan de olika frek
venserna av daterade föremål bero på daterings

modellen, många av föremålen går sannolikt inte 
att datera till en enda period utan har en längre 
brukningsperiod, varför tendenserna ska tas med 
viss försiktighet. Men man kan ändå inte undvika 
att göra en koppling mellan de olika fenomen i de 
lämningar vi känner från bronsåldern. Period IV, 
en period med ökad handel med koppar och tenn 
samt därmed en dokumenterad stor lokal produk
tion av brons är också den period då kulthuset på 
den nordöstra kullen har sin höjdpunkt, då guldet 
offras på Ryssgärdet, då Upplands enda undersökta 
hövdingagrav anläggs och då svärd och spjutspet
sar offras vid det närbelägna Lena. Man kan alltså
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förutsätta att något händer i regionen runt år 1000 
f.Kr: handelskontakter intensifieras och rikedomen 
manifesteras på ett sätt som inte tidigare har setts i 
trakten. Der är också då som järnet gör sitt inträde 
i regionen och då troligen österifrån (Hjärthner- 
Holdar 1993). Däremot förefaller aktiviteterna på 
de undersökta delarna av Ryssgärdet att gå ned i 
omfattning under period V och framåt. I resten 
av Uppland ökar istället mängden bronsföremål. 
Vad som är anmärkningsvärt är att det förefaller 
att fortsätta ända in i period VI och mot över
gången till förromersk järnålder. Enligt Ekholms 
genomgång märktes uppgången i bronstillförseln i 
Uppland först underst period V, för att sedan dala 
rejält under period VI (Ekholm 1921). Den nya ge
nomgången visar att yngre bronsålder är bronsrik i 
Uppland och att brottet mot den fyndfattiga äldre 
förromerska järnålder är betydligt kraftigare än 
vad som kunde ses i Ekholms undersökning.

Vad som annars är klart märkbart är att mäng
den smycken i form av arm- och halsringar ökar 
under yngre bronsålder, samt även gjutavfall (fig. 
184). Det senare är ett klart tecken på att man gju
ter brons på i stort varje boplats i regionen. Det har 
ibland hävdats att bronset och avfallet från gjuteri- 
verksamheten deponerats i exempelvis skärvstens- 
högarna under yngre bronsåldern av rituella skäl.
I stället får man lov att se detta som ett uttryck 
för att gjuteriet ökar i hela samhället och återfinns 
i högre grad i såväl gravar, boplatslager, depåer 
som i skärvstenshögar (Karlenby 1999). Sannolikt 
speglar bronsfynden i skärvstenshögarna denna 
allmänna samhällstrend, snarare än skillnader i 
kosmologiska uppfattningar.

Bronsföremålen i Ryssgärdet
Ryssgärdet spelar en viktig roll i förståelsen för 
bronsens betydelse i bronsålderssamhället. En 
anledning till detta är att vi använde oss av me- 
talldetektor. Eftersom vi inte kunde totalunder- 
söka platsen anlitade vi arkeolog Håkan Svens
son för att söka av undersökningsområdet med 
metalldetektor för att fånga upp de metaller som 
fanns på platsen. Metoden har inte använts syste
matiskt i någon större omfattning och visade sig 
vara mycket fruktbar (Svensson 2005:88f; Svens-
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son & Olsson 2004:iÓ2ff.). Detekteringen gjor
des efter första avbaningen då kulturlagren var 
framrensade men ännu inte rutgrävda. Syftet var 
att belysa funktionsuppdelningar på platsen, att 
få daterbara fynd och att spåra eventuella gravar. 
Alla fynd punktinmättes och kontextrelaterades. 
På de båda kullarna i norr fanns flera indikationer 
på stensättningar och diffusa stenkonstruktioner 
som kunde vara gravar. En önskan var att se om 
det fanns fler omarkerade gravar på kullarna och 
en metod var då att spåra eventuella gravgåvor 
med just metalldetektor. Slutligen var syftet också 
att se arten och mängden brons på en bronsålders- 
boplats. Resultatet blev över förväntan, både vad 
gäller metallföremål som hittades med hjälp av 
detektor och de som påträffades med sedvanliga 
metoder. Totalt framkom 34 föremål av koppar
legering, där dateringen med största sannolikhet 
ligger i bronsålder. Dessutom framkom en fibula 
av kopparlegering som kan dateras till mellersta 
järnåldern (se Östling denna volym), en spiralring 
av guld och ett antal andra föremål av järn och 
andra metaller. Rent numerärt är antalet fynd från 
Ryssgärdet större än kända period IV-föremål från 
hela landskapet år 1920. Men viktmässigt är det 
en klar skillnad mellan de då kända praktfynden 
och de här framkomna bronsfragmenten. Ändå är 
kvantiteten anmärkningsvärd, få undersökningar 
av järnåldersboplatser har givit en liknade mängd 
av järn- eller bronsföremål, även om boplatserna i 
sig har varit rika på hus och andra konstruktioner. 
En felkälla är dock att järn kan vara mer anonymt 
och förhistoriska järnföremål kan vara svåra att 
skilja från sådana från historisk tid.

Av de 34 bronsåldersbronserna påträffades 19 
stycken med metalldetektor, det vill säga mer än 
55 %. De övriga fynden gjordes vid rutgrävning 
av kulturlager på kullarna samt på den stora slät- 
marksboplatsen i söder och i gropsystemet A19830 
(12 fynd) och de återstående 3 fynden gjordes som 
rensfynd och vid anläggningsgrävning. Fynden 
från metalldetekteringen är de minsta, de väger i 
medeltal 1,6 gram medan bronserna från kulturla- 
gerrutorna väger 5,6 gram i snitt. Förhållandet har 
sannolikt flera orsaker: en skicklig metalldetek- 
toranvändare som har spårat även mindre föremål 
och att man inte ser småfragment vid rutgrävning
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utan finsållning. En viktig aspekt att komma ihåg 
vid metalldetekteringen är också att inget fynd 
gjordes på mer än på 8 centimeters djup och oftast 
påträffades föremålen på mellan 2-5 centimeters 
djup. Vid rutgrävningen påträffades dock flera 
fynd på en decimeters djup eller djupare. Man kan 
således förmoda att mindre fragment på större djup 
kan ha undgåtts både detekteringen och andra un
dersökningsmetoder. Att det är de översta fynden 
som har påträffats kan även innebära att det fram
förallt är de yngsta fynden som vi har hittat.

Sett till spridningen på undersökningsytan är 
det återigen kullarna i norr som är fyndrikast. 
Från den nordvästra kullen kommer 20 % av fyn
den och från den nordöstra 57 %. De resterande 
23 % påträffades på slätten i söder. Återigen fram
står de båda kullarna som exceptionella vad gäller 
fynd och kanske även funktion.

Ett urval av bronserna har också analyserats 
och resultaten presenteras i korthet inom respek
tive fyndkategori. De detaljerade beskrivningarna 
finns också i tabellform (fig. 185). Huvudsakligen 
är det observationer i mikroskop och en kortfattad 
information. De detaljerade kemiska resultaten 
finns i en separat tabell (fig. 186) och åskådliggörs 
i diagramform (fig. 197, 206 och 207).

Dräktdetaljer
Tutulus
Högt i upp i kulturlagret, mot övergången till det 
gamla ploglagret på område E påträffades en de
fekt tutulus, en så kallad buckeltutulus från period 
II (F769). Fyndet gjordes i den södra delen på 
hus 18, men det går inte att säga om fyndet till
hör huset, eftersom det gjordes i övergången mot 
ploglagret. Huset har daterats till 1050-920 f.Kr, 
det vill säga till period IV och är därmed betydligt 
yngre än tutulusen.

Tutulusen är rund i plan med 30 mm diameter 
och har en skålformad central kupa med en lätt 
rektangulär nit i centrum (fig. 187). Niten kom
mer från den genomgående stången som på un
dersidan har tvärgående tenar för fastsättning. 
Höjden på föremålet är 11 mm. Det yttre brättet 
är sönderbrutet på två motstående sidor. Tutulu
sen med sin runda hattform har inga publicerade

paralleller i Mälardalen men kan dateras utifrån 
sydskandinaviska fynd till period II (jfr. MM 
939-945). Fler trattformiga exemplar finns dock i 
period Il-fyndet i från Torslunda i Tierp (Ekholm 
i92i:i3ff.). Rundade tutuli finns även från gra
var från Husby-Rekarne i Sörmland, daterade till 
period II, men dessa är dekorerade och betydligt 
mindre än den från Ryssgärdet (Oldeberg i974:nr. 
2741). De har tolkats vara bältesprydnader el
ler fästanordningar för klädesdelar (Montelius 
1917:40; Brøndsted 1939:55!!; Broholm 1952: nr. 
165). Enligt Broholm finns de bara i mansgravar, 
men senare forskning har visat att de även finns 
i kvinnogravar (Broholm 1952: Jensen 2002:205; 
Willroth 1989:94; Selling 2007:66ff.). Upphäng- 
ningsanordningen på föremålet från Ryssgärdet är 
dock atypisk. De flesta sydskandinaviska tutuli har 
på baksidan en tvärgående stång som är fästat i 
brättet. Den från Ryssgärdet har istället en stång 
centralt på undersidan av kupan och den tvärgå
ende stången är inte fästat i brättet.

Som redan nämnts har tutulusen en plommon- 
stopsliknande form som av Kristian Kristiansen 
har satts i samband med de toppiga hattar som 
har påträffats i danska ekkistgravar från period 
II. Samma typ av huvudbonad återfinns på brons- 
statyetterna från Stockhult och finns även i form 
av ristningar i den skånska Kiviksgraven. Parallel
ler till hatten kan även ses i de toppiga guldhat
tar som finns på kontinenten och som kan ha sitt 
ursprung i sydeuropeiska huvudbonader som troli
gen burits av härskare och kultledare. Kristiansen 
ser tutulusen som ett föremål som har använts för 
fastsättning av svärd i läderremmar. Både svärdet i 
sig och den hattliknande tutulusen skulle då vara 
härskarsymboler och samma form förekommer på 
knopparna på kultyxorna från period II (Kristian
sen 1999:540!!; Sperber 2003;205ff.). Om tutulu
sen har använts just för upphängning av svärd bör 
man också kunna se den som ett uttryck för sta
tus. Svärdet förefaller att ha varit ett statusföremål 
för män från puberteten och uppåt i åldrarna, det 
vill säga män i stridbar ålder. Tutuli av denna typ 
förekommer även i kvinnogravar, men då i sam
band med dolkar. Det finns egentligen ingenting 
som motsäger att dolken skulle ha kunnat vara ett 
föremål som gavs till kvinnor som nått puberte-
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Fnr Kategori Notering vid provtagning Notering i mikroskop och analyser med mikrosond
742 Föremål Prov som tvärsnitt, kapat. 

Mycket metall intakt.
Tvärsnitt 8x1,5 mm, spetsigt mot snittets kortsida. Homogen grundmassa 
med dendritisk gjuttextur bestående av två faser med liten sammansätt- 
ningsskillnad. Sn >2, Sb NK1. Texturen något deformerad. Dessutom små 
blydroppar, ca 5 mikrometer stora, något oregelbundna i formen. Korrode
rat i ytterkanten. Delvis uppsprucket, även mer centralt.

747 Syl Tvärsnitt provtaget vid platta 
kortsidan.

Tvärsnitt 1 -2 mm stort. Ytterkanten är korroderad. Endast en kärna av 
bevarad metall/legering. Homogen grundmassa (Sn ca 6, Sb ca 1,4) med 
parallella elongerade blydroppar och ytor med sulfider. Uppsprucken i kor
roderat område, eventuellt längs kornkontakter.

748 Smälta Tvärsnitt på utstickande flik. Tvärsnitt 2x1 mm stort. Delvis korroderad. Endast halva snittytan är beva
rad legering. Dendritisk gjuttextur i grundmassan (Sn ca 6, Sb ca 0,4), tre 
faser, samt blydroppar koncentrerade till den underordnade fasen. Jfr F784 
i textur och sammansättning.

760 Föremål/
bleck/kniv

Tvärsnitt från tidigare brotty
ta, vid hoplimning. Förekomst 
av ”hak" på motstående 
kortände, möjligen för fast
sättning vid tån ge på kniv.

Tvärsnitt 2x1 mm stort. Korroderad ytterkant. Grundmassa (Sn ca 4, Sb ca
1,6, Ag ca 0,5) har dendritisk gjuttextur, deformerad längs ena långsidan, 
och utgörs av två faser med liten sammansättningsskillnad. Dessutom 
blydroppar och sulfidforekomst. Jfr F747.

761 Knivfrag
ment

Prov som tvärsnitt, kapat. 
Mycket metall intakt.

Tvärsnitt i två delar: 3x1,2x1 mm stora. Delvis korroderad. Dendritisk textur i 
grundmassan (Sn ca 4, Sb ca 2,2, Ag ca 0,5), tre faser och blydroppar, med 
silverinnehåll, koncentrerade till den underordnade fasen. Jfr F784, F748.

764 Pincett Prov taget från kortaste, ska
dade s kankein. Inget tydligt 
svart skikt på föremålet.

Ingen bevarad metall/legering i det provtagna ingjutna materialet. Analyser 
av korroderat opolerat material visar innehåll av koppar och tenn samt spår 
av antimon.

776 Fragment av 
bleck/klipp

Prov taget med kapning, tvär
snitt i en ände.

Tvärsnitt 3x1 mm, något spolformat. Homogen grundmassa av koppar med 
blydroppar (relativt stora och många, ovala) i koncentrationer utsträckta 
parallellt med tvärsnittets långsida. Ytterkanten korroderad. Allra ytterst vid 
ena långsidan, finns ett mycket tunt skikt av annan sammansättning med 
hög tennhalt.

781 Syl Porös centralt, något kom
paktare i ytterkant. Provtagen 
som tvärsnitt från rundare 
kortsidan.

Tvärsnitt 1x1 mm stort. Huvudsakligen korroderat. Enstaka ytor i mikro
meterstorlek bevarade. Troligen flera faser. Analys av bevarad fas, troligen 
höglegeringsfasen med ca 30 °/o Sn. Även silverinnehåll finns i någon 
mindre yta.

783 Smälta Prov på flagad grön yta taget 
med skalpell. Tvärsnitt på kär
nan taget med kapning i såg, 
tvärsnitt centralt.

Prov från ytskikt: två flagor < 1 mm stora. Komplext innehåll, troligen endast 
korrosionsprodukter, ev metall av annan sammansättning än i provet från 
kärnan. Kärnan är ett ovalt tvärsnitt ca 8x4 mm, korroderat i ytterkant. Den
dritisk gjuttextur med två faser. Båda är kopparrika med Ag och As ca 1 °/o. 
Dessutom tämligen rikligt med sulfiddroppar. I ytskiktet material innehål
lande koppar, silver och svavel.

784 Smälta Prov taget med kapning, tvär
snitt nära ytterkant.

Tvärsnitt 2x3 mm. Grundmassa (Sn ca 7, Sb ca 1, Ag ca 0,5) med dendri
tisk textur, med tre faser och blydroppar koncentrerade till den underord
nade fasen, samt sulfider. Finkornigare än F783.

Figur 185. Detaljerad beskrivning av bronserna som har analyserats. Noteringar som gjorts vid provtagning ingår. 
Huvudsakligen är det observationer i mikroskop och en kortfattad information om deras kemiska sammansättning 
som är inkluderade.
Figure 185. Detailed description of the analysed bronzes, including notes made by sampling. These mainly include 
microscopic observations and short notes on chemical composition.
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742 1a2 PK2 br Tyngsta fasen i legering. Kornkontakt. 0 0

742 1a3 PK2 br Lättaste fasen i legering. Korn. 0,01 0

742 1a4 CB Tetra br Tyngsta fasen i legering. Kornkontakt. Samma som 1 a2 0 0,02

742 1a5 PK2 br Yta 60 u. Tämligen mycket bly. 0,11 0

742 1a6 PK2 br Lättaste fasen och lite av den tyngre 0,04 0

742 1a7 PK2 br Yta 60 u. 0,08 0

742 1a1 PK2 pb Droppe. Oregelbunden, < 5u. Cu från brons. 0 0

745 1a1 PK2 pb Homogen yta i svårpolerat material 0,02 0

747 1a2 PK2 br Grundmassa 0,01 0

747 1a3 PK2 br Yta 60 u. Grundmassa och enstaka bly-droppar 0,15 0

747 1a1 PK2 sulfid Lättaste fasen. <5 u. Fördelad i grundmassan 19,04 0

748 1a2 PK2 br Tyngsta fasen i legering 0 0

748 1a3 PK2 br Näst tyngsta fasen i legering. Se 1a6 0 0

748 1a4 PK2 br Lättaste fasen i legering. Dominerar 0,03 0

748 1a5 PK2 br Yta 60 u 0,04 0

748 1a6 CB Tetra br Näst tyngsta fasen i legering. Samma som 1a2 0 0

748 1a1 PK2 pb Droppe. 10 u. 0,02 0

760 1a1 PK2 br Tyngsta fasen i legering. 0,01 0,00

760 1a2 PK2 br Lättaste fasen i legering 0,03 0

760 1a4 PK2 br Yta 60 u. Inkl Pb < 1 u. 0 0

760 1a3 PK2 sulfid 19,51 0,05

761 1a2 PK2 ag* Ag-rik droppe intill Pb-rik. Ca 2 u 0,01 0

761 1a3 PK2 br Mellanfasen i legering 0,09 0

761 1a4 PK2 br Lättaste fasen i legering 0,05 0

761 1a5 PK2 br Yta 60 u. Inkl sulfid men ej tyngsta fasen 0,69 0,03

761 1a7 PK2 br Yta 60 u. 0,34 0,02

761 1a1 PK2 br* Tyngsta fasen i legering 0,63 0

761 1a6 PK2 sulfid Ca 5 u 19,54 0

764 1a1 PK2 br* Korroderad 0 0

764 1 a2 PK2 br* Korroderad 0,04 0,20

764 1a3 PK2 br* Yta. Korroderad 0,05 0,12

764 2a1 PK2 br* Korroderad 0,01 0,25

776 2a2 PK2 ag* Heterogen koncentration < 2 u ytterst i korrosionsskikt. 3,13 0,03

776 1a4 PK2 CU Grundmassa. Homogen. 0 0

776 1a5 PK2 CU Grundmassa. Homogen. 0,04 0

776 1a3 PK2 CU* "Droppar", < 5 u. Vanl tsm Pb. 0,07 0

776 1 a6 PK2 CU* Korrosionsskikt 0 0

776 1a1 PK2 pb Något heterogen 0,59 0,43

776 1a2 PK2 pb Något heterogen. < 5 u 1,71 0
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CN*
CL

COo

0 0,93 90,70 0 0,67 0,82 0,50 3,74 3,27 0 0 99,82

0,03 1,19 97,67 0 0,49 0,13 0,49 0,44 0 0,21 100,66

86,20 0,05 0,82 0,53 3,43 91,05

0,00 0,90 89,10 0,01 0,70 0,49 2,43 2,18 0,08 2,19 98,21

0,00 0,94 95,99 0,01 0,03 0,19 1,37 1,21 0,21 0 99,99

0,05 0,96 93,04 0 0,73 0,28 1,56 1,16 0 0,61 98,46

0 0,09 49,24 0 0 0,93 0,49 0,33 0 60,31 111,38

0 0 0 0 0,43 0 0,06 0 0 100,28 100,79

0 0,42 90,74 0,01 0,93 0,19 7,01 1,49 0 0,27 101,07

0,01 0,46 86,79 0,02 0,91 0,25 6,27 1,44 0 0,27 96,56

0 0 80,05 0 0,54 0,04 0,01 0 0,14 0,09 99,91

0,04 0,54 69,00 0 1,37 0,60 0,84 24,75 4,30 0 0,45 101,28

0 0,33 87,47 0,01 0,66 0,17 11,50 0,84 0,01 0,48 101,46

0,05 0,41 99,29 0,03 0,58 0 1,59 0,02 0 0,08 102,08

0,01 0,33 89,92 0,06 0,62 0,12 6,04 0,45 0 1,72 99,31

66,39 0,08 0,60 0,99 3,98 72,04

0 0 3,22 0 0 1,43 0 0,12 0 91,39 96,17

0 0,50 90,44 0 0,45 0,82 5,11 2,60 0,02 0,05 100,01

0 0,44 96,46 0 0,73 0,15 2,37 0,63 0 0 100,80

0 0,42 90,95 0 0,43 0,49 4,08 1,61 0 0,12 98,10

0,01 0,05 79,27 0 0 0,01 0,30 0,02 0 0,95 100,16

0 0 5,99 0 0 91,89 2,70 3,46 0 1,04 105,09

0 0,45 85,31 0 1,53 1,04 6,24 4,69 0,14 0 99,49

0,01 0,34 97,73 0 0 0,18 1,53 0,56 0,17 0,00 100,56

0 0,31 88,78 0,01 1,64 0,48 3,99 2,23 0 0,07 98,23

0 0,32 90,19 0,03 0,63 0,52 3,59 2,04 0 0,15 97,82

0,06 1,77 63,41 0 1,93 2,46 9,62 21,19 0,01 0,27 101,34

0 0 79,70 0 0 0 0,01 0 0,09 0,03 99,36

0 0 0,62 0 0 0 32,03 0,42 0 0,23 33,30

0 0,24 20,75 0,00 0,92 0 3,40 0,51 0 0,08 26,16

0 0,20 16,05 0 0,93 0,06 28,78 0,35 0 0,20 46,74

0 0,02 12,63 0,02 0,15 0,07 55,45 1,59 0 0,03 70,21

0 0 10,81 0 0 85,96 0 0 0 0,06 99,99

0 0 100,57 0 0,30 0,03 0,01 0 0,14 0,10 101,14

0 0 100,64 0 0 0,10 0,08 0 0,12 0 100,98

0 0 85,77 0,04 0 0 0 0 0 0,09 85,97

0 0 83,86 0 0,35 0,39 0 0,06 0 0,11 84,77

0,10 0 9,27 0,25 2,77 0 2,20 11,90 0 64,75 92,26

0,03 0 7,46 0,08 2,09 0 0,08 4,91 0 72,99 89,35
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776 2a1 PK2 sn-ox Koncentration < 3 u i korrosionsskikt 0,01 0,02

777 1a1 PK2 pb Homogen yta i svårpolerat material 0,03 0

777 1a2 PK2 pb Yta 60 u. Delvis oxiderat och heterogent 0,03 0

777 1a3 PK2 pb Lättaste i ytterskikt. Oxiderat. 0,40 0

781 1a1 PK2 br Heterogent. Tyngre matrix med lättare fläckar 0,03 0

781 1a2 PK2 br Heterogent. Tyngre matrix med lättare fläckar 0 0

781 2a 1 PK2 br* Tyngsta fasen i legering. Något korroderad 10,81 0,01

781 2a2 PK2 br* Lättare fas. Korroderat 0,11 0,00

784 1a1 PK2 br Tyngsta fasen i legering 0,02 0

784 1a2 PK2 br Näst tyngsta fasen i legering. Se 1 a3 0 0,00

784 1a3 CB Tetra br Näst tyngsta fasen i legering. Samma som 1 a2 0,03 0

784 1a4 PK2 br Lättaste fasen i legering 0,01 0

784 1 a6 CB Tetra br Yta 60 u 0 0

784 1a7 CB Tetra br Yta 60 u 0,03 0

784 1a8 PK2 br Yta 60 u 0,03 0

784 1a5 PK2 pb Allra tyngst. 3 u. Bidrag från matrix 0,06 0

783K 1a1 PK2 cu Dominerande fas (korn) relativt lätt. Se 1 a4 0,06 0

783K 1a2 PK2 cu Kornkontakt något tyngre. Se 1 a5 0,05 0

783K 1a4 CB Tetra cu Dominerande fas (korn) relativt lätt. Samma som 1a1 0,04 0,03

783K 1 a5 CB Tetra cu Kornkontakt något tyngre. Samma som 1 a2 0,05 0,06

783K 1a6 CB Tetra cu Liten yta utanför korroderat område. Samma som 1 a7 0,02 0

783K 1a7 PK2 cu Liten yta utanför korroderat område. Se 1 a6 0 0

783K 1a3 PK2 sulfid Lättaste fasen. Ovala, < 10 u. 19,87 0,06

783Y 1a3 CB Tetra cu* Korroderad 0 0

783Y 1a4 PK2 cu* Korroderad 0,03 0

783Y 1a1 PK2 sulfid Heterogen 5 u. Annars korroderat. Se 1 a2 28,19 0

783Y 1a2 CB_Tetra sulfid Heterogen 5 u. Annars korroderat. Samma som 1a1 28,18 0,04

Figur i8 6. Elektronmikrosondanalyser. Analyserna är gjorda med två olika programrutiner PKi och CBTe- 
tra. PK 2 är standardprogrammet men det andra har använts för att få kompletterande resultat för arsenikhalten. 
Analyser har antingen gjorts i punkter i respektive fas i legeringen eller på ytor som täcker flera faser (se text). Detek- 
tionsgränserna för flera av elementen är i storleksordningen 0,10-0,15 viktsprocent. Några element har något högre 
detektionsgräns: bly (Pb, ca 0,4) och guld (Au, ca 0,45). Betydligt högre detektionsgräns har arsenik (As) med ca 1,5 
viktsprocent.
Figure 186. Chemistry table. Electron Microprobe analyses. The analyses where conducted using two different pro
gram routines, PKi and CB-Tetra. PKi is the standard program, but the other has been used to get additional results 
on arsenic content. Analyses have been conducted in spots in the different phases of the alloy, or in surfaces covering 
multiple phases (see text). The detection limit for several ofthe elements are around 0,10-0,15 percent by weight. A 
few elements have somewhat higher detection limits, lead (Pb c. 0,4 %) and gold (Au, c. 0,45 %). Arsenic (As) has a 
considerably higher detection limit, c. 1,5 percent by weight.
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0 0 5,55 0,04 0 0 74,91 0,19 0 0,10 80,82

0 0 0 0 0 0 0,07 0,19 0,24 99,83 100,36

0 0 0 0 0 0 0 3,14 0 96,95 100,11

0 0 0 0 0,19 0 0,03 0,76 0 74,14 75,53

0 0,73 60,81 0 0 0,93 28,80 4,36 0 0,23 95,89

0 0,74 56,60 0 0,33 0,75 30,77 4,31 0 0,40 93,89

0 0,02 19,23 0 0,36 49,14 8,99 0,70 0 0,07 89,33

0 0 10,91 0 1,57 0,03 49,38 1,24 0 0,51 63,76

0,01 0,73 67,29 0 0,54 2,39 22,07 7,29 0 0,17 100,51

0,02 0,41 83,79 0 1,17 0,83 0,81 11,20 2,04 0 0,02 99,46

85,03 0 0,83 0,80 1,96 88,64

0 0,27 94,48 0,01 0,64 0,25 3,78 0,37 0 0 99,81

87,19 0,01 0,44 0,44 1,09 89,17

87,65 0,05 0,47 0,54 1,10 89,83

0,01 0,37 86,26 0,01 1,47 0,47 0,48 7,11 1,35 0 0,62 97,71

0 0,09 23,43 0 1,18 2,19 4,28 1,34 0 68,93 101,50

0 0,05 99,77 0,32 0,62 0,01 0,11 0,09 0 0 0,04 101,04

0 0,03 96,86 0,49 0,87 1,12 0,65 0,81 0,17 0,09 0,14 100,15

99,22 0,25 0,01 0,15 0 99,70

95,84 0,30 1,12 1,23 0,49 99,07

97,66 0,26 0,41 0,30 0,01 98,66

0 0 98,01 0,40 0,84 0,41 0,31 0,32 0,07 0 0 99,96

0 0 76,16 2,27 0 0,94 0 0 0 0,89 100,18

83,20 0,02 0,06 0 0 83,27

0 0 85,66 0 0 0,06 0 0,09 0 0 0,03 85,81

0 0 50,56 0,85 0,55 0,10 19,27 0 0 0,10 0,18 99,69

51,41 0,62 0,10 18,57 0 98,92

ten. Två kända exempel är de rika skelettgravarna 
i Faxehögen, Kareby socken i Bohuslän samt Ølby 
på Själland (Selling aooy^yff.). Om tolkningen är 
rätt - att tutulusen har använts för upphängning 
av ett svärd eller en dolk - skulle detta fynd vara 
en indikation på ett av ytterst få svärd eller dol
kar från period II i Uppland. Från period II finns 
annars bara två gravfynd kända med svärds- eller 
dolkfynd, det är en dolk från en stensättning i Tor- 
slunda i Tierp och ytterligare en miniatyrdolk från 
det så kallade Ulleråkers slott i Simtuna socken 
(Oldeberg ipy4: nr. 2818 och 2839).

ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 5

Dubbelknapp

Någon meter söder om krönet på den nordöstra 
kullen, strax utanför stensättningen A51820 på
träffades en defekt dubbelknapp av brons (Fy4o). 
Den övre runda, flata plattan är ca 11 mm i dia
meter och har en accentuerad yttre kant och ett 
förhöjt mittenparti. Överytan är sliten och det 
förefaller att finnas rester efter minst en nött kon
centrisk cirkel. Den runda stången är avbruten i 
äldre tid och underplattan saknas (fig. 188). Ty
pen liknar MM 1146 som kan dateras till period 
IV och liknar även fynd från period V, till exem-
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Figur 187. Teckning av buckeltutulusen från kultur
lagret på slätten. Den kan dateras till period II. Skala 1:1 
(teckning-.RichardHolmgren. ©ARCDOC).

Figure 187. Drawing of the PeriodII tutulusfrom the 
cultural layer on the plain. Scale 1:1 (drawing: Richard 
Holmgren ©ARCDOC).

pel MM 1376 och 1378, men dessa har ytterligare 
en koncentrisk cirkel. Enligt Baudou förekommer 
den typ som Ryssgärdet tillhör (Baudou typ XXVI 
A 3a) både i mans- och kvinnogravar och kan date
ras till period IV, men typen finns även i period V- 
kontexter. Den var fram till 1960-talet känt i cirka 
140 exemplar från Danmark och 37 från Sverige, 
merparten kom från Skåne (Baudou lpdotSyff; 
Stjernquist lpduyiff.).

Fyndkontexterna i Ryssgärdet gör att man måste 
se föremålet som ett lösfynd. Det påträffades i en

tunnare del av kulturlagret, som hade boplatska
raktär. Intill fanns dock ett bränd oidentifierat 
ben och 1,5 meter norrut låg den ovannämnda 
stensättningen. Fyndet skulle således antingen 
kunna vara ett gravfynd men går även att tolka 
som en del av ett skrotfynd ämnat för omgjutning. 
För det sistnämna alternativet talar dubbelknap
pens fragmentariska tillstånd samt områdets övri
ga bronsfynd. Föremålstypen är inte ovanlig i just 
skrotfynd (Baudou 1960:87). Det går inte heller 
att utesluta att det rör sig om ett gravfynd efter
som den påträffades intill stensättningen A51820.

Flera paralleller till föremålet finns i regionen. 
I Hågahögen, Bondkyrko församling, fanns två 
större och två mindre dubbelknappar, där de sist
nämnda är av exakt samma typ som fyndet, Ryss
gärdet. I Håga har de två dubbelknapparna dock 
guldfolie på översidan (Almgren 1907). Ett annat 
snarlikt exemplar kommer också från grav 148 B 
på Dragbygravfältet i Skuttunge socken där den 
påträffades tillsammans med en tutulus som san
nolikt kan dateras till period IV, eller möjligen till 
period III. Knappen är annars identisk med vår 
knapp (Stenberger 1960:76; Oldeberg i974:nr. 
2824; Rydh i962:6of.). Kol påträffat under sten- 
packningen daterades till 3i20±90 bp, som om 
det kalibreras i dag ger en datering med ett sigma 
till 1500-1260 f.Kr., det vill säga en datering till 
period II. Stenberger menar dock att kolet kan 
komma från en äldre svedning (Olsson 1960:24; 
Stenberger i960). I röset med hällkistan i Dragby 
har flera dubbelknappar framkommit. I sekundär
graven 88 N påträffades rakknivar, pincett och tre 
dubbelknappar. Två av knapparna är av samma 
modell som den från Ryssgärdet och rakknivarna i 
samma anläggning kan dateras till period IV (Jaa- 
nusson & Siiven lpóanpff.). Ett annat uppländskt 
exempel kommer från depåfyndet i Härnevi där 
två dubbelknappar med tre koncentriska cirklar 
påträffades (Ekholm lpai^ff.).

Figur 188. Teckning av dubbelknappen. Skala 2:1 
(teckning: Richard Holmgren ©ARCDOC).

Figure 188. Drawing of the double button. Scale 2:1 
(drawing: Richard Holmgren ©ARCDOC).
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Redskap och toalettföremål
Rakknivar, ryggtappsskära 

och andra platta föremål

Flera föremål som påträffades på de båda kullarna 
är så fragmenterade att de är något svårtolkade. I 
kulturlagret A20511 på den nordöstra kullen hit
tades en mellersta del av en skära med en bevarad 
tapp på ryggsidan. Tapparna har fungerat som in
fästningar i ett trähandtag. Hela fragmentet är 55 
mm långt, 12 mm brett och har en ås som övergår i 
tvenne åsar på ena sidan (fig. 189). Vanligtvis bru
kar hela skäror vara runt 120-150 mm långa. Inga 
rester av någon tandning finns på eggen så den 
bör tolkas som kniv eller skära (F743). Skäror och 
sågar av denna typ förekommer i gravfynd, både i 
mans- och kvinnogravar, men förekommer oftast 
i depåer eller i fragmenterat tillstånd på boplatser 
och de kan dateras till period IV och V, även om 
det inte går att utesluta vidare dateringar på denna 
typ av redskap. I Sverige fanns på slutet av 1950-ta- 
let omkring 200 kända skäror, varav merparten 
kommer från Sydsverige. (Broholm 1953:nr. 411; 
Baudou i9Óo:45ff.). En såg finns känd sedan tidi
gare ifrån Härnevidepån och den närmaste paral
lellen, både formmässigt och geografiskt, kommer 
från en mansgrav från period IV i Husby i Lena 
socken (Ekholm 1921:55!^ Nylén 1948:76). Van
ligtvis brukar denna typ av ryggtappskäror dateras 
till yngre bronsåldern, men ett fynd kan tyda på 
att de har en tidigare datering. Det är praktyxan 
från Tunbyvägen i Västerås som är funnen till
sammans med tre skäror eller sågar med ryggtap
par. Dessa är dock bredare än de yngre skarorna/ 
sågarna och har endast en bevarad tapp vardera. 
Fyndsammanhanget är dock något oklart och Tun- 
byyxan i sig kan på stilistiska grunder dateras till 
period II (SHM22775; Oldeberg 1974.-nr.2668). I 
Ryssgärdet påträffades fyndet i stick I i kulturla
gret A20511.1 samma stick påträffades rikligt med 
framförallt obrända djurben, bearbetat ben, kalk, 
lerklining, rabbig och slät keramik. Fyndet borde 
kunna tolkas som ett boplatsfynd.

I den västra kanten av kulturlagret A20511 på
träffades ett fragment av en rakkniv (F749). Frag
mentet är 58 mm långt och 13 mm brett och har
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en mittås som böjer av mot ena änden (fig. 190). 
Fyndet gjordes i översta sticket av tre i ett fynd- 
rikt kulturlager med fynd av framförallt obrända 
djurben, lerklining, kalk, rabbad keramik och ett 
möjligt degelfragment. Fragmentet är avbrutet i 
bägge ändar och är antingen en del av en liknande 
ryggknappsskära som F743 eller möjligen en del av 
rakkniv typ MM 1015 som kan dateras till period 
III. Rakknivar från yngre bronsålder brukar inte 
ha någon ås, inte heller de från period II. Troligast 
är dock att det rör sig om ett fragment av en skära 
och fyndet kan tolkas som ett boplatsfynd.

I samma kulturlager kom i den norra utkanten 
en litet halvmånformigt bronsbleck (F744). Fyn
det gjordes i utkanten av kulturlagret och bland 
övriga fynd märks fragment av rabbig och grov ke
ramik, lerklining, fårtand, bränt ben av hund samt 
brända ben som eventuellt kan vara av människa. 
Fyndet gjordes bara 2 meter nordväst om guld
ringen. Själva bronsblecket är 43 mm långt och 13 
mm brett, det är osäkert om det är komplett men 
sannolikt är det ett fragment av ett större föremål 
(fig. 191). En möjlighet är att det rör sig om en 
starkt nedsliten bronskniv lik MM 1241 från pe
riod V eller en del av en mindre rakkniv likt MM 
1112 från period IV eller MM 1247 och 1250 från 
period V. Under period IV och period V finns även 
mindre rakknivar med brett grepp som påminner 
om föremålet från Ryssgärdet. Dessa brukar dock 
vara 60-90 mm långa och är hittills inte funna 
norr om Västergötland (Baudou 1960:36). Möjli
gen kan fyndet tolkas som en gravgåva.

På den nordvästra kullens södra del påträffades 
ett 65 mm lång och 11 mm brett, lancettformat, 
lätt böjt fragment av något större föremål (F760). 
Fyndet påträffades i stick 1 i kulturlagret A4029 
tillsammans med obrända nötben och enstaka frag
ment av brända ben. Bleckets ena ände är spetsigt, 
men skadad och har tendenser till en mittås, den 
andra änden är tvärt avbruten i äldre tid (fig. 194). 
Det finns räfflor i översidan som antagligen är att 
se som skavanker snarare än rester av dekor. Frag
mentet är trots sin storlek svårt att tolka. Det kan 
röra sig om bågen till en enkel fibula från period 
II likt MM 971 eller en pilspets likt MM 1087 från 
period IV, men ena änden är då något för bred. 
Den kanske mest troliga tolkning är att det rör sig
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I
Figur 189. Teckning av ryggtappsskä- 
ran. F743 Skala 1:1 (teckningiRichard 
Holmgren ©ARCDOC).

Figure 189. Drawing ofthe sickle. 
Scale 1:1 (drawing: Richard Holmgren 
©ARCDOC).

om en enklare bronskniv med både tangen och 
spetsen avbruten, av en typ som kan liknas med 
MM 1016 som har daterats till period III. Kniven 
kan definieras som ett boplatsfynd och det fanns 
inga säkra indikationer på att begravningar fanns 
i omedelbar närhet.

På sluttningen nedanför krönet av den nordväst
ra kullen kom ytterligare ett fragment av ett platt, 
avlångt bronsföremål, Fy (fig. 192). Fragmentet är 
53 mm långt och 12 mm brett med en rundad ände 
och den andra änden är avbruten. Fragmentet på
träffades vid rensning av morän och intill kom ett 
avslag av grönsten (F36) som möjligtvis kan vara 
en eggdel samt en hänkel till en keramikskål (F15). 
Åtta kvadratmeterrutor grävdes i området för att 
se om ytterligare fynd kunde göras, men ingen
ting anmärkningsvärt kom fram som skulle kunna 
hjälpa till med tolkningen av föremålets kontext. 
Nio meter söder om fyndplatsen framkom dock 
ett obränt fragment av ett skenben av människa. 
Själva bronsföremålet är troligast en del av en rak
kniv från period II eller III.

Ett liknande men ännu mindre fragment påträf
fades också centralt i A20511, F742. Där kom i stick 
1 ett 20 mm långt och 11 mm brett fragment som 
sannolikt hör till en rakkniv eller ryggtappsskära. 
De övriga fynden i sticket var typiska boplatsfynd 
och bör i vart fall inte ses gravgåvor.

Två fynd som också kan komma från rakknivar 
eller möjligen från tappar av skäror är de två näbb- 
liknande fragmenten F750 & 753. Båda fragmenten 
är avbrutna spetsar från ändarna på något föremål. 
En möjlighet är att näbbarna är tappar på skäror. 
Om de är tappar har de troligen fungerat som fäs
ten i handtaget som antagligen har varit av trä. En 
annan möjlig tolkning är de näbbliknande ändarna 
är rester till handtag på rakknivar eller möjligen 
dekorativa utsprång på översidan av rakknivar.
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Liknande former finns bland annat på uppnosiga 
rakknivar från period V (jfr. MM 1261-4) men 
återfinns även på rudimentära handtag på rakkni
var från period III och IV. En mycket snarlik form 
har till exempel den nyfunna rakkniven från Som- 
maränge skog, som ligger några kilometer norr 
om Ryssgärdet (Forsman & Victor 2007:205fi). I 
Ryssgärdet kom båda fragmenten nära varandra i 
kulturlagret A20511. I området påträffades även 
fragment av såväl skäror som rakknivar.

Fragmentet F742 (fig. 193) och den möjliga kni
ven F7Ó0 (fig. 194) har analyserats. Båda fynden 
är tämligen välbevarade och har en väldefinierad 
ytterform i tvärsnitt som uppvisar en dendritisk 
gjuttextur som är något deformerad, parallellt med 
snittets långsida och i F760 mest vid ytterkanten. 
Deformationen antyder en mekanisk bearbetning, 
d.v.s. någon form av smide, efter att föremålet har 
gjutits (fig. 193, 194). Andra likheter dem emel
lan är att de, precis som de flesta andra fynden, 
innehåller både tenn och antimon, dessutom i 
snarlika halter (fig. 186). Liknande kemisk sam
mansättning har F7Ó1 som tolkats som skära/rak- 
kniv. F761 är något mer korroderad och vi ser inte 
lika många detaljer i dess uppbyggnad. Också F761 
har en karaktäristisk gjuttextur men inga tecken 
på deformation (fig. 195)

Pincett
På krönet av den nordvästra kullen, i hus 11, på
träffades i kulturlagret en liten pincett, F764. Den 
är odekorerad, och förhållandevis kort, bara 33 
mm lång och upp till 8-9 mm bred (fig. 196). Fö
remålet är välbevarat men den ena läppen saknas. 
Formmässigt är den lik vissa pincetter från period
III men har sina närmaste paralleller under period
IV (jfr. MM 1040-1 & 1119). Enligt Baudou är de 
vanligaste pincetterna under period III just den
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Figur 190. Teckning av rak- 
knivsfragmentet. F74 q Skala 1:1 
(teckning:Richard Holmgren 
©ARCDOC).

Fl G u R E190. Drawing ofthe fragmen
ted razor. Scale 1:1 (drawing: Richard 
Holmgren ©ARCDOC).

smala, odekorerade typ som Ryssgärdetfyndet re
presenterar, men samma typ förekommer även un
der period IV och V. Under de senare perioderna 
är de ofta något bredare. Typen betecknas av ho
nom som XII A och är allmän i gravar från period 
III-V i hela Sydskandinavien, Nordtyskland och 
Polen. I Sverige var ungefär 90 exemplar kända av 
Baudou, och deras utbredning låg huvudsakligen 
i Götalandskapen (Baudou rpöo^pf.). I Uppland 
finns ca 25 fynd, inte minst finns en visserligen 
odekorerad pincett i den fyndrika Hågahögen. 
Den pincetten har rakare kanter, jämnbred form 
och är dubbelt så lång som den från Ryssgärdet 
(Almgren 1907). En liknande pincett har påträf
fats i en odaterad stensättning vid Kumla i Dan
marks socken (Persson m.fl. 2002). I Vårfrukyrka i 
sydvästra Uppland har ett antal gravar undersökts 
där en innehöll en period II-pincett och i en an
nan grav påträffades en pincett som är av samma 
typ som den från Ryssgärdet. Pincetten påträffa
des tillsammans med en rakkniv från period III. 
Dessutom var den endast obetydligt större, näm
ligen drygt 44 mm (Oldeberg 1974:2800). I Drag- 
byröset, med sin hällkista påträffades ett flertal 
sekundärbegravningar som bland annat innehöll 
fem pincetter med dateringar från period II till 
och med IV/V, men ingen av dem var av samma 
typ som den i Ryssgärdet (Jaanusson & Siiven 
1962). En annan mycket snarlik pincett påträffa
des i den redan omnämnda graven i Husby, Lena 
socken. Även denna pincett är något större än den 
i Ryssgärdet och har daterats till period IV (Nylén 
1948:75fr.).

Utifrån de anförda exemplen kan fyndet från 
Ryssgärdet dateras till period III, med den närmsta 
parallellen i Vårfrukyrka, kan möjligen vara från 
period IV. Som redan nämnts har den från Ryss
gärdet påträffats i hus n:s sydöstra del. Ett av
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stolphålen från huset har daterats till 900-800 f.Kr, 
det vill säga till period V. En kokgrop i närheten 
har dock en datering till 1390-1130 f.Kr. vilket bör 
motsvara period III. Pincetter har hittills oftast på
träffats i gravar men återigen är kontexten i Ryss
gärdet svårtolkad. På platsen finns ett upp till 25 
cm tjockt kulturlager som undersöktes i tre stick. 
Fyndet gjordes i det översta sticket. I samma ruta 
påträffades flinta, brända djurben och oidentifier- 
bara ben och småbitar av keramik. Hela området 
längs den stenskodda terrassen på östsidan av hu
set innehöll rikligt med brända ben varav merpar
ten är djurben och de flesta övriga brända ben gick 
inte att artbestämma. Ett osäkert benfragment av 
möjlig människa fanns dock två meter öster om 
pincetten. Man kan således antingen tolka kontex
ten som ett boplatsfynd eller som en möjlig grav. 
Det mest troliga är att se det som ett boplatsfynd. 
Detta är dock hittills mycket ovanligt: pincetter 
har framhävts som ett redskap använt i gravritua
len, till exempel för att plocka upp de brända benen 
och har hittills nästan enbart påträffats i gravkon
texter, undantag finns dock, se nedan. Detta fak
tum beror sannolikt på att undersökta boplatser 
är tills dags dato mycket ovanliga och föremål som 
vi känner från gravar har med största sannolikhet 
även varit använda i de levandes värld. I gravar från 
både äldre och yngre bronsålder brukar pincetter 
komma först och främst i mansgravar, ofta tillsam
mans med rakknivar. Dessa tolkas ofta ha använts 
för att rycka ansiktshår (Draiby ipSę-.ióiff; Jensen 
2002:21lf, 400).

En del av pincetten har analyserats. Provet togs 
i den snittyta där skänkeln tidigare hade skadats. 
Dessvärre fanns det ingen bevarad metallisk yta 
kvar att studera och analysera. Vi analyserade där
för det korroderade material som föreföll bäst be
varat. Resultatet visade ett innehåll av koppar och
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Figur 191. Teckning av Fy44. Skala 1:1 
(teckning-.RichardHolmgren ©ARCDOC).

Figure 191. Drawing of feature A744. Scale 1:1 (dra
wing: Richard Holmgren ©ARCDOC).

tenn, och med spår av antimon (fig. 186). Trots 
att det inte gick att få några exakta resultat för 
pincetten gick det att läsa ut några viktiga data. 
Till att börja med att det rör sig om en brons och 
att denna brons innehåller antimon, d.v.s. som de 
flesta analyserade fynden. Om vi tittar på analys
resultatet ser vi att tennhalten är tämligen hög, 
av samma storleksordning som i några punkter 
för F748, F781 och F781. I F781, en av sylarna, 
var det endast den fas i legeringen som har högsta 
inblandningen av tenn som var bevarad och san
nolikt är det rester av denna fas som vi har lyckats 
komma åt även i pincetten. Pincetten ingår inte i 
diagrammen nedan där analyser presenteras men 
det är rimligt att anta att dess sammansättning har 
stora likheter med de andra fynden som har denna 
höglegeringsfas (hg. 197). Den långt gångna kor
rosionen försvårade också möjligheterna att se hur 
pincetten var bearbetad.

Sylar
Ett av de absolut vanligaste föremålen från brons
åldern är sylar, ungefär 1500 stycken var kända på

slutet av 1950-talet bara i Danmark. I Schleswig- 
Holstein fanns ytterligare 110 stycken, några en
staka i Norge och i Sverige var cirka 200 kända 
(Baudou 1960:44^ Johansen 1981:54). Tidigare var 
de först och främst kända från gravfynd och ingick 
ofta i ett toalettset tillsammans med pincett och 
rakkniv i mansgravar från period II och framåt. En 
av de vanligaste tolkningarna är att sylarna har an
vänts som tatueringsnålar (Brøndsted 1939:57 & 
99), man kan dock förmoda att de i själva verket 
har varit ett universalverktyg som kan ha använts 
både till toaletten, till att sy, göra hål, ätverktyg 
och i vissa fall ritsa eller punsa dekorer. Ett exem
pel på ett fynd med en bronssyl är den mördade 
mannen i Granhammar i Västra Ryd i Uppland 
(SHM. Inv. 24965). En man, som är daterad till 
äldre eller mellersta bronsåldern, har dödats med 
ett antal hugg i huvudet och på överkroppen. Han 
har sedan slängts ned med sina saker i en sjö eller 
våtmark. Till hans troligen personliga tillhörighe
ter hör en träkäpp, tre bronsprylar och en syl med 
träskaft (Oldeberg & Gejvall 1959). Utifrån fyn
det och den mängd med sylar som har påträffats, 
både i boplats- och gravsammanhang, får man an
tingen förmoda att tatuering var något man gjorde 
konstant eller, vilket är mer troligt att verktyget 
har ett betydligt bredare användningsområde. På 
bronsåldersboplatsen i Apalle var sylarna en av de 
vanligaste fyndkategorierna och trärester på en av 
sylarnas skaft har 14C-daterats till period VI (Ul
len m.fl. 2003:83!.). Föremålstypen, vars form är 
funktionellt betingad, kan sannolikt inte dateras 
närmare än till period II-VI

På Ryssgärdet påträffades sammanlagt fyra sylar. 
Den sämst bevarade sylen kom i toppen av grop
systemet A19830 (F747). 14C-dateringar från olika 
nedgrävningar i systemet visar att det har använts 
från period II/III till och med period IV. Sylen låg

Figur 192. Teckning av hron sföre
målet F7. Skala 1:1 (teckning: Richard 
Holmgren ©ARCDOC).

Figure 192. Drawing of the bronze 
object F7. Scale 1:1 (drawing: Richard 
Holmgren ©ARCDOC).
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a. Del av tvärsnitt från F742 med 
mycket metalliskt material intakt (de 
två övre fälten). Den största delen av 
den grå ytan är område utanför provet. 
Foto från mikroskopet.
b. Detalj ur föregående. Gjuttexturen 
med bronsens olika faser framträder 
tydligt med hjälp av etsning. Foto från 
mikroskopet.

Figure 193.^4 bronze fragment F7 42 
(photo: Bertha Amaya).

a. Part of cross section ofF742 with 
much metallic material intact (the two 
upper surfaces). The major part of the 
grey surface is outside the sample. Photo
graphed via the microscope.
b. Detail of above. The cast structure 
with the various phases ofthe bronze 
clearly visible after etching. Photo
graphed via the microgrape.

Figur 193. Bronsfragment F742
(foto: Bertha Amaya).
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a. Tvärsnitt från knivens tidigare 
brottyta (Fy6 0). En storandel metal
liskt material är bevarat, men omges av 
en tunnare (grå) korroderad zon. En 
stor del av de grå fläckarna i snittet är 
bly droppar. Foto från mikroskopet.
b. Detalj ur föregående. Provet har etsats 
och de olika faserna kan urskiljas, liksom 
en något deformerad textur, främst i övre 
delen av bilden. Foto från mikroskopet.

Figure 194. Fyóo, a bronze knife 
(photo: Bertha Amaya).

a. Cross section of the knife’s old break 
surface (Fyóo). Much metallic material 
is intact, but surrounded by a thinner 
(grey) corroded zone. Many of the grey 
specks in the section are lead droplets. 
Photographed via the microscope.
b. Detail of above. The sample has been 
etched and the different phases are discer- 
nable, as is a somewhat deformed texture, 
mainly in the upper part of the picture. 
Photographed via the microscope.

Figur 194. Bronskniven Fyóo (foto:
Bertha Amaya).
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a. Oregelbundet tvärsnitt av föremå
let Fy61 med en stor del korroderat 
material (fleragrå nyanser). Degrå, 
mindre, fläckarna i den ljusa legeringen 
är blydroppar. Foto från mikroskopet.
b. Detalj ur föregående. Provet har 
etsats och en homogen gjuttextur med 
bronsens olika faser framträder. Foto 
från mikroskopet.

Figure 195. Fy 61, a knife fragment. 
Photo: Bertha Amaya).

a. Irregular cross section of the object Fy 61 
with largely corroded material (several 
shades of grey). The small grey specks in 
the lighter alloy are lead droplets. Photo
graphed via the microscope.
b. Detail of above. The sample has been et
ched and a homogenous cast texture, with 
the different phases of the bronze, emer
ges. Photographed via the microscope.

Figur 195 .Knivfragmentet Fy 61
(foto. Bertha Amaya).
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tariska sylar. I sluttningen på östsidan av kullen, 
påträffades den ena sylen i kulturlagret A7417 
(F762). Fyndet gjordes i den norra utkanten av 
lagret och i samma ruta påträffade obrända djur
ben, keramik och bränd lera. Själva sylen är 63 
mm lång och tången är lätt böjd och den rundade 
spetsen har en avbruten udd (fig. 198). Fyndet ska 
tolkas som ett boplatsfynd.

På samma kulle, lite längre norrut, påträffades 
den kortaste sylen på undersökningen, F781. Sy
lens bägge ändar är avbrutna och den bevarade 
längden är 44 mm (fig. 198). Sylen kom i kanten 
på kullens krön, i den stensatta terrasseringen som 
löpte längs med kullens östsida, i det understa 
sticket, stick 2. Ungefär 1 meter norr om fyndplat
sen låg blockstensättning A8388, men denna gav 
inga säkra fynd av människoben. Det fanns dock 
brända ben i fyllningen. I den rutan i kulturlagret 
som sylen påträffades i kom inga andra fynd än 
bronsföremålet.

Två av sylarna har vi analyserat. Den ena, F781, 
var den kortaste av sylarna och den provtogs i tvär
snitt i den rundade kortsidan. Den andra, F747, 
var den sämst bevarade och också svår att provta 
för att få ett perfekt tvärsnitt. Vid den platta kort
sidan lyckades vi dock få ett acceptabelt prov.

Analyserna visade att det endast fanns mikrome
terstora ytor som inte var korroderade i F781 (fig. 
199). I F747 var förhållandena bättre men inget 
fanns kvar av det yttersta skiktet och det var inte 
möjligt att urskilja några tydliga tecken på meka
nisk bearbetning i tillverkningen mer än att bly
dropparna är långsträckta i en riktning (fig. 199). 
Sylarna har likheter på så sätt att båda är brons med 
innehåll av antimon, men de skiljer sig åt vad gäller 
halterna av koppar, tenn och antimon (fig. 186).

Övriga bronsfragment 
Gjutspill
Några av de minsta men kanske mest intressanta 
föremål är de som kan definieras som olika typer 
av gjutspill. Många av de andra fragmenterade fö
remålen, till exempel de sönderbrutna bitarna av 
rakknivar eller skaror är med största sannolikhet 
sönderdelade för att man skulle få lagom bitar för 
omgjutning eller så har de använts som värdemä-

Figur 196. Teckning av pincetten. Skala 1:1 
(teckning-.RichardHolmgren ©ARCDOC).

Figure 196. Drawing of the tweezers. Scale 1:1 (dra
wing: Richard Holmgren ©ARCDOC).

tare (Weiler i994:i4off.). Sannolikt kan även dessa 
fragmenterade skäror och knivar definieras som 
gjutspill. Här ska istället de andra fragmenten som 
antingen kan ses som klara gjutrester eller mindre 
och tolkbara fragment tas upp. Som klara indika
tioner på att brons verkligen har smälts och gjutits 
på platsen hör små droppformade fragment (F748, 
7^3, 773) (fig. 200). Särskilt de två sista exempla
ren är från brons som har runnit ut och stelnat på 
eller utanför gjutformen eller degeln. De två först
nämnda påträffades i östra kanten av det fyndrika 
kulturlagret A20511 på den nordöstra kullen med
an det tredje fyndet kom i kulturlagret på östsidan 
av den nordvästra kullen. Även föremål som F759, 
758, 783 och 784 och kan ses som oregelbundna 
smältor, bronsdroppar eller felgjutningar. Även det 
tenliknade föremålet F779 är antingen en mycket 
vittrad del av en nål eller syl eller en felgjutning.

Många av de småfragment av bronser som fanns 
spridda på västkullen och framförallt på östkullen 
är sannolikt avbrutna bronsfragment som kan ha 
varit ämnade för omgjutning eller bara som vär
demätare. Hit hör alla fragment som har tagits 
upp tidigare som rakknivar, sågar, skäror eller 
andra typer av knivar. Alla är de uppbrutna till 
1-4 cm stora stycken som väger mellan knappt 1 
och drygt 4 gram. Viktintervallen är de som också 
Eva Weiler har sett i sin studie av skrotfynd från 
bronsålder i Västsverige (Weiler I994:i42ff.) (fig. 
204). Jämför man med det viktsystem som går att 
spåra i guldet skulle det även kunna vara samma 
enhet som går igen här (Eriksson denna volym). 
Det skulle i så fall vara enheter om exempelvis
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▲

Cu (viktsprocent)

Figur 197. Föremålens innehåll av koppar (Cu) jämfört med tenn (Sn). Analyserna är gjorda i punkter i de olika 
faserna varför innehållet varierar inom varje prov. I några av fynden finns endast fasen med högst tennhalt intakt 
(t.ex. F747). Resten är korroderat. Symbolerna har färglagts så att platta föremål är gula, långsmala är bruna och 
gjutspill svart.

Figure 197. Comparison between the copper (Cu) and tin (Sn) content ofthe objects. The analyses are spot analyses 
in the different phases, resulting in a variation ofcontent in each sample. In some finds only the phase with the highest 
content oftin is intact (egF747). The rest is corroded. The symbols are colour coded, flat objects yellow, elongated 
objects brown and cast spill black.

1/24, 1/12 och 1/8 uncia. Ett källkritiskt problem 
med bronsföremål är ju att de har minskat i vikt 
genom korrosion och nedbrytning så att vikterna 
inte längre är de som de än gång var. Man kan 
ändå förmoda att man har delat upp bronserna 
i delar som skulle gå att smälta om och vikterna 
kan tyda på att man även har använt bronset som 
en värdemätare i sig.

Smältor och droppar är oftast tacksamma att 
provta då de oregelbundna klumparna vanligtvis 
har någon utskjutande del som lätt kan delas. Tre 
smältor är utvalda för analys. En av dem, en mer 
regelbunden kula, F783 (fig. 201), visade sig ha en

delvis täckande ytbeläggning som bedömdes loss
na vid en kapning. Därför togs ett prov av ytskiktet 
och ett av kärnan. De andra smältorna/dropparna 
som analyserades är F748 (fig. H202) och F784.

I alla tre smältorna framträder en tydlig gjuttex- 
tur (fig. 202). Enligt förväntan finns det inga teck
en på bearbetning efter att smältorna har stelnat. 
Två av dem, F748 och F784 innehåller såväl tenn 
som antimon, men i något varierande proportio
ner. F783 däremot, avviker eftersom den endast 
innehåller spår av tenn och antimon (fig. 186).

Små sönderklippta eller avbrutna föremål som 
F754, 776, 3426 hör till denna kategori. F776 är ett
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Figur 198. Teckning av syl (a) F762, (b) F781 samt (c) 
F785. Skala 1:1 (teckning:Richard Holmgren ©ARCDOC).

Figure 198. Drawing ofawls (a) F762, (b)F78i and(c) 
F78). Scale 1:1 (drawing: Richard Holmgren ©ARCDOC).

mycket litet fragment av ett tunt bronsbleck som 
kan tolkas som ett klipp av ett föremål. Metallogra- 
fiska analyser (se nedan) visar dock att föremålet 
har bearbetats och bör därför ses om en del av ett 
föremål. De andra båda fynden hör sannolikt till nå
gon typ av grövre föremål, kanske delar av holkyxor 
eller dylikt, att döma av tjockleken på fragmenten. 
F754 har dessutom rester av vulstdekor.

Två lite större föremål hör även till denna typ 
av fynd, nämligen det tunna blecket F772, som har 
rester efter två möjliga nithål, ett ganska ovanligt 
drag på bronser från bronsåldern. Det andra frag
mentet är ett likaledes tunt bleck som har rullats 
ihop, F770.

I denna kategori av fynd är det svårt att urskilja 
det som med säkerhet är påträffat i form av före
mål och det som en gång varit föremål av sanno
likt liknande typ men som kasserats från sin pri
mära funktion och delats för att användas i annat 
syfte. I en hantverksmiljö är det rimligt att föreslå 
att det syftet är omsmältning, eller möjligen om- 
smide och i det skedet får vi snarare betrakta dem 
som råvaror. Hur som helst så kan dessa föremål 
och klipp en gång ha tillverkats för att användas i 
liknande sammanhang och därmed behövt speci
fika egenskaper. Det tunna blecket/klippet, F776
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(fig. 205), som har analyserats är snarare koppar 
än brons och avviker därmed bland annat från kni
varnas sammansättning. Det saknar karaktäristisk 
gjuttextur (fig. 205) och har en ytbeläggning i 
form av ett fragmentariskt tennrikt ytterskikt vil
ket ytterligare visar att det är ett föremål eller ett 
klipp från ett föremål.

Bly
Tre fynd av smältor av bly påträffades även sprid
da över delar av hela undersökningsytan. Två 
fragment kom på vardera kullen och det tredje 
påträffades i den gamla åkern på område E. Fynd
kontexterna är lite vanskliga för att säga om det 
verkligen rör sig om bly från bronsåldern. Metal
lanalyserna av bronserna från platsen har visat att 
det finns bly i föremålen. Men det är osäkert om 
blyet, som inte brukar bevaras så väl, är samtida 
med boplatsen eller härrör från till exempel ak
tiviteter runt torpet eller den jaktstuga som låg 
här ända fram till undersökningens början. Det 
kan tänkas att man har gjutit blykulor i sen tid, 
för användning vid älgjakt. Omedelbart öster om 
undersökningsytan låg fram till undersökningens 
början en jaktstuga som var byggd på 1950-talet.
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Det går inte heller att utesluta att blyet är rester 
efter bronsgjutningen under bronsåldern och att 
man då har tillfört bly i bronset.

Råvarutillgång och 
materialegenskaper

Brons i föremål och smältor
De flesta analyserade fynden från Ryssgärdet är 
brons som visar tydliga gjuttexturer i mikroskala. 
Framförallt gäller det smältorna, men även flera 
av föremålen. I de senare finns också tecken på be
arbetning. Det gjutna materialet ser tätt och bra 
ut och det verkar inte finnas så mycket hålrum till 
följd av gjutningen. En del av fynden är visserligen 
så kraftigt korroderade att det inte alltid är möj
ligt att se ursprunget. Materialet utgörs av brons, 
en brons som inte enbart innehåller de vanligaste 
komponenterna koppar och tenn, utan också har 
ett markant antimoninnehåll (fig. 186). Dessutom 
finns det andra ämnen i lägre halter. Fynden inne
håller också bly. Bly är inte blandat i bronsen utan 
ligger fördelat som små droppar. Blyet är en viktig 
komponent i bronsen bl.a. för att den underlättar 
gjutproceduren. Om man tillsatt bly speciellt el
ler om det följt med från de använda malmerna 
är dock inte entydigt, det är dock sannolikt inget 
man har försökt undvika med tanke på de positiva 
egenskaperna det medför.

För att bäst åskådliggöra skillnader och likheter i 
sammansättning och jämföra de olika föremålskate- 
gorierna visar vi resultaten i diagramform (fig. 196, 
206 och 207). Diagrammen kan studeras efterhand 
tillsammans med den diskuterande texten.

Brons med tenn och antimon 
Två av de undersökta fynden är koppar, resten 
är tillverkade av kopparlegering med innehåll av 
främst tenn och antimon. Innehållet av tenn och 
antimon varierar något; tenn mellan drygt 1 och 
drygt 7 viktsprocent, antimon mellan drygt 1 och 
drygt 2 viktsprocent. För den totala legeringshal- 
ten kan vi se på summan av tenn och antimon som 
varierar mellan drygt 2 och drygt 8 viktsprocent 
(fig. 186 och 207).

Både tenn och antimon
När vi har konstaterat att bronsen, förutom kop
par, innehåller både tenn och antimon är frågan 
naturligtvis varför. Båda ämnena har gynnsamma 
effekter på egenskaper vid gjutning och på pro
duktens funktion. Egentligen skulle det kunna 
räcka med en av dem. Såväl tenn som antimon 
gör att smälttemperaturen sänks, och legeringen 
flyter lättare och fyller ut gjutformen (Pike m.fl. 
1996). Resultatet blir hårdare, utan att bli sprött 
om halterna håller sig på ”rimliga” nivåer, och 
sammansättningen motsvarar vad som i modernt 
material är lämpligt för fjädrar (Schumann 1983). 
Innehåll av tenn och antimon ökar också korro- 
sionsbeständigheten hos legeringen. Framförallt 
antimon minskar oxidationen (Oldeberg 1942) 
under smältningen och eventuell omsmältning, 
d.v.s. antimon bevarar legeringshalten bättre vid 
upprepade omsmältningar än vad tenn gör. En 
ytterligare hårdhet får legeringen om föremålen 
kallbearbetas (Brennert 1964), med en efterföl
jande glödgning. Såväl tenn som antimon ändrar 
också färgen på legeringen från kopparens röda 
till mer gulfärgade nyanser. Antimon ger dessut
om en gyllene färgton (Pike m.fl. 1996) som blir 
tydlig åtminstone vid förekomster i halter kring 
10 viktsprocent, d.v.s. högre än i dessa legeringar.

I detta sammanhang kan vi också fundera 
kring termen brons som ofta används i en vi
dare mening med betydelse koppar legerat med 
något annat ämne. För att förtydliga vilket, har 
man använt benämningarna tennbrons eller an- 
timonbrons. Även om tennbronsen är den man i 
första hand tänker på har antimonbronser under 
vissa perioder, och i vissa regioner, varit vanliga, 
främst för att det funnits lokala förutsättningar 
med antimonhaltiga malmer (t.ex. i Orienten) 
eller i områden i Centraleuropa, bl.a. Hallstatt - 
området där tillgången på malm för tennbronser 
har sinat och man övergått till att tillverka an- 
timonbrons (Oldeberg 1942). I bronserna från 
Ryssgärdet förekommer både antimon och tenn. 
Dessutom finns några andra ämnen i lägre halter, 
t.ex. silver, nickel och arsenik.

Kombinationen av dessa ämnen leder oss till råva
ran, eftersom malmen eller malmerna som bronset i 
Ryssgärdet kommer ifrån innehåller samma ämnen.
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Figur 199. Det m esta av föremålet 
F781 är korroderat (grått). Endast 
mycket små ytor metalliskt material 
finns bevarade (ljust röda). Foto från 
mikroskop.
Tvärsnitt vid sylens platta kortsida 
(F747). Ytterkanterna är korrode
rade (grått). I legeringen (gul) finns 
långsträckta grå blydroppar (foto från 
mikroskop.

Figure 199. Most of the object F781 
is corroded (grey). Only very small sur
faces of metallic material survive (light 
red). Photographed via the microscope. 
Cross section ofthe awl ’s flat short side 
(F747). The outer edges are corroded 
(grey). In the alloy (yellow) there are 
elongated grey lead droplets (photo
graphed via the microscope.

Innan vi går vidare till att diskutera vilka malmer 
kan det vara intressant att se om det finns liknande 
bronser i andra bronsåldersfynd från Sverige.

Andra fynd av antimonbrons i Sverige 
Även om man tidigare har beskrivit bronsålders- 
boplatser som fattiga på brons (se ovan) så finns 
det flera exempel där föremål har påträffats. Det 
är dessvärre endast ett fåtal som har analyserats. 
En del analyser har tidigare gjorts av bronsföre
mål, vanligen från gravar och depåfynd (Oldeberg 
1942). I det här sammanhanget har vi inte gjort 
någon heltäckande genomgång av tidigare studier

men en granskning av de analyser som presenteras 
av Oldeberg visar att det är i ett mycket begrän
sat urval som antimon är observerat, åtminstone i 
halter över någon tiondels viktsprocent, och i kom
bination med tenn. Främst är det noterat i (kant) 
yxor, från ”kopparålder” (Skåne och Öland) eller 
äldre bronsålder (Skåne och Halland). Från boplat
sen i Hallunda, Botkyrka socken, Södermanland, 
finns föremål av liknande typ som i Ryssgärdet och 
ett antal analyser har gjorts. Här finns dock inte an
timon angivet i analystabellen och förefaller inte ha 
ingått i analysrutinen. Totalsumman av de ämnen 
som redovisas är dock så hög att den inte medger
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Figur 200. Gjutspill från Ryssgärdet (foto: Bertha Amaya). 

Figure 200. Cast spill from Ryssgärdet (photo: Bertha Amaya).

antimon i halter över några tiondels viktsprocent. 
Brons från andra bronsåldersboplatser där gjutning 
har skett och som undersökts de senaste decennier
na (se ovan) förefaller inte vara analyserade.

Det finns emellertid andra enstaka fynd att 
jämföra med. Två holkyxor av syd- och mellan- 
skandinavisk typ, daterade till 800-600 f.Kr, från 
Tensta respektive Vaksala socknar i Uppland som 
analyserats innehåller både tenn och antimon i 
halter på liknande nivå som fynden från Ryssgär
det (Kresten 2005). Dessutom innehåller de sam
ma spårämnen i snarlika halter. Sannolikt kan vi 
knyta bronserna i Ryssgärdet och dessa holkyxor 
till samma centraleuropeiska ursprung (se vidare 
nedan). Det har tidigare påträffats gjutformar för 
denna yxtyp och den har troligen gjutits i Sveri
ge, men enligt analyserna har det sannolikt inte
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skett med svenska malmer (Kresten 2005). Yxorna 
är något yngre än fynden från Ryssgärdet vilket 
innebär att det blir intressant att fundera kring 
traditioner vad gäller tillgången på råvaror och de 
kontakter detta är relaterat till.

Gjutning och råvarutillgång
Ett hantverk, som i det här fallet ett gjuteri, är stän
digt beroende av tillgång på råvaror och kunskaper 
för att utföra hantverket. I det fragmentariska ma
terialet från boplatsen i Ryssgärdet har vi haft möj
lighet att få en inblick i hur detta fungerade. När 
det gäller råvarufrågan handlar det om metaller och 
legeringar såväl som lera för deglar och gjutformar. 
Leran är i de flesta fall möjlig att hitta lokalt, även 
om kunskapen att utnyttja dessa egenskaper inte 
behöver vara det. När det gäller metaller så har det
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Figur 201 a. Smältan Fy8] med tunt 
ytterskikt av annan metall (foto Lena 
Grandin ).
b. Smältan, Fy 83, i tvärsnitt med den 
bevarade metallen (rödfärgad) i kärnan. 
En selektiv korrosion i ytterkanten (grå) 
gör att gjuttexturen tydligt framträder. I 
metallen finns rikligt med sulfiddroppar 
(grå). Foto från mikroskop.
Figure 201. a. The melt Fy 8] with a 
thin outer layer of other metal (photo: 
Lena Grandin).
b. Cross-section of the melt Fy8], with 
preserved metal (red) at its core. A se
lective corrosion in the outer edge (grey) 
results in a highly visible cast texture. 
The metal contains numerous sulphide 
droplets (grey). Photographed via the 
microscope.

diskuterats att inhemska, lokala råvaror har kom
mit till användning redan i bronsålderns gjutning.

En plats där användning av lokala råvaror har 
diskuterats är Hellerö i Västra Eds socken, Små
land. Lokalen har undersökts vid flera tillfällen 
under de senaste decennierna (Elmerud 2006). I 
bygden finns spår efter en rik bronsåldersbygd med 
t.ex. depå- och lösfynd av magnifika bronsföremål. 
Dessutom finns synliga spår efter kopparbrytning 
i historisk tid. Inom fornlämningsområdet på Hel
lerö finns, bland mycket annat, bronsåldersläm- 
ningar. Bland fynden framträder ett bronsfrag

ment och en bronsdroppe (Janzon & Noréus 1996) 
som tyder på lokal gjutning. Såväl fragmentet som 
droppen har analyserats och resultaten visar att 
båda är brons med innehåll av tenn (5,8 respektive 
3,9 viktsprocent) och bly (0,6 respektive 1,1 vikts
procent) med gjuttextur. Författarna föreslår att 
det finns tecken på att man redan under bronsål
dern utnyttjat den lokala kopparfyndigheten (sul
fidmalm) för att i samband med omsmältning dry
ga ut bronssmältan med lokal koppar (Janzon & 
Noréus 1996, Noréus 1997). Det diskuteras också 
vilka möjliga processer som använts för att kunna
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Figur 202. ö. Oregelbundetgjutspill, 
Fy48 (foto Lena Grandin).
b. Tvärsnitt av smältan, Fy48, där en 
flerfasig, tämligen grovdendritisk brons 
framträder (foto från mikroskop.
c. Detalj från föregående på etsat prov 
där skillnaden mellan de kopparrikare 
(röda) och tenn- och antimonrikare 
delarna tydligt syns. Foto från mikroskop.

Figure 202. a. Irregular cast spill, 
Fy48 (photo: Lena Grandin).
b. Cross-section of the meltFy48, showing 
a multiple phase, highly dendritic bronze 
(photographed via the microscope.
c. Detail of the above, showing an etched 
sample where differences between the 
copper-rich (red) and tin- and antimo
ny-rich areas are clearly visible. Photo
graphed via the microscope.
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Figur 203. a. Tvärsnitt från Fj8ą 
dären tydlig gjuttextur syns. Foto från 
mikroskop.
b. I det etsade provet framträder skill
naden mellan de olika faserna ännu 
tydligare (foto från mikroskop.

Figure 203. a. Cross-section ofFy84 
with a distinct cast texture (photo
graphed via the microscope, 
b. In the etched sample the difference 
between the different phases are even 
more obvious. Photographed via the 
microscope.

utnyttja den lokala malmen som man antar har 
bidragit med koppar men inte med tenn, därmed 
förefaller det som endast delar av bronsen är lo
kalt påträffad men att tennkomponenten skulle ha 
något annat ursprung. På denna lokal har vi dock 
inte de komplexa bronssammansättningar som no
terats för fynden från Ryssgärdet.

Teoretiskt skulle det finnas möjligheter med 
lokala kopparmalmer och sällsynta förekomster 
av antimon- eller tennmineral finns också. Steget 
från teorin och till egentligt utnyttjande är dock 
långt. Genom att undersöka innehållet av spår
ämnen så ökar möjligheterna att hitta tänkbara

råvarukällor, och minst lika viktigt utesluta andra. 
Under de perioder av bronsåldern som produktio
nen skedde på Ryssgärdet var flera av de ”större” 
malmförekomsterna i Centraleuropa, brittiska 
öarna och Uralområdet, för att nämna några, re
dan i full gång och såväl uppgångar som nedgång
ar i form av nya fyndigheter respektive sinande av 
andra hade redan märkts. Det har inte varit möj
ligt att göra någon fullständig genomgång av vare 
sig tidigare analyserade malmer eller bronser i ett 
större europeiskt perspektiv men några hållpunk
ter att ta fasta på utgör en grund för att försöka 
lokalisera metallernas ursprung.
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Figur 204. Vikt på bronsfragment från Ryssgärdet. En gruppering runt 1 gram respektive 3-4 gram kan ses.

Figure 204. Weight of bronze fragments from Ryssgärdet. A group around 1 grams and another around 4-4 grams 
can be seen.

Maimer
Inledningsvis måste vi diskutera kring om det är 
en eller flera malmer som har använts för att bilda 
bronserna. Vi har tre huvudkomponenter att ta 
hänsyn till; koppar, tenn och antimon. Dessutom 
tillkommer spårämnena framförallt nickel, silver 
och arsenik, samt blyet i blydropparna. Ytterligare 
indikationer på vilka malmtyper det handlar om 
får vi från de enstaka sulfidrester som finns i några 
av fynden. Kopparmalmer finns i en mängd vari
anter från metallisk koppar, och oxidmalmer till 
komplexa sulfidmalmer. Fyndigheterna är oräkne
liga så länge man inte specificerar ytterligare. Det
ta kan göras genom att se till möjligheterna med 
antimon tillsammans med koppar. Detta finns i så 
kallade fahlerz-malmer. Termen används vanligen 
för kombinationer av sulfidmineral bestående av 
koppar, arsenik och/eller antimon vanligen också 
med innehåll av silver, bly, nickel, vismut etc. Så
dana malmer är troliga råvarukällor, eventuellt 
via mellanledet speiss som bildas då malmen har 
rostats för att minska svavelhalten och en smälta, 
möjligen i form av en tacka, bildas. Antimon- 
fahlerz förekommer t.ex. i Harzområdet i Tysk
land, Erzgebirge, Cornwall, Alpområdet och på 
Balkan (Oldeberg 1942, Tylecote 1976, Pike m.fl. 
1996, Dungworth m.fl. 2004, Kresten 2005).

Blandning av koppar med antimon är känt 
från flera områden där tennbrist har rått, d.v.s.

med antimon som ersättning för tenn (t.ex. Ol
deberg 1942). Detta är inte fallet med bronserna 
från Ryssgärdet eftersom de innehåller både tenn 
och antimon. Vi bör därför också diskutera möj
ligheten att det är fyndigheter där tenn- och an
timonmineral förekommer tillsammans som har 
blandats med kopparmalmer, där antimon har 
följt med mer eller mindre av misstag på grund 
av mineralens likheter. Sådana bildningar före
kommer, t.ex. i Harz-området och i Erzgebirge 
(Kresten m.fl. 2001). Tenn kan också knytas till 
flera andra fyndigheter och då är det vanskligt att 
avgöra vilken eftersom bronserna innehåller en 
mängd spårämnen och det inte alltid är möjligt att 
avgöra om spårämnena kommer från en eller flera 
källor. I det senare alternativet ser vi alltså att det 
är två olika malm typer som har använts, d.v.s. en 
fahlerzmalm som bidrar med koppar och antimon, 
och en malm som står för tenninnehållet.

Bronsernas sammansättning med innehåll av 
koppar, tenn och antimon är naturligtvis grund
stenen, men även deras innehåll av andra ämnen. 
De senare påverkar inte legeringens egenskaper 
på samma sätt som huvudämnena men deras fö
rekomst, ett och ett eller i speciella kombinatio
ner, utgör en form av fingeravtryck på malmernas 
ursprungssammansättning. Det finns alltifrån ge
nerell information om vad som är karaktäristiskt 
för vissa malmregioner till detaljerade analyser 
av större grupper av föremål från olika tidsperio-
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Figur 205. a. Klippet, F776 (foto: 
Lena Grandin).
b. Spolformat tvärsnitt av F776. Det 
mesta av metallen är intakt (röd).
En stor mängd bly droppar, något 
långsträckta, finns i snittet. Foto från 
mikroskop.

Figure 205. a. Bronze clipping, 
F776 (photo: Lena Grandin), 
b. Spool shaped cross-section ofF77ó. 
Most of the metal is intact (red). A lar
ge amount of lead droplets, somewhat 
elongated, in the cut. Photographed via 
the microscope.

der. Det senare gäller bland annat det s.k. SAM- 
projektet (Junghans m.fl. i960,1968) där ett stort 
antal analyser har gjorts och sammanställts och in
delats i olika grupper baserat på sammansättning 
och med anknytning till olika geografiska regio
ner. Nyligen har dessa analyser utvärderats på nytt 
av Karlenby (2002) som ingående har studerat 
yxor från senneolitikum och äldre bronsålder från 
svenska, danska och tyska fynd. Det är visserligen 
ett material som är äldre än fynden från Ryssgär
det men analysresultaten är användbara för att få 
en indikation på vilka spårämnen som förekom
mer i vilka geografiska urpsrungsregioner.

De geografiska indelningar har gjorts efter 
Junghans m.fl. (i960,1964) och resulterar i några 
grupper som delvis har omarbetats av Karlenby 
(2002): Grupp A: västra Tyskland och Schweiz, 
grupp B2 Centraleuropa (Aunjetitzkoppar), grupp 
FB1-FB2 Tumuluskoppar (sydöst om B2), grupp 
C tidig koppar med varierande ursprung (sydöst 
om FB1-FB2) och grupp E är anglo-irisk. Några av 
de spårämnen som är viktiga för att särskilja olika 
regioner är arsenik, vismut, antimon och silver. 
Gränsdragningen mellan olika regioner går i vissa 
fall vid låga halter av spårämnena, så låga halter 
att de i vissa fall är på samma nivå som detektions-
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Figur 206. Föremålens innehåll av koppar (Cu) jämfört med tenn (Sn). En smälta och ett klipp är av koppar, 
resten är brons. Analyserna är gjorda på större ytor och motsvarar en genomsnittsanalys av föremålet. Symbolerna har 
färglagts så att platta föremål är gula, långsmala är bruna och gjutspill svarta.

Figure 20 6. Comparison between the copper (Cu) and tin (Sn) content of the objects. One melt and one clipping are 
copper, the rest bronze. The analyses are made on larger surfaces and correspond to an average analysis of the object. 
The symbols are colour coded, flat objects yellow, elongated objects brown and cast spill black.

gränser för vissa analysmetoder. I sådana fall bör 
gränsdragningen göras med stor försiktighet. Där
för är t.ex. arsenik- och vismuthalter svåra att an
vända för gränsdragning vid den analysmetod som 
använts här även om arsenik har observerats i flera 
av fynden från Ryssgärdet.

En jämförelse med detta material visar inled
ningsvis att Ryssgärdets bronser i regel har högre 
antimonhalter än yxmaterialet (fig. 209). Tid
punkten för när de antimonrika malmerna bör
jade tas i bruk återfinns i perioderna mellan re
ferensmaterialet och bronserna från Ryssgärdet. 
Förekomst av spårämnena, t.ex. nickel och silver i 
kombination med antimon (fig. 209) visar att det 
är möjligt att urskilja regioner där dessa förekom
mer i olika proportioner och där de centraleurope

iska områdena men inte övriga regioner har rim
liga förutsättningar för dessa komponenter.

Malmer och antimon
Övergången från att använda en malmtyp, t.ex. 
en sinande fyndighet, till en annan är behandlad 
i flera sammanhang. Redan Oldeberg (1942) be
skriver företeelsen med några exempel från Hall- 
statt-området där tennbristen medfört att anti- 
monmalmerna används som ersättning för tennet. 
I Ryssgärdet har dock inte antimon ersatt tenn 
eftersom båda förekommer tillsammans i bron
serna. Bronser som innehåller tenn i kombination 
med andra ämnen har behandlats av Trampuż 
Orel mil. (1998). De har analyserat bronsföremål 
och tackor från depåfynd i Slovenien och visar ett
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Figur 207. Föremålens innehåll Föremålens innehåll av antimon (Sh) jämfört med tenn (Sn). Analyserna är 
gjorda på större ytor och motsvarar en genomsnittsanalys av föremålet. Symbolerna har färglagts så att platta föremål 
är gula, långsmala är röda och gjutspill svarta. De plattaföremålen/klippen har lägre tennhalt i kombination med 
något högre antimonhalt jämfört med gjutspill och sylar.

Figure 207. The antimony (Sb) content of the objects, compared to their tin (Sn) content. The analyses are made 
on larger surfaces and correspond to an average analysis ofthe object. The symbols are colour coded, flat objects yellow, 
elongated objects brown and cast spill black. Flat objects/clippings have lower tin content and somewhat higher anti
mony content than cast spill and awls.

tydligt skifte från arsenikrika bronser, under Hall
statt A (per III-IV) till antimonrika bronser under 
Hallstatt B (per IV). I Ryssgärdet finns inga arse
nikbronser men väl liknande antimonbronser från 
en tidsperiod motsvarande de slovenska fynden. 
Författarna diskuterar alpområdet, framförallt den 
sydöstra delen, och den malmbrytning som skedde 
där under bronsåldern som troliga råvarukällor för 
de äldre fynden. Skillnaden mellan det äldre och 
yngre materialet ses inte bara i form av antimon- 
innehållet. Här uppträder också andra föremålsty- 
per och en större inblandning av bly i bronserna 
som möjligen är avsiktlig. Skillnaden förklaras av 
att andra malmtyper, fahlerz-malmer, har börjat

användas. Exakt vilka fyndigheter det rör sig om 
är inte fastställt men det finns möjligheter med 
närliggande slovenska malmer såväl som flera om
råden i alperna och i centrala Italien (Trampuż 
Orel m.fl. 1998).

Trampuż Orel m.fl. (1998) har noterat att ska
rorna som de har analyserat har lägre tennhalter än 
de övriga gjutna föremålen. Lägre halter är bättre 
för kallbearbetning, annars blir materialet spröda
re (vid halter över 4 % tenn). Bland bronsfynden 
från Ryssgärdet finns inga skäror men väl möjliga 
knivar med tennhalter på som mest ca 4 %.

Återigen ser vi därmed kopplingen till antimon
rika fahlerz-malmer, i likhet med vad som föresla-

356 ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 5



gits för de uppländska holkyxorna av sydskandina
visk typ (Kresten 2005) och vad som är sannolikt 
för bronserna från Ryssgärdet.

Gjutning på Ryssgärdet
Med utgångspunkt i analysresultaten kan vi också 
diskutera skillnader och likheter bland fynden från 
Ryssgärdet och det förefaller som om två grupper 
i materialet utkristalliserar sig med avseende på 
förhållandet mellan tenn och antimon. En grupp 
har ett något högre tenninnehåll och omfattar 
smältor och sylar, den andra, med lägre tenn- och 
något högre antimoninnehåll finns bland grup
pen med knivar och bleck/klipp (fig. 207). Denna 
gruppering kan användas för att få en inblick i vad 
som har tillverkats lokalt, om det finns olika an
vändningsområden, om en eller flera råvaror har 
använts och om återanvändning har skett. Dessa 
frågor återkommer vi till nedan.

Varför finns det två grupper av material? Är det 
ett medvetet ursprungligt val eller en effekt av 
återanvändning? Det finns några olika möjlighe
ter till hur de två grupperna med olika samman
sättning har bildats och som vi kan fundera kring. 
När vi gör det ska vi också ha i åtanke att det finns 
variationer inom respektive grupp.

Vi kan utgå från två malmer, en fahlerzmalm 
där koppar och antimon har sitt ursprung och en 
malm varifrån tenn kommer. Malmerna kan ha 
blandats vid flera tillfällen och varje fynd är skapat 
från separata blandningar. Om detta är anledning
en är det inte rimligt att fundera kring två grup
per. Därför kan vi anta att de två malmerna kan ha 
blandats vid två tillfällen och gett upphov till olika 
proportioner mellan koppar, tenn och antimon. 
Dessa har i sin tur smälts om vid flera tillfällen och 
halten av såväl tenn som antimon har minskat vid 
respektive tillfälle.

Samma blandningsprincip kan också vara aktu
ell utan att det är samma malmer som har blan
dats. Istället kan det vara två olika fahlerzmalmer 
som har använts, och blandats med tennmalm och 
därför resulterat i två skilda proportioner. Dessa 
malmer skulle kunna komma från närliggande 
malmkroppar eller skilda regioner. Oavsett vilket 
bör de ha valts för att få eftertraktade egenskaper

för gjutning och möjligen även för kallbearbetning.
Ytterligare alternativ är att de båda grupperna 

kommer från en och samma ursprungliga bland
ning som vid något tillfälle har smälts om och tenn 
har minskat mer än antimon vid omsmältningen 
(tenn avgår lättare än antimon).

När vi studerar diagram som innehåller koppar, 
tenn och antimon, där fynden grupper sig längs 
med två linjer (fig. 208), så är det alternativet med 
två olika malmblandningar som förefaller vara 
rimligast. Dessa blandningar kan i sin tur ha åter
använts och delvis ändrat sammansättning, fram
förallt blivit fattigare på tenn och/eller antimon. 
Man kan naturligtvis diskutera även den ”mot
satta” effekten, d.v.s. att t.ex. tennhalten har ökats. 
Det skulle betyda att man aktivt har tillsatt tenn 
vid nya omarbetningar för att undvika att minska 
legeringshalten och ”försämra” materialegenska
perna. Detta kräver tillgång på metalliskt tenn (rå
vara) eller tennoxid som smältes tillsammans med 
legeringen. Med tanke på att vi inte har påträffat 
vare sig tenn eller tennoxid i materialet är det för 
tillfället inget som talar för detta alternativ.

Frågan om tillsättning av bly bör också nämnas 
eftersom det inte är säkerställt om bly har tillsatts 
eller är något man får på köpet i legeringen un
der den aktuella tidsperioden. I de flesta fynden 
finns små mängder bly, fördelat i små blydroppar. 
Mängden är tämligen låg och det förefaller utifrån 
detta inte som om det tillsatts för att dramatiskt 
förändra materialegenskaperna. Även om det finns 
enstaka blysmältor i fyndmaterialet så är det inte 
säkert att dessa är samtida med bronsgjuteriet. Ana
lysresultaten av blysmältorna kan vare sig avfärda 
eller bekräfta att dessa har använts i bronsålderns 
gjutning. Vad som talar mot det är dock den rela
tivt ringa mängden bly (förutom i F776) i fynden i 
kombination med möjligheten att bly förekommer 
som ”förorening” i den använda malmen.

Den diskussion om ursprung och samhörighet 
som förts ovan gäller de flesta fynden. Som vi tidi
gare har nämnt finns dock två som avviker. Dessa 
båda, smältan F783 och blecket/klippet F776, är 
tillverkade av koppar med inga eller mycket låga 
halter av andra ämnen. Dessa har därmed ett an
nat ursprung än bronserna. Dessutom skiljer sig 
dessa från varandra eftersom F783 innehåller låga

ARKEOLOGI EĄ UPPLAND - STUDIER • VOLYM 5 357



halter av zink, arsenik och silver samt koppar- och 
zinksulfider. Kontexten för denna smälta var nå
got osäker och analysresultaten visar ingen sam
hörighet med övriga hantverksfynd i området. 
Blecket/klippet F776 är visserligen renare i sam
mansättning i grundmassan men dess blydroppar 
har en avvikande sammansättning. Stycket är mer 
bearbetat än de flesta andra och har rester efter ett 
tennrikt ytterskikt. Föremålet förefaller inte ha in
gått i metallhantverket och har ett annat ursprung 
än flertalet fynd, oavsett om de är samtida eller ej.

I vilken form har råvaran kommit till Ryssgär
det? Var det som föremål eller som någon form av 
ten eller tacka (eller klipp)? Eller var det malmer
na som importerades? Det senare är minst troligt 
om vi, enligt diskussionen ovan, har kommit fram 
till ett centraleuropeiskt ursprung på malmerna. 
Därmed återstår alternativen med färdigtillverka- 
de föremål respektive tenar/tackor. De fynd som 
ser ut som klipp/bleck, kan de ha utgjort någon 
form av råvara? Kan dessa ha smälts i degeln och 
sedan gjutits till andra föremål? I samband med 
smältningen, när temperaturen höjs, försvinner 
en del ämnen lättare än andra. I bronserna så har 
tenn lättare än antimon att oxidera under proces
sen. Det skulle innebära att tennhalten minskar 
och effekten blir en relativt ökad antimon- (och 
koppar-)halt i den nya produkten. Sådana om
smältningar och materialförluster kan förklara en 
del av skillnaderna i bronserna från Ryssgärdet. 
Men, här har klippen lägst tennhalt, vilket skulle 
tala mot ett sådant alternativ. Dessutom finns det 
inga smältor med motsvarande sammansättning.

Genom att undersöka fyndens sammansättning 
i detalj ser vi att en av smältorna (F784) och en 
av sylarna (F747) har snarlika sammansättningar. 
De skulle därmed ha kunnat bildas under samma 
process. Därför är det troligt att sylar har gjutits 
på Ryssgärdet. En möjlighet i detta fall är att det 
dessutom har funnits en råvara som ursprungligen 
haft ännu högre totalhalt av tenn och antimon, 
och som återanvänts för tillverkning av sylen. Det 
senare kan vi dock endast spekulera i.

Tidigare jämförde vi med två uppländska yxor, 
varav den ena är funnen i grannsocknen Tensta. 
Yxorna är intressanta, inte enbart på grund av de 
innehåller både tenn och antimon och sannolikt

har ett ursprung i samma malmregioner. De upp
visar stora likheter med sylarna och smältorna 
från Ryssgärdet även om vi studerar dem mer de
taljerat. Det är visserligen en tid mellan bronsgjut- 
ningen i Ryssgärdet och yxan från grannsocknen 
men det förefaller som om en etablerad kontakt 
för råvaruleverans har levt vidare. Yxorna uppvi
sar mest likheter med sylarna och smältorna, där 
de senare är det tydligaste beviset på att gjutning 
skett lokalt.

I Ryssgärdet har man sannolikt gjutit sylar och 
pincetter. Denna gjutning har lämnat gjutres
ter i form av smältor och droppar. Från knivar 
och bleck/klipp finns inte motsvarande koppling 
till någon smälta. Innebär det att knivar inte har 
gjutits på Ryssgärdet? Det är en fråga man kan 
ställa eftersom sammansättningen på knivarna 
avviker från gjutavfallets och gjutformar för dem 
saknas - men det senare är inte något bra argu
ment eftersom gjutformsfynden överlag är få. Vi 
kan också se på knivarna ur ett annat perspektiv, 
det funktionella. Flera av knivarna beskrivs som 
rakknivar. Bland föremålen finns också en pincett, 
som mer liknar gjutavfallet. Pincetter och rak
knivar har tidigare påträffats tillsammans i gravar 
och tolkats som använda som toalettföremål (se 
ovan). Samhörigheten mellan de båda föremålsty- 
perna kan också illustreras av en gjutform i tälj- 
sten, från Varvs socken i Västergötland (Oldeberg 
1943) kombinerad för en rakkniv och en pincett. 
I den kombinerade gjutformen är det rimligt att 
anta att de båda föremålen göts av samma brons. 
Pincetten och knivarna på Ryssgärdet som vi har 
undersökt har olika sammansättningar och därför 
är det svårt att argumentera för att också knivarna 
är lokalt producerade men om man ser på deras 
samhörighet i användandet bör vi ändå behålla 
det alternativet som en möjlighet.

Om vi återknyter till kretsloppet av material 
på Ryssgärdet så kan en sammanfattning göras 
av material, tillverkning och användning, med 
utgångspunkt i analysresultaten. Råvaror av åt
minstone två olika sammansättningar bör ha 
kommit till Ryssgärdet, antingen samtidigt eller 
vid flera tillfällen. Det är inte möjligt att avgöra 
om råvaran som införskaffats varit föremål och/el
ler tenar/tackor, men sannolikt har den inte varit

358 ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 5



+
▲
o
♦
A

□
O
X

100

F747
F781
F742
F760
F761
F776
F748
F783 Q 
F784 V

0

Figur 208. Diagram där innehåll av koppar, tenn och antimon jämförs. För attpå ett åskådligt sätt kunna jämföra 
proportionerna mellan alla tre ämnena har summan av dem normaliserats till 1. Kopparinnehållet har också delats med 
10 för att det lägre innehållet av tenn och antimon tydligare ska framgå i diagrammet. Symbolerna har färglagts så att 
platta föremål är gula, långsmala är bruna och gjutspill svarta. Två linjer har dragits för att visa de två grupperingar 
som framträder med avseende på sammansättning med å ena sidan platta föremål och å andra sidan gjutspill och sylar.

Figure 208. Diagram comparing copper, tin and antimony content. In order to lucidly compare proportions 
between all three elements the sum total has been normalised to 1. Copper content has been divided by 10, so the lower 
content of tin and antimony will be clearly discernable. Symbols are colour coded, flat objects yellow, elongated objects 
brownn and cast spill black. Two lines denote two discernable groups in terms ofcomposition, one being flat objects, the 
other being cast spill and awls.

malm. Föremål som sylar och pincetter har gjutits. 
Om också knivar har gjutits är mer osäkert men 
något som kan diskuteras. En del av föremålen är 
också bearbetade efter gjutning. Oavsett om kni
var har tillverkats eller ej så finns det en skillnad 
i materialval där knivar har en lägre legeringsgrad 
och sammansättning som lämpar sig för bearbet
ning. Därför framträder även en funktionsindel- 
ning i materialet. Omfattningen på produktionen 
kan inte analyserna ge ett färdigt svar på, men det 
finns antydan på att den skett vid flera tillfällen. 
Om det varit både för vardagsbruk och till grav
gåvor får fyndtyper och fyndomständigheter ge 
mer svar på, samtidigt som man kan diskutera om
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traditionen med gjutning levde kvar med tanke på 
likheter med närliggande yxfynd.

Bronser i Ryssgärdet
De sönderbrutna bronsföremålen och smältorna i 
Ryssgärdet är klara indikationer på bronsgjuteri på 
platsen. Annars är det typer som förekommer mest 
i depåer som är tolkade som materiel för gjutning, 
eller så kallade skrotfynd. De kändaste exponen
terna av denna typ är fynden i Åsle, Åsle socken 
i Västergötland, Härnevi, Härnevi socken i Upp
land och Bräckan i Järns socken i Dalsland (SHM 
1995,4127 och 11635). Men kontexten i Ryssgärdet
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Figur 209. Diagram där innehåll av silver, nickel och antimon jämförs. För attpå ett åskådligt sätt kunna jämföra 
proportionerna mellan alla tre ämnena har summan av dem normaliserats till 1. Ryssgärdetfynden, i gult, jämförs 
med tidigare genomförda analyser från flera regioner (se texten för referenser) samt några enstaka föremål (i brunt) 
presenterade av Oldeberg. Se text för mer detaljer.

Figure 209. Diagram comparing silver, nickel and antimony content. In order to lucidly compare proportions bet
ween all three elements the sum total has been normalised to 1. The finds from Ryssgärdet (yellow), are compared with 
earlier analyses from various region (see text for references) and some solitary finds (brown), presented by Oldeberg. 
See text for more details.
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skiljer sig från dessa fynd genom att bronset var 
utspritt i rummet och sannolikt även i tid. Bron
serna var med största sannolikhet avsatta under en 
längre period inte deponerade vid ett tillfälle, som 
i de äldre fynden. I Ryssgärdet ligger dessa före- 
målstyper framförallt på de båda kullarna och där 
finns även andra gjuterifynd, som deglar av sed
vanlig bronsålderstyp och gjutformsfragment av 
bränd lera. I kulturlagret A20511 påträffades två 
fragment av deglar, den ena en bit av sidan med 
starkt sintrad insida och det andra fragmentet en 
bottendel till en öppen degel. Degelmaterialet är 
således tämligen begränsat men fragmenten är så 
pass tydliga att det ändå klart visar att brons har 
smälts och gjutits på platsen. På de båda kullarna 
och i gropsystemet A19830 påträffades även 19 
fragment av gjutformar av kraftigt magrad, bränd

lera. Totalt rör det sig om knappt 33 gr med gjut
formar. Rent numerärt är fyndet med andra ord 
inte ett av de största i Mälardalen, men tillsam
mans med bronserna gör gjuterifynden platsen 
ändå till en viktig plats för förståelsen av metallens 
betydelse (Eriksson 2002:i43ff.). På den nordöstra 
kullen, där merparten av bronserna och de båda 
degelfragmenten påträffades, hittades endast min
dre fragment av odefinierbara gjutformar. Likaså 
gjordes det i gropsystemet på område Slätten.

Det bästa materialet vad gäller gjutformar kom 
i stället på östsidan av den nordvästra kullen. Där 
påträffades förutom ett antal odefinierbara frag
ment, även två ingöt. Det är fragment av den del 
där man hällde i bronset i formen. I kulturlagret på 
A7417 hittades dessutom tre fragment av gjutfor
mar där delar av kaviteten var bevarad. Fragmen
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ten är alltför små för att göra några bedömningar 
av vilken typ av föremål man har gjutit, men san
nolikt rör det sig om något litet till medelstort fö
remål med åtminstone delvis konvex form.

Fynden av gjuteriföremål förklarar mycket av 
de smältor och bronsfragment som påträffades i 
samma område. Med största sannolikhet har de ett 
nära samband. Som redan nämnts så förekommer 
gjuterirester på många eller kanske rent av de flesta 
bronsåldersboplatserna i Mälardalen. Indikatio
nerna kan bestå av enstaka fragment av deglar el
ler gjutformar, såsom i Fullerö i Gamla Uppsala 
socken (Eriksson 2005c), till stora material med 
gjutformar, deglar och bronser såsom i exempel
vis Apalle och Skälby. Bland platserna i Uppland 
bör nämnas bl.a. Håga, Bondkyrko församling 
(Victor 2002:158), Apalle, Övergrans socken (Er
iksson 2oo3:i2pff.), Vrå, Knivsta (Göthberg m.fl. 
2002:38), Broby, Börje socken (Schönbeck 1959:93), 
Lilla Härnevi, Härnevi socken (Karlenby 1998) 
och Skälby, Vårfrukyrka socken (Oldeberg i960) 
och möjligen även Årby, Lena socken (Göthberg 
m.fl. 1997:20). Ett närliggande fynd kommer även 
från bronsåldersdelen av boplatsen på Bredåker 
någon mil längre söderut i Gamla Uppsala socken 
(Eriksson 2004b:i6ff; Frölund & Schütz 2007). 
Med andra ord förefaller gjuteriverksamhet vara 
tämligen rent rumsligt decentraliserad i Mälarda
len under yngre bronsålder, till skillnad från t.ex. 
järnålder och äldre bronsålder. Liknande tenden
ser finns även i Danmark under yngre bronsålder, 
där också bronsgjutning förekommer på många 
av boplatserna (Sørensen 1984:138). Däremot 
kan gjutningen mycket väl ha varit starkt kopplad 
till specialister, kanske till och med omkringvan- 
drande gjutare. Det skulle förklara uniformiteten 
i bronsföremålens och gjuteriredskapens utseende 
och även förklara hur man har kunna upprätthålla 
en hög kompetens och skicklighet i att gjuta. Det 
är nämligen gjutaren som har bestämt utseendet 
på föremålen den begränsade repertoar av artefak
ter som brukarna kunde välja ur. Det är också svårt 
att tänka sig att befolkningstätheten och bronsbe
hovet har varit så stort att man skulle kunna ha 
haft permanenta gjuterispecialister på alla boplat
ser i regionen. En kringvandrande specialist skulle 
då kunna vara en lösning.
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Rent tekniskt visar även metallanalyserna att 
samma brons finns i några av de färdiga föremå
len på platsen som i smältorna (se ovan). Man har 
även behärskat konsten att finjustera legeringshal- 
ten för att uppnå olika kvaliteter på olika föremål. 
De platta föremålen, har andra proportioner mel
lan tenn/antimon och koppar än sylarna (se ovan), 
antagligen för att uppnå olika egenskaper hos fö
remålen såsom vasshet, seghet och uppslipnings- 
barhet. Den råvara man har använt sig av kommer 
ursprungligen sannolikt från centraleuropeiskt 
område. Bronserna har inga likheter med koppar
legeringarna i Mälardalsyxorna, som är tillverkade 
av koppar från Uralområdet, utan har större likhe
ter med holkyxor av vanlig skandinavisk typ. Ett 
exempel på detta är en holkyxa av sydskandinavisk 
typ från Säby i Tensta socken som också har en 
legering som tyder på koppar av centraleuropeiskt 
ursprung (Kresten 2005:38ff.).

Brons och boplatser
Det har varit en grundprincip fram till 1980-talet 
att boplatser från bronsåldern är fattiga på brons. 
Från hela Skandinavien har man har framhål
lit att boplatserna är metallfattiga (t.ex. Johan
sen 1981:107^ Stjernquist 1969:128; Sørensen 
1984:135). En orsak till detta var att man fram 
till 1980-talet hade undersökt ytterst få boplat
ser, enda undantaget var Danmark, där man då 
hade börjat med större boplatsundersökningar. 
De undersökningar av boplatser som hade gjorts 
i Norge och Sverige vid den tiden var ofta mycket 
begränsade sett till antalet kvadratmeter. Under
sökningarnas ringa storlek gjorde också att man 
inte hittade några konstruktioner eller större 
mängder metallföremål. En annan orsak är det 
narrativ som arkeologer är upplärda i. Den norm 
som sätts i utbildningen har i viss mån satts uti
från grav- och depåfynd. Tillspetsat kan man kan
ske säga att våra förväntningar på hur fynden ska 
se ut och vilka föremål som ska komma bygger 
på de stora referensverkens föremålskataloger där 
praktfynden finns illustrerade. Oavsett teoretisk 
inriktning hos arkeologen har dessa föremål le
gat som en bakomliggande referensvärld som har 
satt normen för våra tolkningar och värderingar.
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Föremål ska enligt denna tradition ligga väl sam
lade i tolkningsbara kontexter, vara konstnärligt 
utformade, hela och daterbara. Ett exempel är 
hängkärlen i Härnevidepån från period VI. De har 
en tafflig dekor och har därför nedvärderats, men 
är rent gjuttekniskt av ytterst hög kvalitet med 
gjutstöd av järn (Hjärthner-Holdar 1993:164). I 
och med att föremål hittills har hittats gravar och 
depåer har man också sett föremålen som rituella 
och enbart knutna till framförallt gravritualer. 
Att detta beror på att man inte har undersökt bo
platser och därmed inte funnit föremålen i andra 
kontexter har sällan inneburit något problem för 
uttolkarna.

De nyare boplatsundersökningarna måste få ett 
större genomslag i tolkningen av bronsåldern, ett 
problem är att mycket av de senaste decenniernas 
resultat inte har publicerats. Många av de under
sökningar som har gjorts från 1986 och framåt i 
Mälardalen visar en helt annan bild än den som va
rit förhärskande in på 1980-talet, men har inte fått 
något större genomslag ännu. Bronser på boplat
serna förekommer i en omfattning som tidigare var 
okänd. En svårighet är att fyndkontexterna sällan 
är lika enkla som gravrekvisitans. Föremålen är ofta 
fragmenterade vilket gör att de inte går att datera på 
samma sätt som slutna fynd och den ursprungliga 
intentionen bakom fyndets nedläggande är betyd
ligt mer svårtolkad. Föremålen kan vara tappade, 
utgöra rester efter anspråkslösa gravsättningar eller 
vara offrade. Antagligen har en mycket stor andel 
av boplatsfynden ingen intention bakom nedläg
gandet, utan har tappats mot brukarens egen vilja 
eller så är de rent av kasserade. Något som tyder på 
detta är att föremålen är trasiga och oftast mycket 
små. Andra småbronser har sannolikt varit skrot
bronser som har slarvats bort. I Ryssgärdet kan inga 
av bronsföremålen ses som en klar offerdepå som 
nedlagts vid ett tillfälle. Alla har påträffats spridda 
över större områden, men har dock varit koncen
trerade till kulturlagren på de båda kullarnas krön 
och på östsluttningar. Det går inte att utesluta att 
de är offrade.I kulturlagret A20511 kom också guld- 
spiralringen som bör ses som ett offerfynd. Bron
serna skulle kunna tolkas som spridda offer, sprid
da i både tid och rum, som till exempel har gjorts i 
samband med de måltider som har ägt rum där. Det

går dock också att tolka dem som tappade föremål 
och bronsskrot ämnat för omgjutning.

Endast två av bronserna kan med viss säkerhet 
tolkas som gravgåvor, det är dels den bäst beva
rade sylen F785, som påträffades tillsammans med 
brända människoben och en fragmentarisk kruka 
i A20511. Det andra fyndet är den halvcirkelfor- 
made rakkniven F744 (hg. 191) som också kom 
tillsammans med visserligen brända ben, men be
stämningen till människa är osäker (Wigh, denna 
volym). Resten av bronserna får ses som boplats- 
eller gjuterifynd, det vill säga att de är funna i kon
texter som inte klart kan sägas vara gravar. Fynd
kontexterna är istället icke slutna, där föremålen 
kan ha hopats över längre perioder och antingen 
vara medvetet eller omedvetet nedlagda tillsam
mans med andra fynd som har en boplatskaraktär. 
Även föremål som rakknivar och pincetter som 
vi har vant oss att se som rituella gravgåvor visar 
sig här i sin rätta kontext, där de har använts i det 
dagliga livet. Det utesluter ju inte att man dess
utom har använt sig av toalettredskapen i rituella 
sammanhang, exempelvis för att göra i ordning de 
döda inför begravningar.

Utifrån troliga funktioner kan man dela in de 
olika föremålen i kategorier. De enda föremålen 
från Ryssgärdet som klart kan sägas vara intakta 
och oförstörda är de båda sylarna F782 och 765 
varav den längsta sannolikt är en gravgåva. An
nars är alla föremål mer eller mindre sönderbrut
na eller har gått sönder. Även den kortaste sylen 
är klart nednött av olika omslipningar av udden. 
Den enklaste förklaringen skulle i så fall vara att 
föremålen är förstörda och kasserade. Alternativa 
tolkningar är att de tillhör omkringströdda skrot
fynd, föremål som var ämnade för omsmältning. 
En annan tolkning är att fynden är förstörda och 
sedan offrade, men det är framförallt senare, under 
äldre järnåldern som det blir vanligt med offer av 
förstörda föremål. Med andra ord är de två första 
tolkningarna mest troliga. I Ryssgärdet är annars 
den vanligaste kategorin av fynd annars mindre 
redskap, där fragment av skäror och sylar är vanli
gast. Den näst vanligaste kategorin är toalettföre
mål, dit rakknivar och pincetter hör. Även sylarna 
brukar av tradition räknas hit. Det har länge varit 
uppmärksammat att toalettredskap förekommer i
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gravarna som hela set, ibland utökade med föremål 
som har tolkats som sminkknivar i form av minia- 
tyrdolkar (Ohlmarks i945:338ff.). Dekorerade rak
knivarna har också ofta en klar skepps- eller vissa 
fall hästsymbolik (Kaul 1998; Ohlmarks 1945). 
Symboliken och fyndkontexterna har gjort att 
framförallt rakknivarna och pincetterna har setts 
som rena föremål för gravritualer (Hyenstrand 
1966:43; Thedéen 2oo4:ii6ff.). Vid genomgångar 
av rakknivsuppsättningar från Sörmland har det 
visat sig att de framförallt ligger i vuxna personers 
gravar, men att både kvinnor och män har fått 
dem med sig (Thedéen aa:i2o). Thedéen vill även 
poängtera att rakknivarna hör till den rituella re
kvisitan runt gravläggningen, och bortförklarar de 
fall där rakknivar har påträffats på boplatser som 
att de platserna inte är vanliga boplatser. Hallun- 
daboplatsen, där en rakkniv har påträffats, bort
förklaras med att det inte är en vanlig boplats utan 
det finns
”...ett samband mellan gravar, bronsgjuteri- 
verksamhet, skärvstenshögar och föremål som 
rakknivar och nålar”

Thedéen 2004:126.

Thedéens förklaring bygger till stor del på att un
dersökningar av boplatser är hitintills ovanliga och 
platser som Ryssgärdet (som inte var undersökt 
vid tiden för hennes avhandling), Apalle, Fosie och 
Hallunda inte har beaktats, de är annars alla plat
ser där pincetter och rakknivar påträffats i boplats
sammanhang. Ett ideologiskt samband mellan gra
var, skärvstenshögar och gjuteri är också tämligen 
diskutabelt. Bronsgjuteri i varierande omfattning 
finns på snart sagt varenda boplats från mellersta 
och yngre bronsålder i Mälardalen och likaså gör 
skärvstenshögar. Hallunda är inte exceptionellt 
utifrån denna koppling, däremot är platsen helt 
enastående vad gäller fyndfrekvens av alla katego
rier på en förhållandevis liten yta. Detta i sig visar 
att platsen har haft en speciell betydelse. Även den 
klara dikotomin mellan gravar och boplats är sna
rare en skapelse av modernt, kristet tänkande än 
en förhistorisk verklighet under bronsålder (Eriks
son 2005b). Det samband som finns mellan skärv
stenshögar, gravar och bronsgjuteri är snarare tids
mässigt och rumsligt än ett rituellt samband med 
kopplingar till rakknivar och pincetter. På Ryssgär
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det är dessa kategorier förhållandevis vanliga, men 
det beror på att rakknivarna är sönderbrutna och 
därmed har gett ett högre antal än vad som san
nolikt varit fallet från början. Det finns dock inga 
brottytor med passform bland fragmenten så att de 
i dag går att sammanfoga.

Om man ser till några av de större undersök
ningarna som är gjorda på senare tid visar det sig 
att bronser av olika slag inte tillhör ovanligheter
na. På boplatserna finns många av de föremål som 
vi tidigare endast har påträffat i gravar och depåer, 
men ofta är föremålen mer anonyma och odekore
rade samt framförallt deformerade och trasiga. En 
kategori som är tämligen ovanlig, men som ändå 
finns i vissa kontexter är vapen och holkyxor. På 
Ryssgärdet finns inga säkra belägg för dräktnålar, 
en kategori som annars var vanlig under yngre 
bronsåldern i gravfynd. Sannolikt beror detta på 
dräktnålen blev vanlig först under period IV och 
framåt, det vill säga efter den tid som huvuddelen 
av boplatsen har dateringar till.

Bronset på Ryssgärdet
Det paradoxala med bronsföremålens användning 
och produktion under bronsålder förefaller att vara 
den rumsligt vida spridningen på fynd av framfö
rallt produktionsrester. Detta under en tid då varje 
uns av koppar, tenn och möjligen även bly måste 
ha förts hit från kontinenten. Sannolikt har man 
löst problemet genom en återanvändning av före
målen i så hög grad som möjligt. De sönderbrutna 
bronserna i Ryssgärdet och skrotfynden på andra 
håll är tydliga tecken på detta. Ändå måste förlus
terna av brons ha varit anmärkningsvärda, främst 
kanske genom slitage och materialutmattning, då 
bronset inte längre kan gjutas om, men även ge
nom offer och gravgåvor. I Uppland är dock inte 
gravgåvorna rent viktmässigt någon större förlust 
sett ur en materiell synvinkel, de flesta gravar är 
fattiga på brons och när de innehåller föremål är 
det oftast mindre saker. Däremot finns ett av Mä
lardalens största vapendepåfynd inom synhåll från 
boplatsen, nämligen fynden vid Lena kyrka med 
fyra spjutspetsar, ett svärdsfäste och två svärd från 
period IV (Ekholm lpao^yff.). Något som är värt 
att beakta är också att gjuterifynden inte har någon
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Föremål utifrån -Bronsspill 
-Värmeförluster 
-Rester i deglarna

ANVÄNDNING BRONS
SKROT

-Råämnen
-Bronsskrot

Figur 210 .Ett kretslopp för bronscir
kulationen på en boplats av Ryssgärdets 
typ. Ljusa pilar betecknar interna 
händelser på boplatsen medan svarta 
pilar står för externa in- eller utflöden. 
Figuren bygger på Eriksson 1989:205 
(illustration: Thomas Eriksson).

Figure 210. Schematic representa
tion of bronze circulation on a Ryssgä- 
det type of settlement. Light arrows in
dicate internal actions on the settlement, 
while black arrows indicate external 
movements to and from the settlement. 
Figure based on Eriksson 1989.105 (Il
lustration. Thomas. Eriksson).

-Slitage
-Borttappade föremål 
-Gravgåvor 
-Offer/depåer 
-Avsalu/gåvor

koppling till skärvstenshögarna eller skärvstensfla- 
ken på platsen, något som annars ofta framhävdes 
i äldre litteratur utifrån fynden i Skälby i Uppland 
och Grimeton i Halland. Detta mönster upprepar 
sig på bland annat Apalle och Vrå, där också gjute- 
rifynden förekom överallt utom i skärvstenshögar
na eller -flaken. Däremot är fynden i Ryssgärdet 
klart koncentrerade till de båda kullarna i norr. 
Flera andra hantverk har också sitt centrum på 
dessa kullar, att döma av fynden. Hit hör flint- och 
stensmidet och skinnbearbetning. När det gäller 
flintan finns även oanvända, färdiga flintföremål på 
den nordvästra kullen (se Slaget och slipat i sten, 
denna volym). Detta tillsammans med kopplingen 
på framförallt den nordöstra kullen med guldet, 
dryckesskålarna och matavfall efter fester skulle 
kunna tyda på att bronsgjuteriet visserligen var de

centraliserat i ett rumsligt makroperspektiv, men 
sett i ett hierarkiskt perspektiv kan gjuteriet ha va
rit strängt kopplat till någon sorts redistributiv 
makt. Man kan tänka sig att kullarna har fungerat 
som ett hantverks- och festområde för en lokal 
makthållare som har fungerat som förmedlare av 
kopparen och flintorna som måste ha kommit uti
från, råvaror som sedan har förädlats och distribu
erats till resten av befolkningen. Detta kan ha skett 
i samband med fester och riter där det var av vikt 
att manifestera ett slöseri med de materiella resur
serna, som till exempel potlach-traditionen och 
nordvästkustindianerna i Nordamerika. ■
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Dräkt Bronsbuckla 1 1

Dräkt Dräktnål 3 3

Dräkt Dubbelknapp 1 3 1 1 1 1 8

Dräkt Spiraltenar 1 1

Dräkt Stångknapp 1 1

Dräkt Tutulus 1 1 2

gjuteri Gjutavfall 5 3 8

Odef Odef 12 4 90 6 2 115

Odet Tenar 12 3 15

redskap Kniv 1 6 7

redskap Nål 3 1 4

redskap Skära 3 1 1 5

redskap Sylar 4 6 3 13

redskap Såg 1 1

redskap Såg 3 3

toalett Pincett 1 1 2

toalett Rakkniv 6 1 1 8

vapen Pilspets 1 1

vapen Svärdsfragment 1 1

vapen Yxa 3 3

Summa 34 41 102 1 9 7 7 202

Figur 211. Översiktlig tabell över 
antalet bronsfragment från olika 
bronsåldersboplatser i Sverige. Antalet 
fastställdaföremålskategorier i Apalle 
är inte redovisat utan bland de 90 
odefinierbara föremålen finns ett flertal 
som kan definieras. Annars har klara 
gravgåvor tagits bort liksom fynd från 
järnålder och senare tid (källor: Jaa- 
nusson 1981:19; Ullén m.fl. 2003:83; 
Red. Göthbergm.fl. 2002:169f;Edring 
m.fl. 2004; i$of; Borna-Ahlkivst m.fl. 
i998:i4ojf).

Figure 211. Overview of the number 
of bronze fragments from different 
Bonze Age settlements in Sweden. The 
number of established artefact catego
ries from Apalle is not accounted for; 
among the 90 indefinable objects are 
a number that can be defined. Also, 
definite grave goods and finds from the 
Iron Age and later periods have been 
removed (sources. Jaanusson 1981.19; 
Ullén et al 20 03.83; Red. Göthberg et 
ai 2002.ió9f; Edring et al 2004.250/; 
Borna-Ahlkvist et al i998.i4off.
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□ Lösfynd 

B Grav

■ Brandgrav i skärvstenshög

■ Depå: våtmark och vatten

□ Depå

3 Skärvstenshög

■ Boplats

Äldre Brå Yngre Brå Brå

I i g u R 212. Diagram över troliga kontexttyper för bronser funna i Uppland. Här framgår tydligt att smabronser på bo 
platser börjar bli en allt mer vanlig kategori. Man ser också den tydliga ökningen av depåfynd under yngre bronsåldern.

Figure 212. Diagram of plausible context types for bronze found in Uppland. It is clear that small bronze pieces on 
settlements are growing increasingly common. Also visible is the marked increase in hoards during the Late Bronze Age.
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100%

GD vapen 

H toilett 

B redskap 

□ odef 

13 gjuteri 

B dräkt

Figur 213. Föremålskategorier på boplatser. Om man jämför m edfigur 212 framgår det klart att boplatsbronserna 
har en stark övervikt av odefinierbara föremål och gjutspill. Men också att många föremål som vi är vana att se som 
gravgåvor och depåfynd även finns i mer profana miljöer.

Figure 213. Artefact categories on settlements. Compared with fig 212 it is obvious that a vast majority of bronze 
from settlements are made up of indefinable objects and cast spill. But it is also clear that many objects we commonly 
view as grave goods and as part of hoards are also found in more profane circumstances.
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BAKGRUNDSFAKTA

Kopparlegeringar, 
provtagning och 
analysmetoder
Lena Grandin

Analys av föremål och gjutspill

Analyser har genomförts för att se hur bronserna 
är sammansatta. Undersökningen har gjorts på ett 
urval av några olika typer av föremål. Minst lika 
viktigt är också det material i brons, eller andra 
metaller och legeringar, som inte är konkreta före
mål utan gjutrester, smältor eller klipp. Sådant rå- 
eller avfallsmaterial visar att ett metallhantverk 
har skett i Ryssgärdet, och ger en vidare bild av 
platsens karaktär än om enbart de färdiga föremå
len funnits.

Kopparlegeringar och 
deras egenskaper
När man talar om koppar och kopparlegeringar 
finns det några grundläggande termer som kan 
vara bra att ha i åtanke.

Metaller är vanligtvis framställda ur malmer 
med varierande sammansättningar och med olika 
metallurgiska processer. En del metaller kan ock
så förekomma naturligt, till exempel guld, silver, 
koppar och bly. Metallerna, i vårt fall koppar, kan 
vara naturligt legerade med låga halter av andra 
grundämnen. Halterna kan vara så låga att det 
snarare rör sig om ”föroreningar” än legeringar. 
Vissa förorenande ämnen kan vara kvalitetsned- 
sättande för materialet, men andra kan förbättra 
till exempel materialets mekaniska egenskaper 
eller gjutegenskaperna eftersom ren koppar, med 
hög smältpunkt, är svår att gjuta.

Legeringar är bildade genom sammansmältning 
av rena metaller eller malmer med olika mineral 
som innehåller den önskade metallen. Brons är en 
sådan legering av koppar och tenn, och består van

ligen av 80-96 % koppar och 4-20 % tenn. Bron
ser är lämpliga för gjutning. Legeringens hårdhet 
ökar med ökande tennhalt. Gjutegenskaperna för
bättras ytterligare om bly ingår i låga halter. Vid 
för högt blyinnehåll försämras dock smidesegen- 
skaperna. Bly är inte lösligt i legeringen utan före
kommer som segregerade droppar i blandningen. 
(Se även Schuman 1983, Hammer 2000).

En del kemiska beteckningar kommer att använ
das mer eller mindre flitigt i tabeller och diagram. 
Koppar (Cu) är det dominerande ämnet, tenn 
(Sn) finns i de flesta fynden. En vanlig komponent 
är också antimon (Sb). Dessutom förekommer sil
ver (Ag), arsenik (As), nickel (Ni) och inte minst 
bly (Pb). De senare förekommer endast som segre
gerade droppar i bronsblandningen.

Provurval
Ur fyndmaterialet av bronser valdes några för ana
lys. Bland dessa fanns några olika materialkatego
rier som föremål, gjutspill i form av smältor eller 
droppar och klipp eller fragment av föremål. De 
sönderklippta föremålen kan ha varit ämnade för 
omgjutning eller omsmide och därmed utgjort en 
typ av råvara. Med andra ord så finns råvaran, pro
dukten och avfallet i det analyserade materialet.

Provpreparering
Vid provtagningen försökte vi bevara föremålen 
så intakta som möjligt samtidigt som vi tyckte 
det var viktigt att få ett så stort prov som möjligt 
för att kunna se om föremålet var homogent el
ler heterogent uppbyggt, hur det var tillverkat och 
andra intressanta detaljer. En sådan kombinerad 
önskan går inte alltid att lösa på bästa sätt för båda 
så för vissa prover valde vi att inte göra tvärsnitt 
om vi lyckades få ett tämligen bra prov på annat 
sätt, med den effekten att analyskvaliteten i en
staka fall blev något försämrad.

Proven som togs representerar i de flesta fall 
tvärsnittsytor av fynden. De göts in i plast och 
sedan planslipades och polerades de. Sådana pole
rade tvärsnitt är en bra förutsättning för att kunna 
undersöka om eventuella sammansättningsskill- 
nader finns, till exempel om föremålets kärna har
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en sammansättning och ytskiktet en annan. En 
eventuell ytbeläggning kan vara primär - till ex
empel som dekoration - eller sekundär - till följd 
av nedbrytning. Några av fynden var för små för 
att kunna slipas och poleras. Dessa monterades 
utan polering. Det senare alternativet är inte helt 
optimalt för denna typ av analys men ger oss ändå 
en mycket god bild av både vilka ämnen som finns 
och vilka som saknas i dessa föremål och i vilken 
storleksordning de förekommer.

Metallograńsk analys
De polerade proven undersöktes i mikroskop. Det
ta moment är viktigt för att få en överblick över 
deras sammansättning och uppbyggnad. Denna 
metod visar om provet är homogent eller hetero
gent. Analysen är också ett steg på vägen för att 
välja vilka delar som ska studeras noggrannare och 
analyseras kemiskt.

Elektronmikrosond
Proven analyserades med hjälp av elektronmikro
sond (CAMECA SX50) vid Institutionen för Geo
vetenskaper, Uppsala universitet, av Hans Harry- 
son. Analyserna genomfördes med analysrutiner 
som är speciellt utarbetade för huvudbeståndsde
larna i kopparlegeringar (till exempel koppar, tenn 
och bly) och för att kunna analysera spårämnen som 
kan förväntas förekomma tillsammans med huvud
ämnena. För de flesta ämnen räcker det att någon 
eller några tiondels viktsprocent finns i materialet 
för att det ska kunna mätas med instrumentet.

I samband med analyserna tas också fotografier, 
huvudsakligen vid inställningen för ”back-scatte- 
red electrons” (BSE). På dessa foton framträder 
olika grundämnen på så sätt att ju tyngre de är 
desto ljusare blir bilden. Justeringar av nivåer kan 
även göras för att upptäcka mycket små samman- 
sättningsskillnader. Denna möjliga åtgärd utgör 
också en god vägledning för urvalet av analysom
råde. En utförligare beskrivning av analysmöjlig
heterna följer nedan.
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Analysdetaljer
Flera av fynden och proven som har analyserats är 
komplext uppbyggda, bland annat med ytskikt/ 
beläggningar av annat material. Av ytskikten finns 
endast mikrometertjocka zoner men dessa har i 
möjligaste mån analyserats separat. I några fall är 
bronserna uppbyggda av flera faser (normalt för 
brons) med varierande proportioner mellan de in
gående ämnena (främst koppar och tenn). För att 
analysera komplexa bronser med flera faser finns 
flera tillvägagångssätt med den använda metoden. 
Dels kan en yta, eller area, som täcker alla faser 
analyseras, dels kan en punkt i respektive fas ana
lyseras. När en areaanalys (i detta fall täckande en 
60x60 jum stor yta) görs får vi ett genomsnitts
värde på legeringens sammansättning, motsvaran
de en totalkemisk analys. När punkter (maximalt 
5 gm stora) analyseras får vi kunskap om samman
sättningen i respektive fas vilket kan vara fördel
aktigt för att se innehållet av spårämnen eftersom 
dess ofta koncentreras till den fas som har högst 
legeringshalt. Det innebär att även om spårämnet 
förekommer i små mängder totalt sett kan vi lät
tare upptäcka det i den mindre vanliga fasen och 
på så sätt kunna få mer kunskap om råvarusam- 
mansättning. Valet av area- och punktanalyser på
verkar också resultatet vad gäller innehållet av bly 
eftersom blydroppar är vanliga i koppar och kop
parlegeringar men de blandas (homogeniseras) 
inte i legeringen utan kvarstår som ”olösliga” 
droppar med någon eller några mikrometers stor
lek. I en areaanalys kan spår av dem ses men i 
punktanalyser av någon av de andra faserna ger de 
inget avtryck och vanligtvis är det svårt att analy
sera dem separat eftersom de är av samma stor
leksordning som analyspunkten. ■
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Benens vittnesbörd
Osteologisk analys av benmaterialet från Ryssgärdet

Bengt Wigh, t 2006

D
etta generellt mycket välbevarade ben
material daterat i huvudsak till bronsål
der bestod av närmare 35 kg ben (41.520 
fragment) uppdelat på drygt 1400 fyndposter. En 

majoritet av dessa ben var mycket fragmenterade 
varvid andelen fragment som varit möjliga att 
identifiera till art var låg och uppgick till 18,6 %. 
En stor andel av dessa oidentifierbara ben var 
brända eller hårt eldpåverkade. En anledning till 
den stora andelen små och oidentifierbara frag
ment är en mycket god och noggrann insamlings
teknik i fält, vilken inte alltid är möjlig på andra 
boplatser. Dessutom tycks bevaringsförhållanden 
på plats varit goda för även små benfragment. 
Kalkhaltiga kulturlager och lager med kalk har 
påträffats, framförallt på område B, vilket kan ha 
bidragit till benens goda bevaring.

Benmaterialet kommer främst från kulturlager 
och gropsystem. Inom undersökningsytan påträf
fades även ett mindre antal gravar med brända 
människoben. På boplatsen förekom även ben
samlingar eller bengropar med ben från hela kat
ter och svin. Kattfynden har tolkats som recenta 
lämningar och har därmed inte vidare analyserats 
i denna osteologiska analys. Bengropen med svin
ben (Ai5146) tycks däremot vara förhistorisk och 
kommer därför att diskuteras vidare nedan. En 
majoritet av de på boplatsen påträffade svinbenen 
kommer just från denna anläggning, vilket ger an
ledning till att särbehandla materialet från denna 
anläggning i vidare statistiska diskussioner.
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Osteologiska analysmetoder
Samtliga ben har om möjligt identifierats till art 
och benslag. I vissa fall har det enbart varit möjligt 
att avgöra om benet kommit från ett större husdjur 
varför vissa ben registrerats som nöt/häst. Dess
utom är det ofta mycket svårt att särskilja ben från 
får och get rent morfologiskt varav gruppen får/get 
även använts. De ben som inte gått att artbestäm
ma eller föras till någon av nyss nämnda grupper 
har betecknats som oidentifierat. I samband med 
identifieringen noterades även om benet varit på
verkad av eld, d.v.s. bränt eller obränt, slakt- eller 
gnagspår samt andra ovanligheter. Där det varit 
möjligt att göra en åldersbedömning av djurets ål
der har detta skett. Men på grund av materialets 
fragmenteringsgrad har endast noterats om djuret 
varit vuxet eller ungt vid slakttillfället baserat på 
förekomst eller avsaknad av sammanväxning av 
benändar. Åldersbedömning har då skett utifrån 
de data som presenterats av Silver (1969). I vissa 
fall har det även varit möjligt att göra en ålders
bedömning utifrån tandslitaget. En gradering av 
tandslitaget har skett utifrån Grants metod (1982) 
och kombinerats med åldersuppskattningar från 
Vretemark (1997). Där det varit möjligt har ben 
från fullvuxna individer mätts enligt de metoder 
som beskrivits av von den Driesch (1976). Ett fåtal 
könsbedömningar har varit möjlig och då främst 
av hörntänder av gris. Just hörntänderna uppvisar 
stora skillnader mellan könen i storlek och utseen
de vilket gör det möjligt att bedöma även relativt 
små fragment. Dessutom har det varit möjligt med
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en könsindelning efter formen på blygdbenet vid 
bäckenet hos vissa får.

Varje enskild art och benslag har tilldelats eget 
fyndnummer och vägts separat med en noggrann
het av 0,1 g. Samtliga resultat har registrerats i en 
Excel-databas för att sedan integreras i den befint
liga Intrasis-databasen för hela utgrävningen.

Arter Vikt (g) Fragment

Nöt 15097,9 2472

Häst 205,4 12

Nöt/häst 94,4 24

Svin 3540,9 1878

Får/get 2855 2308

Get 132,8 1

Hund 93,5 12

Katt 21,5 168

Hare 1,9 5

Björn 11,7 2

Mård 0,2 1

Vildsvin 6,5 1

Vattensork 33,7 91

Åkersork 0,2 2

Sork 3,6 22

Mus 1 11

Mus/sork 0,9 8

Människa 201,9 433

Gås 13,5 4

Tamhöns 1,3 1

Fågel 16,9 52

Abborre 0,5 3

Gädda 3,6 12

Gös 1,1 2

Karpfisk 12,2 78

Fisk 11,6 118

Oidentifierat 12371,9 33799

Totalt 34735,6 41520

Figur 214. Artfördelning efter vikt och fragment

Figure 214. Distribution of species according to 
weight and fragment.

Resultat
Resultatet av den osteologiska undersökningen re
dovisas i två olika kapitel, först utifrån den arkeo
logiska kontexten och då geografiskt uppdelat och 
efter anläggningstyper sedan artvis med en mer 
osteologisk diskussion.

En majoritet av de ben som gått att identifiera 
till art kommer från något av de tre husdjuren; 
nöt, svin eller får. I övrigt förekommer en mindre 
mängd andra husdjur såsom häst, get och hund. 
De fynd av katt som gjorts är troligen av recent ur
sprung. Jakt av fågel och däggdjur har skett tillika 
med fiske. Även enstaka gravar med människoben 
samt spridda lösfynd av människoben har påträf
fats (fig. 214). Som tidigare nämnts är generellt en 
relativt stor andel av benen oidentifierade vilket 
kan förklaras med en så pass stor andel brända 
mycket små fragment i materialet.

Materialet uppdelat efter 
arkeologisk kontext
I samband med den arkeologiska undersökningen 
av boplatsen vid Ryssgärdet delades området upp i 
8 olika utgrävningsytor benämnda A-H. Ytorna A 
och B låg på två separata kullar och de övriga ytor
na bestod av lägre liggande områden. Storleken 
på områdena skiljde sig åt liksom även mängden 
ben inom respektive yta (fig. 215). Yta H innehöll 
endast 1 oidentifierat ben och kommer därför inte 
vidare diskuteras.

En närmare analys av beninnehållet från de oli
ka områdena ser man att ytorna (A, B och F) med 
en tämligen stor mängd ben ger snarlika relativa 
fördelningar mellan de olika husdjursarterna (fig. 
214). Mängden nöt och får/get är tämligen lika stor 
tillika med den relativt låga andelen svin. Ytan E 
bör behandlas separat eftersom en klar majoritet 
av benen från denna yta påträffades i en grop med 
enbart svinben. Generellt sett så passar de relativa 
artfördelningarna mellan husdjuren väl in med 
andra samtida material såsom Apalle (Ericson m.fl. 
2003) och Skämsta (Jonsson 2002) med en andel 
på ca 40 % för nöt och får/get medan svinen varit 
tämligen lågt representerade. Jonsson (2002) för
klarar den låga andelen svin under bronsålder med
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Figur 215. A rtfördelning efter frag
ment och utgrävningsyta

Figure 215. Distribution ofspecies 
according fragment and excavated

Nöt 1110 899 2 93 91 276 1

Häst 3 6 1 2

Nöt/häst 6 18

Svin 77 136 18 1631 16

Får/get 898 694 53 118 60 473 12

Get 1

Hund 1 8 1 2

Katt 168

Hare 2 2 1

Björn 1 1

Mård 1

Vildsvin 1

Vattensork 14 69 8

Åkersork 2

Sork 2 19 1

Mus 1 9 1

Mus/sork 1 6 1

Människa 9 247 1 175 1

Gås 3 1

Tamhöns 1

Fågel 34 15 3

Abborre 3

Gädda 10 2

Gös 1 1

Karpfisk 74 3 1

Fisk 108 10

Oidentifierat 7201 20505 26 733 1150 4147 36

Totalt 9563 22652 249 964 3111 4931 49
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en förändring i skogarnas uppbyggnad. Ekbland
skogen ersattes mer och mer med granskog och en 
ökad mängd betesmark har setts i pollenanalyser. 
Först under järnålder ökar återigen lövskogen och 
därmed det naturliga habitater för svin.

När det gäller jaktvilt har ben från dessa djur 
(björn, mård och hare) i huvudsak påträffats inom 
ytorna A och B, de två kullarna. Ett harben kom
mer från yta E. Mycket tyder på att denna fördel
ning är slumpmässig och inte kopplad till ytornas 
karaktärer. Skulle benmängden ha varit större från 
de övriga ytorna skulle nog även där hittats jakt

vilt. Samma sak gäller nog för andelen fågel, fisk 
och smågnagarna. Detta diskuteras mer ingående i 
andra delar av volymen.

Förekomster av gravar inom ytorna B och E ger 
en större mängd människoben där. På de flesta 
förhistoriska boplatser brukar det påträffas sprid
da människoben, både brända och obrända. Möj
liga orsaker till dessa fynd kommer att diskuteras 
nedan i kommande kapitel.

Den relativa mängden brända och obrända ben 
skiljer sig markant mellan de olika grävytorna (fig. 
217). De båda kullarna, ytorna A och B uppvisar en
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100%

Yta B Yta C YtaD YtaF Yta GYta A
(n=2088) (n=1735) (n=55) (n=230) (n=1784) (=765) (n=13)

Q Får/get

□ Svin

□ Häst 

■ Nöt

Figur 216. Husdjursfördelningen inom de olika arkeologiska grävytorna. Observera att inom yta E påträffades en 
grop med ett mycket stort antal svinben, lóię fragment, vilket ger en skev bild vid en direkt jämförelse med övriga ytor.

Figure 216. Distribution ofdomestic animals within the archaeologically excavated areas. Note that area E con
tained a pit in which a very large number of bones, 1619 fragments, were found. When this is compared to other areas, 
the results will be inconsistent.

tydlig övervikt för brända ben jämfört med övriga 
ytor. Och inom yta B var mer närmare 60 % av be
nen brända att jämföra med lagren från ytorna C-F 
vilka innehöll knappt 7-17 % brända ben.

Vad beror då dessa tydliga skillnader på? Det 
finns troligen ett flertal olika förklaringar. En möj
lighet är att man på kullarna i större utsträckning

har haft härdar eller bål tända, av kultiska eller 
praktiska skäl. Benen kan då avsiktligt ha placerats 
i bålet som offer eller som sopförbränning. Vissa 
inslag i de arkeologiska kontexterna och fynden 
från området tyder på att kulle B använts i viss ut- 
räckning åt mer ceremoniella ändamål. De brän
da benen skulle då kunna vara rester efter offer.

Totalt

Yta G

Yta E
■ Andel brända ben

YtaD

Yta C

Yta B

Yta A

Figur 217 Den relativa mängden brända ben inom respektive grävyta. Yta G innehåller endast 4 9 ben varför 
resultatet bör behandlas med försiktighet.

Figure 217. The relative amount of bone within each excavated area respectively. Area G contains only 49 bones, 
and the results should consequently be treated with caution.
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Yta A Yta B

Jämför man artfördelningen mellan det obrända 
materialet och det brända så ser man att andelen 
får/get tenderar att vara högre i det brända ma
terialet, men i övrigt är resultaten snarlika (hg. 
216 och 218). Att andelen får/get är något högre i 
brända materialet är snarare en tafonomisk fråga. 
Små ben är generellt lättare att identifiera efter 
förbränning. Det går alltså inte se om någon djur
art bränts i större utsträckning jämfört med någon 
annan art, vilket var vanligt i andra kulturer, så
som under antiken när offer av får och lamm var 
mycket vanligare jämfört med andra djuroffer.

Det är intressant att påpeka är att på B-kullen 
kommer kremerade människoben också i boplats
sammanhang. Kanske kan man dra paralleller mel-

Matrester Slaktavfall
Overarmsben Kranium

Armbågsben + strål ben Mellanhandsben + hand- 
rotsben

Skulderblad + bäcken + 
korsben

Mellanfotsben + fotrotsben

Lårben Phalanger + sesamben

Knäskål + skenben + vadben Svanskotor (mindre djur)

Atlas- + axiskotor + bröstben

Bröst- + länd kotor

Svanskotor (större djur)

I- IGUR 219. Benslag tillhörande matrester respektive 
slaktavfall.
Figure 219. Type of bone in food and slaughter re fuse 
respectively.

Figur 218. Artfördelning inom ytorna A ochB 
utifrån brända ben.

Figure 218. Distribution of species within 
areas A and B, based on burnt bone.

EB Hund

■ Får/get 

□ Svin

■ Nöt/häst

■ Nöt

lan kremering av människa och djuroffer. Dessutom 
kändes det i fält som att bevaringsförhållandena för 
de obrända benen i A20511 var mycket goda, något 
som egentligen borde ha gett de obrända benen en 
fördel framför de brända. Med andra ord andelen 
brända ben är än mer anmärkningsvärd.

Ytterligare en studie man kan göra för att belysa 
de olika ytornas praktiska funktioner är en studie 
av förhållandet mellan matrester kontra slaktav
fall. Skillnader i deponering av benavfallet skulle 
kunna visa medvetna och planerade slakt- respek
tive matlagningsytor. Som slaktavfall har räknats 
ben från de köttfattiga delarna av djuren och ben 
från köttrika delar har förts till gruppen matrester 
(hg. 219). Samtidigt bör man beakta att troligen 
varje del av djuren kom till användning i samband 
med slakt. Ingen del kunde avvaras eller slängas 
bort i onödan. Vissa kroppsdelar som vi idag inte 
normalt äter kan då ha ingått i födan, såsom hjär
na, klövar och svans.

Jämförelsen mellan de olika ytorna visar på två 
grupperingar, en med mer än 40 % matrester och 
en grupp med ca 20-25 % matrester (hg. 219). Till 
den förstnämnda gruppen kan ytorna B och F fö
ras och ytorna A, D och E till den senare. Ytorna 
C och G har inte tagits med vid denna jämförelse 
eftersom materialet var alldeles för litet. De så 
pass stora skillnaderna mellan ytorna kan tyda på 
att slakt har skett främst inom ytorna A, D och 
E, medan inom ytorna B och F har man ägnat sig 
mer åt matlagning och konsumtion.
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Figur 220.Den relativa fördel
ningen av ben från matrester inom 
respektive grävyta.

Figure 220. Relative distribution 
of bone from food refuse within each 
excavated area.

Yta A Yta B Yta D Yta E Yta F

Jämförelse mellan olika typer av 
arkeologiska kontexter

Kultu rlagr en Al 3303 jämfört m ed 
A20511 och de två husen 9 och 11
Som första kontexter att jämföra har två olika kul
turlager valts; A13303 från A-området och A20511 
från B-området, samt benmaterial från husen 11 
(yta A) och 9 (yta B). Som synes i figur 221 så är 
artfördelningen i de två kulturlagren tämligen lika 
när det gäller husdjuren. Det som skiljer dem åt 
markant är andelen fågel, fisk och smågnagare. 
Anläggning 13303 har en mycket större andel få
gel- och fiskben, medan anläggning 20511 innehål
ler en mycket större mängd smågnagare. Eftersom 
båda anläggningarna uppenbarligen innehållit 
småben så tycks inte skillnaden vara tafonomisk, 
möjligen om smågnagarna skulle ha grävts sig ned 
i kulturlagren under senare perioder. Då skulle 
skillnaden kunna bero på sämre bevaringsförhål- 
lande för småben inom A20511. Intrycket i fält 
var dock att bevaringsförhållandena i A20511 var 
mycket goda för obrända ben. Det ska då påpekas 
att fisk och fågel förekommer även i A20511. Det 
tycks alltså finnas en viss skillnad i kulturlagrens 
beninnehåll. Tidigare jämförelser (se ovan) har vi
sat en större mängd slaktavfall inom yta A jämfört 
med yta B. Möjligen skulle fisk- och fågelbenen 
vara rester av slakt. Vattensorkar och möss kan 
ha bättre uppskattat närheten till bostadshus och

därmed trivts bättre inom yta B. En annan teori 
kan vara att dessa smågnagare, som även då måste 
ha ansetts vara skadedjur, kan ha blivit dödade i 
större andel i närheten av där människorna vista
des och därmed även deponerats inom dessa ytor. 
Smågnagarna som levde i utkanten av boplatsen 
eller på områden där få människor bodde skulle 
då ha en större chans att överleva och dö natur
ligt på mer avskilda platser. Helt uteslutet är det 
inte heller att pälsarna från smågnagarna betingat 
visst värde och fynden av ben från dessa djur skulle 
kunna vara rester efter en pälshantering på plats. 
Exempel på flådda vattensorkar finns ifrån sten
ålderboplatser i Danmark (Hårding & Åkermark 
Kraft 1997:65). En vattensork sägs ge en mycket 
mjuk pälsbit i storlek av en A4-sida. Benmateri
alen från de två husen är mer knapphändigt, re
lativt få ben har varit möjliga att artbestämma. 
Det gör resultatet svårtolkat. Det tycks som om 
andelen får/getben dock varit större inom husen. 
Vilket kan bero på att större ben slängts ut från 
husen i större utsträckning, medan enstaka små 
identifierbara ben missats i hanteringen. Ande
len oidentifierbara ben i huslagren är större än i 
kulturlagren utanför dessutom är medelvikten per 
benfragment påtagligt lägre i husen jämfört med 
kulturlagren. Även detta tyder på att en avsiktlig 
bortstädning av större synliga ben skett. Dessa kan 
ha hamnat i lagren utanför husen.

Människobenen som påträffades inom de två
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Arter A13303 A20511 Hus 11 Hus 9

Nöt 832 827 23 1

Häst 6

Nöt/häst 6 18

Svin 72 133 3

Får/get 630 648 30 6

Get

Hund 7

Katt

Hare 2 2

Björn 1 1

Mård 1

Vildsvin 1

Vattensork 14 67 2

Åkersork 2

Sork 2 19

Mus 1 9

Mus/sork 1 6

Människa 1 1

Gås 3 1

Tamhöns 1

Fågel 34 15

Abborre 3

Gädda 10 2

Gös 1 1

Karpfisk 74 3

Fisk 108 10

Summa identifierat 1799 1777 56 9

Oidentifierat 5684 17896 413 191

Totalt 7483 19673 469 200
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Nöt 1659 259 60

Häst 6 1

Nöt/häst 24

Svin 205 13 17

Får/get 1278 307 133

Get 1

Hund 7 1

Katt

Hare 4 1

Björn 2

Mård 1

Vildsvin 1

Vattensork 81 8

Åkersork 2

Sork 21 1

Mus 10 1

Mus/sork 7 1

Människa 2 1 1

Gås 4

Tamhöns 1

Fågel 49 3

Abborre 3

Gädda 12

Gös 2

Karpfisk 77 1

Fisk 118

Summa identifierat 3576 598 212

Oidentifierat 23580 3716 574

Totalt 27156 4314 786

Figur 221. Artfördelningen iAi]]oj ock A2C511.

Figure 221. Distribution ofspecies in features A13303 
and A20511.

Figur 222. Artfördelningen i de olika kontexterna

Figure 222. Distribution of species in the different 
contexts.

berörda kulturlager är troligen slumpmässiga 
fynd. Det rör sig om mycket sliten hörntand 
(molar) samt ett bränt. Tanden kan mycket väl 
vara medvetet utdragen och tandens ägare levt 
vidare. Skalltaket däremot måste härröra från en

begravning eller en begravningsceremoni.
Andelen brända ben är drygt 53 % i kultur lagret 

från yta B och drygt 30 % från yta A. Dessa resultat 
stämmer tämligen väl in i bilden för hela ytan A res
pektive B. Att de brända benen överväger inne i hu
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sen kan även bero på bevaringsförhållandena efter 
kulturlagren i dessa två hus var moränbaserade och 
inte alls lika feta som de i sluttningarna nedanför.

Kulturlager, gropsystem 
gropar och skärvstenshögar 
jämförda med varandra
Eftersom andelen husdjur i de nyss nämnda två 
kulturlager är så pass identiska kan man vid andra 
jämförelser slå dem samman för att få ett större sta
tistiskt underlag. En intressant jämförelse är om det 
föreligger några likheter eller skillnader i benmate
rialen från kulturlagren, gropsystemen och skärv- 
stenshögarna inom den undersökta boplatsen. De 
kulturlager som använts i denna jämförelse är de två 
ovannämnda lagren. Med gropsystem avses tre om
råden med ett antal gropar inom boplatsytorna D 
(A18856), E (A36092) och F (A19830). Skärvstens- 
högarna som här använts är A357, A379 och A802. 
Det rör sig alltså om tre helt olika typer av arkeo
logiska kontexter och därmed även troligen tre helt 
separata användningsområden under bronsåldern 
som nu ska jämföras (fig. 223). Eftersom andelen

identifierade ben från skärvstenhögarna är så pass 
liten får man vara något försiktig med allt för stora 
tolkningar av detta material.

Om man tittar närmare på de relativa fördel
ningarna av de olika husdjuren från de tre olika 
kontexterna ser man stora skillnader mellan kon
texterna. I kulturlagren är andelen nöt som störst, 
medan i gropsystemen och skärvstenshögarna är 
andelen får/get störst. Andelen svin är mer likartad 
i de olika kontexterna. Skillnaderna i de olika kon
texternas relativa beninnehåll kan nog förklaras 
med kontexternas naturliga funktion och struk
tur. I lager såsom kulturlager med relativ snabb 
överlagring och mjuk omgivning har nog de större 
benen störst chans att bevaras. I en skärvstenshög 
med vassa och hårda stenar så har nog nötbenen 
snabbare krossats till oidentifierbarhet, medan får/ 
getbenen klarat sig bättre. Men det skall naturligt
vis inte uteslutas att beninnehållet speglar ett verk
ligt avsiktligt deponeringssystem. Får eller delar av 
får är till exempel tämligen vanliga som offergå
vor i gravar redan under äldre järnålder (Sigvallius 
1994). Skärvstenshögarna kan ha haft en betydan
de kultisk funktion där fårkött lagts eller till och

Figur 223. Fördelningen av husdjur i de olika undersökta kontexterna. 
Figure 223. Distribution ofdomestic animals in the various excavated contexts
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med offrats. Som jämförelse kan nämnas det något 
yngre skärvstenshögsmaterialet från Sneden, Lits- 
lena sn, Uppland daterat till 500f.Kr.-400 e.Kr. 
Där är nöt helt dominerande i samtliga undersökta 
skärvstenshögar med en relativ andel av nötben 
på över 80 % i samtliga anläggningar (Hårding & 
Åkermark-Kraft 1997:63). En slutlig tolkning av 
dessa skillnader lämnas till framtida forskning på 
en större samling benmaterial.

Brända eller obrända ben 
i de olika kontexterna

Som tidigare konstaterats så skiljer sig de två un
dersökta kulturlagren mycket åt när det gäller 
mängden brända och obrända ben. Det tycks sna
rare vara beroende av var på boplatsytan anlägg
ningen kommer ifrån snarare än anläggningstyp 
som styrt andelen brända respektive obrända ben.

Benens medelvikter
För att få reda på mer kring hanteringen av ben
avfall på boplatsen har även medelvikten på ben
fragmenten för de olika anläggningstyperna samt 
utgrävningsytorna beräknats (hg. 224, 225). Som 
tidigare konstaterats så är medelvikten på de ben 
som påträffats i lager inom hus 9 och 11 betydligt 
lägre än den på ben påträffade i kulturlager utanför 
husen (fig. 224). Även medelvikten på benen från 
skärvstenshögarna är betydligt lägre än den på ben 
från de övriga anläggningstyper.

När det gäller benmedelvikterna inom de oli
ka arkeologiska ytorna ser man att medelvikten 
varierar från 0,19g upp till 1,27g, frånsett yta H 
som endast innehöll ett ben (tabell 225). När det 
gällde artfördelningen så syns en klar likhet mel
lan ytorna A, B och F, vilket även sammanfaller 
med medelvikten inom dessa ytor. Fikheterna kan 
vara slumpmässiga och an bero på att samma an
del husdjur förekommer inom dessa ytor, eller så 
kan det tyda på en likhet i hanteringen av ben
avfallet. Vissa paralleller syns även i förhållandet 
med matrester inom ytorna B och F, som både 
innehöll generellt en högre andel ben från köttri
ka regioner jämfört med materialen från de övriga 
ytorna. Dock finns inga likheter i andelen brända 
ben inom ytorna A, B och F.

De identifierade djurarterna
Materialet innehöll i huvudsak de husdjursarter 
som normalt brukar påträffas på förhistoriska 
boplatser: nöt, häst, svin, får, get och hund. Pro
portionerna mellan dessa arter brukar dock skifta 
mellan boplatser och tidsepoker, vilket kommer 
att diskuteras i kommande kapitel. En annan fak
tor som skiljer boplatser åt är husdjurens storlek 
och slaktålder. Storlekar och utseende är beroende 
av avel och varifrån djuren kommit (import eller 
egen uppfödning). Avel på djur har skett alltifrån 
den första domesticeringen för att optimera och

Benmedelvikter
A13303 A20511 Hus 11 Hus 9 Gropsystem Skärvstenshögar

0,91g 0,85g 0,23g 0,52g 1,08g 0,36g

Figur 224. Benmedelvikter per anläggningstyp 
Figure 224. Average bone weight per feature type.

Figur 225. Benmedelviktper utgrävningsyta 
Figure 225. Average bone weight per excavated area.
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Sammanväxningstidpunkt för nötkreatur efter Silver (1969)
Tidiga, fuserade 9-18 mån Mellan, fuserade 2-3 år Sena, fuserade 3V2-4 år Mvcket sena 4-8 år

Överarmsben, distal Mellanhandsben, distal Överarmsben, proximal Kotor, epifysplattor

Strålben, proximal Skenben, distal Strålben, distal

Phalanx I + Il Mellanfotsben, distal Lårben, proximal

Lårben, distal

Skenben, proximal

Halben

Armbågsben, proximal

Figur 22Ó. Benslagsuppdelning efter sammanväxningstidpunkt för nöt 

Figure 226. Distribution of bone types according to time of bone fusion for cattle.

anpassa husdjurbeståndet för de lokala förhållan
dena och inriktningen på djurhållningen (Clut- 
ton-Brock 1987). Generellt brukar man beskriva 
utvecklingen av nöt, svin, får och get som att de 
med tiden blev allt mindre för att efter medeltiden 
återigen öka i storlek. Det innebär att husdjuren 
under bronsåldern, till vilken denna boplats da
terad, var tämligen välväxta jämfört med senare 
perioder. Dock är jämförelsematerialen tämligen 
få för stenåldern och äldre järnåldern. Oftast före
kommer endast enstaka användbara mätdata från 
respektive boplats. Däremot så har senare tiders 
utgrävningar gett allt större grunddata för hus
djurens storlek under yngre järnålder och medel
tid. Från bronsålder finns det stora och välbeva- 
rade benmaterialet från Apalle i Uppland (Ericson 
m.fl.2003). I detta kapitel kommer en jämförande 
studie att genomföras, dels med samtida material 
men även med yngre material för att se om den 
nyss beskrivna teorin stämmer. Storleksbedöm- 
ningarna bygger i huvudsak på mätningar av en
skilda ben från fullvuxna individer. Materialet 
från Ryssgärdet innehöll ett antal sådana mätbara 
ben, vilka nu kan användas för denna studie.

Nötkreaturen (Bos taurus)
Totalt påträffades 2472 ben från nöt. Det innebär 
att nötkreatur var den vanligaste påträffade djurar
ten i Ryssgärdetmaterialet. Andelen får/getben är 
tämligen likartad men eftersom ett nöt ger en så 
pass mycket högre mängd kött vid slakt innebär det 
att nötkött varit utan tvekan den mest konsume

rade köttråvaran. Beräkningar visar på att ett nöt
kreatur gav cirka 3 gånger mer kött än ett fullvuxet 
får (Broberg 1990:109), vilket då skulle betyda att 
nötkött var mer än tre gånger vanligare i kosten.

Åldersfördelningen bland nötkreaturen 
En majoritet av de påträffade nötbenen gick inte 
att direkt avgöra om de kom från unga eller full
vuxna individer. Men ett mindre antal ben samt 
underkäkar var möjliga att åldersindela. Med be
nen kan man, utifrån om en sammanväxning av 
benändarna skett eller inte, få ett åldersvärde som 
säger om individen var äldre än eller yngre än en 
viss kronologisk ålder. Olika benslag och även 
olika delar av benslagen växer ihop vid olika tid
punkter (fig. 226). Dessutom är det möjligt uti
från benets storlek och struktur se om det kom
mer från ett mycket ungt eller till och med ofött 
djur (neo-eller prenatala individer).

Med tandslitagestudier är det möjligt att göra 
en relativ åldersfördelning, däremot kan det vara 
vanskligt att koppla dessa värden till absoluta åld
rar eftersom föda, kön och ras påverkas slitaget på 
tänderna. Men här har ändå tandslitagepoängen 
kopplats till absoluta åldrar som tagits fram för 
yngre material (Vretemark 1997). Detta för att få 
en ungefärlig åldersindelning även om den aldrig 
kan bli exakt.

Utifrån bensammanväxningsdata och tandslita- 
gevärden tycks inga nötkreatur hållits efter 8 års 
ålder. Ålderbedömningarna visar även på att de 
flesta djur slaktats innan fullvuxen ålder, d.v.s. före
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80% ■

60% -

40% -

20% -

0% r
Yngre än? år Yngre än 1? år Yngre än 3 år Yngre än 4 år Yngre än 8 år

Figur 227. Åldersfördelningen för nötkreatur efter bensammanväxning (n=$6). 
Figure 227. Age distribution ofcattle according to bone fusion.

4 års ålder. Det skulle kunna indikera att djurhåll
ningen varit mer inriktad på köttproduktion sna
rare än mjölkproduktion. Vid en mer köttinriktad 
produktion väljer man att slakta av djuren när de 
nått en optimal slaktvikt i förhållande till foder
ekonomi, vilket innebär att djuren slaktats vid 2-3 
års ålder. Även en stor utslaktning av spädkalvar 
tycks ha ägt rum, närmare 20 % av de åldersbe- 
dömda benen kommer från så pass unga indivi
der. Skulle mjölkproduktion ha varit den främsta 
inriktningen skulle det ha funnits en betydligt 
större andel fullvuxna individer i materialet. An

delen fullvuxna individer skulle då ha kunnat 
uppgå till 60-70 % av de påträffade djuren (Wigh 
2001). Dessutom skulle en majoritet av dessa full
vuxna djur ha varit kor, vilket inte tycks vara fallet 
här (se nedan). Nu måste åldersbedömningar av 
nötkreaturen från Ryssgärdet anses något osäkra 
eftersom grundmaterialet är så pass litet för att 
säkra slutsatser skall kunna dras.

Könsbedömningar
Endast ett bäckenben var så pass bevarat att det 
kunde könsbedömas utifrån de morfologiska ka-

5

0-6p, <? år 7-16p, ?-1 ? år 17-29p, 1 ?-2? år 30-38p, 2?-4 år 39-41p, 4-8 år

Figur 228. Åldersfördelningen för nötkreatur baserad på tandslitage. Poäng utifrån Grants metod (1982) ock ålder 
efter Vretemark (1997).

Figure 228. Age distribution of cattle based on dental wear. Points according to Grant's method (1982), age ac
cording to Vretemark (1997).
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raktärerna. Det tycks ha kommit från en tjur el
ler oxe. Det har inte varit möjligt med en närmare 
bedömning. En hornkvicke har utifrån måttet på 
basomkretsen bedömts komma från en liten tjur 
(jfr. Ericson m.fl. 2003:266).

Storleksbedömningar
Det har varit möjligt att genomföra mätningar på 
17 olika nötkreaturben och tänder. Främst är det 
den innersta molaren i underkäken som tycks be
varas bäst och mått på denna tand är också täm
ligen bra för relativa uppskattningar av storlekar 
och storleksförändringar. I detta material ingår sex 
olika sådana tänder. Storleksvariationerna på dessa 
tänder är små, vilket indikerat en relativt homogen 
population av nötkreatur på plats. Storleksmäs- 
sigt faller storlekarna på, till exempel, två mellan- 
fotsben väl in med de från den samtida boplatsen 
Apalle (Ericson m.fl. 2003:267). Att beräkna lev- 
nadsstorleken på nötkreaturen i Ryssgärdet är svår 
eftersom materialet är litet och könstillhörighet är 
inte känd. Men en uppskattning utifrån jämförelser 
med andra större material visar på en möjlig mank- 
höjd på 105-120 cm, med variationer beroende på 
kön eller kastrering (jfr. Boessneck m.fl. 1979; Eric
son m.fl. 2003; Vretemark 1997; Wigh 2001).

Hästar (Equus caballus)
Endast ett fåtal hästben har påträffats i detta 
material. Totalt rör det sig om fyra ben och åtta 
tänder från häst som identifierats. Enstaka häst
ben brukar förekomma på de flesta boplatser och 
troligen har hästkött ingått i födan till viss del 
(Strid 1999). Tydligt är att hästkött inte varit av 
någon betydelse för proteintillskottet på boplat
sen vid Ryssgärdet. Däremot är det inte uteslutet 
att hästkött ingått i olika religiösa måltider och 
seder på plats. Från järnåldern och medeltiden 
finns åtskilliga beskrivningar och fynd som visar 
på detta bruk av hästkött (Wigh 1989). Häst var 
också vanligt offerdjur under senare perioder och 
obrända hästtänder förekommer ofta på eller i de 
yttre lagren till gravar från järnåldern och är då 
troligen rester efter offer eller religiösa ceremonier 
(Wigh 1989; Burman 1991). Eftersom materialet 
är så pass knapphändigt är det mycket vanskligt
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att uttala sig om storlekar och åldersfördelningar. 
En av tänderna har bedömts tillhöra ett ungt djur. 
Inga mätningar har skett på hästben.

Nöt eller häst
Utav de påträffade fragmenten så var det inte möj
ligt att helt artbestämma 24 fragment från stora 
däggdjur. Dessa har ansetts tillhöra antingen häst 
eller nöt, men sannolikheten är mycket stor att 
samtliga härrör från nöt då denna art är så pass 
mycket vanligare än häst. Ett av dessa nöt/häst
fragment påträffades i en grop som daterats till 
senneolitikum. Häst var vid denna tid tämligen 
sällsynt i Sverige (Lepiksaar 1987:18; Ericson m.fl. 
2003:282).

Vildsvin (Susscrofa) och 
Svin (Susscrofa dom.)
Tamsvinet härstammar från det vanliga vildsvinet 
som under stenåldern var rikligt förekommande i 
Sverige. Troligen har tamsvinet förts in i landet 
utifrån och inte domesticerats på plats. Under 
främst stenålder och bronsålder var det vanligt att 
de tama svinen fick löpa tämligen fritt kring bo
platsen, varvid korsningar mellan vilda och tama 
svin ofta förekom. Detta innebar att storleken 
på svinen under dessa perioder inte minskade i 
samma takt som andra husdjurs, såsom nötkrea
turens (Jonsson 1986, Lepiksaar 1987:20). Bland
ningarna av vilda och tama svin innebär en stor 
svårighet att osteologiskt bedöma om benfynd 
från stenåldersboplatser är från tama eller vilda 
svin, eftersom benen har snarlika storlekar och 
morfologiska karaktärer (Rowley-Conwy 1995). 
Först under järnåldern syns en påtaglig minskning 
i svinstorlekarna och en uppdelning av benen av 
vilda och tama svin blir lättare. I detta material 
är dock tamsvinen så pass små att det är mycket 
tydligt att det inte är vildsvin. Orsaken till en stor- 
leksminskning kan vara en medveten avel till följd 
av försämring av klimat som krävde ställning av 
svinen under vintern (Lepiksaar 1987:20). När 
tamsvinen var som storleksmässigt minst under 
medeltiden tycks endast enstaka vildsvin funnits 
kvar i Sverige (Lepiksaar 1987:20).
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I detta material från Ryssgärdet har ett tand
fragment påträffats som med stor sannolikhet 
kom från ett vildsvin (F11197). I övrigt så är samt
liga identifierade svinben av tamsvin. Totalt har 
1878 ben identifierats till svin. I stor andel av des
sa, 1619 fragment, påträffades samlade i en grop 
(A15146). Det innebär generellt att svin inte var så 
vanligt på boplatsen. Både nöt och får/get var när
mare 10 gånger vanligare. Gropen med svinben 
innehöll minst sex mer eller mindre kompletta 
unga individer i olika åldrar. Den yngsta indivi
den har bedömts ha varit nyfödd och de övriga i 
åldern 1-3 år. Vad denna grop har fyllt för funktion 
är svårt att sia om, möjligen är det någon form av 
offer eller kulthandling som ligger bakom denna 
deponering. Det skulle också kunna vara rester ef
ter någon tillagning eftersom t.ex. köttfattiga delar 
såsom kranier är underrepresenterade. Men inga 
liknande gropar har påträffats i området vilket gör 
det mindre sannolikt att det skulle vara tecken på 
”vanlig” matlagning och sophantering.

Åldersfördelning
Generellt brukar svin slaktas innan fullvuxen ålder. 
En orsak är att det inte behövs många avelsdjur för 
att hålla en population uppe. Varje sugga kan ge 8-14 
kultingar i varje kull (Lepiksaar 1987:19). Könsmog
nad nås också relativt tidigt och djuren kan få ungar 
redan innan skelettet är fullvuxet. En annan faktor 
är att svin brukar uppnå optimal slaktvikt redan vid 
2-3 års ålder, också det innan full bensammanväx- 
ning ägt rum. Det är alltså inte ekonomiskt att hålla

en allt för stor population av gamla svin. Det är inte 
heller helt omöjligt att äldre och då stora djur kunde 
ha inneburit en viss risk för befolkningen eftersom 
inblandning av vildsvin i tamsvinsgenerna under 
bronsåldern fortfarande var tämligen hög. Vildsvin 
anses vara mycket mer aggressiva än rena tamsvin. 
Åldersgrupperna för bensammanväxning har delats 
upp enligt figur 229.

Studerar man åldersfördelningen efter bensam
manväxning ser man tydligt att samtliga svin slak
tats innan 3 x/i års ålder. Den stora utslaktningen 
av djur har skett mellan id/i-rf/i års ålder (fig. 230). 
Vilket stämmer väl med vad man kan förvänta sig 
på en förhistorisk boplats.

Endast två underkäkar har kunnat användas för 
en tandslitagestudie. De kom från ett svin i åldern 
($-9 månader och det andra från ett cirka 1-2 år 
gammalt svin.

Könsbedömningar
När det gäller svin är den enda metoden som an
vänds en bedömning av hörntänder, vilka skil
jer sig markant åt mellan könen (Payne och Bull 
1988:32). Övriga benslag uppvisar inga köns
skillnader, varken i storlek eller i form (Becker 
i98o:28ff.). I detta material påträffades 6 hörn
tänder från galtar och 2 från troliga suggor. Vanli
gen brukar andelen galtar vara större eller mycket 
större i ett förhistoriskt benmaterial. Det är tro
ligen resultatet av att galtarnas tänder är större, 
bevaras bättre och därmed är lättare att känna igen 
även efter fragmentering.

Sammanväxningstidpunkt för svin efter Silver (1969)

Tidiga, fuserade ca 1 år Mellan I fuserade 1 -2 år Mellan II fuserade 2-2V2 år Sena fuserade 2V2SV2 år

Overarmsben, distal Mellanhandsben, distal Mellanfotsben, distal Överarmsben, proximal

Strålben, proximal Skenben, distal Vadben, distal Armbågsben, proximal

Phalanx II Phalanx I Halben, tuber Armsbågsben, distal

Strålben, distal

Lårben, proximal

Lårben, distal

Skenben, proximal

Vadben, proximal

Figur 229. Benslagsuppdelning efter sammanväxningstidpunkt för svin 

Figure 229. Distribution ofbone types according to time of fusion for swine.
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Figur 230. Åldersfördelning efter bensammanväxning hos svin (n=;y). 

Figure 230. Age distribution ofswine according to bone fusion.

Storleksbedömningar
Eftersom i stort sett samtliga påträffade svinben 
kommer från osteologiskt icke-fullvuxna individer 
är det svårt att göra korrekta storleksbedömningar 
av svinen i Ryssgärdet. Det optimala är att mäta ben 
från fullvuxna djur. Rullbenen (tali) tillhör de ben 
som ofta är väl bevarade på arkeologiska utgräv
ningar och därmed mätbara. Trots att det kan vara 
svårt att bedöma exakt ålder på språngbenen så har 
det visat sig att dessa växer mest under tidig ålder 
och tillväxten sker sedan mycket långsamt. De kan 
därför användas vid metriska analyser (Payne och 
Bull 1988:32). I detta material påträffades ett rull- 
ben som var mätbart. Måttet på detta ben var något 
mindre än bronsålderssvinen från Apalle (Ericson 
m.fl. 2oo3:27yff.). En mankhöjdsberäkning efter 
Teichert (1969) ger en mankhöjd på cirka 76 cm. 
Svinen i Apalle har beräknats till 85-90 cm (Eric
son m.fl. 2003:279). Men materialet från Ryssgär
det är litet och vidare fynd skulle ha kunnat ge en 
annan storleksuppskattning. Det föreligger dock 
en del andra mått, men jämförelsematerial saknas 
för dessa benslag och denna tid. Men en jämfö
relse med det vikingatida materialet från Birka vi
sar på samtliga mätta svinben från Ryssgärdet var 
lika stora eller större än det största svinen i Birka 
(Wigh 200i:iÖ4f.). I Birka har de största svinens 
mankhöjd beräknats till 82 cm (Wigh 2001:83). 
Det innebär att svinen i Ryssgärdet trots allt kan ha 
varit av samma storlek som de från Apalle.

Får {Ovisaries) och 
Get {Capra hircus)
Det finns många svårigheter med att skilja benen 
från får och get från varandra. I samband med 
analysen blev endast de absolut säkert identifie
rade benen förda till respektive art, övriga fördes 
till gruppen får/get. Men en majoritet av benen 
i gruppen får/get kommer med stor sannolikhet 
från får, dock saknas en absolut identifikation. De 
benslag som anses tämligen artkaraktäristiska är 
främst kranium med eller utan hornkvicke, mel
lanhands- och mellanfotsben, språngben och dis- 
tala tåleden. Dessutom är underkäkar från yngre 
individer lätta att artbestämma då innersta mjölk
tanden (pd 4) skiljer sig tydligt mellan får och get 
(se t.ex. Vretemark 1997:78). I detta material var 
endast en hornkvicke från en bock (fnri92i) möj
lig att artbestämma med säkerhet.

Får/get-gruppen var den näst vanligaste 
artgruppen i detta material med 2308 identifiera
de fragment. Som tidigare diskuterats så stod dock 
nötkreaturen för en stor del av köttfödan på plats. 
Varje slaktat får har troligen endast gett en tred
jedel kött mot ett slaktat nöt. Så även om antalet 
fragment och troligen även antal slaktade djur är 
likartad mellan grupperna nöt och får/get så har 
får/get-kött haft helt klart underordnad betydelse 
för den dagliga kosten.
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Åldersfördelning
Åldersfördelningen i denna grupp visar dels hur 
djurhållningen varit organiserad och dels dess in
riktning. Som med övriga husdjur så är det ben- 
sammanväxningar och tandslitage som studerats.

Liksom med svin tycks endast ett fåtal eller inga 
fullvuxna djur av får och getter sparats för avel el
ler annan produktion. Troligen har det förekom
mit ett antal fullvuxna får och getter på plats men 
dessa har inte gett utslag i benmaterialen. Däremot 
förekommer minst ett par gamla får i tandmate
rialet i ålder 4-6 år. Dessutom förekommer det ett 
får i åldern 2-4 år samt två årsgamla lamm. Ål
dersfördelningen i Ryssgärdet är snarlik den som 
konstaterats för det större materialet från Apalle 
(Ericson m.fl. 2003:272f.). Där har man kunnat 
konstatera att köttproduktion varit av störst be

tydelse eftersom få djur sparats till högre ålder, 
vilket vore fallet om ullproduktion varit av störst 
betydelse. Skulle en renodlad mejeriproduktion ha 
förekommit skulle man ha sett en stor utslaktning 
av mycket unga lamm/killingar. En inriktning på 
köttproduktion har alltså troligen varit den som 
styrt slaktmönstret i Ryssgärdet. Vid denna tid så 
förekom nog inte några så hårt styrda djurhåll
ningar att inte mjölken eller ullen tagits tillvara 
också regelbundet förutom köttet.

Könsbedömningar
Två bäckenben var så pass bevarade att det var 
möjligt att uppskatta kön på dem. Ett bäckenben 
kom från en bagge/bock och det andra från en 
tacka/get. Så någon närmare tolkning av könsför
delningarna är inte möjlig. Men om teorin om att 
köttproduktion varit viktigast så har en mer styrd

Sammanväxningstidpunkt för får efter Silver (1969)
Tidiga fuserade ca 10 mån Mellan I fuserade 1 -2år Mellan II fuserade 2-3 år Sena fuserade 3-31/2 år

Overarmsben, distal Mellanhandsben, distal Armbågsben, proximal Overarmsben, proximal

Strålben, proximal Phalanx I + II, proximal Lårben, proximal Strålben, distal

Skenben, distal Mellanfotsben, distal Lårben, distal

Halben, tuber Skenben, proximal

Figur 231. Benslagsuppdelning efter sammanväxningstidpunkt för får 
Figure 231. Distribution of bone types according to time of bone fusion for sheep.

100%

Yngre än 3 mån Yngre än 10 Yngre än 2 år Yngre än 3 år Yngre än 3? år

Figur 232. Benslagsuppdelning efter sammanväxningstidpunkt för får 

Figure 232. Age distribution of sheep/goat according to bone fusion.
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könsfördelning inte varit nödvändig. Ungdjur av 
båda könen kan då ha hållits. Dock skulle endast 
ett fåtal avelshannar ha sparats upp i fullvuxen ål
der och ett större antal honor.

Storleksbedömningar
De flesta av de mätningar som gjorts på får/get
ben från Ryssgärdet stämmer väl in i mätserierna 
från Apalle. Tre mått på rullben kan användas för 
mankhöjdsberäkningar, utifrån Teicherts (1975) 
förslagna faktorer för förhistoriskt material. Re
sultatet visar på två mycket små individer 53 res
pektive 57 cm i mankhöjd samt en individ på över 
69 cm. Men eftersom övriga mått stämmer väl in 
med de från Apalle så torde mankhöjderna nor
malt varierat mellan 61 och 67 cm.

Hund (Canis familiaris)
I detta material påträffades tolv ben från hund. I 
ett fall rörde det sig om ett tämligen komplett kra
nium av en schäferstor hund (fyndnr. 3859). De 
flesta hundbenen tycks komma från relativt jämn
stora djur med små variationer. I Apalle fanns 
troligen fler typer eller hundraser, men även där 
med ett relativt stort material har det varit svårt 
att avgöra om det fanns så pass stora variationer 
i hundpopulationen för att man ska kunna tala 
om olika raser (Ericson m.fl. 2003:287ff.). Först 
under vikingatid kan man med säkerhet veta att 
olika hundraser förekommit (Sten och Vretemark 
1988).

Katt (Felis catus)
Under utgrävningarna i Ryssgärdet påträffades två 
bensamlingar med kattben. Hela den arkeologiska 
kontexten talade för att dessa ben var recenta. Där
för har inga vidare analyser av kattbenen gjorts.

Skogshare (Lepus timidus)
I Ryssgärdet påträffades 5 ben från hare. Hare 
fångades troligen mest för mat, men pälsen kan 
ha haft ett visst intresse. Hare brukar förekomma 
relativt rikligt på förhistoriska boplatser.

Björn (Ursusarctos)
Endast två ben har bedömts komma från björn, ett 
mellanhandsben från ett vuxet djur och en hörn
tand. Björn har jagats för pälsens skull.

Skogsmård (.Martesmartes)
En nedre del av ett mellanhands-eller mellanfots- 
ben av skogsmård har identifierats i materialet. 
Troligen förekom jakt på dessa djur för pälsens 
skull. Mårdskinn har länge varit en eftertraktad 
handelsvara (Wigh 1998).

Smågnagare
En ganska stor mängd ben från olika smågnagare 
har påträffats i detta material. Främst är det ben 
från vattensork (Arvicola terrestris) 91 fragment, men 
även åkersork (Microtus agrestis) två fragment, sork 
(Arvicola!Microtus) 22 fragment, skogsmus (Apo- 
demus sp.), 11 fragment samt åtta fragment av osä
ker smågnagare (Rodentia). Det kan diskuteras om 
dessa smågnagare verkligen är samtida med boplat
sen men det tycks finns ett klart samband mellan 
bronsåldersboplatser och fynd av främst vattensork. 
På många platser har man även funnit gnagspår på 
andra ben från just smågnagare som tydligt indikerar 
att dessa levt samtida med befolkningen. Vattensork 
finns bland annat från bronsåldersboplatserna Apal
le (Ericson m.fl. 2003), Skämsta, Tierp sn, Uppland 
(Jonsson 2002) och Sneden, Uppland (Hårding och 
Åkermark Kraft 1997). Enligt uppgifter förekommer 
snittspår på vattensorkkranier från Danmark (Hår
ding och Åkermark Kraft 1997) och vattensorkar är 
inte heller ovanliga på engelska bronsåldersboplatser 
(Terry O’Connor muntl. medd.). Jämför man med 
yngre material så är dessa smågnagare helt borta el
ler finns i ytterst liten mängd på boplatserna under 
järnåldern. Från t.ex. de vikingatida lagren i Birka 
så påträffades under utgrävningarna 1991-96 endast 
sex sorkben (av totalt närmare 34.000 artbestämda 
ben) (Wigh 2001). Det finns alltså en klar indika
tion på att sorkar fyllt något behov under bronsål
dern. En möjlig förklaring är det mjuka skinnet och 
att sorken frodats under det relativt milda klimat 
som rått under bronsåldern.
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Fågelben
De allra flesta fågelbenen (52 fragment) från Ryss
gärdet var alltför fragmenterade för att en säker 
artidentifiering skulle vara möjlig. Dock har två 
arter kunnat konstateras i materialet.

Gås (Ansersp.)
De 4 ben av gås som påträffats tillhör med stor san
nolikhet den vilda formen av Anser anser. Gås har 
nog jagats för köttets skull och förekommer också 
normalt på många förhistoriska boplatser. Det är 
inte helt omöjligt att dessa gäss kan ha varit do- 
mesticerade. Enligt Lepiksaar förekom redan un
der sen bronsålder tamgäss (Lepiksaar 1987:24).

Tamhöns (Gallus gallus dom.)
Ett lårben från tamhöns har konstaterats i mate
rialet från Ryssgärdet. Normalt brukar man anse 
att tamhönan infördes förs under äldre järnålder 
(Lepiksaar 1987:25). Det är alltså lite oklart om 
detta fynd verkligen härrör från bronsåldern.

Fisk (Pisces)
Eftersom insamlingstekniken i fält varit så god 
samt att förhållandena på plats varit goda för bra 
bevarande så har ett stort antal fiskben identifie
rats. Av totalt 213 fiskben har 95 identifierats till 
art. Samtliga arter har nog kunnat fiskas i närhe
ten till boplatsen.

Gädda (Esox Indus)
I materialet ingår tolv gäddben från relativt små 
till stora individer. Det är både delar från kranier 
och ryggrad som påträffats.

Karpfisk (Cyprinidae)
Att särskilja de olika karpfiskarna är ofta mycket 
svårt och endast möjligt på ett urval av benslag. 
Det har inte varit möjligt med någon närmare art
bestämning av detta material. Totalt kommer 78 
av fiskbenen från karpfiskar. En stor del av dessa 
kommer från en samling karpfiskben (fyndnr. 
11766) i kulturlagren från yta A.

Slaktspår, gnagspår och patologiska 
förändringar på benen
Som nämndes i inledningen så har samtliga avvi
kande tecken eller spår på benen noterats. Ytterst 
få ben uppvisar direkta spår efter slakten. De flesta 
benen har troligtvis delats eller slagits sönder för 
att märgen skulle kunna tas tillvara. Därmed har 
spår efter styckningen ofta gått förlorad. Det finns 
dock ett exempel på ett skulderblad med avskuren 
spina från får/get och ett nötkranium har tydligt 
delats mitt itu mellan hornen. Gnagspår av hun
dar, människor, svin och smågnagare har setts på 
ett relativt stort antal ben. Det kan tyda på att 
överlagringen av sopor skett långsamt. Benen/av
fallet har fått ligga exponerat länge innan de slut
ligen överlagrats.

När det gäller sjukliga (patologiska) föränd
ringar är dessa få. Troligen på grund av att djur
hållningen inte var så hårt pressad som under se
nare mer kärvare tider. Det förekommer frakturer 
och benpålagringar på revben hos nöt, svin och 
får/get. En förslitningsskada till följd av snett bett 
efter en möjlig infektion har sett hos ett nöt i un
derkäkens ledyta.

Människa (Homo sapiens)
Liksom på de flesta boplatser förekommer både 
obrända och brända benfragment från människa. 
På denna boplats förekom flera konstaterade gra
var med brända ben samt även gravar som konsta
teras först efter den osteologiska analysen. Totalt 
har det identifierats 433 människoben i Ryssgär-

Åldersindelning efter Sjövold (1978)

Infant 0-1 år

Infans I 0-7 år

Infans II 5-14 år

Juvenilis 10-24 år

Adultus 18-44 år

Maturus 35-64 år

Senilis 50-79 år

Figur 233. Åldersindelningav människor 

Figure 233. Age distribution for humans.
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Arkeologisk kontext Om
råde

Ben
vikt

Frag
ment

Benslag Ålder Kön

Säkra människoben

A5597, nedgravning E 33,6 177 Kranium, tänder, 
rörben,

inf ans +
adult (endast ett ben)

brända ben

FE51052, A20538 block- 
grav

B 9,5 142 Tand, kotor, rörben, 
phalanx

infans brända ben

A8719, nedgravning E 0,1 1 Kranium inf ans brända ben

FE6481, rensfynd sluttning A 11,7 8 Skenben obrända ben

FE16704, rensfynd skärv- 
stenshög A379

D 15,1 1 Lårben obrända ben

Anläggningsfynd, FE44171 
gropsystem A19830

F 103,4 1 Kranium Adultus Man obrända ben

FE45395, kulturlager A 0,9 1 Tand Maturus/senilis obrända ben

G45964, kulturlager
A45967

B 2,0 4 Kranium Både tjock 0 tunn diploé 
= fler individer

brända ben

G45950, kulturlager
A45967

B 7,1 5 Kranium, rörben Juvenilis/adult brända ben

G43432, kulturlager
A20511

B 0,5 1 Kranium Juvenilis brända ben

Troliga människoben

Rensfynd kulturlager
A45967

B 0,5 1 Rörben brända ben

G45964, kulturlager
A45967

B 22,2 94 Rörben mm brända ben

G46090, kulturlager
A13303

A 16,2 54 Rörben mm brända ben

Anläggningsfynd, A6281 
stenpackning

A 1,7 8 Rörben mm brända ben

G42827, norr om kulturlager 
A20511

B 17,8 55 Rörben mm brända ben

G45956, söder om kulturla
ger A20511

B 17,8 92 Rörben mm brända ben

Anläggningsfynd, FE51448 
A20538 blockgrav

B 0,4 7 Rörben mm brända ben

G40657, kulturlager
A20511

B 1,2 1 Tandrot brända ben

Anläggningsfynd, FE51855 
A51820 stensättning

B 2,8 10 Rörben mm brända ben

Anläggningsfynd, FE51854 
A51820 stensättning

B 3,0 22 Rörben mm brända ben

Figur 234. Förteckning över samtliga människoben eller troliga människoben. 
Figure 234. Catalogue ofall actual and probable human bones.
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det. Ett antal av de påträffade brända männis
kobenen kom i ett kulturlager strax nedanför en 
stensättning, som inte innehöll några identifierade 
människoben. Övriga kom i tydliga gravkonstruk
tioner och vad som tycks vara senneolitiska gra
var, närmare datering återstår.

I gropsystemet A19830 påträffades ett ansikts- 
ben av en vuxen man (F846). Åldern har bedömts 
utifrån skalltakets struktur och de olika lagren i 
skalltakets relativa tjocklek. Dessutom har hän
syn tagit till huruvida sömmarna i kraniet vuxit 
samman och graden av sammanväxning. Även 
tandstatus, d.v.s. förekomster av mjölktänder 
och tandslitage har använts i ett par fall för en ål- 
dersbedömning. Åldersuppdelningen har gjorts 
utifrån Sjøvolds indelning (1978) (fig. 233). Där 
ingen närmare indelning varit möjlig har vidare 
grupperingar använts såsom infans (0-14 år) eller 
adult (18-79 år).

Ett påträffat ansiktsskelett från en man har 
könsbedömts utifrån de morfologiska karaktärer
na. I övrigt har det inte varit möjligt med några 
könsbedömningar. Som med alla ålders- och köns- 
bedömningar finns många felkällor allra helst med 
bränt material (Sigvallius 1994)

Ett flertal av gravarna innehöll mycket unga in
divider, d.v.s. barn under 14 års ålder. I figur 234 
redovisas samtliga människobenfynd.

Sammanfattning
Utifrån det välbevarade benmaterialet från Ryss
gärdet som daterats till främst bronsålder har en 
osteologisk analys visat på att befolkningen på plats 
i huvudsak fått sitt kött från nötkreatur. I övrigt 
finns det många paralleller med andra samtida ma
terial när det gäller artfördelningen. Möjligen har 
häst inte haft lika stor betydelse eller varit lika tal
rika som på boplatser som Apalle. En analys av ål
dersfördelningen och könsfördelningen på husdju
ren visar att samtliga husdjur; nötkreatur, svin och 
får/getter främst hållits för köttkonsumtion. När 
det gäller häst så är materialet allt för litet för att 
en närmare tolkning av materialet ska vara möjlig. 
På platsen har även hundar förekommit. De hun
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dar som påträffats har varit snarlika i storlek och 
kan närmast jämföras med moderna schäferhundar. 
Man har även ägnat sig åt jakt på pälsvilt, såsom 
björn, skogsmård och hare. Även fiske och fågeljakt 
har förekommit. Ett mycket stort antal smågnaga- 
re har påträffats på boplatsen. Det tycks finnas ett 
visst samband med dessa smådjur och bronsålders- 
boplatser. Inom boplatsytan har ett antal gravar 
funnits, i vissa fall tycks dessa förstörts och männis
koben har hamnat i närliggande kulturlager.

Slutord
Tack vare detta materials bevaringsgrad så har ett 
antal ben kunnat mätas och användas till nya och 
förbättrade serier över husdjuren under bronsål
dern. Bra bevarade och tillräckligt stora benmate
rial från denna tid är sällsynta än så länge varför en 
osteologisk analys är av stor vikt för en förbättrad 
syn på denna period i Mälardalen. ■
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Djurhållning jakt
och FISKE
Bertha Amaya

J
ordmån och klimat är viktiga faktorer när det 
gäller jordbrukets utveckling och förutsätt
ningar. Jordarten är en av de faktorer som 
bestämmer hur växtligheten ser ut. Det finns 
mer eller mindre gynnsamma jordarter för olika 

typer av jordbruk. Sverige kan delas in i tre viktiga 
regioner som illustrerar geografiska variationer. 
Den första är de sydligaste landskapen, Östersjöö- 
arna och de mellansvenska landskapen. Här finns 
slättbygder som karakteriseras av näringsrika och 
leriga jordar. Den andra regionen är den sydsven
ska skogsbygden med stenigare och näringsfat- 
tigare jordar och slutligen har vi den region som 
utgörs av den nordliga och större delen av landet 
med ett kallt klimat. Här finns fjäll-, skogs- och 
myrområden som inte är gynnsamma för jordbruk 
men även kustområden och älvdalar med bättre 
förutsättningar. Tittar man på kartor över jord
brukets utbredning blir de här tre regionerna väl 
synliga. Just jordmånen kan vara en del av förkla
ringen till jordbrukets utbredning och utformning 
(Welinder m.fl. 1998:2^.).

Boplatsen vid Ryssgärdet låg i brytzonen mellan 
morän och glaciallera i en sidodalgång till Vendelån 
vid en dåtida inre havsvik. Själva undersöknings
området låg som en flik in mot den omgivande 
skogsmarken i en mindre före detta åker. Lämning
arna efter boplatsen låg delvis på glaciallera i åker
marken, delvis i skogsmark samt på lägre liggande 
impediment och moränhöjder. I området finns 
flera typer av jordar som kunde ge bete och som 
kunde fungera bra som åkermark. Nere på slättom

rådet fanns även inslag av postglacial finlera som 
borde ha gett utmärkta förutsättningar för bete. I 
det stora hela låg boplatsen i ett område med goda 
förutsättningar för jordbruk, jakt och fiske.

Klimatet har varierat under århundradena. Den 
sista istiden följdes av en varmare tid som varade 
fram till yngre bronsålder, då vi fick ett klimat 
som liknar dagens. Värmetiden nådde sin högsta 
temperatur ca 4000 f.Kr. och överlag var klimatet 
2-3 grader varmare än idag. Under denna tid do
minerade ädellövskogen landskapet i Mälardalen. 
De vanligaste träden var då alm, ask, ek, lind och 
hassel. När temperaturen sjönk och eftervärmeti- 
den började under yngre bronsålder, kring 1000 
f.Kr, ändrades skogens struktur och den minskade 
även i omfång. Under den här tiden kom granen 
att breda ut sig från norr och boken bredde ut sig 
från söder. Skogen förändrades och genom skogs
röjningar kom landskapet att öppnas mer och mer 
(Welinder m.fl. 1998:24,apff.).

Med hjälp av pollenanalyser kan man se de ovan 
nämnda förändringar som skedde i landskapen 
under olika tidsperioder. Det mesta vi vet idag om 
den förhistoriska tidens kulturlandskap har tagits 
fram med hjälp av pollenanalys. Ett pollendiagram 
visar hur stor andel av varje växtslag som finns i 
området där man tog proverna. Ur diagrammet 
kan man t.ex. utläsa när den täta ädellövskogen 
minskade i storlek och landskapet öppnades till 
förmån för ett jordbrukslandskap med hagar och 
åkrar (Welinder m.fl. lppS^yff.). En sådan viktig 
pollenanalys har gjorts över området kring Skut-
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tungesjön, söder om Björklinge. Här har man 
kunnat följa områdets pollenförekomst och skogs- 
utveckling under bronsåldern. Sten Florins un
dersökning av området visar att mellan ca 1600 - 
1000 f.Kr. dominerade ekblandskogen. Andra träd 
som förekom var al och björk samt barrträden tall 
och en. Samtidigt som ekblandskogen minskade i 
omfång tiden efter 1000 f.Kr. kom granen att öka 
i området (Florin 1963:47-84).

Träkol från Ryssgärdet har analyserats för att få 
fram vilka arter som fanns representerade inom 
boplatsen. I likhet med området kring Skuttung- 
esjön tycks området kring Ryssgärdet ha domine
rats av ekblandskog, närmare 1/3 av allt kol kom 
från ek. Förutom ek förekom även lönn, ask och 
lind. Andra trädslag som fanns var björk, asp 
och al. De vanligaste barrträden var tall och en 
(Strucke 2004). Landskapet runt Ryssgärdet var 
alltså typiskt för värmetiden.

Arkeologiska material som lämnar spår av jord
bruk är rester efter husdjur och lämningar efter 
kulturväxter. Dessa spår hittar vi på förhistoriska 
boplatser i form av t.ex. ben och förkolnade sädes
korn. I följande kapitel ska vi titta lite närmare på 
benmaterialet och vad det kan säga oss om djur
hållningen under huvudperioden av Ryssgärdets 
bosättning, det vill säga mellersta bronsåldern. Än 
så länge finns det få platser med ett så pass välbe- 
varat benmaterial från bronsålder. Ju fler platser 
som undersöks desto fler osteologiska analyser 
kan göras, vilket i sin tur skulle ge oss mer infor
mation och förbättra vår kunskap om djurhåll
ningen under denna period. För närvarande har 
vi endast en allmän bild av bronsålderns djurhåll
ning men vi behöver en mer detaljerad kunskap. 
De husdjur man höll under bronsålder var nöt, får, 
getter, svin, hundar, hästar och möjligen gäss. Här 
kommer det omfattande benmaterialet från Ryss
gärdet att presenteras, tillsammans med en diskus
sion kring djurhållning och jakt.

Benmaterialet från Ryssgärdet
På Ryssgärdet påträffades ett välbevarat benmate
rial som kan vara till stor hjälp att få mer infor
mation om djurhållning och jakt under den aktu
ella perioden. Materialet bestod av närmare 35 kg

Arter Antal fragment Vikt (g)
Abborre 3 0,5

Björn 2 11,7

Fisk 118 11,6

Fågel 52 16,9

Får/get 2308 2855

Get 1 132,8

Gås 3 11,1

Gås? 1 2,4

Gädda 12 3,6

Gös 2 1,1

Hare 5 1,9

Hund 12 93,5

Häst 10 201,2

Häst? 2 4,2

Karpfisk 78 12,2

Katt 168 21,5

Mus 11 1

Mus/sork 8 0,9

Mård 1 0,2

Människa 338 179,2

Människa? 95 22,7

Nöt 2472 15098,9

Nöt/häst 24 94,4

Oidentifierat 33799 12371,9

Sork 22 3,6

Svin 1878 3540,9

Tamhöns 1 1,3

Vattensork 91 33,7

Vildsvin 1 6,5

Åkersork 2 0,2

Totalt 41520 34736,6

Figur 235. A rtfördelning av ben i Ryssgärdet, antal 
fragment och vikt

Figure 235. Distribution of species from Ryssgärdet, 
including number of fragments and weight of bones.

ben om sammanlagt 41 520 fragment. Eftersom 
många ben var mycket fragmenterade har ande
len som gick att identifiera till art varit låg, knappt 
ca 19 % har kunnat artbestämmas (fig. 235). De 
flesta ben kom från kulturlager och gropsystem
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Arter Omr. A Omr. B Omr. C Omr. D Omr. E Omr. F Omr. G Omr. H Totalt
Abborre 3 3

Björn 1 1 2

Fisk 108 10 118

Fågel 34 15 3 52

Får/get 898 694 53 118 60 473 12 2308

Get 1 1

Gås 3 1 4

Gädda 10 2 12

Gös 1 1 2

Hare 2 2 1 5

Hund 1 8 1 2 12

Häst 3 6 1 2 12

Karpfisk 74 3 1 78

Katt 168 168

Mus 1 9 1 11

Mus/sork 1 6 1 8

Mård 1 1

Människa 9 247 1 175 1 433

Nöt 1110 899 2 ,93 91 276 1 2472

Nöt/häst 6 18 24

Oidentifierat 7201 20505 26 733 1150 4147 36 1 33798

Sork 2 19 1 22

Svin 77 136 18 1631 16 1878

Tamhöns 1 1

Vattensork 14 69 8 91

Vildsvin 1 1

Akersork 2 2

Totalt 9563 22652 249 964 3111 4931 49 1 41520

Figur 236. Artfördelning inom varje område (se figur 19 &20 för områdesindelning) 

Figure 236. Distribution of species within each area

och i viss mån även från kokgropar och härdar. På 
boplatsområdet nere på slätten förekom även ett 
par bengropar med ben från hela katter och svin. 
Svinbenen är förhistoriska och en majoritet av de 
svinben som påträffades i Ryssgärdet kom från en 
svingrop i område E, vilket gör att man bör be
handla materialet med viss försiktighet i de sta
tistiska diskussionerna. Kattbenen har tolkats som 
sentida lämningar och har därför inte analyserats

vidare. Av de artbestämda benen identifierades 433 
som människoben. De flesta människoben kom i 
tydliga gravkonstruktioner men även från diffusa 
kontexter, både på kullarna som nere på boplats
området (fig. 236).

Bevaringsförhållandena i Ryssgärdet verkar ha 
varit goda även för små benfragment, framför allt 
i kulturlagerområdena uppe på den östra kullen. 
De tjocka kulturlager som påträffades på område
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Figur 237. Procentuell fördelning av de olika 
arterna i Ryssgärdet per antal fragment.

Figure 237. Distribution by percentage of the 
different species at Ryssgärdet.

B innehöll kalk, vilket har bidragit till benens 
goda bevaring. 55 % av alla benfragment påträf
fades i dessa kulturlager. De två andra områden 
som innehöll ett stort antal ben var område A och 
F, med 23 % respektive 12 % av alla de påträffade 
benfragment (fig. 236).

Vid den osteologiska analysen har benen identi
fierats till art och benslag, där så har varit möjligt. 
Vissa ben har betecknats som nöt/häst då det bara 
varit möjligt att fastställa att benen kommit från ett 
större husdjur. Ben från får och get är svåra att sär
skilja rent morfologisk och därför har gruppen får/ 
get använts i materialet. I analysen har man även 
angett om benen är brända eller obrända och även 
angett om det funnits spår efter slakt eller gnag- 
spår. I vissa fall har det även kunnat noteras om 
benen har spår efter sjukliga förändringar, som till 
exempel förslitningsskador eller brott på skelettdel. 
En åldersbedömning har gjorts där det varit möjligt 
men eftersom materialet är så pass fragmentarisk 
har det endast noterats om djuret varit ungt eller 
vuxet vid slakttillfället. I några fall har en könsbe- 
dömning varit möjlig, och då framförallt av ben från 
grisar och får. De ben som inte har artbestämts har 
betecknats som oidentifierat (Wigh, denna volym). 
Wighs databas har sedan legat till grund för vidare 
studier av antal arter som fanns inom boplatsen, 
hur många fragment som uppvisade slaktspår, an

delen brända och obrända ben m.m. Även om de 
ovan nämnda djurarterna finns representerade i de 
flesta förhistoriska boplatser kan man se skillnader 
när det gäller djurens storlek och slaktålder. När 
det gäller storlek brukar man generellt beskriva ut
vecklingen av nöt, svin, får och getter att de med 
tiden blev allt mindre för att efter medeltiden på 
nytt öka i storlek (jfr. Kristiansen 1988:51).

Husdjuren
Det första husdjur som fanns här redan innan det 
första jordbruket var hunden. I och med det för
sta jordbruket under tidigneolitikum i Sverige, ca 
3900 f.Kr, infördes även andra husdjur som kor, 
får, getter och grisar. Tiden därefter, under neoliti- 
kum och bronsåldern, började även hästen att an
vändas (Welinder m.fl. 1998:80). De ovan nämnda 
husdjuren finns representerade i Ryssgärdet och 
den artfördelning av husdjur som finns i det här 
materialet liknar delvis den som finns vid andra 
samtida benmaterial som till exempel Skämsta 
(Jonsson 1997) och Apalle (Ericson m.fl. 2003). 
Andelen nöt i Ryssgärdet var ca 40 %, får/get var 
mellan 35-40 % samt en lägre andel svinben. De 
flesta benen från de olika husdjuren påträffades i 
område A, B och F. I övriga områden fanns endast 
enstaka arter representerade. I det här samman-
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hanget har jag bortsett från svingropen på område 
E, som annars ger en missvisande bild av antalet 
svinben påträffade inom boplatsen (fig. 236, 238).

Nöt
Tamkorna infördes från Centraleuropa till Sverige 
med det första jordbruket under tidigneolitikum. 
De härstammar från uroxarna, där uroxtjuren hade 
en mankhöjd på ca 150-180 cm och korna var ca 25 
cm lägre. Under yngre bronsålder, runt 1000-talet 
f.Kr, var nötkreaturen i allmänhet mindre med en 
mankhöjd på mellan 105-140 cm. (Welinder m.fl. 
i9p8:8of; Kristiansen 1988:51). Av de artbestämda 
husdjuren i Ryssgärdet tillhörde 2 472 benbenfrag- 
ment nötkreatur, vilket är den största gruppen. Nöt 
förekom i alla områden men de flesta benen kom 
från område A och B. Utifrån benanalysen har vi 
fått fram vilken åldersfördelning som fanns bland 
djuren samt en uppskattning av storleken. Upp
skattningar av storlek bygger på mätningar av vissa 
ben från fullvuxna djur och i det här fallet fanns ett 
mindre antal ben samt underkäkar som var möjliga 
att åldersbestämma. Wighs analyser visar att alla 
definierade nötkreatur i Ryssgärdet var yngre än 8 
år och närmare 60 % av djuren hade slaktats före 
4 års ålder (Wigh 2004:i6f.). Storleksbedömningar 
har varit svårare att göra eftersom materialet är så 
pass litet, inga könstillhörigheter har heller kunnat 
göras. Det man har kunnat se utifrån mätningar av 
några få ben och tänder är att Ryssgärdets nötkrea
tur storleksmässigt passar väl in med den samtida 
boplatsen Apalle, det vill säga med en mankhöjd på 
ca 105-120 cm. (Jfr Ericson m.fl. 2003:267).

Får/getter
Tamfåren, som härstammar från mufflonfår från 
bergstrakterna i Turkiet och Iran, hade en mank
höjd på ca 55-75 cm, något mindre än nutida ra
ser. Tamgetterna härstammar från besoargetterna 
i Turkiet, Iran och Irak och bör ha varit lika stora 
som fåren. Både får och getter hölls i början för 
köttet, skinnet och möjligen för mjölkens skull. 
Det är sannolikt att nya fårraser med ull infördes i 
Skandinavien från Europa runt 2000 f.Kr. (Welin
der m.fl. 1998:81). På grund av de svårigheter som 
finns med att skilja ben av får och get från varan
dra har endast de absolut säkert identifierade be
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nen i det här materialet blivit förda till respektive 
art, övriga blev registrerade som får/get. I det här 
materialet fanns endast ett ben som med säkerhet 
kunde artbestämmas till get. Gruppen får/get är 
den näst största i Ryssgärdet, ca 34 % av de iden
tifierade benen tillhör den här gruppen. Andelen 
benfragment från får/get är nästan lika stor som 
andelen nötkreatur (fig.235). Åldersbedömning- 
arna har visat att benen från får/getter kommer 
från djur som var yngre än 3x/i år. Det fanns dock 
ett par gamla får eller getter i materialet som var 
mellan 4-6 år gamla (Wigh 2004:21). Materialet 
antyder att man har valt att slakta djuren innan de 
hunnit bli gamla. I likhet med nötkreaturen stäm
mer åldersfördelningen av får/getter i Ryssgärdet 
med den som finns i Apalle. Även där konstaterade 
man att köttproduktionen varit av stor betydelse 
då få djur hade sparats till en högre ålder. Om in
riktningen hade legat på ull- eller mjölkproduk
tion borde fler äldre djur ha påträffats i materialet 
(Ericson m.fl. 2O03:272f.). Könsbedömningar av 
benen från får/get har endast varit möjliga på två 
bäckenben, ett kom från en bagge eller bock och 
det andra från en tacka eller getko. Det finns ingen 
möjlighet att göra några tolkningar av könsfördel
ningar men om köttproduktionen varit viktigast 
har det inte behövts någon mer styrd könsfördel
ning av djuren. Mätningsresultaten på ben från 
får/get som har gjorts i det här materialet stäm
mer väl överrens med de från Apalle. Mankhöjden 
på får/get i Ryssgärdet bör sannolikt ha legat på 
mellan 61-67 cm (Wigh 2004:22).

Andelen får/get var ungefär lika stor som andelen 
nöt men eftersom ett nöt ger mer kött vid slakt be
tyder det att den mest konsumerade köttvaran borde 
ha varit nötkött. Beräkningar har gjorts som visar 
att ett nötkreatur gav ungefär 3 gånger mer kött än 
ett fullvuxet får (Broberg 1990:109). Nötkött skulle 
då ha varit tre gånger vanligare i Ryssgärdet.

Hästar
Tamhästar fanns med säkerhet i Centraleuropa ca 
3500-3000 f.Kr. Hästarna är det husdjur vars skelett 
förändrades minst under tämjningen och därför har 
det diskuterats om svenska fynd av hästben tillhör 
vilda eller tama hästar. På till exempel hällristning
ar syns hästar som rid- och dragdjur och som med
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verkande i rituella ceremonier. Under äldre brons
åldern var hästarna mångsidiga nyttodjur och hölls 
även som slaktdjur (Welinder m.fl. i9p8:86f.).

Endast några få hästben förekom i Ryssgärdet- 
materialet, sammanlagt fanns fyra ben och åtta 
tänder. Hästben brukar förekomma på de flesta 
boplatser och hästkött har troligen ingått i födan 
(Strid 1999). De få ben som har påträffats i Ryss
gärdet tyder på att hästkött inte varit något vik
tig tillskott i födan men det är inte helt uteslutet 
att man använt hästkött i olika rituella måltider 
eller seder på platsen. Beskrivningar från järnål
dern och medeltid visar på detta bruk av hästkött. 
Under senare tid var häst ett vanligt offerdjur och 
obrända tänder förekommer ofta på eller i de yttre 
lagren till gravar från järnåldern (Wigh 1989, Bur
man 1991). På grund av att materialet är så litet 
går det inte att säga något om vare sig storlekar, 
köns- eller åldersfördelningar.

Ett antal benfragment gick inte att artbestämma 
mer än att de tillhörde stora däggdjur och har klas
sificerats som nöt/häst (füg. 235). Det är inte helt 
säkert vilken art de tillhört men det mest troliga 
är att de har tillhört nöt då den arten är mycket 
vanligare i materialet. Två av dessa benfragment 
påträffades i en grop som har daterats till senneo- 
litikum, som i sig är något ovanligt då häst var 
tämligen sällsynt i Sverige vid denna tid (Ericson 
m.fl. 2003:282). Benen kan antingen komma från 
nöt eller så har det blandats in fynd från bronsål
derlagren som fanns i samma område. Om benen 
kommer från häst kan fyndet vara ett av de äldre 
exemplen på hästben man ha påträffat.

Svin
Efter att tamsvinet infördes med det första jordbru
ket under tidigneolitikum tycks det ha korsats med 
vildsvinet, avsiktligt eller oavsiktligt. Tamsvin och 
vildsvin blir svåra att särskilja då de är snarlika mor
fologisk och storleksmässigt. En standardmetod för 
att skilja tamsvin från vildsvin är att mäta den tred
je kindtanden. Från och med yngre bronsålder är de 
bevarade griständerna allt mindre och vildsvinet var 
inte så vanligt längre, förutom möjligen som ensta
ka jaktbyten. Vildsvinets mankhöjd kunde vara upp 
till 110 cm och under mellanneolitikum har mank- 
höjden varit mellan 90-105 cm. Under bronsåldern
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har svinen troligen varit lite mindre för att senare 
under medeltiden vara mellan 60-70 cm höga (We
linder m.fl. 1998:82^ Kristiansen 1988:51). I Ryss
gärdet fanns endast ett tandfragment som med stor 
sannolikhet kommer från ett vildsvin. Övriga ben 
kommer från tamsvin. Totalt har 1878 ben identi
fierats till svin och 1619 av dessa ben låg samlade i 
en grop på område E. Gropen med svinben innehöll 
minst sex mer eller mindre kompletta individer i 
olika åldrar. Den yngsta uppskattas ha varit nyfödd 
och de övriga i åldern 1-3 år. Inga liknade gropar 
påträffades inom boplatsen i övrigt, vilket kan tyda 
på att det inte handlar om vanlig matlagning eller 
sophantering (Wigh 2004:i8ff.). Om man tittar 
på fördelningen av svin inom de olika områden på 
boplatsen kan fördelningen bli lite missvisande då 
de flesta svinben kommer från en och samma grop 
(fig. 236) (se vidare nedan). Gropen med svinben 
kan vara rester efter nödslakt men i så fall borde 
det har funnits fler kompletta skelett, vilket inte fal
let. En annan möjlighet är att benen är rester efter 
storslakt i samband med en stor måltid, varför inte 
alla ben har lagts i samma grop. Närmare 80 % av 
alla benfragment i gropen var slaktavfall, vilket be
kräftar teorin om att den handlar om en storslakt. 
Generellt brukar svin slaktas innan fullvuxen ålder 
då det inte behövs många avelsdjur för att hålla be
ståndet uppe. Varje sugga kan ge 8-14 kultingar i 
varje kull (Lepiksaar 1987:19). Svin brukar uppnå 
optimal slaktvikt redan vid 2-3 års ålder. Det finns 
alltså ingen anledning att hålla en alltför stor po
pulation av gamla svin. Alla svin som har påträffats 
i Ryssgärdet slaktades innan 31/2 års ålder och de 
flesta djur slaktades mellan 2Vi - 3V2 års ålder, vilket 
då stämmer med åldern för den optimala slaktvik
ten (Wigh 2004:i8f & figur 8).

För att kunna göra könsbedömningar på svin an
vänds hörntänderna, som skiljer sig markant mel
lan könen. Sammanlagt sex hörntänder kom från 
galtar och två hörntänder från troliga suggor. De 
flesta ben kom från även från icke-fullvuxna indi
vider och därför har det varit svårt att göra riktiga 
bedömningar angående djurens storlek. Ett ben i 
det här materialet kunde dock mätas och en be
räkning gav en mankhöjd på ca 76 cm. Enligt den 
beräkningen var svinen i Ryssgärdet något mindre 
än de från Apalle, där man har beräknat svinens
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storlek till 85-90 cm (Ericson m.fl. 2003:279). Nu 
är materialet från Ryssgärdet väldigt litet och fler 
fynd kunde ha gett en annan storleksuppfattning 
men om man tittar på de andra husdjuren stämmer 
deras storlek väl överrens med Apalle-materialet. 
Det finns anledning att tro att även svinen kan ha 
haft samma storlek som de från Apalle.

Den ovan beskriva svingropen är i samman
hanget värd en utvikning, då den så skiljer sig från 
resten av benmaterialets sammansättnign. Den 
lilla gropen, A15146, var bara drygt tre decimeter 
i diameter och en decimeter djup. Den var spräng- 
fylld med obrända ben av grisar. Gropen i sig har 
inte kunnat dateras men kontexten gör att det bör 
röra sig om en anläggning från bronsålder eller 
möjligen från senneolitikum. Hela anläggningen 
var packad med totalt 1619 fragment efter minst 
sex grisar, varav ett av djuren har varit en nyfödd 
kulting. Fördelningen mellan slakt- och matav
fall är dessutom något förhöjt i gropen med 80 % 
slaktavfall mot 70 % på hela boplatsen. Förhöjning 
är ganska låg, men kontexten är anmärkningsvärd. 
Att få ner ben efter minst sex grisar vid vad som 
sannolikt var ett enda tillfälle i en liten grop, är 
klart avvikande från övrigt fyndmaterial. Rent all

mänt kan man tänka sig två olika tolkningsalter
nativ. Antingen har man av någon anledning fått 
lov att nödslakta grisarna, men i så fall bör man 
ha lagt ned hela grisar, om de ansågs vara oätliga. 
En annan möjlighet är att man ska tolka anlägg
ningen som en rest av ett tackoffer i samband 
med en större slakt, där delar av djuren har fått 
en rituell begravning i samband med slakten och 
efterföljande förtäring. Just det kontextuella offret 
i samband med slakt och även gästabud är kända 
i en rad olika kulturer. En av de delvis samtida 
analogierna är från det homeriska Grekland, där 
man enligt de skriftliga källorna hade brännoffer 
kopplade till slakten och man slaktade enligt ritu
ella regler (Nilsson 1949:95^ Ekroth 1999).

En annan religion som påbjudit offentliga of
fer i samband med skörd och slakt är den gamma
ljudiska. Denna tradition bör vara ungefär samti
da med yngre bronsålder i Norden, men tecken på 
direkta kontakter mellan de båda kulturområdena 
är obefintliga. I tredje Moseboken står det att man 
vid högtider ska:

”Förutom brödet skall ni föra fram sju felfria, 
årsgamla lamm, en ungtjur och två baggar. De

Figur 238. Procentuell fördelning av 
husdjuren i Ryssgärdet

Figure 238. Distribution by percentage 
of domestic animals at Ryssgärdet.
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skall offras som. brännoffer åt Herren, med till
hörande matoffer och dryckesoffer, ett eldoffer, 
en lukt som gör Herren nöjd”

3 Mos 23:18.

Samtida analogier till riter kring slakt är alltså 
vanliga. Inom den judiska traditionen är det tabu 
att handskas med grisar och fläsk, vilket inte varit 
fallet inom den nordiska traditionen. I stället hade 
grisen en central roll inom den senare vikingatida 
tradition som sinnebild för gästabudet och kulten 
i Skandinavien. Särimner slaktades varje dag i Val
hall och åts upp av Odens einhärjar och guden Frej 
hade som sitt kännetecken galten Gyllenborste el
ler Slidrugtanne. Det sistnämnda namnet betyder 
”Han med de fruktansvärda tänderna” (Nationa- 
lencyklopedin). Reminiscenser av rituella åter- 
begravningar av djurben för att förbereda åter- 
uppståndelse finns i just Särimner och även kring 
guden Tors bockar Tanngnojst och Tanngrisner. 
På väg mot Utgårdaloka slaktas de båda bockarna 
och äts upp, men benen får inte röras för att dju
ren ska kunna återuppstå dagen efter (Davidson 
1987:30; Ström 1961:161). Det är möjligt att man 
kan tolka bengropen i Ryssgärdet på detta sätt, 
även om skillnaderna i tid kan göra att resterna 
av riternas former är likartade men att innehållet 
har varit annorlunda. Olika offer i samband med 
slakt och gästabud är trots allt en företeelse som 
förekommer i många kulturer (Frazer 1994).

Hund och katt
Förutom de ovannämnda husdjuren påträffades 
även ben från hund och katt. Sammanlagt 12 ben 
från hundar och 168 ben från en katt. De flesta 
hundbenen tycks komma från relativt jämnstora 
djur. Det är tyvärr svårt att säga något mer detal
jerat om djurens storlek eller om det handlar om 
olika raser. Kattbenen påträffades i en bensamling 
på område C och har tolkats som sentida. På grund 
av det har inga utvärderingar av dessa ben gjorts.

Vilda djur, fågel och fisk
Vilda djur var en viktig del av maten under större 
delen av förhistorien. De osteologiska analyserna 
visar att jakt och fångst bedrevs i Sydsverige ännu
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under yngre bronsålder. I den södra delen av Sve
rige tycks jakten på vilda djur och fåglar varit in
riktad på att skaffa päls, horn, ben, fjädrar och an
nat som inte husdjuren kunde ge (Welinder m.fl. 
i998:ro4). Jakt på storvilt har till exempel kopp
lats till eliten i jordbrukssamhällen under bland 
annat bronsålderns grekiska samhällen. I Home
ros texter kan man läsa om de olika festmåltider 
och om hur jakt på vilt hade rituella inslag där 
endast eliten fick delta (Wright 2oo4:4of.). Även 
under historisk tid i Europa var jakten på vilt sam
mankopplad med de högre klasserna i samhället. 
Det är inte helt säkert att detta går att överföra 
på det samhälle som fanns i Mälardalen under 
bronsåldern som sannolikt var mindre hierarkiskt. 
Utifrån alla exempel man har från olika kulturer 
kan man ändå förmoda att storviltsjakt har för
knippats med status eller har gett status åt den 
enskilde individen i de flesta jordbrukssamhällen, 
(jfr. Lundqvist & Schaller Åhrberg 1997:149). Ben 
från vilda djur har påträffats på framförallt två 
områden inom Ryssgärdetboplatsen, de två kul
larna på område A och B. Även smågnagare som 
sork och vattensork förekommer mest på de båda 
kullarna. Enligt Wigh finns det inget som tyder på 
att det finns någon medveten uppdelning som har 
att göra med ytornas karaktärer, utan det handlar 
mest om en slumpmässig fördelning. Han menar 
att det snarare är bevaringsförhållandena som har 
gjort att så många ben från dessa djur hittats just 
på kullarna, (fig. 239). De arkeologiska kontexter
na och övriga fynd på kullarna gör dock att man 
kan tolka materialet på annat sätt.

De vilda djur som finns representerade i ma
terialet kommer från björn, hare, mård, vildsvin 
och olika sorts smågnagare, som sork, åkersork, 
vattensork och skogsmus. Både björn, mård och 
smågnagare kan ha fångats för pälsens skull. Hare 
kan ha fångats både för pälsens och matens skull 
och ben från hare förekommer relativt rikligt på 
förhistoriska boplatser. Det är svårt att avgöra om 
de smågnagare som förekommer i det här materia
let verkligen är samtida med boplatsen. På andra 
platser har man hittat gnagspår på andra ben efter 
smågnagare som tyder på att dessa har varit sam
tida med boplatslämningarna (Wigh 2004:23). På 
bronsåldersboplatserna Apalle, Skämsta och Sne-
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den förekom till exempel vattensork (Ericson m.fl. 
2003; Jonsson 1997; Hårding & Åkermark Kraft 
1997). Det tycks finnas ett samband mellan brons
ålderboplatser och fynd av främst vattensork. Om 
man jämför bronsålderslokaler med boplatser från 
järnåldern är dessa smågnagare helt borta eller 
finns i ytterst liten mängd. Ett bra exempel är de 
vikingatida lagren i Birka, där endast sex ben från 
sork påträffades bland de närmare 34 000 artbe
stämda benen (Wigh 2001).

För att ta reda på om de smågnagarna var sam
tida med boplatsen eller inte, har vi daterat ett av 
sorkbenen. Benet togs långt ner i det svarta kultur
lagret A20511 på den östra kullen och fick en da
tering till yngre järnålder, 900-1020 e.Kr. (Labnr. 
Ua-27266). Dateringen tyder på att smågnagarna 
inte var samtida med övriga boplatsen utan att de 
senare har sökt sig till de fuktiga jordarna på kul
len. Endast ett ben nere på slättområdet har gnag- 
spår efter just smågnagare och på den östra kullen 
finns inte ett spår efter smågnagare på benen. Allt

r<
E
O

m
EO

LU

Eo EO
Björn 1 1 2

Mus 1 9 1 11

Mus/sork 1 6 1 8

Mård 1 1

Sork 2 19 1 22

Vattensork 14 69 8 91

Hare 2 2 1 5

Åkersork 2 2

Summa 24 106 1 11 142

Figur 239. Fördelning av vilda djur i de olika områ
dena, antal fragment

Figure 239. Distribution of wild animals within each 
area, including the number of fragments.

detta pekar på att smågnagarna inte var samtida 
med boplatslämningarna från mellersta bronsål
der. Benen från smågnagarna kan vara rester efter 
bon som fanns just inom kulturlagerområdet eller 
så har benen förts dit av andra rovdjur.

Sammanlagt 52 fågelben finns i materialet och 
de flesta var tyvärr för fragmenterade för att få en 
säker artidentifiering. Dock har två arter kunnat 
konstateras nämligen gås och tamhöns. Fyra ben av 
gås har påträffats i Ryssgärdet, vilka sannolikt till
hör den vilda formen av gås. Gås finns normalt på 
många förhistoriska boplatser och den han sanno
likt jagats för köttets skull (Wigh 2004:23). Ryss- 
gärdetboplatsen hade ett utmärkt läge i närheten av 
en vik, där man både kunde jaga gäss och fiska. Ett 
lårben av tamhöns identifierades och det är oklart 
om detta fynd verkligen är från bronsåldern. Nor
malt talar man om att tamhönan infördes i Sverige 
först under järnåldern (Lepiksaar 1987:25).

Ett stort antal fiskben kunde tillvaratas tack 
vara de goda bevaringsförhållandena på platsen. 
Av sammanlagt 213 fiskben kunde 95 fragment 
identifieras till art. Benen kom från gädda, karp- 
fisk, abborre och gös. Samtliga arter har troligen 
kunnat fiskas i närheten av själva boplatsen. (Wigh 
2004:24) Fynden i kulturlagren på den östra kullen 
tyder på att man har tillverkat fiskeredskap inom 
boplatsen för att sedan kunna användas när man 
fiskade (se De glömda materialen, denna volym).

Brända och obrända ben
Brända och obrända ben har olika förutsättningar 
för bevarande och för att obrända ben överhuvud
taget ska bevaras krävs kalkhaltiga miljöer. I över
lag är det de brända benen som bevaras bäst då det 
organiska materialet i benet förstörs när de bränns 
och de övergår då till att bli oorganiska. Av denna 
anledning kan obrända ben av motsvarande ålder 
vara helt upplösta medan de brända benen är väl be
varade och kan ge oss värdefull information (Iregren 
& Jonsson 1973:97). De södra delarna av landet, 
Öland och Gotland har kalkrika jordar där ben ofta 
bevaras mycket väl (Welinder m.fl. 1998:22, ySf.). 
Även i Uppland finns kalkrika jordar som underlät
tar för benens bevarande. Vid undersökningen av 
boplatsen i Ryssgärdet påträffades ett område med 
ett par kalkrika kulturlager och rikligt med fynd, 
A20511 och A38743. Vad som är intressant med det 
här materialet är att kulturlagren har gett goda be- 
varingsmöjligheter även för väldigt små ben.

Den sammanlagda andelen brända och obrända

ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOI.YM 5 399



ben var nastan lika stora. Endast en liten övervikt 
av obrända ben fanns i materialet, ca 56 % av alla 
fragment var obrända. Område A och B innehöll 
mest ben i hela boplatsen och där fanns en viss 
skillnad mellan de brända och obrända benen. Ca 
40 % av fragmenten på den västra kullen i område 
A var brända medan den östra kullen i område B 
innehöll ca 60 % brända benfragment (hg. 240) 
De flesta ben kan ha blivit brända vid matlagning
en men många har troligen bränts i efterhand i till 
exempel kokgropar eller härdar. Att bränna ben på 
bål eller härdar var ett sätt att bli av med avfallet 
och hålla rent på boplatsen, men de kan även ha 
fungerat som bränsle när man eldade i till exempel 
härdar (Welinder m.fl. rppSrySf.).

Lämningarna på de båda kullarna tyder på att 
man har eldat i närheten av de båda husen. På den 
västra kullen hittade vi till exempel flera härdar 
och kokgropar. På den östra kullen var kulturla
gren väldigt sotiga och även om inga härdar har 
påträffats där är det sannolikt att man har eldat på 
plats. Tittar man på fördelningen av brända och 
obrända ben över hela boplatsen kan man se att 
det är uppe på kullarna som den största andelen 
brända ben fanns. Nere på slätten har de flesta be
nen varit obrända (flg. 240).

Återigen är det kullarna som visar en viss skill
nad från resten av boplatsen när det gäller för
delningen av brända och obrända ben. Mellan 
40-60 % av benfragmenten på kullarna var brända. 
Troligen har de båda kullarna haft en speciell be
tydelse inom boplatsen. Aktiviteter som hade med 
slakt av djur, matlagning och slutligen bränning av 
avfallet har framförallt skett på de båda kullarna.

Dessa aktiviteter var troligen nära kopplade till de 
två husen på kullarna och kan ha haft en mer ritu
ell betydelse än bara förbränning av avfall. En jäm
förelse med tre andra samtida platser, Apalle, Vrå 
och Skämsta, visar att fördelningen mellan brända 
och obrända är annorlunda än den som finns i 
Ryssgärdet. I både Apalle och Vrå i Uppland var ca 
95 % av alla benfragment obrända (Ericson m.fl. 
2003:253, Sigvallius 1997:84!^). Även i Skämstavar 
de flesta benen obrända (Jonsson 1997:143, lgaff.). 
Ett exempel på en boplats där andelen brända ben 
var högre än de obrända är Hallunda i Söderman
land, där ca 80 % av alla benfragment var brända. 
Tittar man på vikten var andelen nästan lika stora, 
ca 55 % av den sammanlagda benvikten var obränt 
(Ekman 1988:9^). Den vanligaste uppdelningen är 
att endast en liten andel av alla benfragment på bo
platsen är brända. I Ryssgärdet finns, till skillnad 
från Apalle, Vrå och Skämsta, en ovanligt hög an
del brända ben på två områden inom boplatsen.

Flera kulturhistoriska paralleller finns runt om 
Europa och i Medelhavsvärlden. I de samtida my- 
kenska bronsålderssamhällena var till exempel både 
festmåltider och jakt av vilt förbehållen eliten. De 
rituella måltiderna användes som ett medel för att 
bilda och förstärka allianser eliten emellan (Borgna 
2004:i27ff.). Karaktäristiskt för festmåltiderna var 
att man bland annat åt vilt tillsammans med andra 
djur som får/getter, svin och nötkreatur, precis 
som man gjorde i Ryssgärdet. Både kött och brända 
djurben offrades som gåvor till gudarna (Wright 
2004:i3ff.). I det här fallet offrar man även benen, 
som då brändes först. I många fall har man tol
kat ansamlingar av brända ben, tillsammans med

Omr. A Omr. B Omr. C Omr. D Omr. E Omr. F Omr. G Totalt

Bränt 3743 13286 17 134 517 674 32 18403

39,1 °/o 59,6 % 6,8 % 13,9 % 16,6 % 13,7 0/0 65,3 %

Obränt 5820 9005 232 830 2594 4257 17 22755

60,9 0/0 40,4 % 93,2 0/0 86,1 % 83,4 % 86,3 % 34,7 %

Totalt 9563 22291 249 964 3111 4931 49 41158

1- ic. u R 24c Fördelningav brända och obrända ben inom varje område 

Figuri: 24c. Distribution of burnt and unburnt bones within each area.
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andra fynd som till exempel dryckesskålar, som 
rester efter rituella handlingar och offermåltider 
(jfr. Stocker & Davis 2004:5pff.). I Iliaden skriver 
Homeros inte bara om de olika festmåltiderna och 
jakten utan även om brännoffer. Man kan där följa 
alla ritualer och detaljer om hur offret ska gå till 
(Iliaden 436ff.). Andra brännofferplatser från sam
ma period finns även i Europa. I Bayern till exem
pel finns flera undersökta platser och den största 
och mest kända brännofferplatsen är Langacker i 
Reichenhall, där en enorm kulle med brända djur
ben påträffades. Platsen är daterad till mellersta 
bronsålder, ca 1400-900 f.Kr, och är samtida med 
Ryssgärdet (Weiss ip97:i25ff, 165).

Exempel på brännoffer från samma tid som bo
platsen i Ryssgärdet finns beskrivna i en historisk 
källa, nämligen Bibeln. I tredje Moseboken finns 
detaljerade beskrivningar av hur djuroffer skulle gå 
till, i vilken ordning de olika offren skulle göras och 
vilka ritualer som gällde. Bland de olika offer som 
beskrivs finns bland annat brännoffren (3 Mos 7).

Att en så hög andel av de benfragment som 
påträffades på kullarna var brända kan tolkas på 
olika sätt. En praktisk tolkning är den som jag 
redan nämnt, nämligen att man har bränt benen 
för att lättare bli av med avfallet efter måltiderna. 
Områdena kring husen på kullarna hölls på det 
sättet rent och överlagringen av avfallet kunde ske 
snabbt. Förutom en praktisk förklaring finns en 
annan tolkning som kan förklara varför så många 
ben på kullarna var brända. De samtida svenska 
boplatserna som jag har nämnt hade en jämfö
relsevis låg andel brända ben, med tanke på att 
brända ben bevaras så pass bra. Istället kan vi titta 
närmare på de kulturhistoriska paralleller som 
finns runt om Europa och Medelhavet, som är 
jämförbara med lämningarna från Ryssgärdet. De 
arkeologiska lämningarna och kontexterna på kul
larna pekar på att man har haft speciella eller ri
tuella måltider på höjderna. De brända benen kan 
vara rester efter dessa måltider och kan då även 
ha bränts som en rituell handling i samband med 
måltiderna. Exemplen med festmåltider och offer 
som jag har tagit upp kommer från andra samhäl
len, men bränning av ben har under bronsåldern 
skett rituellt även i Skandinavien, framförallt un
der gravritualerna (jfr. Kaliff 1997).
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Mat- och slaktavfall
Ett annat sätt att närma sig materialet är att under
söka hur fördelningen av mat- och slaktavfall har 
skett på platsen. Ben från de köttrika delarna av 
djuren räknas som matavfall och resten som slakt
avfall. Endast ben från de artbestämda husdjuren 
har tagits med i den här diskussionen och fördel
ningen visar att två områden hade en högre an
del matavfall, områden B och F (fig. 237). Utifrån 
dessa resultat kan man tänka sig att det fanns två 
områden inom boplatsen där det mesta av matlag
ningen skedde och där man även åt maten. Detta 
förstärker vår teori om att man har haft speciella 
måltider uppe på den östra kullen i område B. De 
övriga tre områden, A, D och E innehöll ungefär 
lika mycket matavfall (fig. 237). Det är naturligtvis 
svårt att säga om uppdelningen av slakt- och mat
avfall beror på en medveten uppdelning av områ
det, där slakt mest skedde på vissa områden och 
matlagningen på andra.

Nere på slätten förekom både mat- och slaktav
fall utspritt över större delen av området. Område 
F innehöll mycket matavfall och de flesta benen 
låg i gropsystem II. Här låg matavfallet koncen
trerat till systemets sydvästra och nordöstra delar, 
i det senare låg även slaktavfallet. I övrigt var de 
flesta ben som låg inom område F och E slakt
avfall. Två tydliga områden med fynd av matav
fall låg i anknytning till hus 5 och hus 18. Även 
skärvstenshögarna innehöll en hög andel slaktav
fall. A802 innehöll till exempel endast slaktavfall 
medan A3 5 7 och A3 79 även innehöll några en
staka fragment matavfall. Tidigare har bland an
nat Bengt Elfstrand tolkat vissa skärvstenshögar 
som säsongsanvända konstruktioner för slakt- och 
skinnberedning (Elfstrand 1995, jfr. Fagerlund 
i998:83ff.). Fynden av slaktavfall i två av högarna i 
Ryssgärdet, A802 och A357, talar för att de kan ha 
använts som slaktplatser.

Om man tittar på hur fördelningen av avfallet 
såg ut på de båda kullarna kan man se vissa tenden
ser och likheter. På den västra kullen låg slaktav
fallet utspritt över större delen av kullens krön. En 
koncentration av slaktavfall låg på krönets södra 
del, där även tre kokgropar och ett par härdar låg 
väl samlade. I övrigt låg slaktavfallet som ett stråk
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Öster om huset. Matavfallet däremot har kastats 
inom ett begränsat område och är koncentrerat 
till kulturlagerområdet på kullens östra sida, troli
gen vid utgången på hus n. Benkoncentrationen 
på kullens östra del blev även tydlig tack vare fos- 
fatanalyserna, som visade på höga värden just på 
kullens östra del och sluttning. De högsta värdena 
överensstämmer med de områden där matavfallet 
kastats. På den östra kullen fanns en annorlunda 
uppdelning och i stort sätt alla ben, både mat- och 
slaktavfall, låg inom kulturlagerområdet på den 
östra sluttningen. Endast några få benfragment 
låg på själva krönet, i och utanför huset. Slaktav
fallet i övrigt låg över större delen av sluttningen 
med en koncentration på den mellersta delen av 
kulturlagerområdet. Matavfallet låg koncentrerat 
på den norra och södra delen av sluttningen. Även 
här har fosfatanalyserna visat höga värden på kul
lens östra del medan inga höga värden förekom 
väster om huset. Just på den östra kullen kan man 
se väldigt tydligt var man har valt att lägga avfallet 
och hur man har hållit rent på själva krönet och 
området runt huset.

Det ser ut som om det finns en bestämd ordning 
över var och hur aktiviteterna har skett på kullar
na. Aktiviteterna på båda kullarna har varit kon
centrerade till de östra delarna, framförallt när det 
gäller förtäringen av den tillagade maten. Likhe
terna ligger i att man har valt att kasta matavfallet 
på kullens östra sluttning. I stort sätt alla hästben, 
vilt och ungdjur kom från de två kullarna. Det kan 
stärka vår tolkning av att aktiviteterna som skett 
på kullarna varit betydelsefulla, som till exempel 
rituella måltider och brännoffer. Även om mate
rialet inte är så stort är anser jag det vara mer tro
ligt att det handlar om en medveten uppdelning 
än bara en fråga om bevaringsförhållanden.

Slaktspår, gnag- och tuggspår 
samt sjukliga förändringar
Alla avvikande spår eller tecken på benen har re
gistrerats och ytterst få ben visar direkta spår av 
själva slakten. En tolkning är att de flesta benen 
har delats eller slagits sönder, vilket har gjort att 
spår efter styckningen gått förlorade. På ett par 
av benen kan man dock se spår efter styckningen,

bland annat i ett kranium av nöt som tydligt har 
delats mitt itu mellan hornen (F4210).

Ett stort antal ben har även gnagspår efter hun
dar, människor eller smågnagare. De flesta av dessa 
benfragment kommer från de båda kullarna samt 
områdena E och F nere på slätten. Av de benfrag
ment som har gnag- eller tuggspår var ca 74 % mat
avfall och spåren kommer troligen från människa 
och i viss mån från svin och hund. Det fyndrikaste 
området var område B, som innehöll drygt hälf
ten av alla de fragment med tugg- eller gnagspår 
(fig. 241). Det stora gropsystem II nere på område 
F innehöll flertalet ben med både gnagspår efter 
hundar och smågnagare samt tuggspår. Gnagspå- 
ren tyder på att benen har legat i groparna ett tag 
innan de överlagrades helt. Uppe på den västra kul
len påträffades ett antal fragment med tugg- och 
gnagspår. En stor andel av de här benen var matav
fall och låg i kulturlagren på kullens östra sluttning. 
Inga gnagspår efter hundar har hittats bland de 
här benen, vilket kan tyda på att överlagringen av 
avfallet skett snabbt på kullen. Inom kulturlagren 
på den östra kullen låg en större andel av benfrag
ment med både gnag- och tuggspår. Däremot fanns 
det endast ett fragment med gnagspår efter hund 
och inga fragment med spår efter smågnagare. Ty
värr var mer än hälften av alla ben med gnag- och 
tuggspår oidentifierade och därför går det inte att 
säga om det handlade om mat- eller slaktavfall (fig. 
241). De ben som gick att artbestämma visade sig 
vara mestadels matavfall och verkar ha överlagrats 
relativt snabbt. En likhet fanns mellan de båda kul
larna, nämligen att alla benen låg inom kulturlager
området på kullens östra sluttning.

Vad som är utmärkande i det här materialet 
är att alla skador, tugg- och gnagspår endast har 
kunnat ses på benfragment som varit obrända. En 
förklaring kan vara att de brända benfragmenten 
är så pass små att gnag- eller tuggspår inte syns. 
När det gäller de båda kullarna finns det endast ett 
fåtal ben som hade spår efter hundar och smågna
gare och kan tyda på att de har legat exponerade 
en kortare tid. De benen som brändes har antag
ligen bränts snabbt efter slakten eller måltiden. 
Det obrända mat- eller slaktavfallet hade mer kött 
på benen att gnaga på och de var även större än 
de brända fragmenten. De ben som påträffades i
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Gnag/tuggspår Mat/slakt Bränt Omr. A Omr. B Omr. E Omr. F Totalt
Gnag Mat Nej 1 3 4

Gnag av hund Mat Nej 1 1

Slakt Nej 1 1

Gnag smågnagare Mat Nej 1 1

Gnag tvärs över (hund) Slakt Nej 1 1

Tugg Odefinierat Nej 6 37 43

Mat Nej 11 16 1 16 44

Slakt Nej 2 6 1 7 16

Tugg (smågnagare?) Mat Nej 4 4

Tugg, gnag Mat Nej 4 4

Tuggad Slakt Nej 2 2 2

Totalt 26 65 6 26 121

Figur 241. Fördelning av ben med gnag!tuggspår i de olika områdena, antal fragment

Figure 241. Distribution ofbones with traces of gnawing and chewing within each area, including number of 
fragments.

Benpålagring buccalt Slakt Underkäke Nej 1

Förslitning i caput Slakt Underkäke Nej 1

Patologisk flera frakturer Mat Vadben Nej 1

Patologiskt Mat Revben Nej 3

Patologiskt, benutväxt Slakt Revben Nej 1

Totalt 7

Figur 242. Fördelning av ben med sjukliga föränd
ringar i de olika områdena, antal fragment

Figure 242. Distribution of bones with pathologi
cal anomalies within each area, including number of 
fragments.

gropsystem II hade däremot spår efter både småg- 
nagare och hundar. Här har benen och övrigt avfall 
sannolikt legat exponerat en längre tid innan man 
fyllde igen groparna och allt överlagrades. Även de 
benfragment som påträffades i gropsystemet var 
till stor del matavfall och obrända.

Få sjukliga förändringar konstaterades på det här 
materialet, vilket kan vara ett tecken på att djurhåll
ningen inte var så hårt styrt. Alla ben med någon 
form av frakturer eller andra förändringar låg i om

råde B och fördelningen mellan mat- och slaktavfall 
var ganska jämn. Frakturer av vadben och revben 
förekom på ben från nöt, svin och får/get. Även en 
benutväxt på ett revben från nöt kunde konstate
ras. En underkäke från nöt påvisade en förslitnings- 
skada till följd av ett snett bett (fig. 242).

Om man ser till åldern på husdjuren i Ryssgär
det lägger man märke till att det förekom benfrag
ment från väldigt unga eller till och med ofödda 
djur, neo- eller prenatala individer, som matavfall 
i områdena B, E och D (fig. 243). Benen från den 
östra kullen på område B och benen i område D 
kom från både ofödda och nyfödda nötkreatur och 
benen på område E kom från nyfödda svin och låg 
i svingropen. Anledningen till varför ben från ny
födda eller ofödda djur finns i boplatsen kan vara 
flera. Först och främst kan det handla om djur som 
var sjuka eller självdöda vid födseln och som då 
inte har ätits upp. En annan möjlighet är att späd
gris eller kalvar ansetts vara gott och har då in
gått i vissa speciella måltider. Även i det här fallet 
kan man hitta kulturhistoriska paralleller i de my- 
kenska samhällena. I ett palats i Nemea har man 
bland annat påträffat lämningarna efter en rituell 
måltid, där ben från ungdjur har påträffats bland 
fynden (Dabney m.fl. 2004:7yff.).
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Avslutande diskussion
En jämförelse med det omfattande benmaterialet 
från Apalle visar att Ryssgärdet har en liknande 
uppdelning bland de olika husdjuren. De två 
största grupperna är får/get och nöt, följt av svin, 
häst och hund (Ericson m.fl. 2003:24<5ff.). En an
nan boplats med liknande husdjursuppdelning är 
Skämsta i Uppland, där de två största husdjurs
grupperna var nöt och får/get, därefter kom svin 
och häst (Jonsson 2997:r55ff). Tre platser har, i 
likhet med Ryssgärdet, en väldigt låg andel eller 
saknar helt hästben. I Hallunda fanns knappt 2 % 
hästben, i Snårarp, Skåne fanns inga säkra hästben 
och i Otterböte, Åland fanns inga hästben alls (Ek
man 1988; Edring 2004; Gustavsson 1997). Ande
len hästar bland husdjuren i Ryssgärdet var endast 
0,2 %. I Apalle kom 6 % av benfragmenten från 
hästar och i Skämsta var siffran 4 %. En förklaring 
till att så få hästar förekom i materialet från Ryss
gärdet kan vara att boplatsens huvudperiod låg i 
bronsåldern period II-IV. Apalle och Skämsta har 
dock en tyngdpunkt i sina lämningar som delvis 
ligger ett par hundra år efter Ryssgärdet. (Ullén 
m.fl. 2003:2904 Frölund & Larsson 2002:i5ff.). 
Hästen som husdjur blir vanligare under yngre 
bronsålder och framåt och därför blir deras ben 
också vanligare bland materialet.

En översiktlig jämförelse med andra undersökta 
platser visar hur fördelningen av de olika arterna 
bland husdjuren har sett ut (fig. 244). Förutom 
Apalle och Skämsta har vi Hallunda i Söderman
land, där det finns en likartad fördelning mellan 
nöt, får/get samt svin. Även andelen hästben är liten 
i Hallunda, i likhet med materialet från Ryssgärdet 
(Ekman lpSSrpff.). inte heller i Hallunda verkar 
hästen ha varit vanlig och det mesta av köttet kom 
från nötkreatur. Tre platser har en annorlunda 
uppdelning bland husdjuren, Snårarp i Skåne (Ed
ring 2004), Otterböte, Åland (Gustavsson 1997) 
samt Kumla i Uppland (Persson m.fl. 2002:55ff.). 
I materialet från Snårarp finns en övervikt av ben 
från nöt, där närmare 70 % av alla fragment kom 
från nöt. Snårarp har en liknande uppdelning av 
djurarterna som man hittar i samtida danska ma
terial. I det omfattande benmaterial från både 
Voldtofte och Kirkebjeret är andelen ben från nöt

mellan 70-82 % (ffr Kristiansen 1988:86). Motsva
rande siffra i andra samtida platser i Mellansverige 
är mellan 38-60 %. Svinen förekommer i lika hög 
grad på de olika platserna och varierar mellan 5-15 
%. Endast en plats skiljer sig markant från alla de 
ovan nämnda, nämligen Otterböte, Åland. Platsen 
är i sig speciell eftersom den snarare ska ses som en 
fångststation för säljakt än en vanlig boplats. För
delningen av husdjur är tvärtemot den som man 
har sett på de övriga platserna och här kom ca 75 
% av alla ben från får/get. Husdjuren som grupp är 
ändå ganska liten eftersom de flesta benen på plat
sen kom från säl (Gustavsson i997:44ff.).

Som jag nämnde ovan är andelen vilda djur, 
fiskar och fåglar liten i jämförelse med husdjuren. 
Utifrån den fördelning som finns kan man tolka det 
som att den huvudsakliga födan kom från husdjur 
som nöt, får/get och svin. I Ryssgärdet var husdju
ren vanligast och man har troligen inte haft lika 
stort behov av att fiska eller jaga som under tidiga
re perioder. Den största gruppen är fiskben, sedan 
kommer vilda djur och sist fåglarna. I det övriga 
fyndmaterialet från den här boplatsen har vi flera 
benföremål som kan kopplas ihop med både fiske 
och jakt. På den östra kullen fann vi till exempel fö
remål som kan ha använts för tillverkning av fisknät 
och även fiskkrokar. Mycket tyder på att man har 
tillverkat redskapen på plats. När det gäller jakten 
på vilda djur finns i det övriga fyndmaterialet flera 
pilspetsar som kan ha använts när man jagade. Pil
spetsarna förekom framförallt på de båda kullarna, 
där även de flesta benfragment från vilt förekom. 
Sammanfattningsvis har jakt och fiske, ur närings- 
synpunkt, varit sekundära i Ryssgärdet. Man har 
sannolikt jagat för till exempel de finare pälsarnas 
skull, något man inte kunde få från husdjuren man 
höll på boplatsen. De få fynd av vilt som finns inom 
boplatsen kan även tyda på att jakt var en status
symbol, bedriven i liten skala och kopplad till de 
rituella aktiviteterna på de båda kullarna.

Fördelningen av vilda djur, fiskar och fåglar i 
Ryssgärdet stämmer väl överens med materialet 
från Apalle och Skämsta (Ericson m.fl. 20oy.2Ą6ff; 
Jonsson rppyngyf.). På alla tre platserna fanns en 
nästan lika stor andel fiskben och ben från vilda 
djur. Den minsta gruppen var fåglarna. Boplat
sernas ekonomi var baserad på de husdjur man
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höll och kompletterades med fiske och jakt av vilt.
Det här materialet visar bara en del av de djur 

som kan ha funnits på boplatsen och våra tolk
ningar är gjorda utifrån det som finns bevarat. 
Tyvärr krävs det bra förhållanden för att ben ska 
bevaras, vilket blev tydligt då de flesta benen kom 
i de kalkrikaste lagren på kullarna. Materialet kan 
vara missvisande till en viss del då man inte får hela 
bilden av alla djur som fanns på platsen. Svårig
heter med artbestämning och ålderbedömningar 
på grund av att benfragmenten är små gör att man 
inte kan få ut all information man skulle önska. 
Vissa åldergrupper inom de olika arterna kan vara 
underrepresenterade, inte på grund av att de inte 
fanns utan på grund av att de inte har bevarats lika 
väl. Ett bra exempel på detta är ett par ben från 
får/get som visade sig vara mellan 4-6 år gamla. De 
här benen visar att det fanns äldre djur i boplatsen 
men de var inte speciellt vanliga bland de bevarade 
benen. Man kan ändå se tydliga mönster som ty
der på att man har hållit djur som nöt och får/get 
för köttets skull. Som ett tillskott till detta har man 
även fiskat och jagat. Endast ett fåtal sjukliga ska
dor konstaterades på benen och tyder på att djur
hållningen inte var så hårt kontrollerad.

Förutom de rent ekonomiska aspekterna på 
benmaterialet har vi även gjort tolkningar av or
ganisation och ritual inom boplatsen. Vissa om
råden har troligen haft en speciell betydelse. Vi 
har till exempel kunnat se tydliga områden där 
man slaktade djur och där man tillagade maten. 
Även vilt, fiske och ungdjur förekom främst inom 
vissa områden. Just jakt av vilt är förknippad med 
högstatus i många samhällen och vilt förekom på 
Ryssgärdet nästan uteslutande på de båda kul
larna. Den höga andelen brända ben som finns i 
det här materialet kan alltså vara ett resultat av 
brännoffer i samband med rituella måltider uppe 
på kullarna. Vi har även kunnat konstatera en viss 
uppdelning av mat- och slaktavfall inom olika om
råden på boplatsen.

Sammanfattning
I den här texten har jag presenterat benmateria
let från Ryssgärdetboplatsen och även gått in på 
möjliga tolkningar. En fråga man ställer sig när

man undersöker benen närmare är vilken sorts in
formation man kan få ut av dem och vad de kan 
säga oss om hur boplatsen kan ha sett ut och varit 
organiserad under mellersta bronsålder. En kom
bination av träkolsanalyser, benanalyser samt an- 
läggningstolkningar kan ge oss en bild av hur land
skapen kan ha sett ut, om djurhållningen och vilka 
djur man jagade eller fiskade. Ryssgärdetboplat- 
sens huvudperiod ligger mellan 1400-800 f.Kr, det 
vill säga mellersta bronsålder. Klimatet under den 
här perioden var något varmare men blev under 
yngre bronsålder kallare. Granen hade inte brett 
ut sig ordentligt under värmetiden, vilket gjorde 
att landskapet såg annorlunda ut. Eken var den 
dominerande arten i området och andra träd som 
fanns i området var lönn, ask, lind, björk, asp och 
al. Två typer av barrträd fanns i omgivningen till 
boplatsen, tall och en. Området har alltså domine
rats av en ekblandskog med ängar som fungerade 
utmärkt som betesmark för husdjuren.
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Neonatal Mat (nöt) 1 (nöt) 1 (svin) 3 5

PreVneonatal Mat (nöt) 1 1
Prenatal Mat (nöt) 2 2

Totalt 4 1 3 8

Figur 243. Ben från unga eller ofödda djur inom 
boplatsen, antal fragment

Figure 243. Bones from young or unborn animals 
within the settlement, including number of fragments.

Analyserna av benmaterialet har gett oss infor
mation om vilka djur som hölls under den här ti
den och även något om hur man har organiserat 
sig inom boplatsen. En översikt av de artbestämda 
benen visar att benen kom mestadels från husdjur. 
Resten var fördelat mellan ben från fisk, vilda djur 
och fåglar. Det dominerande husdjuret var nöt, följt 
av får/get, svin, häst och hund. Utifrån benen kan 
man se att man höll nästan lika mycket får/get som 
nöt men eftersom nöt ger mer kött har den största 
delen kommit från nötdjuren. Åldersfördelningen
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E3 Hund

■ Får/get

■ Svin

■ Häst?

□ Häst

H Nöt/häst

■ Nöt

Figur 244. Fördelning av de olika husdjuren i flera undersökta platser

Figure 244. Distribution of different domestic animals from a number of investigated sites.

av nötkreaturen visar även att en övervägande del 
av nötboskapen slaktades före 4 års ålder. Slaktål
dern för nötdjuren tyder på att man inriktat sig på 
köttproduktion eftersom man har valt att slakta 
djuren vid 2-3 års ålder. Hade man varit inriktad 
på mjölkproduktion borde fler ben från fullvuxna 
djur ha funnits i materialet. När det gäller får och 
getter visar materialet att inga eller få djur sparats 
för avel eller annan produktion, som till exempel 
ullproduktion eller mjölkproduktion, då de flesta 
djuren har slaktats vid 3 års ålder. Som fallet var 
med nötkreaturen visar materialet att köttproduk
tionen har varit det viktigaste i Ryssgärdet. Hade 
ullproduktionen varit av större vikt hade fler djur

sparats till högre ålder. Den tredje största grup
pen husdjur är svinen och man har slaktat svinen 
innan de blivit -f/i år gamla. Om man bortser från 
svingropen kan man se att svin generellt sett inte 
var så vanliga på boplatsen medan nötkreatur och 
får/getter var mycket vanligare.

Även om benmaterialet från Ryssgärdet är litet 
är det ett stort material i jämförelse med landet i 
övrigt. Boplatser från bronsålder med ett så pass 
välbevarat benmaterial är inte vanliga och det här 
materialet har gett oss viktig information om djur
hållningen och organisationen på en boplats från 
mellersta bronsålder. ■
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Odling och närmiljö
Växtmateriallämningarna från Ryssgärdet

Håkan Ranheden

M
an kan inledningsvis, utan att över
driva allt för mycket, säga att de bota
niska analyserna av lämningarna från 
Ryssgärdet har varit mycket intressanta. Dels har 

material från den äldsta fasen, senneolitikum, på
träffats välbevarat, dels har sammansättningen av 
sädesslagsfynden från den äldre bronsåldern skilj t 
sig en del från den gängse bilden av detta. Fynden 
ifråga har gett anledning att fundera vidare över oli
ka aspekter av växtmaterialets spridning, framförallt 
vad gäller dess förekomst i olika typer av lämningar 
men också då det ställs i förhållande till andra un
dersökta bronsåldersboplatser i Mellansverige.

Innan de arkeobotaniska analyserna av Ryssgär
det diskuteras skall först den mer översiktligt land- 
skapsmässiga utvecklingen i denna trakt behandlas 
och då med utgångspunkt från ett pollendiagram. 
Pollendiagrammet är gjort på en borrkärna från 
Långsjön som ligger ett par kilometer väster om 
Ryssgärdet och där precis öster om Björklinge, 
knappt 2 mil norr om Uppsala. Pollendiagrammet 
har utarbetats av Elisabeth Almgren vid Uppsala 
universitet (Almgren 2004 manus). Nedanstående 
diskussion utgår emellertid från mina tolkningar 
av vad pollenanalyserna säger angående natur- 
och kulturlandskapets utveckling och inte från de 
i Almgrens manus.

Diagrammet är resultatet av ett magnifikt ar
bete vad gäller analysinsatserna och inte mindre 
än 125 nivåer har analyserats. Sjöns sediment har 
emellertid inte varit helt oproblematiskt att arbeta 
med i fält då den översta delen var dåligt konso
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liderad och svår att överhuvudtaget få upp (Eli
sabeth Almgren muntligt). Dateringarna, vilka 
bildar en i huvudsak logisk följd anger också att 
material från senare tiders utveckling måste vara 
starkt komprimerat eller kanske till viss del sak
nas och det är inte lätt att bedöma hur omfattande 
detta eventuella sedimentbortfall varit. Lagerfölj
den är sannolikt sedimentologiskt komplex inom 
de översta delarna av gyttjan, d.v.s. att inlagringen 
av sediment kan ha varit störd av variationer i 
erosion och ackumulation av det. Sannolikt finns 
dock yngre organisk substans inlagrat i de översta 
lagren men det kan ha blivit uppblandat med äldre 
omlagrat material.

Det finns i lagerföljden två dateringar som möj
ligen illustrerar komplexiteten i kronologin, nämli
gen nummer två och tre uppifrån. Då dateringarna 
ifråga kalibreras så faller emellertid åldrarna inn
anför varandras sannolikhetsintervall vilket anger 
att de mycket väl kan vara riktiga (se fig. nedan).

Genom att ställa de två dateringarnas sanno
likhetsintervall mot varandra enligt nedanståen
de figur exponeras deras relationer till varandra 
väldigt tydligt och man ser att den undre date
ringen mycket väl kan vara äldre än den övre även 
om den största delen av den undre kurvans yta 
anger lägre ålder. Eftersom dateringarna över
lag bildar en rimlig sekvens så borde man kunna 
anta att även dessa två dateringar i bästa fall är 
riktiga och då bör man också anta att den undre 
av de två (vid 14,1 meter) ligger mellan 250-300 
e.Kr, d.v.s. inom den del av sannolikhetsinterval-
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C14-ålder BP
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Figur 245. Diagrammet visar relationen mellan djup och '4C-ålder i sedimentetfrån Långsjön.

F ig ur b 245. Diagram showing relationship between depth and radiocarbon age in sediment from Långsjön.

len som anger högre ålder än dateringen ovanför.
Almgren har emellertid antagit att en lagerlucka 

kan ha uppkommit genom användandet av olika 
typer av provtagare för djupare respektive ytligare 
sediment (Almgren muntligt) vilket i så fall kan 
förklara brottet i relationskurvan ovan. Det finns 
också en annan omständighet som är ännu svårare 
att förhålla sig till och det är sjöns höga karbonat
halter. Här har Almgren låtit datera recenta Cha- 
ra-alger (alger vilka ackumulerar karbonat i sin 
vävnad) och därav fått ett mått på den ålderskorri- 
gering som bör göras med anledning av det gamla 
karbonatet. Åldern på de recenta Chara-växtde- 
larna var 740150 BP vilket subtraherats från res
pektive datering i lagerföljden. Metoden får anses 
vara okonventionell och det är mycket möjligt att 
de åldrar som kommit fram genom detta är förhål
landevis riktiga i relation till de okorrigerade vär
dena. Det är emellertid svårt att avgöra detta utan 
att snegla på diagrammets utveckling och relatera 
detta mot kända mönster varvid man riskerar att

hamna i en cirkelbevisföring. Jag har nedan valt 
att behandla pollendiagrammet och dess kronolo
giska dimension med utgångspunkt från de nor
mala materialkorrigeringar som rutinmässigt görs 
i samband med dateringarna.

En stor del av pollendiagrammets undre del 
utgörs av indikationer som måste koppla till den 
äldre och mellersta bronsålderns aktiviteter i land
skapet där de tydligaste signalerna om detta är 
pollenfynd av odlade växter, i det här fallet korn. 
Här syns också ganska markanta förändringar i 
trädens sammansättning där framförallt björken 
måste ha minskat då pollenandelen sjunker från ca 
40 procent ner till omkring 25 procent. Björkkur
vans fall är också det tydligaste indiciet på män
niskans inverkan i omgivningens skogsvegetation 
och en 14C-datering finns precis vid den nivå där 
björkkurvan fallit till det lägsta värdet. Dateringen 
ifråga har gett åldern zpdgżgg BP vilket motsvarar 
bronsålderns period III, d.v.s. den senare delen av 
äldre bronsålder. Detta är också tiden då aktivite-

Atmospheric data from Stu iver et al. (1998); OxCal v3.9 Bron k Ramsey (2003); cub r:4 sd:12 prob uspjchron]

1 3 fi mptpr 177n+3nRP .. ..

14,1 meter 1690+35BR _________
I 1 1 1 1 L 1 '• -■ ' i-' -Ac-

200CalBC CalBC/CalAD 200CalAD 400CalAD ÖOOCalAD

Calibrated date

Figur 246. Figuren visar två av dateringarna och deras sannolikhetsintervall. 

Figure 246. Two of the radiocarbon datings and their probability distribution.
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140Figur 247. Diagrammet visar de sam
manlagdafynden av säd från Ryssgärdets 
olika perioder.

Figure 247. Diagram of the overall finds 
ofcereal from the various phases of the Ryss
gärdet settlement.
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terna i Ryssgärdet hade sin tyngdpunkt. Den mer 
precisa tiden för dessa ingrepp i skogsvegetationen 
är förstås svår att ange men det kan handla om 
äldre bronsålder eller kanske senneoliticum.

Även något under dessa nivåer i pollendiagram
met märks spåren av en vegetation som skulle 
kunna höra samman med antropogena aktivite
ter som t.ex. av gråbo/malört (Artemisia), nässlor 
(Urtica), ängssyra (Rumexacetosa-typ) och mållväx- 
ter (Chenopodiaceae). Pollen av dessa finns i dia
grammets bottennivåer men detta är förmodligen 
strandmiljöns vegetation som här gett utslag vil
ket bör vara rimligt med tanke på att sjön ligger 
ca 26 meter över havet och att bottenlagren troli
gen korrelerar mot neolitisk tid. Det är alltså strax 
ovan dessa indikationer som senneolitikums eller 
den äldre bronsålderns aktivitetsspår finns och 
vilka har klara paralleller i resultaten av de lokala 
analyserna från Ryssgärdet.

Pollendiagrammets signaler är ganska allmänt 
sammansatta och anger en tämligen väldiversifie-
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rad flora inkluderande även mer extensiva signaler. 
Även om det knappast går att bedöma hur relatio
nen mellan t.ex. husdjursdrift och spannmålsod
ling har varit så kan man ändå se att landskapet 
nyttjats för båda dessa syften under den tidigare 
delen av bronsåldern. Enligt pollennoteringarna 
var det korn som odlades i trakten under denna 
tid och spåren av vete framträder inte förrän be
tydligt högre upp i diagrammet och då sannolikt 
motsvarande förromersk järnålder.

Här kan det vara lämpligt att titta på vad mak- 
rofossilanalyserna av Ryssgärdet har resulterat i. 
Figuren nedan är en sammanfattande illustration 
av hur dessa analyser har utfallit. Analyserna har 
gjorts av undertecknad samt av Anneli Ekblom vid 
Uppsala universitet.

Det första som slår en då man ser på detta sta
peldiagram är att pollenanalyserna, vilka alltså an- 
gett korn som odlad gröda under äldre bronsålder, 
knappast kan ha varit influerade av endast Ryss
gärdets odlingar. Även andra platsers odlarmöda
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måste ha bidragit med signaler i det hänseendet. 
Detta är emellertid svårt att säkert bedöma men 
det är en högst rimlig utgångspunkt att man be
drivit odlingar även på andra platser runt Lång
sjön varför det vore naturligt om även dessa satt 
sina spår i pollensammansättningen i Långsjöns 
gyttjelager eller kanske t.o.m. dominerat dess sig
naler. Det betyder också att Ryssgärdets utveckling 
vad gäller odlade grödor möjligen måste betraktas 
som specifikt för just Ryssgärdet vilket kommer 
att framgå av nedanstående diskussion.

Vi kan lämpligen börja med att se på växtma- 
terialet från senneolitikum. Fördelningen av säd 
framgår av den första stapeln i diagrammet ovan 
där man ser att den säd som noterats har varit 
de äldre varianterna av korn och vete, d.v.s. na
ket korn och emmervete (samtliga fynd av em
mer var av skärmfjällsbaser). Därutöver fanns ett 
antal ospecificerade sädesslagsfrön. Detta borde 
inte vara någon anmärkningsvärd artfördelning 
för perioden ifråga. Det finns emellertid en lite 
speciell omständighet med fyndens lägen, de fö
rekom alla i brandgravar. Brandgravar anses vara 
ganska ovanliga från denna tid (Thomas Eriksson 
muntligt) och det måste därför ses som en ynnest 
att gravarna var just brandgravar eftersom dessa 
gamla växtrester med all säkerhet hade varit ned
brutna i annat fall. Brända växtrester är redan oxi
derade i och med förbränningen och förstörs där
efter främst på mekanisk väg men kan alltså finnas 
bevarade i skyddade lägen.

Nästa stapel i diagrammet med noterade frön/ 
frukter är den som visar fynden från äldre bronsål
der. Som framgår av fördelningen så är det nu ve
ten som ökat i fyndfrekvens medan andelen korn 
är ungefär den samma som tidigare vilka f.ö. nu 
inte är av den nakna formen. Sammanlagt fanns 
här i6 fynd av emmervete varav 10 utgjordes av 
skärmfjällsbaser. Den viktigaste skillnaden eller 
tillskottet av fynd är de av vanligt vete.

Det är den tredje stapeln i diagrammet som re
laterar till den mest aktiva fasen i Ryssgärdets ut
veckling, den mellersta bronsåldern. Denna stapel 
måste diskuteras med den speciella utgångspunk
ten att den uppbyggts av fynden från i stort sett 
ett enda prov. Provet togs i ett kulturlager vid ett 
av husen (hus 9) som var beläget på en kulle inom

den nordvästra delen av området och där man har 
funnit tecken på att rituella verksamheter har ägt 
rum. Förmodligen skall man inte utgå ifrån att 
fyndomständigheterna inom detta område kan 
jämföras med mer ordinära boplatslämningar 
även om detta egentligen är svårt att slå fast. Det 
var ett prov från kulturlagret på kullen som gav 
flertalet av de fynd som formar den tredje stapeln 
i diagrammet.

Beroende på hur man tolkar fynden av veten i 
dessa kontexter kan man diskutera på vilket sätt 
just veten nu var viktiga i människans medve
tande, alltså i vilken grad fynden ifråga även kan 
antas spegla hushållshanteringen av säd eller om 
man istället skall utgå från att ett eventuellt ritu
ellt beteende inneburit en annan selektering av så
dan. Det är vanligt vete som här tillsammans med 
ospecificerat vete utgör merparten av de observe
rade sädesslagsfynden och vilket anger en bild av 
sädesslagsval som faller väl in med resultaten från 
ett par andra grävningar längs vägsträckan. Ande
len emmervete är alltjämt den samma som tidiga
re men här är det inte skärmfjällsdelar utan själva 
fröerna som noterats och vilka är svåra att skilja 
från speltvete. Just detta att inga agndelar fanns 
skulle kunna tala för att lämningar från just denna 
plats primärt inte skall tolkas som just hushållsres- 
ter vilket i så fall kan styrka antagandet att kultur
lagren på kullen verkligen kräver andra slutsatser 
angående deras bildning och representation. Man 
skulle dock lika gärna kunna tänka sig att man 
t.ex. för gravgåvor använt sig av hela ax och inte 
av rensad säd varför man i sådant fall borde notera 
även agndelar.

Det faktum att noterade frön av korn minskat 
starkt under den mellersta bronsåldern är ur tolk- 
ningssynvinkel ganska problematiskt. Inga korn
frön fanns i det i övrigt sädesslagsrika kulturlagret 
på kullen medan enstaka sådana noterades i andra 
kontexter från samma tid. Om man utgår från att 
växtlämningarna på kullen verkligen utgör en se
lektion av rituell art samt det faktum att en stor 
del av de prov som faktiskt analyserats var just 
dessa från kullen så är det inte säkert att frånvaron 
av korn i dessa är representativt för det allmänna 
bruket av säd (i synnerhet då veten var mycket 
sporadiskt förekommande i andra anläggningar än
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de från hus 9 på kullen). Det resonemanget skulle 
också kunna leda fram till slutsatsen att den långa 
tredje stapeln för mellersta bronsåldern kan illus
trera en irrelevant accentuering av platsens sädes- 
slagshantering under perioden ifråga.

Det finns ett annat förhållande angående växt- 
materialfynden från Ryssgärdet som kan disku
teras och det är närvaron respektive frånvaron av 
ogräslämningar. Det är i de äldre bronsålderskon- 
texterna som frön/frukter av kvävekrävande ogräs 
har påträffats. Fynden kommer från svinmålla, 
åkerbinda och snärjmåror vilka associerar till en 
flora som man brukar se spåren av från järnålders- 
boplatser, d.v.s. från en tid då man mer förväntar 
sig lämningar från ett utvecklat gödseljordbruk. 
Här tycks det som om en liknande flora funnits 
etablerad redan under den äldre bronsåldern. Vad 
som alltså måste diskuteras är huruvida man skall 
förvänta sig att just den här typen av växtrester 
kan finnas i sådana kontexter som analyserats från 
den mellersta bronsåldern, d.v.s. från de sannolikt 
rituella lämningarna.

Om man emellertid utgår ifrån att det påträf
fade växtmaterialet ändå motsvarar en mer nor
mal spridning eller förekomst runt ett boplatsom
råde, vilket ändå inte är uteslutet eller kanske till 
och med troligt, så skulle man kunna diskutera ett 
par andra aspekter i detta analysutfall där frånva
ron av växtdelar annat än av säd varit så tydlig. 
Inom Ryssgärdet fanns stora områden med mer 
eller mindre intensivt kulturpåverkade jordar 
med ställvis höga fosfatvärden och vilka en gång 
måste ha innehållit rikligt med organiskt material 
men vilket numer är nedbrutet (Thomas Eriksson 
muntligt). Det är därmed ganska troligt att det 
har funnits en allmänt spridd ruderatflora även 
på dessa marker men där lämningarna av dem i 
de flesta fall för länge sedan är borta. Växtmate- 
rial som förekommit i rituella akter och som därav 
kanske bränts kan ha haft möjligheter att bevaras 
om de hamnat i skyddade lägen men de växter 
som eventuellt var i fokus för dessa riter tillhörde 
förmodligen inte spontanfloran.

Frågan handlar också om när en mer utveck
lad ruderatflora kan ha funnits runt boplatser och 
i vilken grad denna flora skall kopplas till själva 
odlingsutvecklingen. Kanske har en sådan fun
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nits tidigare än vad vi hittills trott men att vi sak
nat lämpliga kontexter för att notera dem. Själva 
gårdsmiljön bör också, förmodligen ganska tidigt, 
ha haft sin spontanflora och vilken så småningom 
fått många drag gemensamma med den ogräsas
pekt som fanns på de odlade markerna. I den mån 
en (t.ex. rituell) plats legat avskilt från boplatsen 
var den kanske inte influerad av boplatsens spon
tanvegetation utan av de aktiviteter som tilldrog 
sig just där. I det här fallet fanns den rituella plat
sen i nära anslutning till boplatsen och borde ha 
kunnat hysa den sannolikt allmänna örtflora som 
fanns vid och runt platsen.

Om man ändå räknar med att intensifieringen 
av sädesslagsbruket medfört en utveckling av även 
ogräsfloran, vilket är mest rimligt och vilket de 
flesta forskare anser, så borde man naturligtvis i 
ännu högre grad vänta sig att hitta spår av denna 
från den mest aktiva fasen av en boplats utveckling. 
Det är helt enkelt svårt att föreställa sig någon an
nan förklaring till dessa växtlämningars frånvaro 
än de som har med rent bevaringsmässiga aspekter 
att göra. Som ett förtydligande av detta kan man 
nämna att det generella inslaget av frön/frukter 
från diverse örter var nästan obefintligt från alla 
faser av Ryssgärdets utveckling då man undantar 
proverna från det gropsystem från äldre bronsål
dern vari de ovan nämnda ogräslämningarna på
träffades. Anläggningarna inom detta gropsystem 
har varit nedgrävningar och det förefaller sanno
likt att även fragilt växtmaterial har kunnat beva
ras inom dessa mer skyddade positioner. Fynden i 
dem kan alltså tolkas som en oväntad och generös 
insyn i en florarest som annars inte så ofta visar sig 
från dessa tider.

Om man ser på resultaten av makrofossilana- 
lyserna från ett par andra större undersökningar 
i Mälardalen, den av Vrå i Knivsta socken (Gus
tafsson 1997) och av Apalle mellan Enköping och 
Stockholm (Inga Ullén opubl.) så får man en upp
fattning av den mellersta bronsålderns odlade grö
dor som egentligen passar ganska väl in med re
sultaten från Ryssgärdet. Alla tre anger nämligen 
att det var veten med väsentliga inslag av speltoida 
veten som var den huvudsakliga grödan under 
åtminstone den mellersta bronsåldern. I anlägg
ningarna från Apalle var det emmervete och ospe-
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Vrå, bronsålder lll-IV

Ruderatv. 

Ängs/gräs 

Opec.vete 

Bröd/kubb 

Spelt/emmer 

Speltvete 

Skalkorn 

Naket korn

■ I antal anl.

■ Totalt

Figur 248 .Diagrammet ovan bygger på analyser gjorda av Stefan Gustafsson (Gustafsson 1997). 

Figure 248. Diagram based on analyses performed by Stefan Gustafsson (Gustafsson 1997).

cińcerade veten som var mest frekventa vilka där 
utgjorde cirka två tredjedelar av fynden från den 
tiden. I undersökningarna av Vråboplatsen note
rades främst en annan variant av vete, nämligen 
s.k. speltvete. Spelt- och emmerveten är morfolo
giskt mycket närstående och anses vara mer eller 
mindre omöjliga att särskilja i de fall man inte har 
fröernas agndelar. Agndelar av spelt respektive 
emmer noterades också från Vrå liksom från Ryss
gärdet vilket stärker bestämningarna.

Det kan vara intressant att titta lite närmare 
på analyserna från Vrå. Boplatslämningarna från 
Vrå har nämligen mycket gemensamt med de från 
Ryssgärdet (Thomas Eriksson muntligt). Då det 
gäller analysresultaten från Vrå så har jag inför di
agramkonstruktionen ovan tagit mig friheten att 
revidera den kronologiska indelningen av prov
materialen något. Eftersom de talrika fynden från 
ett av husen (hus 1) var svåra att tidsmässigt dela 
in ytterligare (än att representera perioderna III 
och IV) så har jag summerat fynden från det huset 
med två andra lämningar som också har kopplats 
till samma perioder. De senare är fynden från två 
gropsystem (A1159 och A1960) vilka antagits kor
relera mot period III - IV (dock i första hand pe
riod III). Resultatet blir diagrammet ovan där jag 
också räknat in Gustafssons Cf - noteringar (d.v.s. 
där analytikern antagit att det rör sig om arten

ifråga) som gällande för de angivna arterna.
Som framgår av figuren ovan så var även korn 

ganska frekventa i lämningarna från Vrå vilket ut
gör en skillnad gentemot resultaten från den mel
lersta bronsålderns Ryssgärde, så som det fram
kommit där genom valet av studerade kontexter. 
Det kan emellertid också vara så att något yngre 
moment av bronsåldern finns representerat ge
nom de anläggningar som antagits höra samman 
med bronsålderns period III-IV och vilka därmed 
inkluderas i diagrammet ovan. Gustafsson har 
själv tolkat skalkorn som ett viktigt sädesslag från 
den yngre bronsålderns Vrå.

Här kan man också jämföra med fynden från en 
annan undersökning längs E4:an, den från Som- 
maränge skog (Forsman & Victor 2007). Som- 
maränge skog ligger några km norr om Ryssgärdet 
och har varit en ganska märklig plats då den enligt 
tolkningarna varit en rituell samlingsplats där den 
legat i utkanten av en boplatsyta. Här skall man 
enligt undersökningarna ha kremerat döda män
niskor liksom därefter begravt dem i olika stenkon
struktioner. Påträffade fynd anger att platsen san
nolikt anlagts under senneolitisk tid från vilket det 
nyttjats intensivt fram genom äldre bronsålder.

Analyserna av makrofossil har till stor del gjorts 
på prover som tagits ur brandlager vilka påträffats 
under tre olika skärvstenshögar. Den dominerande
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andelen fynd av växtmaterial antas härröra från 
bronsålderns period II vilket innebär att de borde 
kunna korrelera mot den andra stapeln i Ryssgär
dets diagram ovan, d.v.s. den som illustrerar fyn
den från den äldre bronsåldern. De huvudsakliga 
fördelningarna av säd från de båda platserna passar 
ganska väl med varandra där man kan se att veten 
varit det viktigaste sädesslaget under äldre brons
ålder även om flera kornfrön fanns även här. Det 
kan också nämnas att en stor del av de emmerveten 
som observerats i Sommaränge skog har varit agn
delar. Sammanlagt kunde 123 agnar bestämmas till 
emmervete medan 22 var av spel tvete.

Det är intressant att det för Sommaränge skogs 
del handlar om brandlager efter rituella handlingar 
varför det är troligt att sädesslagsmaterialet också 
anrikats genom avsiktligt medgivna gravgåvor vid 
sidan av det växtmaterial som kanske utgjort spon
tant spill på markytan och vilka sedan hamnat i 
de provtagna anläggningarna. Här kan man alltså 
peka på en skillnad i analysresultaten från Ryssgär
det och Sommaränge skog å' den ena sidan och Vrå 
å' den andra där det under samma tid fanns en ut
talad speltvetehantering i Vrå medan det var andra 
veten som hanterades i Ryssgärdet och Sommar
änge skog endast cirka 30 km norr om Vrå.

Ännu en av platserna längs vägbygget kan näm
nas och det är Trekanten/Björkgården som ligger 
ungefär en mil rakt norr om Uppsala och där in
till ytterligare en annan undersökt boplats, dock 
från äldre järnålder, nämligen Fullerö. Malcro- 
fossilanalyserna av Trekanten/Björkgården an
gav även de ganska klart att det var veten som 
odlades under äldre bronsålder liksom att spåren 
av dessa sädesslag minskade starkt under yngre 
bronsålder. I de provtagna kontexterna från den 
yngre bronsåldern var antalet sädesslagsfrön nå
got mindre frekventa även om ruderatfloran var 
bättre representerad. Några fynd av havre visade 
också att havre fanns i omlopp under den yngre 
bronsåldern även om det kan ha rört sig om andra 
arter i släktet eller att den vanliga arten förekom
mit som ogräs i andra odlingar. Det senare skulle 
dock kunna motsägas av resultaten från Svanby 
(beläget alldeles utanför Tierp) där havre var det 
sädesslag som återfanns mest frekvent i proverna 
från yngre bronsålder vilket borde tala för att det
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fanns en avsikt bakom hanteringen av just havre.
När tiden kommit fram till den yngre brons

åldern så verkar aktiviteterna i stort sett ha upp
hört i Ryssgärdet, åtminstone då omfattningen av 
dem sätts i relation till den mellersta bronsålderns 
verksamheter. Detta märks naturligtvis även i 
växtmaterialet vilket illustreras i den korta stapeln 
för yngre bronsåldern i diagrammet (vilken dock 
är resultatet av endast få analyser). Att de agrara 
aktiviteterna minskar under yngre bronsålder 
sammanfaller inte med resultaten från flera andra 
undersökningar. En tämligen välunderbygd upp
fattning är nämligen att den yngre bronsåldern ur 
odlingsperspektiv varit en aktiv och dynamisk tid 
och där man enligt flera undersökningar från både 
Syd- och Mellansverige också noterat att skalkorn 
varit det viktigaste sädesslaget (Engelmark 1992, 
1993, Engelmark m.fl. 1995; Gustavsson 1995, 
1997, 1998; Viklund 1998a, 1998b.). En liknande 
bild då det gäller skalkornets dominans under yng
re bronsålder har också kommit fram genom un
dersökningarna av Apalle i Övergrans socken mel
lan Enköping och Stockholm i södra Uppland.

Emellertid anger även pollendiagrammet en 
minskande markaktivitet under yngre bronsålder. 
Här finns ett parti där pollen från odlade växter 
är helt frånvarande liksom att t.ex. björkens pol
lenkurva stiger medan barrträdens kurvor sjunker 
något. Att tidsmässigt helt säkert befästa dessa 
spår i diagrammet är naturligtvis vanskligt men 
,4C-dateringarna anger att detta bör korrelera mot 
den yngre bronsåldern. Även då man betraktar de 
extensiva signalerna i pollendiagrammet så är des
sa svaga och man får av dessa intrycket av att det 
allmänna nyttjandet av landskapet runt Långsjön, 
och kanske ända borta vid Ryssgärdet, har mins
kat under den yngre bronsåldern.

Signalerna i pollendiagrammet anger istället 
att det skett en reaktivitet under tidig förromersk 
järnålder runt Långssjön. Här kan man ana män
niskans ingrepp i skogvegetationen och det man 
ser i diagrammet är att andelen björk och alpollen 
minskar ganska påtagligt under flera nivåer. Sam
tidigt stiger kolkurvan tillsammans med det mer 
regionala polleninflödet (främst av tall) och en
staka pollenfynd av både korn och vete illustreras 
nu åter i diagrammet. Eftersom undersökningarna
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av Ryssgärdet inte har genererat några mer omfat
tande lämningar från den äldre järnåldern så måste 
dessa signaler i pollendiagrammet härröra från nå
gon annan plats runt den dåtida Långsjön. En stor 
boplats fanns t.ex. i Tibble vid Långsjöns sydände 
med lämningar från bl.a. förromersk järnålder 
(Åberg 2006). Pollendiagrammet involverar där
med information som både har beröring med Ryss
gärdets utveckling och som inte har det. Även de 
trender i diagrammet som sammanfallit med Ryss
gärdets aktiviteter måste till följd av detta kunna 
vara alstrade av verksamheter från andra platser 
vilka då haft dessa gemensamt med Ryssgärdet.

Vedartsanalyserna
Det kan också vara intressant att titta lite på ved
artsanalyserna från Ryssgärdet. Dessa har gjorts på 
både speciellt utplockade kolpartiklar och på det 
ordinära makrofossilmaterialet, d.v.s. i det senare 
fallet på samma prov som analyserats med avse
ende på frön och frukter. Analyserna har gjorts av 
Ulf Strucke vid RAÄ, UV-mitt. Här diskuterar jag 
dock endast de analyser som gjorts på makrofossil- 
proverna vilket borde vara mest relevant i jämfö
relse med det övriga makrofossilmaterialet. Hand
plockat kol innebär i sig ett urval av fragment 
vars fördelning till viss del svarar mot en ofrivillig 
selektion som sker vid en sådan provtagning (Ulf 
Strucke muntligt).

Det är sex olika kontexter som blivit analyserade 
med avseende på vedarter. Från den äldre brons
åldern analyserades först och främst material från 
ett par gropar (A19830 och A36092), men också 
från en skärvstenshög (A357). Från den mellersta 
bronsåldern analyserades prover från ett hus (hus 
9) liksom från ett kulturlager (A20511), samt från 
ett stolphål. Resultatet av analyserna framgår av 
figuren nedan.

Av de sex staplarna i diagrammet korrelerar de 
tre nedersta mot i första hand äldre bronsålder 
medan de tre övre i huvudsak svarar mot mellersta 
bronsåldern. En sak som är slående är att fynden 
från de två groparna, vilka var från samma tid, 
så starkt påminner om varandra. De två neders
ta staplarna i diagrammet ser också lika ut med 
ett dominerande inslag av ekfragment. Man kan 
emellertid fråga sig vilken betydelse själva anlägg
ningstypen kan ha haft för detta. Om man ser på 
stapeln för skärvstenshögen A3 5 7 så resulterade 
analyserna av denna i annan fyndbild. Här syns i 
stället en dominans av vedfragment från sälg och 
viden, d.v.s. av träd och buskar av släktet Salix.

Man borde kunna utgå ifrån att de prover som 
antas relatera till allmänt förekommande vedfrag
ment på markytorna har ett annat innehåll än pro
ver som är tagna i mer speciella typer av anlägg
ningar och som kanske är resultatet av medvetna 
ackumulationer, som t.ex. materialet i en skärv
stenshög. Sannolikt är det också så att människans

Krön västkulle 

K-lager A20511 

Summa hus 9 

Skärvstenshög A357 

Gropsystem A36092 

Gropsystem A19830

0 20 40 60 80 100 120

Figur 249. Diagrammet visar de vedfragment som sammanlagt noterats i makrofossilproven. 

Figure 249. Diagram showing all wood fragments found in macro fossil samples.
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användning av och därmed spridning av ved i ännu 
högre grad utgör den viktigaste förklaringen till 
varför man hittar olika fragment av ved inom olika 
typer av boplatsrelaterade lämningar. En viss skill
nad i det avseendet måste finnas gentemot frön 
eller frukter vilka även har en naturlig spridning. 
Därför bör också vedarternas sammansättning vara 
starkt präglade av just anläggningstypen.

Som framgår av diagrammet ovan så har ved
fragment av ek dominerat i framförallt groparna. 
Detta är en vanlig bild på boplatser från förhisto
risk tid. Flera förklaringar finns troligen, t.ex. att 
ekens ved är hård och relativt tålig mot mekanisk 
påverkan. En kompletterande förklaring eller hy
potes 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 (muntligt Ulf Strucke).

Noterbar är också förekomsten av granved i 
skärvstenhögen från den äldre bronsåldern. Att 
granen funnits betydligt tidigare i Uppland än 
vad vi trodde för inte alls så länge sedan har vi sett 
flera exempel på men att den skulle ha varit eta
blerad redan under äldre bronsålder är tidigare än 
vad vi anat. Det är två prover som har innehållit 
5 respektive 3 vedfragment av gran. I båda fallen 
handlar det om kulturlager och fem av fragmenten 
fanns inom hus 9 och i samma prov där en hel del 
säd påträffades. De andra tre fragmenten fanns i 
kulturlager A20511 och i ett prov som inte inne
höll några andra växtrester.

För att dra några slutsatser av vedartsanalyserna 
kan man för det första slå fast att det är vedrester 
av ek som överlag har dominerat över Ryssgärdet 
och att dessa har förekommit ganska väl spridda 
över markytan i varierande koncentrationer. Ved
fragmenten av ek har anrikats i de gropar eller 
tydliga sänkor som funnits på markytan och ekens 
förhållandevis stabila ved har troligen gett dessa 
vedrester den dominans som syns i diagrammet 
ovan. Rent funktionellt säger inte veden ifråga 
mycket om t.ex. hushållsbruket annat än att man 
troligen eldat ved av ek.

Vidare kan man anta att man slängt/dumpat slyn 
och grenar av sälg och/eller viden på skärvstens- 
högen eller alternativt att 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 t.ex. eldades. 
Överlag märks ädellövskogen tydligt i vedartsana
lyserna, i synnerhet om man dit räknar även eken. 
Kulturmarksaspekten syns därmed starkt men det 
är svårt att dra några mer preciserade slutsatser 
angående hushållsekonomin.

Sammanfattning
Artikeln behandlar växtmaterialhanteringen i 
Ryssgärdet under främst bronsåldern men även 
under senneolitikum. Utvecklingen relateras mot 
ett pollendiagram från Långsjön, beläget ett par 
km väster om Ryssgärdet. I pollendiagrammet 
finns tydliga spår av odling av korn i de nivåer som 
enligt en 14C-datering bör korrelera mot bronsål
derns period III, d.v.s. den senare delen av äldre 
bronsålder vilket sammanfaller med Ryssgärdets 
mest aktiva tid. Dock stämmer fynden av kornpol
len i pollendiagrammet inte med sädesslagsfynden 
från själva platsen Ryssgärdet vilka istället angav 
att det främst var veten som hanterades där un
der bronsåldern. Detta antyder att Långsjöns se
diment måste ha mottagit pollen från (möjligen i 
första hand) andra platser än från Ryssgärdet.

Fynd av säd finns redan från senneolitikum vilka 
påträffats i brandgravar. Dessa gamla frön var av 
naket korn och emmervete, de senare representera
de av skärmfjällsdelar. Under äldre bronsålder tycks 
hanteringen av veten ha ökat i Ryssgärdet medan 
fynden av korn nu var av den skaiklädda varianten.

Sädesslagsfynden från den mellersta bronsåldern 
var rikliga och utgjordes nästan uteslutande av ve
ten och diskussionen har främst handlat om hur 
dessa fynd skall tolkas eftersom flera anläggningar 
har antagits vara av rituell karaktär. Inte minst 
gäller detta även ogräsresterna vilka framkommit 
i anmärkningsvärt lågt antal och då främst ur ett 
gropsystem från äldre bronsålder.

Resultaten från Ryssgärdet diskuteras också med 
jämförelser mot utfallet av ett par andra undersök
ningar längs E4-sträckan men även mot ett par helt 
andra platser från Mälardalen, nämligen Apalle nära 
Enköping och Vrå nära Knivsta. Den senare platsen 
hade stora likheter med Ryssgärdet men där de no
terade vetefröerna främst utgjordes av speltvete.
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Noteringarna av säd från Ryssgärdet har haft 
mycket gemensamt med de från Sommaränge skog 
vilket var en plats för rituella handlingar beläget 
endast något km norr om Ryssgärdet. I brandlager 
(sannolikt kremeringsrester) fanns säd med en lik
nande artsammansättning som de från Ryssgärdet.

Då den yngre bronsåldern infunnit sig minskade 
aktiviteterna i Ryssgärdet avsevärt och fynden av 
säd minskar också starkt vilket även har paralleller 
i pollendiagrammet från Långsjön. Något senare, 
under förromersk järnålder, märks spåren av en 
reaktivitet i diagrammet vilket bör relateras till

verksamheter på andra platser runt Långsjön.
Vedartsanalyserna diskuteras också en del. Mest 

frekventa har fragmenten av ek varit, i synnerhet i 
sådana anläggningar som har varit gropar eller 
sänkor från äldre bronsålder och vars fyllningar 
sannolikt relaterar till oavsiktligt spritt material. I 
en skärvstenshög från samma tid var artsamman
sättningen av vedfragment en annan och där note
rades främst sådana av sälg och/eller viden samt av 
gran vilket också antyder att granen fanns mycket 
tidigt i norra Uppland. ■
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Gravar och människoben
Thomas Eriksson

N
är man diskuterar begravningar under 
senneolitikum har man av hävd fokuse
rat på hällkistan, den gravform som tidi
gare också namngav perioden. Undersökningarna 

inför nya E4: an har förändrat den bilden avsevärt, 
främst genom undersökningarna i Ryssgärdet och 
det närbelägna Sommaränge Skog, Viksta socken 
(Forsman 2005:88!?; Forsman & Victor 2007). På 
Ryssgärdet fanns inga anläggningar före undersök
ningen som tydde på att det här skulle finnas gra
var från senneolitikum. Flera lösfynd av flintdolkar 
och enkla skafthålsyxor visar dock att en mänsklig 
närvaro funnits här under senneolitikum och äldre 
bronsålder. Här fanns dessutom flera skärvstens- 
högar och möjliga stensättningar, som också skulle 
kunna vara indikationer på aktiviteter från och 
med senneolitikum till och med järnålder.

De senneolitiska gravarna påträffades på det 
minst förväntade läget: på slätten i den före detta 
åkern på en nivå runt 32-33 m ö.h. Cirka 25 me
ter nordöst om gravarna fanns en moränhöj d där 
områdets största skärvstenshög fortfarande ligger 
kvar tillsammans med en stensättning/låg skärv
stenshög och en mindre skärvstenshög (A440, 480 
& A518 på RAA 328). Den lilla höjden i norr har 
sin topp på cirka 34 m ö.h.

Gravfältet var inte direkt tydligt. Vid första av- 
baningen kom först fyra stycken grunda anlägg
ningar fram i en 15 meter lång rad på område E. 
Dessutom påträffades ytterligare en liknande an
läggning något öster om denna rad (A4861, 4899, 
4942, 4991, 6615). Att gravarna var orienterade
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längs en linje var vid denna tidpunkt inte tydligt, 
det visade sig först senare när fler anläggningar 
dök upp vid den andra avbaningen. Anläggning
arna låg i E-områdets mellersta del tillsammans 
med vanliga boplatsanläggningar som stolphål 
och härdar. Inte heller fyndmaterialet i anlägg
ningarna avvek från omgivande kulturlager och 
anläggningar. I gravarna påträffades små fragment 
av bränd lera, lerklining och brända och obrända 
ben. Brända ben förekom i varierande omfattning 
i hela kulturlagret och även i andra boplatsan
läggningar. Den övervägande delen av de brända 
benen i gravarna var djurben. De brända benen i 
sig kunde således inte ge någon direkt information 
om kontexterna på platsen. Gravanläggningarna 
var enkla nedgrävningar med oregelbundet ovala 
former. De var 1,3-1,8 meter långa och var mellan 
0,15 och 0,30 meter djupa med fyllning av siltig 
lera med enstaka skärvstenar och kol och sot.

När kulturlagret hade banats bort på hösten, 
visade sig sju anläggningar som tillsammans med 
de tidigare funna anläggningarna låg i två eller tre 
linjer. Dessa linjer av gravar gick i nordöstlig-syd- 
västlig riktning. Vid sista avbaningen hittades ke
ramik i en av gravarna, A39574, som kunde dateras 
till senare delen av mellanneolitikum och senneo
litikum. Den annorlunda feta, mörka lerfyllningen 
i gravarna, att alla låg i samma riktning samt ke
ramikfynden visade redan i slutfasen av undersök
ningen att det rörde sig om en avvikande struktur 
som föreföll vara äldre än de andra, omgivande 
boplatsanläggningarna från bronsåldern. Men det
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Figur 250 .Plan över gravarna på Ryssgärdet. Infälld bild: De neolitiska gravarna. 

Figure 250. Plan of the graves at Ryssgärdet. Inset plan: the Neolithic graves.
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Figur 251. Gravområdet på område slätten (område E) under avbaning. I forgrunden syns och gravarna ligger i 
den mellersta delen av schaktet (foto: Thomas Eriksson).

Figure 251. The burial ground at areaE the plan during the removal of the topsoil, seen from the North. In the 
foreground a hearth can be seen. The graves are in the central part of the trench (photo: Thomas Eriksson).

var först när de osteologiska resultaten kom som 
det stod klart att det rörde sig om gravar.

Anläggningarnas orientering var en av de saker 
som gjorde att vi uppmärksammade dem. De låg 
i två eller tre parallella rader i nästan exakt nord- 
östlig-sydvästlig riktning. Orienteringen kan bero 
på olika faktorer: gravarna kan ha lagts längs med 
någon typ av struktur som inte längre är synlig, 
till exempel ett hus, en hägnad eller en stig. Det
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finns spridda stolphål i området som skulle kunna 
vara rester av hägnader eller andra konstruktioner 
från perioden. De tvåskeppiga hus från senneoli- 
tikum eller äldre bronsålder som fanns väster om 
gravarna låg med gavlarna mot desamma, men 
de ligger de inte vinkelrätt eller i samma riktning 
som gravarna.

Man kan också ha orienterat gravarna efter nå
gon typ av eskatologisk föreställning om hur de
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Figur 252. Här syns Ayyęyi profil där de brända benen efter ett barn påträffades fotot är taget från nordväst 
(foto:Lisa Pålsson).
Figure 252. Section of the feature A^ęy, in which the burnt bones of a child were found, seen from the Northwest 
(photo: Lisa Pålsson).

döda ska läggas i förhållande till den dåtida kos
mologin. Det är välkänt att kristna gravar tidigare 
oftast lades i öst-västlig riktning där riktningen 
grundades på föreställningen om vad som skulle 
hända vid återuppståndelsen. Skelettgravar från 
äldre järnålder är inte sällan istället orienterade 
i nord-sydlig riktning. Ett tredje alternativ är att 
gravarna är riktade mot någon viktig punkt i ter
rängen. I Skåne finns linjegravfält från stridsyx- 
ekulturen där gravarna är orienterade i en rikt
ning som sammanfaller med topografiska linjer i 
landskapet, till exempel höjdryggar. Ryssgärdets 
gravar låg inte orienterade på någon liknande 
rygg, utan låg på en flack slätt. Man kan även se 
att orienteringen på de enskilda gravarna varierar

inom stridsyxekulturen. Under dess tidiga fas var 
gravarna orienterade i nord-sydlig eller nordnord- 
ostlig-sydsydvästlig riktning. Under kulturens 
mellersta del övervägde orientering i nordostlig- 
sydvästlig riktning, det vill säga samma orientering 
som gravarna i Ryssgärdet. Under stridsyxekultu- 
rens sista fas låg gravarna orienterade i alla rikt
ningar mellan nordväst-sydost till nordöst-sydväst 
(Malmer 1975:40). Det finns både likheter och 
skillnader mellan gravarna i Ryssgärdet och den 
äldre periodens linjegravfält. Skillnaderna består i 
att benen är brända och att de inte innehöll några 
stenkonstruktioner, vilket annars är vanligt, eller 
åtminstone var de bevarade benen brända, och att 
de inte heller innehöll några stenkonstruktioner,
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F i g u R 253. Karta över de senneolitiska gravarna på Ryssgärdet (av Thomas Eriksson/Riksantikvarieämbetet UV Gal).

Figure 253. Map showing the distribution ofthe Late Neoolithic graves in Ryssgärdet (by Thomas Eriksson/Riks
antikvarieämbetet UV Gal).

så är likheterna många med den äldre periodens 
linjegravfält. Ytterst få gravar från stridsyxekultu- 
ren är undersökta i Mälardalen så det går inte att 
säga om de skånska iakttagelserna är överförbara 
till Mellansverige. En av de få undersökningar av 
stridsyxegravar i norra Mälardalen har gjorts i Vit- 
tinge där fyra gravar låg i en rad i nordväst-sydöst
lig riktning med några meters mellanrum mellan 
gravarna, med andra ord i ca 900 vinkel mot de i 
Ryssgärdet (Schnell lpzS^ff.).

Det har tidigare uppmärksammats att de un
dersökta hällkistorna i norra Mälardalen har en 
orientering i nordvästlig-sydöstlig riktning, bland 
annat den relativt närbelägna hällkistan i Dragby, 
Bälinge socken (Holm m.fl. De är
orienterade i po° graders vinkel mot linjen i Ryss
gärdet. Den ena av de två sörmländska hällkistor

som har undersökts, en i Alby (Botkyrka sn) och i 
Söderby (Salem sn), har dock samma orientering 
gravfältet i Ryssgärdet (Holm m.fl. tppyiaaęff; 
Andersson 20oi:y4ff; Andersson).

Idag finns inga synliga topografiska begräns
ningar i området som gravarna kan ha orienterats 
efter. Området var mycket flackt. Möjligen kan 
man dock tänka sig att gravarna i sin längdaxel 
ligger riktade mot ett lågt höj dimpediment ytter
ligare 25 meter nordväst om den nordligaste gra
ven. På impedimentet ligger RAÄ328 med en stor 
skärvstenshög och ytterligare två mindre skärv- 
stenshögar eller stensättning (A440, 480 och 524). 
Fornlämningen är inte undersökt så det tidsmäs
siga förhållandet mellan de senneolitiska gravarna 
och de synliga anläggningarna är inte känt. Det är 
möjligt att det finns senneolitiska gravar på impe-
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dimentet men det kan lika väl röra sig om yngre 
lämningar från bronsåldern.

Orienteringen på gravarna i Ryssgärdet är inte 
en slump, utan har med största sannolikhet sin 
förklaring i olika eskatologiska föreställningar 
som sannolikt har sina rötter i stridsyxekultu- 
ren. Ett klart tecken på den starka ställning som 
influenserna från denna tidigare kultur har i den 
senneolitiska traditionen i Mälardalen är kerami
ken. Stora delar av den keramik som traditionellt 
klassificeras som sen stridsyxekeramik och den 
så kallade tredje gruppen i Mälardalen påträffas i 
senneolitiska kontexter. Redan Malmer hävdade 
att stridsyxetraditionerna levde kvar länge i Mä
lardalens keramik och ett tydligt exempel på detta 
är kärl 37 som påträffades i ytan på grav A39574 i 
Ryssgärdet (Malmer lpözippff.). Kärlet i sig kan 
närmast definieras som ett J-kärl enligt Malmers 
klassificering men fyndkontexten tyder snarare 
på en datering till SN2. Förhållandevis sena date
ringar för keramik av stridyxetyp är snarare regel 
än undantag i norra Mälardalen vilket visar att det 
äldre inflytandet har dröjt sig kvar länge.

Gravarnas position skulle kunna vara relaterad 
till solens position på himlen vid midsommartid. 
Den bakomliggande symboliken skulle i så fall vara 
att man utifrån eskatologiska föreställningar har 
orienterat de döda efter solens cykliska uppgång 
och allt vad den kan stå som metafor för i fråga om 
livgivare, födelse och återfödelse. Skelettgravarna 
i Danmark har under bronsålderns period I och 
II, en liknande orientering mot solned- eller upp
gången (Randsborg & Nybo 1984:16111.). Även i 
det skånska materialet från period II och III finns 
klara tendenser till att merparten av gravarna ligger 
orienterade efter solen men då i öst-väst eller norr
söder. Bara en mindre delar av gravarna ligger mot 
soluppgången i nordöst (Herschend ip8p:6ff.).

Det finns olika anledningar till att gravfältet lig
ger som det gör. Det kan ha lagts längs med en 
väg, hus eller längs någon naturlig formation. Det 
är dock sannolikt att man under senneolitikum 
och äldsta bronsålder har haft en tradition som är 
betingad av eskatologiska föreställningar om vad 
som händer den döde eller hans eller hennes själ 
efter döden. Att orientera gravarna efter solupp
gången vid midsommartid kan ses som en perfekt

sinnebild för en cyklisk uppfattning om död och 
hopp återuppståndelse efter döden. Liknande fö
reställningar kan även skönjas i andra konstruk
tioner på Ryssgärdet, något som det är all anled
ning att återkomma till i kommande kapitel.

Kremering under 
senneolitisk tid
I de undersökta gravanläggningarna på slätten 
fanns säkra brända människoben i endast två av 
gravarna (A5597 & 6615). I ytterligare tre fanns 
brända ben av djur och/eller obestämbara brända 
ben. I ytterligare sex av dem fanns obrända ben 
av nöt/häst, ett hundhuvud, och får/get eller obe
stämbara fragment. I de fall det förekom brända 
ben var det i ytterst små mängder med 0,2 gram 
upp till som mest ca 57 gram. De begravda män
niskorna var små barn. De små benmängderna vi
sar att inte alla benrester har begravts tillsammans, 
även om barnben i allmänhet bevaras sämre än ben 
från vuxna individer. Att de är senneolitiska visar 
både en av 14C-datering på de faktiska benen samt 
dateringarna av fyndkontexterna. Kanske är dessa 
brända ben endast offer eller (sekundära) barnbe
gravningar i skelettgravar där de obrända skeletten 
har förmultnat. Formen på nedgrävningarna tyder 
i flera fall på att man har utformat nedgrävningar
na så att de skulle kunna passa en obränd kropp.

Den gängse bilden har varit att man under neo- 
litikum till största delen inte har bränt sina döda. 
Traditionellt ses brandgravskicket vara infört un
der äldre bronsåldern och har då använts spora
diskt under period II för att under period IV ha 
varit helt genomfört. Denna övergång skulle också 
vara förknippad med en genomgripande föränd
ring av religionen och synen på individen (Kaliff 
ipp2:6off.). De senare årens undersökningar har 
visat att skeendet har varit betydligt mer komplext 
än så och att brandgravskicket har förekommit i 
varierande omfattning under sannolikt hela neoli- 
tikum och att det har sedan använts sporadiskt un
der hela äldre bronsåldern (Nordström rppyiaoiff; 
A. M. Kristiansen 1997; Feveile & Bennike 2002; 
Larsson 2003). Samtidigt finns det tecken på att 
man under hela yngre bronsåldern har haft enstaka
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skelettbegravningar i Mälardalen, parallellt med 
brandgravskicket, kanske som ett östligt inflytan
de (Eriksson 2005; Schönbäck 1959:7211; Sørensen 
1984:158; Meinander 1954:108; Feld12005;i39ff.). 
Man får förmoda att den fundamentala omvand
ling av samhällets ideologi och religion som man 
traditionellt har satt till gränsen mellan äldre och 
yngre bronsåldern i Sydskandinavien inte har fått 
lika stort genomslag i Mälardalen. Det kontinen
tala inflytandet från de olika urnefältskulturerna 
har inte varit lika starkt här, bland annat saknas 
egentliga urnegravfält. Dessutom har man redan 
haft en regional tradition där kremering ingick i 
behandlingen av vissa personer eller under speci
ella omständigheter.

Brända människoben förekommer under stora 
delar av mellan- och senneolitikum i Mälardalen 
och finns bland annat den sena gropkeramiska 
boplatsen i Bollbacken i Västmanland (Artursson 
i996:35<5ff.) och ett dödshus i Turinge i Söderman
land tillhörande stridsyxekulturen. Fynden har 
där daterats till ca 2600-2000 f.Kr, det vill säga 
de är minst 100-200 år äldre än gravarna i Ryss
gärdet (Lindström 2oo6:66ff.). På Sommaränge 
skog, som ligger ca 7 km norr om Ryssgärdet, har 
flera gravanläggningar med brända ben påträffats. 
Benen har även där daterats till senneolitikum och 
äldre bronsålder (Forsman och Victor 2007).

Bronsålderns gravar 
och människoben
Undersökta gravar och gravfält från bronsålderns 
mellersta del är förhållandevis mycket sällsynta i 
Uppland och Mälardalen. Traditionellt brukar 
man se rösena som den mest utmärkande grav
formen från perioden. Enligt fornminnesregistret 
finns det bara sex rösen i Tensta socken, man kan 
knappast anta att antalet är representativt för be
folkningen. Rösen kan dessutom i vissa fall dateras 
till järnålder när de undersöks. Med andra ord är 
antalet kända gravar mycket lågt i förhållande till 
andra lämningar efter befolkningen i området. I 
samband med E4-undersökningarna gjordes en 
undersökning av en gravhög, RAÄ 434, som låg i 
närheten av röset vid Forsa (Aspeborg m.fl. 2000).

Högen, som egentligen kan sägas vara en röselik- 
nande stensättning som har klätt in en naturlig 
högliknande kulle, visade sig ha en komplicerad 
användningshistoria. Högen var 12 meter i diame
ter och såg ut att vara 1,2 meter hög varav 0,7 meter 
var uppfört av människohand på den lilla kullen. 
Centralt i graven fanns resterna efter en plundrad 
skelettbegravning och intill den en bengrop. Bland 
fynden märks en kopp med hank av bronsålders- 
modell och en del av en järnnål från sen bronsål
der eller förromersk järnålder. Dateringarna tyder 
på att centralgraven är från ca 1300-1000 f.Kr, det 
vill säga samtida med huvudfasen på Ryssgärdet. 
Sekundärgravarna i högen är dels från samma tid, 
men också från övergången mellan bronsålder och 
förromersk järnålder. Dessutom fanns andra sten- 
sättningar runt graven, men de har inte gått att 
datera (Aspeborg m.fl. 2003).

Högen var okänd innan specialinventeringen in
för E4-bygget. Forsahögen är samtida med bebyg
gelsen på Ryssgärdet och den kan även vara sam
tida med den mer närbelägna bebyggelsen strax 
nordöst om högen (Fagerlund & Scheutz 2006). 
Anläggningen representerar de gravläggningar 
man vanligtvis förknippar bronsålderns med. På 
den undersökta delen av Ryssgärdet kom istället 
mer anspråkslösa nedläggningar av människoben.

En obränd panna i en grop 
och ett ben på en kulle
I en av de flacka nedgrävningarna, A46251, i den 
norra kanten av det stora gropsystemet A19830 
(gropsystem II), påträffades pannan av ett manskra- 
nium (fig. 66). Gropsystemet ligger centralt på bo
platsen med omgivande hus och skärvstenshögar. 
Från groparna har man troligen till viss del tagit 
material till lerklining av hus. Enligt de keramiska 
analyserna finns en god överensstämmelse med den 
omgivande leran i groparna och den i lerkliningen 
från hus 9. Sekundärt har groparna fyllts igen med 
vad som bör kunna betecknas som avfall: brända 
och obrända ben, keramik, benföremål, skärvsten 
och sot. Två av groparna i systemet har 14C-date- 
rats till period III och IV (2980130 och 2840+35 
BP) och genom en bronssyl i gropsystemets övre 
del (se Amaya denna volym).
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Figur 254. Gravar (stensättningar)på Ryssgärdet

Figure 254. Graves (stone settings) at Ryssgärdet.

Mannens dödsålder var ca 20-30 år. Inga spår av 
våld finns på kraniefragmenten, utan sannolikt har 
man utnyttjat skallens suturer när man tagit bort 
det från resten av kraniet. Skallen har 14C-daterats 
till period II (3ioo±40 BP) och tillhör därför en av 
de äldre faserna på platsen. Groparna undersöktes 
för hand, allt benmaterial har bestämts osteologiskt

och inget annat bestämbart människoben påträffa
des. Kraniefragmentet och djurbenen i gropsystemet 
var så pass välbevarade att man kan dra slutsatsen 
att inga andra människoben har deponerats i gro
pen. Istället måste mannens skelett ha blivit uppde
lat och resten av kroppen har deponerats någon an
nanstans. I det avfallslager som låg ovanpå det lager
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som pannan låg, fanns ben av nöt, får/get, skärvsten 
och enstaka småsmul av keramik. Fynd som snarast 
kan ses som avfall och inte avviker något från inne
hållet i de andra rutorna. Skallen låg i botten av den 
flacka nedgravningen och i det omgivande lagret 
hittades några enstaka obrända benfragment och ett 
gram med bränd lera. Inte heller det avviker från de 
omgivande groparnas innehåll. I lagret intill skallen 
togs även ett makroprov som visade sig innehålla ett 
förkolnat frö av korn (Ranheden denna volym).

Det finns en nära parallell till fyndet från Svå
gertorp i Skåne, där en kraniedel av kvinna har de
ponerats i en större lertäkt som har fynddaterats 
till period II-V. Även i detta fall har endast kranie
delen lagts ned medan resten av den obrända krop
pen saknas (v. Rostovånyi & Hydén 2002:54ff, 155, 
289). I Ryssgärdet förefaller kraniet att tillhöra den 
äldsta fasen i gropsystemet. En tolkning är att det 
har lagts ned i den första gropen för att helga den 
senare lertäkten. På sluttningen till en kulle på 
boplatsen påträffades ett lösfynd av fragmenta
riskt obränt lårben, som inte har gått att datera. 
På krönet av samma kulle hittades en tand. På kul
len påträffades tre mer eller mindre säkra gravar, 
två blockgravar och en stensamling. Ingen av dem 
innehöll säkra människoben utan endast stensam
lingen innehöll möjliga brända människoben. De 
synliga gravarna tillhörde kullens slutfas, innan 
hade dess hade den fungerat som plats för slakt, 
matlagning och stenhantverk. På kullen har även 
ett hus stått, som sannolikt har fungerat som ett 
kulthus eller samlingshus (Karlenby denna volym). 
Återigen får vi lov att göra avkall på vår förutfat
tade uppdelning mellan profant och sakralt, gra
varna lades antagligen nära de levandes boningar 
på en plats som användes för många olika syften. 
De obrända människobenen på kullen är odaterade 
varför de inte går att säkert koppla till vare sig den 
äldre husfasen eller den yngre fasen med möjliga 
brandgravar. På östsidan av kullen fanns stenter- 
rasseringar för huset och ett utkastlager med rikligt 
av djurben, såväl brända som obrända, dessa tillhör 
sannolikt till större delen den äldre husfasen.

Ett annat exempel på förekomst av enstaka 
obrända ben i boplatsmiljö är Apalle i södra Upp
land. Där påträffades i ett skärvstenslager ett kra
niefragment av en yngre individ med snittspår.

Benet har daterats till period IV-V (2820+70 BP). 
Dessutom påträffades i fyllningen till en brunn 
lårben, överarmsben och just ett pannben från 
en eller flera vuxna män. Vidjor från den undre 
brunnskonstruktionen har daterats till perioderna 
II-III (3iro±30 och 3090165 BP) (Ullén I995:i4ff; 
Ullén m.fl. 2003:239f.).

En av de nordligaste större undersökningarna av 
en bronsåldersboplats av sydskandinavisk typ lig
ger i Tierp i norra Uppland. På platsen har bland 
annat hus och gropsystem från yngre bronsålder 
undersökts (Frölund & Larsson 2002). I ett min
dre, möjligen tvåskeppigt hus, som har daterats till 
yngre bronsålder (800-543 f-Kr.), har ett lårben av 
ett foster eller spädbarn påträffats i en av anlägg
ningarna (Frölund & Larsson 2002:39^). På bo
platsen finns även delar av skalltak till ett spädbarn, 
men då påträffat i en brunn från folkvandringstid, 
400-550 e.Kr. (Frölund & Larsson 2002:28f.). Det 
finns etnografiska exempel finns på att nyfödda 
inte har begravts på samma sätt som de vuxna utan 
de har behandlats på ett helt annat sätt. Detta gäl
ler bland annat svenska förhållanden under kristen 
tid fram till och med 1800-talet. Ett annat exempel 
är de fynd av spädbarn som påträffades begravda, 
eller nedgrävda, i de romartida husen i Feddersen 
Wierde. Där hade flera av husen nyfödda barn som 
låg begravda i det som skulle ha blivit deras hem 
(Haarnagel 1979). Hur Skämstafyndet ska tolkas 
är därför något osäkert. Antingen rör det sig återi
gen om ett exempel på hur man har brukat sina 
dödas ben på boplatsen eller så är det resterna av 
ett nyfött barn som har grävts ned i ett hus utan re
gelrätt begravning. Husets funktion är svårtolkad 
och det var sannolikt inte ett bostadshus utan sna
rare en ekonomibyggnad. En möjlig tolkning med 
barngraven kan också vara att man har valt att be
grava barnen i eller närheten av boningen och de 
aktiviteter som knyts till denna, liksom man har 
gjort med barngravar i skärvstenshögar (Rundkvist 
1994; Thedéen 2004:i58ff.). Det ska återigen påpe
kas att vi antagligen måste frångå vårt i grunden 
kristna narrativ att se på gravbegreppet: där gra
ven innehåller hela människan som ligger ostört i 
en avskild, sakral miljö. Det mönster som förefaller 
att träda fram under bronsålder är betydligt mer 
komplext, med partiella begravningar av män-
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niskodelar i en rad av olika moment och ritualer. 
Platsen för nedläggningen av benen behöver nöd
vändigtvis inte vara sakral utan förefaller i många 
fall vara vad vi skulle kalla profan: i en kokstenhög, 
i lertäktsgrop, intill hantverksaktiviteter och ritu
ella hus. (Eriksson 2005; Kaliff 1997)

Det sista och yngsta exemplet på delar av män- 
niskokranier i boplatssammanhang är från Tibble i 
södra Uppland (Andersson m.fl. 1994: 24<5ff.). Där 
har enstaka kraniefragment påträffats i en brunn 
eller vattenhål som har 14C-daterats till tidig för
romersk järnålder (23io±320 och 23io±50 BP). 
Fynddateringar i samma anläggning tyder på att 
även yngsta bronsålder kan vara företrädd. Även 
från området söder om Mälaren finns exempel 
från bronsålder på brända ben som ligger i skärv- 
stenshögar, kulturlager och hus. Fynden har satts 
i samband med om brandgravskickets idévärld 
(Ericsson 2002:62). Utifrån de nämnda uppländ
ska fynden måste fenomenet tas upp i en större 
kontext som inte bara innefattar bakgrunden till 
kremeringen utan sättas i samband med behand
lingen av de döda i en större kontext.

Gemensamma drag för de nämnda exemplen är 
att det rör sig om delar av människor, där det inte 
rör sig om kompletta skelett, utan enstaka enstaka 
ben som har kastats eller deponerats. Även i kon
texter som bör ha haft goda bevaringsförhållanden 
finns endast utvalda delar kvar och extremiteter 
och kraniedelar är överrepresenterade. En risk är 
att det kan röra sig om äldre gravar som är störda 
men detta är mindre sannolikt. Rent källkritiskt 
kan enstaka tänder vara resultatet av andra, mer 
naturliga processer som tandlossning. Dit hör till
exempel den lösa tanden som hittades på den nord
västra kullen, en tand som kan vara en rest av en 
begravning men lika väl vara tappad. Men övriga 
kroppsdelar måste vara nedlagda medvetet och det 
rör sig om samma kroppsdelar som är överrepre
senterade i brandgravarna från yngre bronsålder 
och äldre järnålder. Delarna är de som är mest ut
märkande för individen: huvud, ben och armar. I 
stället bör fenomenet ses som ett utslag av samma 
behandling av den döda kroppen som man kan se 
i hällkistorna i regionen, till exempel i det närbe
lägna Dragby eller i Annelund (Jaanusson & Siiven 
1962:504 Fagerlund & Hamilton 1995:64!!; Sten

sköld 2004). I hällkistorna har de döda lagts ned i 
fullständigt skick. När det blivit aktuellt med nya 
gravläggningar har de gamla benen lagts åt sidan 
eller grävts ned i en grop bredvid. Benen har lagts 
i viss ordning med kranier för sig och extremite
ter i andra grupper. I Dragby kan den yngsta fasen 
dateras genom en pincett, en dubbelknapp och en 
14C-datering till period II och i Annelund har I4C- 
dateringar visat att begravningsskicket levde kvar 
till period II eller III (Jaanusson & Siiven 196223!!; 
Fagerlund & Hamilton 1995:114!!.). Även betyd
ligt yngre exempel finns på att ben har plockats om 
i gravmiljöer, nämligen i Håga och i Varsta.

I den välkända Hågahögen, strax väster om 
Uppsala, påträffades en av de guldrikaste brand
gravarna från period IV i Skandinavien. De brän
da benen efter den döde har lagts ned i en trä
konstruktion eller ekstamskista tillsammans med 
svärd, spänne, rakknivar och guldspiraler m.m. 
Under centralgraven, liksom i delar av kärnröset 
och den övre jordmanteln, påträffades på ett tiotal 
platser också obrända ben efter minst tre indivi
der: två män och en kvinna. Ett lårben var dess
utom spjälkat på ett sådant sätt att det inte går att 
utesluta att benet har spjälkats för att man skulle 
komma åt benmärgen (Almgren 1905:31!!; John
sen & Welinder i993:226f.). Oskar Almgren på
pekade att man inte helt kunde avfärda att vissa 
av benen kunde ha följt med då högen byggdes, 
men ansåg att det var mindre troligt. I stället på
pekade han att benen låg på samma sätt som de 
talrika djurbenen i graven. Detta tillsammans med 
det uppspjälkade lårbenet tog han som ett tecken 
på att representerade människooffer, möjligtvis 
i kombination med kannibalism. Detta skulle då 
ha skett i samband med riter vid gravläggningen 
och uppbyggnaden av högen (Almgren 1905:44!.). 
Oavsett om det rör sig om kannibalism eller inte, 
så är även detta ett exempel på obrända ben av 
människor som fått en annan behandling än vad 
som vi anser vara brukligt. Exemplet kommer från 
en gravhög som i sig är ett unikum i Mälardalen. 
Miljön runt högen är också avvikande, högen låg 
vid mellersta bronsåldern mycket strategiskt till 
vid infarten till den dåvarande havsviken där Upp
sala ligger i dagen. Miljön har en klart rituell ka
raktär med två så kallade kul thus i närheten, en
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mängd skärvstenshögar samt boplatsindikationer 
(Victor 2002:i53ff.).

Ett mindre exceptionellt, men ändå avvikande 
fynd från den gängse synen på periodens gravskick 
kommer från Varsta i centrala Uppland. Där låg 
en nedgravning under en stensträng strax väs
ter om ett gravfält i Fröslunda socken (Eriksson 
m.fl. 2005:24). Under stensträngen påträffades en 
meterstor flack grop. Överst i gropen låg delar av 
obrända lårben tätt och prydligt nedlagda i öst
västlig riktning. Därunder kom fragment av bäck
enben, mellanfotsben samt skalltak. Den osteolo
giska analysen visade att det rörde sig om lårben 
från minst tre individer. Lårbenen var avbrutna i 5 
till 24 cm längder men inga tecken på hugg kunde 
ses. Dessutom fanns delar av överarm, strålben, 
underben samt skenben, samtliga obrända och 
nedlagda i samma östvästliga riktning. Kraniede
len kom från höger hjässben från en tonåring eller 
vuxen. Även extremitetsbenen tyder på att det rör 
sig om äldre tonåringar och/eller vuxna (osteolo
gisk analys av Caroline Arcini 2005). Ett av be
nen har 14C-daterats till bronsålderns perioder V 
(2 58o±70 BP). Det vill säga perioder som då man 
vanligtvis anser att kremationerna var det huvud
sakliga begravningssättet. Förutom att döda inte 
har bränts och åtminstone ur ett sydskandinaviskt 
perspektiv måste ses som atypiska för sin period, 
är det speciella med fyndet just manipuleringen 
med de döda. Det kan tolkas på två sätt: antin
gen har skelett påträffats på det närbelägna grav
fältet under en senare period, kanske i modern 
tid och återbegravts pietetsfullt. Men med tanke 
på fynden från exempelvis Ryssgärdet finns även 
möjligheten att man har förvarat de döda i skelet
terat tillstånd och senare begravt dem redan under 
bronsåldern. Det sistnämnda alternativet får lov 
att ses som det mest troliga.

Om man räknar med de omplockade männis
kobenen i hällkistmiljöerna som utslag för samma 
tradition av omplockning och begravning av en
skilda ben så kan traditionen dateras från äldre 
bronsålder till och med förromersk järnålder. 
Traditionellt sett brukar brandgravskicket anses 
som det vanligaste begravningsskicket i Mellan
sverige från period IV och framåt även om man 
på senare år mer har uppmärksammat att kreme-
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ringar har förekommit under senneolitikum och 
äldre bronsålder. I Ryssgärdet finns minst två kre- 
meringar med senneolitiska dateringar och från 
många andra platser finns exempel på kremerade 
ben i till exempel hällkistor och i skärvstenshögar 
finns brända ben från och senneolitikum och äld
re bronsålder (Stensköld 2004:i2pff.). Även från 
området söder om Mälaren finns flera exempel på 
brandgravar från äldre bronsålder (Damell 1985). 
Den gängse seden att se de olika begravningssät- 
ten som avlösande varandra stämmer således inte 
i Mälardalen.

På samma sätt som brandgravskicket förekom
mer under äldre bronsålder förefaller skelettgrav
skicket att fortsätta att vara i bruk under yngre 
bronsålder. I Uppsalatrakten finns exempel på ske
lettgravar med troliga eller sannolika dateringar 
till bronsålder. Paralleller har dragits till Finland 
och Gotland där skelettgravar finns under perio
den (Schönbeck 1959:7204 Sørensen 1984:158). 
Mälardalen har även många andra kontakter just 
med den östra sidan av Östersjön under framförallt 
yngre bronsålder, något som bland annat kerami
ken klart visar.

Spridda människoben, både brända och obrända, 
är annars inget ovanligt fenomen i kontexter som 
inte primärt kan ses som gravar, till exempel på bo
platser. I Storbritannien finns under bronsåldern en 
tradition med att cirkulera enstaka människoben på 
boplatserna, antagligen för att ha en fysisk recipro
city kontakt med sina anhöriga (Brück 20o6:8offi). 
Tillsammans med beläggen för omplockningar i 
hällkistor, en sed som sträcker sig åtminstone fram 
i period II eller III, bristen på synliga gravar och 
förekomsten av enstaka ben på boplatserna kan 
man anta att det har funnits en mer eller mindre ut
bredd tradition att recirkulera mänskliga ben bland 
de efterlevande. Andra förklaringsmodeller finns, 
till exempel att pannbenet i gropen på Ryssgärdet 
skulle kunna vara resultat av mer våldsamma akter, 
till exempel avrättningar eller strider, men det finns 
inga sådana tecken på skallbenet. I stället förefaller 
det att ha tagits isär under mer lugna förhållanden, 
när kraniet redan har varit skeletterat. Dessutom 
påträffades på östsluttningen av den västra kullen 
ett fragment av ett obränt skenben efter en vuxen 
människa. Benen låg ytligt, direkt under torven och
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skulle även det kunna vara en yttring av samma tra
dition (se nedan).

Brända människoben på kullarna
Som de ovan nämnda exemplen visar har det under 
såväl äldre som yngre bronsålder funnits kreme- 
ringar och jordfästelsegravar parallellt. Materialet 
är ännu för litet för att man ska kunna säga något 
om frekvenserna mellan de olika sätten att behand
la de döda. Tidigare har Gräslund föreslagit att det 
inte ligger någon trosförändring bakom det införda 
brandgravskicket under mellersta bronsålder. Istäl
let ska man se såväl förruttnelsen som bränningen 
som två aspekter av samma process, som visserli
gen tar olika lång tid, men som har samma mål: 
att skilja själen från den fysiska kroppen. Först när 
köttet har skiljts från benen är själen frigjord och 
antagligen är föreställningarna kring detta mycket 
komplexa (Gräslund tpSg^pff.). Som redan nämnts 
har två eller tre säkra senneolitiska flatmarksgravar 
med kremerade ben kunnat bestämmas i Ryssgär
det. Gravarna ligger i ett område där ytterligare tio 
anläggningar kan tolkas som liknande gravar, trots 
att inga ben påträffades i dessa.

Ryssgärdet kan delas upp utifrån såväl topografi 
som arkeologisk kontext i två huvuddelar. I söder 
fanns den låglänta boplatsen på lermarken och i 
norr fanns två mycket markanta moränkullar. På 
lerslätten påträffades de ovannämnda senneolitis
ka gravarna samt skalltaket i lertäktsgroparna. På 
kullarna i norr har det först legat hus, som inte fö
refaller ha varit vanliga bostadshus utan har fung
erat som samlingslokaler med hantverk, förtäring 
och sannolikt brandoEer.

Gravarna på västkullen
På västkullen har fem anläggningar tolkats vara 
gravar: en möjlig rest sten, en blockgrav, en omar
kerad och två oregelbundna stenpackningar. En
dast en av dessa innehöll ben av människa, tolk
ningen av de andra vilar därför på svagare grund. 
Ett stycke söder om den resta stenen fanns brända 
ben som möjligen kan komma från en människa. 
Området har använts där gravarna låg har använts 
för huskonstruktioner och man har rensat ytan på
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sten och lagt upp stenarna i stenskodda terrasse
ringar för hus 11. Med andra ord är det svårt att veta 
vilka av stensamlingarna som är regelrätta gravar 
och vilka som är resultatet av stenröjningar gjorda 
i andra syften. Dessutom framstår gravbegreppet 
under bronsålder och äldre järnålder betydligt mer 
komplext än vad som tidigare har antagits: många 
av de anläggningar som vi traditionellt tolkar som 
gravar utifrån den yttre morfologin, innehåller 
inga eller ytterst små mängder med brända ben. 
Benen har i de flesta fall spritts eller deponerats 
på något annat ställe än det vi traditionellt brukar 
definiera som gravar. Dessutom börjar det komma 
ytor som vi arkeologer ibland tolkar som grav
fält utan att det egentligen inte finns säkra yttre 
gravformer eller inre gravgömmor (Kaliff 1997; 
Häringe-Frisberg 2006). Dessutom har som redan 
nämnts inte influenserna från urnefältstraditionen 
fått samma genomslag i regionen som i Sydskan- 
dinavien. I Ryssgärdet har dessutom de olika ak- 
tivitetsfaserna på kullarna raderat ut skillnaderna 
mellan olika aktiviteter. Det här tillsammans gör 
att gravarna är svåra att fastställa. På den västra 
kullen fanns det definitivt flera gravar men man 
får se dem som resultatet av enskilda moment i en 
längre serie av skeenden i begravningsritualerna, 
där monumentet och jordningen av de enstaka 
brända benen endast har varit ett steg i ritualer
na. Man kan således inte göra uppskattningar av 
populationens storlek eller antalet döda utifrån 
de synliga gravarna. Den anläggning som annars 
hade mest form av en traditionell grav, blockgra
ven A8388, innehöll inga bestämbara människo
ben eller klara gravgåvor som kan särskiljas från 
boplatsaktiviteterna. Den dikotomin mellan grav 
och andra aktiviteter, som vi idag gärna ser, före
faller inte att finnas. Däremot kan man fastslå att 
åtminstone den resta stenen och blockgraven till
hör den yngsta, avslutande fasen på kullen utifrån 
stratigrafin. De andra gravarna på kullen går inte 
att datera, varken utifrån stratigrafi, 14C-metoden 
eller genom fynd. Men de skulle även de kunna 
tillhöra en sen fas.
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Gravarna på östkullen
Förhållandena på den östra kullen var mycket 
snarlika den västra kullen, även här fanns flera 
faser med skilda aktiviteter och gravarna förefal
ler att tillhöra slutfasen på kullen. Även runt krö
net av kullen fanns stensamlingar, men de kunde 
tolkas som resultatet av stenröjningar av krönet, 
snarare än gravar. I östsluttningen på kullen låg 
ett mycket fyndrikt kulturlager som var avsatt från 
aktiviteterna på kullens krön och dess hus. I lag
ret fanns bronser, ben- och stenföremål, flintor, 
en guldring och drygt 17 kg djurben varav nästan 
en tredjedel var brända. Sett till antalet ben var 
andelen brända ben i lagret nästan 60 %. Brän
ning av djur och djurben har skett kontinuerligt 
på kullen enligt våra stratigrafiska analyser. San
nolikt har detta gjorts som rituella bränningar av 
offer (se Amaya, denna volym). På krönet i huset 
finns även dryckesskålar och förrådskärl som kan 
ha utnyttjats vid rituella måltider, sannolikt har 
dessa kopplingar till en mängd olika samman
komster och riter, där dödsritualer enbart varit en 
av många anledningar. På kullarna lades efter hu
sens försvinnande flera stensättningar gravar med 
brända människoben samt stensättningar utan 
bevarade ben. Aktiviteterna på kullen har kunnat 
dateras till period III och IV. Under lagrets slutfas 
börjar även brandgravar uppträda i lagret. Bland 
annat enstaka brända ben efter en individ som har 
lagts ned i ett lerkärl tillsammans med en brons- 
syl. Huset på krönet har brunnit och en mängd 
med lerklining finns kvar efter väggarna. På plat
sens mest utmärkande läge, intill ett stort mark- 
fast block har sedan ett barn begravts i en sten- 
sättning (A20538). Stensättning överlagrade huset 
och man har med största sannolikhet känt till 
huset och dess funktion vid gravläggningen. Ben 
från graven har daterats till period V-VI (2465140 
BP), alltså till tiden direkt efter husets sista ned- 
bränning. Graven ligger även på den vänstra sidan 
om man följer den stenröjda väg som ledde upp 
till krönet. På den högra sidan av vägen låg ytterli
gare en diffus stenpackning som kan vara en grav. 
Inga säkra människoben påträffades i den, men 
nedanför stenpackningen och det stora block den 
låg i har man grävt ned flera individer, bland an
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nat den redan omnämnda urnegraven med en syl 
och ytterligare enstaka brända ben lagts ned efter 
en eller flera individer. Ett av de brända benen har 
daterats till förromersk järnålder (2110135 BP). 
Denna ansamling av brända ben låg i den södra 
kanten av det fyndrika kulturlagret A20511 och i 
samma område fanns en stenpackning intill det 
stora blocket och en ansamling av keramik som 
kan vara rester efter matoffer till de döda.

Även i den norra och östra utkanten av kultur
lagret A20511 fanns möjliga brända människoben, 
men inte i sådan omfattning att man kan prata om 
regelrätta begravningar.

Invid den stenröjda vägen, som bör ha varit en 
rituell processionsväg upp till huset på krönet med 
sina aktiviteter med fest och djuroffer, fanns yt
terligare anläggningar som kan ha varit gravar. 
På den östra sidan av vägen låg i sluttningen två 
rektangulära stenramar som skulle kunna ha va
rit skelettgravar utifrån sin yttre form och storlek. 
Båda anläggningarna var orienterad i nordöstlig- 
sydvästlig riktning, det vill säga samma riktning 
som gravarna i det senneolitiska linjegravfältet. 
Men anläggningarna var mycket grunda och inne
höll inga fynd eller andra tecken på rester efter 
mänskliga lämningar.

Dessutom fanns vid nedre delen av vägens väs
tra sida, en skärvstenspackning som var stensätt- 
ningsliknande men som inte innehöll några män
niskoben. Slutligen får man inte glömma bort 
skärvstenshögen A802 vid kullens fot. Den undre 
stenkonstruktionen med sina stenkretsar och den 
lilla stenkistan som hade byggts till i nordväst på 
högen uppvisade drag som vi vanligtvis ser som 
gravindikerande, men även här ställdes våra be
grepp och förväntningar på skam och inga egent
liga tecken på begravningar i form av människo
ben fanns. Inte heller uppvisade mittblocket eller 
de underliggande stenkretsarna i skärvstenshögen 
några tecken på eldpåverkan som skulle kunna visa 
att högen har använts som kremationsbål. De ton 
av skärvsten som täckte högen har istället bränts 
någon annanstans för att sekundärt läggas på den.

Sammanfattningsvis fanns det på den östra kul
len två klara gravar, dels blockgraven som hade 
lagts på hus p:s sydöstra hörn, dels de stenpack- 
ningar som fanns på den östra sidan av vägen. De
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kan alla dateras till period IV in i äldre förromersk 
järnålder och torde tillhöra kullens slutfas som ri
tuell samlingspunkt i trakten. Det kan ses som en 
naturlig process där bränningen av djuroffren kom 
att fullbordas med slutfas där människor kremera- 
des. Man ska också komma ihåg att en stor andel 
av de brända benen i A20511 är obestämbara och 
kan vara såväl humana som animala, återigen är 
det omöjligt att bestämma omfattningen av brän
ningar i form av individer. Exakt var den kreme- 
ringsplats var är också svårt att säga. Benen efter 
såväl människorna och djuren är små och när det 
gäller människorna mycket få. Man måste anting
en ha bränt djuren och människorna på någon an
nan plats eller så har man plockat bort merparten 
av benen efter bränningen och kanske även malt 
dem (Kaliff 1997). Två möjliga platser för brän
ningen skulle kunna antingen vara det stora, del
vis söndersprängda blocket som låg stensättning- 
en A20538, det vill säga med utomordentlig utsikt 
mot söder. Det jordfasta blocket var delvis sönder
sprängd antingen av frost eller genom eldning. En 
annan möjlig plats är den koncentration av större 
kantiga, skärviga och eldpåverkade stenar som låg 
i västra kanten av kulturlagret A20511. Även här 
fanns ansamlingar av kol, sot och stenarna skulle 
kunna vara de starkt söndersprängda resterna ef
ter upprepad bränning och kremationer.

Dödskult, liv och solkult
Det är sedan länge ett axiom att solen var ett av de 
viktigaste inslagen i bronsålderns religion och kult 
(de Vries i95Ó:ii2ff; Kaul 1998, 2004; Brøndsted 
1939). Det är också naturligt att solen i de flesta 
jordbrukskulturer har spelat en dominerande roll 
för årets indelning. Även inom den kristna tideräk
ningen och festkalendern är flera av de viktigaste 
helgerna knutna till solens gång: julen till midvin- 
tersolståndet, Johannes döparens dag till midsom
marsolståndet och påsken och Jungfru Marie be- 
bådelsedag har varit knutna till vårdagjämningen. 
Knytningen av de bibliska händelserna till olika 
viktiga datum för solåret är med största sanno

likhet en tidigkristen anpassning till de hedniska 
kultfesterna i Medelhavsområdet. Men även inom 
den norröna traditionen finns knytningen mellan 
exempelvis midsommar, midvinterblotet och årets 
kortaste dag. Man kan med stor sannolikhet anta 
att solåret har varit av yttersta vikt inom den av 
jordbruk och boskapsskötsel präglade ekonomin 
under senneolitikum och bronsåldern. De tecken 
som man har tagit som bevis på solkulten är främst 
vissa bronsföremål i sig, såsom Trundholmsvag- 
nen, sköldar, Balkåkratrumman och vissa sköldar. 
Men det finns också vissa typer av dekorelement 
som finns både på bronserna och hällristningarna, 
till exempel spiralen, den koncentriska cirkeln och 
andra runda tecken. Den som har gått längst i att 
försöka återskapa bronsålderns myter och kosmo
logi är Flemming Kaul. Han har utifrån dekoren 
på rakknivar givit ett förslag på hur man under 
yngre bronsåldern föreställde sig solens gång över 
himlavalvet under ett dygn, hur den dras av på ett 
skepp av en fisk på morgon, av en häst på mitt på 
dagen, en orm på eftermiddagen och slutligen för
svinner till nattskeppet (Kaul 1998).

Olika motiv som har tolkats som solsymboler 
uppmärksammades tidigt på hällristningarna. En 
av huvudtolkningarna blev utifrån dem att brons
ålderns religion hade varit en fruktbarhetsreligion 
där solen spelade den viktigaste rollen (Almgren 
1927). Men det har även funnits en kritik mot 
denna bild där solen var den viktigaste symbolen, 
bland annat redan av Ekholm men även senare 
också av Görman (Ekholm 1916; Görman 
i988:8iffi). Hon tolkar exempelvis de så kallade 
hjul- eller solkorsen som attribut för den keltiska 
åskguden Taranis och anser att det på de sydskan- 
dinaviska hällristningarna finns bevis för ett helt 
keltiskt inspirerat pantheon och att solen inte hade 
någon särställning under yngre bronsåldern (Gör
man 1987). Annars har även gravmonument som 
Sagaholmshögen, med dess ristade kantkedjeste- 
nar, setts som monumentala manifestationer av 
föreställningar om solens cykler och därtill knutna 
myter om den mänskliga själens återfödelse (Gold- 
hahn ■
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BAKGRUNDSFAKTA

Anläggningsbeskrivningar
Thomas Eriksson

A4861 Omarkerad flatmarksgrav?
Oregelbundet oval i plan, 1,50 x 0,80 m (NNV-SSO) och 0,18 meter djup med skålad form i profil. Utan 
identifierbart gravskick.
Påträffad i åkermark vid första avbaningen. Skuren av härd A4835. Belägen längst i norr i den västra raden. 
Fyllning: Gråbrun något sotig lera, med enstaka skärvstenar. Nedgrävd i steril lera.
Fynd: Bränd lera om totalt 7 gram (F3973 och 3974), framkom framförallt i anläggningens botten.

Fyndnummer Fyndomständighet Sakord Vikt Antal Fragmenteringsgrad Fyndstatus
3973 1 anl. fyllning Bränd lera 1,0 6 Fragment

3974 1 anl. fyllning Lerklining 6,0 8 Fragment

Analyserade prover: -

Anmärkning: Boplatsanläggning eller flatmarksgrav. Endast halva anläggningen undersöktes.

A4899 Omarkerad flatmarksgrav?
Oval i plan, 2,10 x 0,37 m (NO-SV) och 0,50 meter djup med skålad form i profil. Utan identifierbart 
gravskick.
Påträffad i åkermark vid första avbaningen. Belägen i den norra delen av den västra raden.
Fyllning: Gråbrun något sotig lera, med enstaka stenar och skärvstenar. I östra delen mer sot, kol och 
bränd lera. Mot botten ljusare. Nedgrävd i steril lera.
Fynd: Bränd lera om totalt 39 gram (F4366).

Fyndnummer Fyndomständighet Sakord Vikt Antal Fragmenteringsgrad Fyndstatus
4366 I anl fyllning Bränd lera 39,0 50 Fragment

Analyserade prover: -
Anmärkning: Boplatsanläggning eller flatmarksgrav. Hela anläggningen undersökt.

A4942 Omarkerad flatmarksgrav?
Kantigt oval i plan, 2,10 x 0,50 m (NNÖ-SSV) och 0,30 meter djup med skålform i profil. Utan identi
fierbart gravskick.
Påträffad i åkermark vid första avbaningen. Belägen i den mellersta delen av i den västra raden. 
Fyllning: Mörkt gråbrun, nästan svart lera. Nedgrävd i steril lera.
Fynd: Bränd lera om totalt 5 gram (F4104, 4106, 4108) och 2 gram obränt, obestämbart ben (F4109)
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Fnr Fyndomst Sakord Br. Ben Vikt Antal Fragm-Grad______ Fyndstatus

4104 I anl. fyllning Lerklining 1,0 2 Fragment

4106 I anl. fyllning Bränd lera 1,0 1 Fragment

4108 I anl. fyllning Tegel 3,0 1 Fragment

4109 I anl. fyllning Oidentifierat Nej 1,7 2 Fragment

Analyserade prover: -
Anmärkning: Boplatsanläggning eller flatmarksgrav. Endast halva anläggningen undersöktes.

A4991 Omarkerad flatmarksgrav?
Oregelbundet rundad i plan, 2,29 x 2,21 m och 0,31 meter djup med skålad form i profil. Utan identifi- 
erbart gravskick.
Påträffad i åkermark vid första avbaningen. Belägen längst i norr i den östra raden.
Fyllning: Gråbrun och mörkt gråbrun-svart lera. Nedgrävd i steril lera.
Fynd: Bränd lera spritt i anläggningen, ej tillvaratagna då de var för små.
Analyserade prover: -
Anmärkning: Boplatsanläggning eller flatmarksgrav. Endast halva anläggningen undersöktes.

A5597 Omarkerad flatmarksgrav
Oregelbundet oval i plan, 1,90 x 1,00 m (NNÖ-SSV) och 0,24 meter djup med U- form i profil. Enstaka 
brända ben.
Påträffad i åkermark vid första avbaningen. Belägen längst i söder i den östra raden.
Fyllning: Gråsvart lera, med enstaka skärvstenar, sammanlagt ca 1 liter lera i halva anläggningen. 
Nedgrävd i steril lera.
Fynd: Bränd lera och lerklining om totalt 131 gram (F3534, 3535, 3536, 3537, 3963, 3966, 3970 & 4548), 
framkom framförallt i en koncentration i sydöst i anläggningens botten.
Brända människoben om totalt 78,3 gram (infans 1) i framförallt sydöstra delen av anläggningen, med bland 
annat bearbetat? Skenben, kraniefragment och tänder (F3359, 3360, 3526, 3532,10692-4 & 10696-8). 
Obrända djurben av häst/nöt och obestämbart om totalt 4,7 gram (F10695 & 10989).
Förhistorisk keramik med grov magring och slät yta om totalt 20 gram (4547, 45^9 & 4763)

Fnr Fynd- Material Sakord Br. Vikt Antal Fragm. Grad Fyndstatus Notering 
omst Ben

184 Rensfynd Bränd lera Bränd lera 4,0 1 Fragment Rensfynd

3359 I anl. fylln. Ben Människa Ja 8,0 1 Fragment

3359 I anl. fylln. Ben Bearbetat 8,0 1 Fragment

3360 I anl. fylln. Ben Människa Ja 0,1 2 Fragment

3526 I anl. fylln. Ben Människa Ja 3,5 9 Fragment SO delen av gropen.

3532 I anl. fylln. Bränd lera Bränd lera 22,0 49 Fragment SO delen av gropen.

3534 I anl. fylln. Bränd lera Lerklining 17,0 9 Fragment SO delen av gropen.

3535 I anl. fylln. Bränd lera Bränd lera 2,0 6 Fragment SO delen av gropen.

3536 I anl. fylln. Bränd lera Lerklining 2,0 1 Fragment SO delen av gropen.

3557 I anl. fylln. Bränd lera Bränd lera 13,0 30 Fragment koncentration.

3963 I anl. fylln. Bränd lera Bränd lera 10,0 222 Fragment

3966 I anl. fylln. Bränd lera Bränd lera 1,0 1 Fragment

3970 I anl. fylln. Bränd lera Lerklining 66,0 93 Fragment
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Fnr Fynd- Material Sakord Br. Vikt Antal Fragm. Grad Fyndstatus Notering 
omst Ben

4547 I anl. fylln. Keramik 7,0 3 Fragment

4548 I anl. fylln. Bränd lera Bränd lera 20,0 19 Fragment

4569 I anl. fylln. Keramik 9,0 2 Fragment SÖ delen av anl.

4763 I anl. fylln. Keramik 4,0 7 Fragment

10692 I anl. fylln. Ben Människa Ja 1,9 17 Fragment

10693 I anl. fylln. Ben Människa Ja 1,6 4 Fragment

10694 I anl. fylln. Ben Människa Ja 1,4 45 Fragment

10695 I anl. fylln. Ben Häst? Nej 4,2 2 Fragment

10986 I anl. fylln. Ben Människa Ja 3,3 3 Fragment SO delen av gropen.

10987 I anl. fylln. Ben Människa Ja 0,3 3 Fragment SO delen av gropen.

10988 I anl. fylln. Ben Människa Ja 8,8 90 Fragment SO delen av gropen.

10989 I anl. fylln. Ben Oidentifierat Nej 0,5 1 Fragment SO delen av gropen.

Analyserade prover: Makroprov 43709 med korn av säd och nakenkorn.
Bränt kranieben av infans från sydöstra delen av anläggningen daterat till 1880-1750 f.Kr. (F3526; 
Ua-27268).
Anmärkning: Endast halva anläggningen undersöktes.

A6615 Omarkerad flatmarksgrav
Rundad i plan, 1,50 x 1,40 m och 0,30 meter djup med skålad form i profil. Enstaka brända ben. 
Påträffad i åkermark vid första avbaningen. Skuren av härden A4835. Belägen i södra delen av den 
västra raden.
Fyllning: Mörkt gråbrun lera, med enstaka skärvstenar. I den västra delen av anläggningen fanns en 
0,3 meter stor och 0,28 m djup samling av skärvsten (A8719). I stensamlingen påträffades fynden. Ned
grävd i steril lera.
Fynd: Fynden framkom i stenkoncentrationen A8719. Bränd lera om totalt 14 gram (F2967 & 2968). 
Obränt ben om totalt 5,8 gram av får/get och obestämbart (F2962 & 10812). Brända människoben (in
fans) om totalt 0,2 gram (F10811 & 10813).
Analyserade prover: -

Anmärkning: Flatmarksgrav. Endast halva anläggningen undersöktes.

A39574 Omarkerad flatmarksgrav?
Rundat oval i plan, 1,76 x 1,30 m (NNÖ-SSV) och 0,18 meter djup med U- form i profil. Utan identifierbart 
gravskick. Framkom vid rutgrävning ca 0,08 m ned i på stick 1. Belägen längst i söder i den västra raden. 
Fyllning: Gråbrun lera, med mörkare fyllning i söder med kol och sot. Nedgrävd i steril lera.
Fynd: Små fragment av bränd lera som var alltför små för att kunna tas tillvara. I toppen av den norra 
delen framkom ett fragment av en mynning till ett senneolitiskt, tvärsnoddsdekorerat kärl (Kärl 37; 
F4493) som väger 20 gr.
Analyserade prover: -

Anmärkning: Boplatsanläggning eller flatmarksgrav.

A44252 Omarkerad flatmarksgrav?
Oregelbundet oval i plan, 2,00 x 1,20 m (NNÖ-SSV) och 0,30 meter djup med U- form i profil. Enstaka 
brända ben.
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Framkom vid rut- och anläggningsgrävning i kulturlagret A4. Skuren av det stenskodda stolphålet A5 5 84 
som låg i anläggningens norra del. Belägen längst i den mellersta delen av den västra raden. Gränsade i 
nordväst till A52384
Fyllning: Brunsvart lera med inslag av kol och små fragment av bränd lera och brända ben. Enstaka 
skärvstenar i fyllningen, totalt ca 2,5 liter skärvsten. Delvis täckt av kulturlagret A4, delvis nedgrävt 
genom lagret ned i steril lera.
Fynd: Bränd lera om totalt 80 gram (F2833, 2835, 2836, 2839, 4645 & 4655)1 glattsten F2827, kärn- 
skrapa av kvarts F2829, oidentifierbara obrända ben om totalt 11 gram (F2840), oidentifierbara brända 
ben om total 0,9 gram F10922. 20 gram keramik framkom också: fragment av en polerad buk med dekor 
av nagel och streck (kärl 56, F4646).
I anläggningen A5584 påträffades 1 gram obestämbart bränt ben (F2807) och 3 gram bränd lera 
(F2808-9).
Analyserade prover: Kol av lind från mellersta delen av anläggningens botten daterat till 1870-1680 
f.Kr. (Ua-27467). Makroprovet PM45075 innehöll förkolnade fröer av emmervete, säd och gräsväxter.
IA5584 framkom sädeskorn i makroprovet PM44661.
Anmärkning: Boplatsanläggning eller flatmarksgrav. Endast halva anläggningen undersöktes. An
läggningen A5584 är antingen ett yngre stolphål som skär anläggningen men kan även vara en marke
ring av flatmarksgravens norra ände.

A52357 Omarkerad flatmarksgrav?
Oregelbundet rundad i plan, 1,15 x 0,75 m (NNÖ-SSV) och 0,28 meter djup med U- form i profil. Utan 
identifierbart gravskick.
Påträffad i åkermark vid andra avbaningen. Belägen i den mellersta delen av den västra raden. 
Fyllning: Fyllning av mörk brungrå sotig lera med kolstänk och fragment av bränd lera. Mot kanterna 
fanns ljusare gråbrun lera med rikligt av bränd lera och kol.
Fynd: Bränd lera om totalt 37 gram (F3854 & 3855), framkom framförallt i anläggningens botten. 
Analyserade prover: -

Anmärkning: Boplatsanläggning eller flatmarksgrav. Endast halva anläggningen undersöktes.

A52384 Omarkerad flatmarksgrav
Oregelbundet rundad i plan, 1,60 x 1,50 m (NNÖ-SSV) och 0,34 meter djup med skålad form i profil. 
Utan identifierbart gravskick.
Påträffad i åkermark vid andra avbaningen, överlagrad av kulturlagret A4. Belägen längst i den mellersta 
delen av den västra raden. Gränsade i söder till A44252.
Fyllning: Central en lins av mörk gråbrun myllig lera med enstaka stänk av kol och bränd lera. En
staka större stenar fanns i fyllningen. Mot botten ett ca 0,1 m tjockt lager av ljus gråbrun lera med rikligt 
av bränd lera och kol, delvis större kolstycken. Nedgrävd i steril lera.
Fynd: Bränd lera om totalt 20 gram (F3857 & 3858), 0,2 gram brända ben av bland annat kranium, ode
finierbar art (F10445) samt obrända ben av får/getkranium å 10 gram (F3856) och ett helt hundkranium 
å 74 gram (F3859).
Analyserade prover: Kol av lind från botten av anläggningen har daterats till 1940-1770 f.Kr. 
(Poz-5809). Makroprovet PM54818 innehöll förkolnade fröer av nakenkorn, vete och säd. 
Anmärkning: Boplatsanläggning eller flatmarksgrav. Endast halva anläggningen undersöktes.

A52402 Omarkerad flatmarksgrav?
Rundad i plan, 1,20 x 1,10 m och 0,26 meter djup med U- form i profil. Enstaka brända ben 
Påträffad i åkermark vid andra avbaningen under kulturlagret A4. Belägen i den mellersta raden.
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Fyllning: Mörk gråbrun lera stora kolstycken och rikligt av bränd lera. Mot kanterna var fyllningen 
ljusare, gråbrun lera med kolstänk och fragment av bränd lera. Ca i liter skärvsten påträffades i anlägg
ningens ena halva. Nedgrävd i steril lera.
Fynd: Kärnskrapa av kvarts (F3147), Bränd lera om totalt 23 gram (F3148-9 och 4541), bränd odefini
erbart ben om 1 gram (F3150).
Analyserade prover: Makroprovet PM55036 innehöll inga fröer.
Anmärkning: Boplatsanläggning eller flatmarksgrav. Endast halva anläggningen undersöktes.

A52421 Omarkerad flatmarksgrav?
Oregelbundet rundad i plan, 0,95 x 0,90 m och 0,27 meter djup med U-form i profil. Utan identifierbart 
gravskick.
Påträffad i åkermark vid andra avbaningen. Belägen längst i söder i den mellersta raden.
Fyllning: Centralt består fyllningen av mörk sotig brungrå lera med enstaka stenar och rikligt av kol 
och småfragment av bränd lera. I kanterna och botten av nedgravningen fanns gråbrun lera med kol
stänk och bränd lera. Anläggningen var nedgrävd i steril lera.
Fynd: Bränd lera om totalt 2 gram (F3982) och obrända fårben m 6,8 gram (F3983 & 10311). 
Analyserade prover: -
Anmärkning: Boplatsanläggning till exempel stolphål, eller flatmarksgrav. Endast halva anläggningen 
undersöktes.

Gravar på västkullen
A1032
Rest sten, ca o,6 m hög (1,0 m hög totalt) och o,9x0,4 m stor N-S. I stensamling som var 2,6x2,o m stor. 
Stensamlingen är en del av den stenskodda terrasseringen A45490, 45508, 458616.
Inre gravskick: Inget vid stenen, men ca 1,5 m söder om stenen fanns enstaka brända ben som even
tuellt kan vara människa.
Belägenhet: På östra kanten av västkullens krön. Ligger i de nord-sydliga terrasseringarna för hus 11. 
+37,48/436,10 m ö.h.
Syntes för undersökning: Toppen av den resta stenen syntes innan avbaning.
Efter rensning: Framträdde en koncentration av sten i den nordsydliga stenskodda terrasseringen 
som löpte längs med östsidan. Fyllningen var den samma som det i det omgivande kulturlagret A7417. 
Vid undersökningen;
Anläggningen var dels svår att avgränsa mot de stenskodda terrasserna, dels var hade den samma karak
tär på fyllning och fynd som det omgivande kulturlagret A7417 och A23806
Kulturlagret var ca 0,3 meter tjockt och av K8-karaktär, d.v.s. humös gråbrun siltig sand med inslag av grus 
och sot. Stenarna i packningen var mellan o,1-0,6 meter stora. Stenpackningen var enskiktad. Det är ovisst 
om man ska se anläggningen som en grav eller som en accentuerad del av stenpackningarna runt huset. 
Fynden i anläggningen är av boplatskaraktär och avviker inte från det övriga materialet i området. 
Däremot påträffades ca 1 meter söder om stenpackningen och den resta stenen, en ansamling av ca 54 
fragment av brända ben med en total vikt på 16 gram, som eventuellt kan vara människa (F10956). I 
samma ruma kom i övrigt fynd av boplatskaraktär: lerklining, obrända ben, keramik, flinta etc. Ytter
ligare 2 meter söderut påträffades en bronssmälta (F773), och en obränd och hårt sliten människotand 
från en äldre individ (F3098). Ca 2 meter sydväst om anläggningen påträffades dessutom en bronspin- 
cett, F764, som kan dateras till period III.
Anläggningen vilade på steril morän.
Fynd: Sannolika äldre boplatsfynd i stenpackningen:
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86 Rensfynd Ben Oidentifierat Ja 1,4 5 Fragment 3609 0

224 Rensfynd Ben Oidentifierat Ja 0,3 2 Fragment 12102 0

233 Rensfynd Flinta Splitter 0,1 1 Fragment 12102 0

1182 Kulturlagerfynd Flinta Avslag 0,2 1 Fragment 0 40165

1183 Kulturlagerfynd Ben Oidentifierat Ja 5,5 22 Fragment 0 40165

2334 Kulturlagerfynd Ben Oidentifierat Ja 2,1 24 Fragment Stick 1 0 40179

2400 Kulturlagerfynd Ben Oidentifierat Ja 0,1 1 Fragment stick 1. 
G40188 till
hör A1032.

0 40188

2499 Kulturlagerfynd Flinta Avslag 1,4 1 Fragment tillhör
A1032.

0 40185

2500 Kulturlagerfynd Kvarts Splitter 0,2 1 Fragment tillhör
A1032.

0 40185

2501 Kulturlagerfynd Flinta Splitter 0,1 1 Fragment Stick 1. till
hör A1032.

0 40185

2504 Anläggnings- 
fynd i ani fyl

Ben Oidentifierat Ja 2,8 8 Fragment Stick 1. till
hör A1032.

0 40185

2722 Kulturlagerfynd Ben Nöt Nej 6,3 1 Fragment Stick 3 0 42001

2868 Kulturlagerfynd Ben Oidentifierat Ja 3,4 14 Fragment 0 42916

2872 Kulturlagerfynd Ben Nöt Nej 16,8 3 Fragment stick 2. 0 44872

2873 Kulturlagerfynd Flinta Avslag 1,2 2 Fragment stick 2. 0 44872

3193 Kulturlagerfynd Flinta Borr 5,1 1 Intakt Slitspårs-
analys

Stick 3. 0 205805

3364 Kulturlagerfynd Ben Oidentifierat Ja 2,0 9 Fragment 0 41462

3367 Kulturlagerfynd Ben Nöt Nej 64,9 3 Fragment stick 1. 0 42914

3371 Kulturlagerfynd Bränd
lera

Lerklining 3,0 2 Fragment Stick 1 0 42914

3952 Kulturlagerfynd Ben Nöt Nej 0,1 1 Fragment stick 2. 0 44870

4205 Kulturlagerfynd Ben Oidentifierat Ja 1,6 7 Fragment Stick 2 0 205100

4206 Kulturlagerfynd Bränd
lera

Lerklining 33,0 6 Fragment Stick 2 0 205100

4214 Kulturlagerfynd Ben Nöt Nej 2,6 1 Fragment stick 2. 0 205099

4221 Kulturlagerfynd Ben Nöt Nej 56,1 1 Fragment stick 2. 0 205100

4339 Kulturlagerfynd Ben Får/get Ja 0,7 1 Fragment Fyndet 
FE44869 
existerar inte.

0 205100

4560 Kulturlagerfynd Keramik 5,0 1 Fragment 0 42914

4561 Kulturlagerfynd Keramik 8,0 1 Fragment 0 42914

4562 Kulturlagerfynd Keramik 6,0 5 Fragment 0 42914

4640 Kulturlagerfynd Keramik 1,0 1 Fragment 0 42916

4649 Kulturlagerfynd Keramik 2,0 1 Fragment 0 44872

4650 Kulturlagerfynd Keramik 1,0 1 Fragment 0 44872

4658 Kulturlagerfynd Keramik 7,0 2 Fragment 0 41462

4659 Kulturlagerfynd Keramik 8,0 2 Fragment 0 41462

4923 Kulturlagerfynd Keramik 3,0 4 Fragment 0 40188
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5137 Anläggnings- 
fynd i anl fyl

Keramik 12,0 3 Fragment 0 40185

5138 Anläggnings- 
fynd i anl fyl

Keramik 3,0 1 Fragment 0 40185

10186 Kultu rlagerfynd Ben Får/get Nej 0,1 1 Fragment stick 2. 0 205100

10189 Kulturlagerfynd Ben Nöt Nej 23,2 1 Fragment stick 2. 0 205099

10190 Kulturlagerfynd Ben Nöt/häst Nej 16,5 5 Fragment stick 2. 0 205099

10191 Kulturlagerfynd Ben Får/get Nej 0,3 3 Fragment stick 2. 0 205099

10192 Kulturlagerfynd Ben Får/get Ja 2,4 2 Fragment stick 2. 0 205099

10193 Kulturlagerfynd Ben Oidentifierat Ja 1,6 11 Fragment stick 2. 0 205099

10225 Kulturlagerfynd Ben Nöt Nej 28,3 1 Fragment Stick 2 0 205100

10226 Kulturlagerfynd Ben Nöt Nej 14,7 4 Fragment Stick 2 0 205100

10227 Kulturlagerfynd Ben Nöt Nej 29,8 4 Fragment Stick 2 0 205100

10228 Kulturlagerfynd Ben Svin Nej 4,1 2 Fragment Stick 2 0 205100

10229 Kulturlagerfynd Ben Får/get Nej 0,1 1 Fragment Stick 2 0 205100

10230 Kulturlagerfynd Ben Får/get Nej 1,6 1 Fragment Stick 2 0 205100

10231 Kulturlagerfynd Ben Oidentifierat Nej 7,4 100 Fragment Stick 2 0 205100

10493 Kulturlagerfynd Ben Nöt Nej 2,1 1 Fragment stick 2. 0 44870

10494 Kulturlagerfynd Ben Nöt Nej 1,1 1 Fragment stick 2. 0 44870

10495 Kulturlagerfynd Ben Nöt Nej 32,1 7 Fragment stick 2. 0 44870

10496 Kulturlagerfynd Ben Oidentifierat Nej 0,9 6 Fragment stick 2. 0 44870

10497 Kulturlagerfynd Ben Oidentifierat Ja 4,0 9 Fragment stick 2. 0 44870

10675 Kulturlagerfynd Ben Nöt Nej 20,4 1 Fragment stick 1. 0 42914

10676 Kulturlagerfynd Ben Får/get Nej 0,5 2 Fragment stick 1. 0 42914

10677 Kulturlagerfynd Ben Får/get Nej 6,3 2 Fragment stick 1. 0 42914

10678 Kulturlagerfynd Ben Får/get Nej 1,5 1 Fragment stick 1. 0 42914

10679 Kulturlagerfynd Ben Oidentifierat Nej 16,4 28 Fragment stick 1. 0 42914

10680 Kulturlagerfynd Ben Oidentifierat Ja 8,5 21 Fragment stick 1. 0 42914

10893 Kulturlagerfynd Ben Nöt Nej 17,0 1 Fragment Stick 3 0 42001

10894 Kulturlagerfynd Ben Nöt Nej 14,4 2 Fragment Stick 3 0 42001

10895 Kulturlagerfynd Ben Oidentifierat Ja 0,4 1 Fragment Stick 3 0 42001

10919 Kulturlagerfynd Ben Får/get Nej 2,7 1 Fragment stick 2. 0 44872

10920 Kulturlagerfynd Ben Oidentifierat Ja 1,8 5 Fragment stick 2. 0 44872

10921 Kulturlagerfynd Ben Oidentifierat Nej 5,8 12 Fragment stick 2. 0 44872

Dateringar: Inga
Osteologi: Strax söder om graven F10956: 54 st brända ben å 16 gram som eventuellt kan vara män
niska. Ingen köns- eller åldersbestämning var möjlig.
Tolkning: Den resta stenen och den tillhörande stenpackningen är en accenturerad del av stensko
ningen vid ingången till hus 11. Dessutom har rituella nedläggningar av människoben gjorts intill in
gången. Den obrända tanden kan dock ha förlorats på annat sätt.
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Aiop4
Stensätming?
Form i plan: 2,60x1,30 m (NNV-SSO) och flack i profil, ca 0,2 m hög.
Inre gravskick: Inget bevarat
Belägenhet: På sydsidan av änden på västra kullens krön. Anläggning 1094 låg söder om lager 4029. 
+37,41/1-36,45 m ö.h.
Anläggningen syntes inte före undersökning: Den framkom vid maskinavbaning.
Syntes inte före avbaning
Efter rensning visade det sig att den i plan var ca 3 m2 och utgjordes av en rektangulär koncentration av 
skärvig sten, vars kortsidor flankerades av två stora stenblock. Den skärviga stenen var uppblandad med 
frostsprängd sten, koncentrationens stenar var ca 0,25 meter i diam. Inga fynd framkom.
Vid undersökningen befanns stenpackningen vara enskiktad och innehöll inga fynd. Fyllningen mellan 
stenarna bestod av mörkbrun humös mylla. Anläggningen vilade på brun morän.
Fynd: Inga 
Dateringar: Ingen 
Osteologi: Inga ben funna
Tolkning: Anläggningen kan vara en grund skelettgrav eller mindre stensätming. Den kan även tolkas 
som en geologisk formation. Emellertid är fosfathalterna mycket höga i och runt anläggningen, kan den 
därför inte räknas bort. En möjlig grav, A6281, låg strax väster om anläggningen.

Figur 255. Här syns den stensatta norrgavel till hus 11. Vid stenradens slut syns den förmodade graven A1032 (foto 
från väster: Thomas Eriksson).
Figure 255. The northern gable of house 11. The grave A1032 is also visible (photo from west: Thomas Eriksson).
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Figur 256. Det triangulära blocket iAio]2 var rest men det är osäkert om det ska ses som en grav eller som en del 
av terrasseringarna kring hus 11 (foto från norr: Mikael Armstrand ).

Figure 256. The triangular boulder in grave A1032 wasraised, but it is uncertain whether it represents a grave or 
has been apart of the terraces around house 11 (photo from the north: Mikael Armstrand).

A6281
Stensättning?
Oregelbunden och svåravgränsad form, ca 3x2 meter. Flack i profil, ca 0,15 meter hög.
Inre gravskick: Enstaka brända ben
Belägenhet: Låg på den södra änden av krönet på den västra kullen. +36,307+35,60 m ö.h. 
Anläggningen syntes inte före undersökning, utan framkom vid avbaning och rensning. Då framträdde 
den som en oregelbunden och diffus stenpackning av 0,05-0,30 meter stora skärviga stenar. Den glesa 
stenpackningen var enskiktad och hade brungrå moig sand med inslag av kulturlager mellan stenarna. 
Anläggningen vilade på steril morän.
Fynd: 8 fragment brända ben framkom med en sammanlagd vikt på 2 gram. Det kan eventuellt vara 
människoben.

Fnr Fyndomst Material Sakord Br.Jjen Vikt, gr Antal Fragm. Grad

3627 1 anl. Fyllning Ben Oidentifierat Ja 1,7 8 Fragment

Dateringar: Inga 
Osteologi: -
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A8388
Blockgrav
Block med stenpackning på sydsidan. Oval form i plan ca 2,90x2,45 m (NNO-SSV) och flack profil på 
stenpackning i söder. Blocket i norr 1,35 x 1,40 m och ca 1,1 m högt. Stenpackningen i söder var ca 1,95 
x 1,20 m och 0,15 m hög. +39,72/36,75 m ö.h.
Inre gravskick: Bengrop A39687?
Belägenhet: Låg på den norra änden av krönet på den västra kullen.
Före avbaningen syntes det norra blocket, i övrigt framkom stenpackningen i söder vid avtorvning och 
rensning.
Efter rensning framträdde på blockets sydsida en stenpackning som bestod av 0,10-0,65 meter stora 
stenar med inslag av skärvsten. I öster anslöt packningen till de stenskodda terrasseringarna på kullens 
östsida (A45490 och 45616).
Vid undersökningen visade det sig att stenpackningen var enskiktad och till stor del vilade på ett äldre 
kulturlager från boplatsfasen på platsen. Under stenpackning framkom förutom en anläggning, A39Ó87, 
som kan tolkas som ett stolphål eller en bengrop. Den innehöll enstaka brända ben, flinta och keramik. 
Den låg under stenpackningen och kan därmed antingen tillhöra graven eller en yngre fas av boplats- 
aktviteterna, eftersom den var nedgrävd genom det äldre kulturlagret. I den södra kanten av stenpack
ningen kom ytterligare ett stolphål, A45667 som hade samma typ av fynd men som sannolikt kan föras 
till boplatsaktiviteterna. Det kan tolkas som stolphålet efter den nordöstra hörnstolpen i hus 11a. Huset 
är av mesulakonstruktion och kan därmed tillhöra den äldsta fasen på platsen.
Anläggningen vilade på kulturlagret A5416 och i den norra delen på steril morän.
Fynd: Det är osäkert om fynden ska ses som boplatsfynd eller om de är gravfynd. Fyndkategorierna av
viker nämligen inte från de i det omgivande kulturlagret.

Fnr Fyndomst Material Sakord Br. Ben Vikt Antal Fraggrad Notering

227 Rensfynd Ben Oidentifierat Ja 1,0 8 Fragment

247 Rensfynd Ben Oidentifierat Ja 0,4 1 Fragment

262 Rensfynd Kvarts Avslag 2,8 1 Intakt

344 Rensfynd Kvarts Avslag 12,6 2 Intakt Inslag av fältspat.

354 Rensfynd Bränd lera Bränd lera 1,0 1 Fragment

2783 I anl. Fyllning Ben Oidentifierat Ja 0,7 8 Fragment

3620 I anl. Fyllning Ben Oidentifierat Ja 0,4 1 Fragment sållfynd.

3776 IA39687 Flinta Avslag 0,1 1 Intakt

3777 IA39687 Ben Svin Ja 0,3 1 Fragment

3780 I anl. Fyllning Bränd lera Bränd lera 1,0 1 Fragment Söder om profil.

3782 I anl. Fyllning Flinta Skrapa 2,9 1 Defekt S om profil, sållfynd.

3784 I anl. Fyllning Ben Får/get Nej 0,2 2 Fragment söder om profil, sållfynd.

4687 Kulturlagerfynd Keramik 10,0 15 Fragment

4688 I anl. Fyllning Keramik 7,0 2 Fragment

4796 I anl. Fyllning Keramik 4,0 5 Fragment söder om profil, sållfynd

4797 I anl. Fyllning Keramik 8,0 1 Fragment Söder om profil. Sållfynd

4803 I A39687 Keramik 2,0 2 Fragment

5107 I A39687 Keramik 30,0 4 Fragment till analys, ej utvald 1 :a omg.

10501 I anl. Fyllning. I A39687 Ben Oidentifierat Ja 1,2 1 Fragment

10503 I anl. Fyllning Ben Oidentifierat Ja 0,8 5 Fragment söder om profil, sållfynd.
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Dateringar: Datering har gjorts på organisk beläggning från en rabbig keramikskärva som påträf
fades omedelbart väster om stenpackningen (F250). Det är säkert om keramiken ska ses som en del av 
det äldre boplatslagret eller som tillhörande graven och de ritualer som kan ha försiggått runt den. Da
teringen ligger kalibrerat med ett sigma 1000-910 f.Kr. (Ua-27272).
Osteologi: Totalt påträffades 25 fragment av brända ben varav ett fragment har gått att artbestämma 
till svin. I övrigt kunde de brända benen inte artbestämmas. Dessutom kom i anläggningsfyllningen 2 
fragment av obrända ben av får/get.
Tolkning: Blockgrav med enstaka brända ben, möjligen i bengrop. Möjligen kan anläggningen ses 
som en accentuerad hörnkonstruktion i terrasseringarna runt hus 11a och b.

A9493

Omarkerad grav/fyndplats för människoben
Form i plan: Rundat rektangulär ca 0,5 x 0,3 m, Hack i profil, ca 0,2 m djup.
Inre gravskick: Fyndplats för
Belägenhet: Låg i den nedre delen av sluttningen på östsidan av den västra kullen. +33,86/33,78 m ö.h. 
Syntes inte före avbaning, utan framkom vid avbaningen som en mörkfärgning intill ett markfast, lägre 
stenblock. Blocket var ca 1,0 x 0,35 m (NÖ-SV) och 0,2 m högt. Fyllningen bestod av siltig brungrå sand 
med ett humöst inslag. Ytligt i fyllningen framkom vid avbaningen åtta fragment av ett distaldelen av 
ett mänskligt skenben. Benen var obrända. I undersökningen av fyndplatsen framkom ett fragment av 
bränt ben i mörkfärgningen. Det brända benet har inte gått att artbestämma. Ingen nedgravning kunde 
ses för någon typ av kistbegravning eller dylikt. Människobenet kom direkt under torven och inga fler 
indikationer kunde ses på någon komplett skelettbegravning.
Anläggningen vilade på steril morän.
Fynd:

Fnr Fyndomst Material Sakord Brben Vikt Antal Fraggrad

45 Rensfynd Ben Människa Nej 11,7 8 Fragment

4151 I anl. Fylln. Ben Oidentifierat Ja 1,2 1 Fragment

Dateringar: Ingen datering.
Osteologi: Det obrända benet bestämdes redan i fält som mänskligt. Det brända har inte gått att 
artbestämma.
Tolkning: Fyndplats för människoben direkt under torven.

A41519

Blockgrav?
Form i plan: Rektangulär i plan, 2,50 x 1,50 m (NÖ-SV), flack profil, ca 0,2 m hög.
Inre gravskick: Enstaka brända ben
Belägenhet: Anläggningen låg på den södra änden av krönet på den västra kullen. +37,20/+36,88 m ö.h. 
Syntes för undersökning: De större blocken i söder och norr syntes innan avtorvningen.
Efter rensning: Vid avbaningen framkom en gles stenpackning mellan två större markfasta block, i sydväst 
respektive nordöst. Blocket i sydväst var 1,0x0,6 meter stort och 0,4 meter högt, det i nordöst var 1,90 x 
1,2 meter stort och 0,5 meter högt. Stenpackningen sträckte sig dock inte fram till det nordöstra blocket. 
Stenpackningen bestod av stenar och skärvsten i storleken 0,05-0,35 meter stora. Stenpackningen visade 
sig vara enskiktad och bestod av sten och skärvsten med mellanliggande fyllning av kulturpåverkad grå
brun siltig sand. I fyllningen frakom enstaka brända ben, avslag och flinta och kvarts, en flintborr. 
Anläggningen vilade på steril morän.
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Figur 257. Blockgraven A8388 lågpå den kanten av krönet på den nordvästra kullen. Anläggningen innehöll inga 
ben som kunde bestämmas som mänskliga (foto från nordväst: Thomas Eriksson).
Figure 257. Grave A8388 on the crest of the northwestern hill (photo from north west: Thomas Eriksson).

Fynd:
Fnr Fyndomst Material Sakord BurntJjone^ fJM Antal Fraggrad

3819 Anläggningsfynd i anl fyl Flinta Avslag 0,4 1 Komplett

3820 Anläggningsfynd i anl fyl Kvarts Avslag 0,7 1 Fragment

3821 Anläggningsfynd i anl fyl Ben Oidentifierat Ja 0,8 5 Fragment

3589 Kulturlagerfynd Flinta Borr 2,5 1 Intakt

3590 Kulturlagerfynd Ben Oidentifierat Ja 0,3 2 Fragment

Dateringar: Anläggningen har inte gått att datera.
Osteologi: Sju fragment brända ben påträffades, men inget har gått att artbestämma.
Tolkning: Kulturlagerrest eller blockgrav. Anläggningen låg nära A($281, som innehöll brända, osäkert 
bestämda människoben, något som kan tyda på att det rör sig om gravar. Anläggningens form kan tyda 
på att det rörde sig om en skellettgrav, men ingen nedgravning kunde ses.
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Figur 258. Översiktsbild över sluttningen med fyndplatsen för det obrända skenbenet. Baning av sluttningen på kullen 
med Mattias Sarmento-Söderberg, Cecilia Lindblom och Maria Ullvin från höger (foto frän väster: Thomas Eriksson).

Figure 258. View over the slope where the unburnt shin bone was found (photo from the west: Thomas Eriksson).

Gravar på östkullen

A20538
Blockgrav
Form i plan: Halvcirkelformad stenpackning på nordöstsidan av större flyttblock. Stenpackningen var 
ca 2,40 x 1,60 meter stor och 0,25 m h med flack profil. Blocket i söder var ca 4,0x3,2 meter stort och 
spräckt i två delar. Höjden på blocket var mot stenpackningen ca 1,55 meter och var mot dalen i söder 
nästan 2 meter högt och mycket dominerande.
Inre gravskick: Enstaka brända ben
Belägenhet: På den sydvästra kanten av krönet till den östra kullen. +39,00/37,40 m ö.h.
Före undersökningen syntes endast det stora flyttblocket i söder, som låg mycket dominant på kanten av 
kullen. Blockets södra sida stack ut över dalen. I övrigt var det söndersprucket och möjligen påverkat av 
eld. Vid avbaningen visade det sig att det låg en stenpackning på blockets södra sida.
Efter rensning: Vid undersökningen;
Anläggningen vilade på steril morän.
Fynd:-
Dateringar: -
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Osteologi: Blockgrav
1,3x2,4 m stor stensättning på nordöstsidan om större block. : brända ben: ca 142 fragment med tand, 
falang, rörben och kotor från barn (F4003,10297-9).
Halvcirkelformad, liggande med ryggen mot ett stort markfast block. Ett flertal större markfasta block 
ingår i konstruktionen. Flera av stenarna närmast det största blocket är resultatet av kalvningar från 
detta. Stenarna är mestadels i storleken 0,25x0.25-0,50x0,50 meter. Ett antal mindre stenar i storleken 
0,05-0,10 m.
Stora markfasta block i mitten och mot söder. Lite mindre, lösa block i norr och öster och som fyllning 
mellan de markfasta. Ben koncentrerade mellan två stenar mitt i anläggningen. Inget kol.
Övriga fynd: keramik i norra delen och nordöstra kanten.
Bränd lera i anläggning under?
Brända ben i södra delen: oident.

Fnr Fyndomst Material Sakord BurntJaone Vikt Antal Fraggrad Fyndstatus Notering

3731 I anl fylln. Ben Oidentifierat Ja 0,4 7 Fragment

4003 I anl fylln. Ben Människa Ja 0,3 1 Fragment

10297 I anl fylln. Ben Människa Ja 0,8 3 Fragment

10298 I anl fylln. Ben Människa Ja 0,2 1 Fragment

10299 I anl fylln. Ben Människa Ja 8,2 137 Fragment

1512 I anl fylln. Bränd lera Lerklining 3,0 1 Fragment

5084 Kulturlagerfynd Keramik 29,0 1 Fragment till analys till analys

5090 Kulturlagerfynd Keramik 166,0 7 Fragment

5091 Kulturlagerfynd Keramik 60,0 3 Fragment

5092 Kulturlagerfynd Keramik 8,0 1 Fragment

5093 Kulturlagerfynd Keramik 22,0 6 Fragment

5156 Kulturlagerfynd Bränd lera Lerklining 11,0 5 Fragment

5157 Kulturlagerfynd Keramik 5,0 1 Fragment

5158 Kulturlagerfynd Keramik 9,0 2 Fragment

5159 Kulturlagerfynd Keramik 12,0 9 Fragment

5160 Kulturlagerfynd Keramik 38,0 1 Fragment till analys

Datering: En datering av ett bränt rörben av människa (infans) har gjorts, F10299. Dateringen 
(Ua-27269) ligger kalibrerat med ett sigma inom perioden 770-410 f.Kr, det vill säga bronsålderns pe
riod V till och med järnålderns period I.

A20Ó62
Yttre gravform: Stensättning. Troligen större skärvstensflak
Form i plan: 2,2 x 1,7 m och form i profil. Oregelbunden i plan och profil.
Inre gravskick: Inget
Belägenhet: Låg på den östra kullen. +34,16/34,36 m ö.h.
Syntes för undersökning: Efter första avbaning.
Efter rensning: Vid undersökningen;
Anläggningen vilade på steril morän.
Fynd: Bränd lera och lerklining 
Dateringar: - 
Osteologi: -
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Figur 259. Här syns den imponerade uppfarten till kullens krön. Slutet på den stenröjda vägen flankeras av 
blockgravarna A20538 till vänster och A31820 till höger. I förgrunden till höger syns skärvstenshögen A802 med sitt 
mittblock och kantkedjor (foto från söder: Thomas Eriksson).

Figure 259. The impressive approach to the crest of the hill. In the foreground: the heap of fire-cracked stone, A802 
(photo from the south: Thomas Eriksson).

A20690
Yttre gravform: Stensättning 
Form i plan: Oregelbunden 4,2 x 3,5 m.
Inre gravskick: -
Belägenhet: Låg på den östra kullen. +34,16/34,30 m ö.h.
Syntes för undersökning: Efter i:a avbaning. Tolkades tidigt vara en grav.
Efter rensning: Vid undersökningen;

Anläggningen vilade på steril morän.
Fynd: -
Dateringar: - 
Osteologi: -
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A40003
Yttre gravform: Stensätming
Form i plan: Rektangulär, 3 m lång och 1,15 -1,45 m bred.

Inre gravskick: -
Belägenhet: Anläggningen ligger vid foten av en kraftig nordsluttning - eventuellt en naturformation. 
+33>97/36,78 m ö.h.
Syntes för undersökning: Efter i:a avbaning.
Efter rensning: Vid undersökningen;

Anläggningen vilade på steril morän.
Fynd:-
Dateringar: - 
Osteologi: -

Figur 2<5o. Här syns blockgraven A20538 till vänster med sitt stora rödaktiga block. På blockets högra sida fanns en 
stensättning med en barngrav, (foto från sydväst: Thomas Eriksson).
Figure 260. Grave A20538 with its large red boulder. On the right side of the boulder a child was once buried 
(photo from south west: Thomas Eriksson).
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MS967
Yttre gravform: Stensättning 
Form i plan: Rundad 2,4 x 2 m.
Inre gravskick:
Belägenhet: Område B= östra kullen. +37,22/37,23 m ö.h. 
Syntes för undersökning: i:a avbaningen.
Efter rensning: Vid undersökningen;

Anläggningen vilade på steril morän.
Fynd: Odef. bränt ben och keramik.
Dateringar: - 
Osteologi: -

Figur 261. Här syns de båda möjliga gravarna A40003 till höger om lattan ochAioóęo till vänster, (foto från 
nordöst: Thomas Eriksson).

Figure 261. The two possible graves A40003 to the right and A206Q0 to the left (photo from north east: Thomas 
Eriksson ).
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1535 Kulturlagerfynd Ben Nöt Nej 25,4 5 Fragment Stick 2 0 45980

1542 Kulturlagerfynd Bränd lera Lerklining 4,0 3 Fragment Stick 2 0 203121

1544 Kulturlagerfynd Bränd lera Bränd lera 13,0 20 Fragment Stick 2 0 45980

3058 Kulturlagerfynd Bränd lera Lerklining 12,0 6 Fragment Stick 1 0 45980

3059 Kulturlagerfynd Ben Oidentifierat Ja 3,4 6 Fragment Stick 1 0 45980

4602 Kulturlagerfynd Keramik 123,0 13 Fragment 0 203121

4603 Kulturlagerfynd Keramik 20,0 5 Fragment 0 203121

4604 Kulturlagerfynd Keramik 13,0 1 Fragment 0 203121

4605 Kulturlagerfynd Keramik 25,0 11 Fragment 0 203121

4606 Kulturlagerfynd Keramik 10,0 2 Fragment 0 203121

4619 Kulturlagerfynd Keramik 4,0 1 Fragment 0 45980

4620 Kulturlagerfynd Bränd lera 2,0 1 Fragment 0 45980

5039 Kulturlagerfynd Keramik 22,0 5 Fragment ia51041 0 203121

5040 Kulturlagerfynd Keramik 13,0 9 Fragment la 51041 0 203121

5041 Kulturlagerfynd Keramik 4,0 2 Fragment iA51041 0 203121

12259 Kulturlagerfynd Ben Får/get Nej 0,8 1 Fragment Stick 2 0 45980

12260 Kulturlagerfynd Ben Oidentifierat Nej 4,0 11 Fragment Stick 2 0 45980

5113 Rensfynd Ben Människa? Ja 0,5 1 Fragment 45978 0

5114 Rensfynd Keramik 52,0 2 Fragment 45978 0

5115 Rensfynd Keramik 1,0 1 Fragment 45978 0

3253 Kulturlagerfynd Ben Människa Ja 0,2 1 Fragment Stick 1 0 45950

3257 Kulturlagerfynd Bränd lera Bränd lera 1,0 1 Fragment Stick 1 0 45950

3302 Kulturlagerfynd Bränd lera Lerklining 18,0 11 Fragment stick 1. 0 45950

3303 Kulturlagerfynd Bränd lera Bränd lera 29,0 67 Fragment stick 1. 0 45950

3304 Kulturlagerfynd Ben Oidentifierat Ja 0,5 2 Fragment stick 1. 0 45950

4573 Kulturlagerfynd Keramik 8,0 1 Fragment 0 45950

4574 Kulturlagerfynd Keramik 5,0 6 Fragment 0 45950

10786 Kulturlagerfynd Ben Människa Ja 6,9 4 Fragment Stick 1 0 45950

10787 Kulturlagerfynd Ben Får/get Ja 0,8 1 Fragment Stick 1 0 45950

10788 Kulturlagerfynd Ben Får/get Ja 0,1 1 Fragment Stick 1 0 45950

10789 Kulturlagerfynd Ben Oidentifierat Ja 32,5 144 Fragment Stick 1 0 45950

3238 Kulturlagerfynd Ben Nöt Nej 18,6 1 Fragment stick 1, 0 45966

3241 Kulturlagerfynd Bränd lera Lerklining 30,0 25 Fragment stick 1. 0 45966

3242 Kulturlagerfynd Bränd lera Bränd lera 21,0 49 Fragment stick 1. 0 45966

3243 Kulturlagerfynd Bränd lera Bränd lera 3,0 1 Fragment gjutformsfragment? 
stick 1. utfälning?

0 45966

4462 Kulturlagerfynd Keramik 21,0 3 Fragment 0 45966

4463 Kulturlagerfynd Keramik 22,0 17 Fragment 0 45966

4464 Kulturlagerfynd Keramik 7,0 3 Fragment 0 45966

10744 Kulturlagerfynd Ben Får/get Nej 0,2 1 Fragment stick 1. 0 45966
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10745 Kulturlagerfynd Ben Oidentifierat Nej 0,2 1 Fragment stick 1. 0 45966

10746 Kulturlagerfynd Ben Oidentifierat Ja 16,5 87 Fragment stick 1. 0 45966

1308 Kulturlagerfynd Ben Oidentifierat Nej 15,4 46 Fragment 0 45059

1313 Kulturlagerfynd Bränd lera Lerklining 18,0 2 Fragment 0 45059

2013 Kulturlagerfynd Flinta Övrigt redskap 2,7 1 Intakt Slitspårsanalys 0 80593

2019 Kulturlagerfynd Bränd lera Lerklining 29,0 15 Fragment stick 2. 0 80593

2020 Kulturlagerfynd Bränd lera Bränd lera 13,0 22 Fragment stick 2. 0 80593

2021 Kulturlagerfynd Ben Oidentifierat Ja 0,1 1 Fragment stick 2. 0 80593

2023 Kulturlagerfynd Ben Nöt Nej 3,6 3 Fragment stick 2. 0 80593

3607 Kulturlagerfynd Keramik 20,0 1 Fragment 0 203124

4499 Kulturlagerfynd Keramik 1,0 1 Fragment 0 80593

5003 Kulturlagerfynd Keramik 19,0 2 Fragment 0 80593

5004 Kulturlagerfynd Keramik 9,0 6 Fragment 0 80593

5192 Kulturlagerfynd Keramik 22,0 3 Fragment 0 45059

5193 Kulturlagerfynd Keramik 26,0 22 Fragment 0 45059

5194 Kulturlagerfynd Keramik 3,0 1 Fragment 0 45059

5195 Kulturlagerfynd Keramik 2,0 1 Fragment 0 45059

11641 Kulturlagerfynd Ben Nöt Ja 1,0 1 Fragment stick 2. 0 80593

11642 Kulturlagerfynd Ben Svin Ja 2,4 1 Fragment stick 2. 0 80593

11643 Kulturlagerfynd Ben Oidentifierat Ja 12,3 12 Fragment stick 2. 0 80593

11644 Kulturlagerfynd Ben Oidentifierat Nej 12,4 30 Fragment stick 2. 0 80593

2015 Kulturlagerfynd Bränd lera Bränd lera 1,0 1 Fragment Stick 1 0 45952

2017 Kulturlagerfynd Bränd lera Bränd lera 11,0 31 Fragment Stick 1 0 45952

2018 Kulturlagerfynd Bränd lera Lerklining 13,0 13 Fragment Stick 1 0 45952

2024 Kulturlagerfynd Ben Oidentifierat Ja 30,0 91 Fragment Stick 1 0 45952

5070 Kulturlagerfynd Keramik 7,0 5 Fragment 0 45952

3225 Kulturlagerfynd Ben Människa Ja 2,0 4 Fragment stick 1. 0 45964

3230 Kulturlagerfynd Bränd lera Lerklining 29,0 22 Fragment stick 1. 0 45964

3232 Kulturlagerfynd Bränd lera Bränd lera 21,0 62 Fragment stick 1. 0 45964

4458 Kulturlagerfynd Keramik 13,0 4 Fragment 0 45964

4459 Kulturlagerfynd Keramik 22,0 19 Fragment 0 45964

4600 Kulturlagerfynd Keramik 1,0 2 Fragment 0 45964

4601 Kulturlagerfynd Keramik 4,0 1 Fragment 0 45964

10747 Kulturlagerfynd Ben Människa? Ja 22,2 94 Fragment stick 1. 0 45964

A51820
Yttre gravform: Stensättning 
Form i plan: Oregelbunden 5,8 x 4,8 m
Inre gravskick: En möjlig gravgömma i form av en mindre koncentration av brända ben. 
Belägenhet: Område B= östra kullen. +37,2/37,3 m ö.h.
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Syntes för undersökning: Efter i:a avbaningen 
Efter rensning: Vid undersökningen;

Anläggningen vilade på steril morän.
Fynd: Brända ben, obrända ben, keramik, flinta och enstaka bitar bränd lera. 
Dateringar: - 

Osteologi: -

Fnr Fyndomst Material Sakord Burnt bone Vikt Antal Fraggrad

1381 I anl fylln. Ben Nöt Nej 16,5 2 Fragment

4286 I anl fylln. Keramik 9,0 1 Fragment

4287 I anl fylln. Keramik 29,0 1 Fragment

11213 I anl fylln. Ben Nöt Nej 10,7 2 Fragment

11214 I anl fylln. Ben Oidentifierat Nej 4,0 6 Fragment

11215 I anl fylln. Ben Oidentifierat Ja 3,5 8 Fragment

1532 I anl fylln. Ben Oidentifierat Ja 6,7 8 Fragment

1306 I anl fylln. Ben Oidentifierat Ja 15,9 152 Fragment

1309 I anl fylln. Bränd lera Bränd lera 1,0 1 Fragment

1310 I anl fylln. Flinta Stycke med tillhuggni 8,0 1 Intakt

3603 I anl fylln. Keramik 17,0 1 Fragment

1382 I anl fylln. Ben Nöt Nej 23,3 2 Fragment

11216 I anl fylln. Ben Oidentifierat Nej 0,7 8 Fragment

1536 I anl fylln. Ben Oidentifierat Ja 3,0 22 Fragment

1538 I anl fylln. Bränd lera Lerklining 3,0 2 Fragment

1539 I anl fylln. Bränd lera Bränd lera 1,0 2 Fragment

4438 I anl fylln. Keramik 11,0 1 Fragment

3922 Rensfynd Flinta Avslag 0,1 1 Intakt

1314 I anl fylln. Ben Oidentifierat Ja 2,8 10 Fragment

1315 I anl fylln. Bränd lera Lerklining 2,0 2 Fragment

3554 I anl fylln. Keramik 5,0 2 Fragment

3555 I anl fylln. Bränd lera Bränd lera 2,0 1 Fragment

3851 Rensfynd Bränd lera Lerklining 4,0 2 Fragment

Övriga möjliga gravar
A317

Yttre gravform: Blockgrav
Form i plan: Oregelbunden 5 x 4,2 m. 0,46 m hög
Inre gravskick:

Belägenhet: Nere på västra delen av slätten. +32,13/33,52 m ö.h. 
Syntes för undersökning: Före undersökningen 
Efter rensning: Vid undersökningen;
Anläggningen vilade på steril morän.
Fynd: Löpare samt mindre mängder bränd lera.
Dateringar: - 

Osteologi: -
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Fnr Fyndomst Material Sakord Bumtjaone Vikt Antal Fraggrad
939 I an I fylln. Bränd lera Bränd lera 16,0 6 Fragment

824 I anl fylln. Bergart Maisten löpare 587,2 1 Defekt

389 Rensfynd Bränd lera Bränd lera 1,0 1 Fragment

1010 I anl fylln. Bränd lera Bränd lera 1,0 2 Fragment

327 Rensfynd Bränd lera Tegel 3,0 3 Fragment

292 Rensfynd Keramik 6,0 1 Fragment

388 Rensfynd Bränd lera Bränd lera 1,0 1 Fragment

Figur 26z. Den resta stenen eller odlingsröset A317 efter rensning. Senare röjningssten har kastats upp mot hlocket 
och det fanns ingen gravgömma i anläggning (foto från norr: Karin Blom).
Figure 262. The raised stone or cultivation cairn Ajiy. No grave was found (photo from the north: Karin Blom).
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Ristad i sten
Hällristningen vid Ryssgärdet

Anna Östling

N
är boplatsen på Ryssgärdet var som 
mest intensivt utnyttjad, under meller
sta bronsåldern, dominerades naturen 
runtomkring av ädellövskog med trädslag som ek, 

alm, ask, lind och hassel. Granen hade ännu inte 
vandrat så långt söderut och de barrträd som fanns 
var tall och en. I detta landskap med små åkerlap
par och ängar med betande kor och får låg, några 
hundra meter bort från boplatsen, ett stenblock/ 
flyttblock som bör ha synts bra. På blocket visa
de det sig finnas en av Upplands nordligaste rist
ningar, ett tunt inristat skepp och ett hundratal 
skålgropar (fig. 264). Det stora stenblocket ligger 
inte inom det egentliga undersökningsområdet 
men det måste ha varit klart synligt för de boende 
i Ryssgärdet och det är därför intressant för våra 
försök att få bättre förståelse för hur livet kunde te 
sig på en boplats i norra Uppland under denna del 
av vår förhistoria.

Denna artikel har som syfte att diskutera ett 
antal frågor som en arkeolog ställer sig när han/ 
hon möter hällbilder och andra konstnärliga ut
trycksformer, frågor som är värda en fortsatt dis
kussion. Att studera och förstå hällristningar och 
hällbilder är emellertid svårt, precis som det är 
svårt att studera och förstå andra forntida konst
närliga lämningar. Det vi vanligen undersöker vid 
en utgrävning är platser som har övergivits. Vi 
återvänder till platser som av någon eller flera an
ledningar har slutat att användas (Nordström, P. 
2002). Med detta menas att det vi gräver fram inte 
är aktivt kvarlämnat för att någon annan ska kun-
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na se det. En hällristning däremot är något helt 
annat. Den hör förvisso till en kontext som senare 
har försvunnit, men den har med stor sannolikhet 
lämnats kvar för att kommunicera, kanske med 
sin samtid, med förfäder eller med de människor 
som ska komma i senare generationer. Man kan 
anta att den troligen har huggits in för att finnas 
kvar, vilket gör att den inte kan studeras på samma 
sätt som en mer ordinär fornlämning. Trots detta 
är det mycket viktigt att studier av hällristningar 
integreras i övriga bronsåldersstudier. I dagsläget 
kan det generellt sägas att hällristningar och an
nan hällkonst ofta studeras separat från övriga 
lämningar. Detta är egentligen inte svårt att för
stå. Det är rätt frustrerande att studera hällrist
ningar och de är svåra att tolka och förstå, om det 
är det som är målet. Man fastnar gärna i att göra 
typologier och indelningar av nya stilar och annat 
i stället för att lyfta blicken och se konsten i re
lation till det övriga samhället (se vidare Haupt
mann Wahlgren 2000; Östling 2002). Denna frus
tration har också gjort att det antytts att hällbilder 
inte skulle vara intressanta att studera eftersom de 
går att tolka ungefär hur som helst (jfr. Larsson 
1999:151). Men det är i mitt tycke precis tvärtom, 
men man måste naturligtvis också fundera på om 
det är meningsfullt att verkligen förstå dem. Men 
de konstnärliga lämningarna ger oss en dimension 
utöver de ”vanliga”.

Mycket har sagts och tänkts om hällristningar 
och hällmålningar. Här finns inte utrymme att 
redovisa alla tolkningar som har gjorts utan här
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Figur 263. Landskapsbild mot blocket (foto: Anna Östling).
Figure 263. Landscape picture with the boulder (photo: Anna Ostling).

hänvisas till hällristningsforskning i andra verk 
(t.ex. Kjellén & Hyenstrand 1977; Hauptmann 
Wahlgren lppSróSff.).

Artikeln har inte heller utrymme att föra några 
djupare diskussioner om tolkningen av platsen, 
hällristningen och dess betydelser. Den kommer 
dock att ta upp vissa frågor som man som arkeolog 
ställer sig och som man borde diskutera vidare.

Dateringsfrågor gällande hällristningar är svåra. 
Fleming Kaul menar att det går att datera skepps- 
ristningar, detta genom att utgå från daterbara 
fynd såsom bronsföremål med ristningar, som 
exempelvis Rörbysvärdet, eller anläggningar som 
Kiviksgraven:

We must simply accept that rock carving ships 
can he dated exactly by the same generally ac

cepted typological method, as described som well 
by Montelius almost a century ago

Han menar också att en sexåring kan lära sig 
att se skillnad på ett skepp från äldre och yngre 
bronsålder. Efter detta, något provokativa utta
lande, medger han dock att denna unga forskare 
skulle kunna stöta på problem. Inte minst för att 
det kan finnas lokala specialiteter och att speciellt 
s.k. enkla skepp kan vara svårbestämbara. Skep
pet från Ryssgärdet är troligen om jag tolkar Kaul 
rätt, från bronsålderns period IV, 1100-900 f.Kr. 
Med det förbehållet att skeppet är rätt enkelt, 
om än elegant i sitt utförande och således skulle 
kunna vara en lokal variant som alltså är mer 
svårdaterbar. Hur som helst skulle den datering
en passa oss, då den sammanfaller med den mest
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intensiva perioden på boplatsen vid Ryssgärdet.
Jarl Nordbladh verkar inte riktigt lika säker och 

menar att det verkar vara nästan omöjligt att göra 
en detaljerad kronologi:

The vague chronology that does exist provides a 
general overview only. This limitation reminds 
us of Archaeology's obsession with dividing pre
history into distinct phases... We cannot have a 
history without order, but we must be skeptical 
as to how this order was obtained, of what pro
perties it was constructed, and what effects it has 
on the histories produced. This is vital to gain
ing an understanding ofarchaeology and of both 
historic and prehistoric eras

2004:151.

Fyndet av en hällristning så nära en plats som 
Ryssgärdet är onekligen intressant, och man bör
jar naturligtvis ställa sig en rad olika frågor. Var
för ligger hällristningen där den ligger? Varför har 
man valt just den platsen? Hur ligger den i förhål
lande till den undersökta ytan vid Ryssgärdet? Kan 
hällristningen hjälpa oss att tolka lämningarna vid 
Ryssgärdet? Eller kan lämningarna vid Ryssgärdet 
tvärtom hjälpa oss att tolka hällristningen?

Skeppen
Hällristningarna betydde sannolikt mycket för det 
samhälle som producerade dem. Eftersom skeppet, 
förutom skålgroparna, är den absolut vanligaste fi
guren på ristningarna kan man anta att det hade 
ett stort symboliskt värde. I Uppland finns hittills

Figur 264. Samling vid det stora hällristningsblocket (foto: Thomas Eriksson).
Figure 264. Group picture by the boulder with rock carvings (photo: Thomas Eriksson).
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cirka 1650 stycken skeppsristningar. Övriga rist
ningar - förutom skålgropar - uppgår till ”enbart” 
tusen stycken. Skeppssymbolen förekommer också 
på en rad andra föremål och i olika sammanhang 
under perioden, till exempel i skeppssättningar, 
inte minst på föremål av brons. Men vad innebär 
den? Och vad avbildar den? Är det avbildningar 
av faktiska skepp, eller är skeppen symboler? Har 
man avbildat de skepp som man själva har använt? 
Eller är det avbildningar av andra avbildningar? 
Thomas B. Larsson har diskuterat relationen mel
lan form och mening och skriver bland annat:

Hällristningarnas värld omfattade sannolikt ett 
symboliskt tänkande, metaforer och associatio
ner som sträckte sig lång utanför vad som egent
ligen avbildades på hällarna. Ett hjulkors kan 
ha symboliserat en solgud eller gudinna, kanske 
solen själv, eller i vissa fall ett verkligt vagnshjul

1999.

Naturligtvis gäller detta även för skeppssymbolen. 
Skeppet som symbol är vanlig under stora delar av 
vår förhistoria och har givit upphov till en rad olika 
studier och konferenser, till exempel The Ship as 
Symbol in Prehistoric and Medieval Scandinavia 
(1995), där en rad arkeologer och konsthistoriker 
diskuterar skeppet som symbol och vad en symbol 
egentligen är.

Tore Artelius har i ett arbete om bronsålderns 
skeppsgravar menat att skeppet som religiös sym
bol brukas utifrån varierande sociala målsätt
ningar där den sociala funktionen avtecknar sig i 
hur skeppet exponeras i gravläggningen (Artelius 
1996:101). En skeppssättning dold av en hög skul
le därmed kunna ha en religiös betydelse. Skeppet 
i sig verkar ha haft flera olika meningar i samhäl
let på bronsåldern och kan säkert finnas på många 
olika nivåer. Jenny Nord Paulsson resonerar uti
från Artelius om dessa nivåer, eller skiktningar Då 
skeppet tycks utgöra en mångbottnad symbol i 
bronsålderssamhället tror jag att dess symbolvärde 
kan återfinnas i flera sfärer oavsett om den är dold 
eller ej; både som en rent världslig makt- och sta
tussymbol och som en religiös symbol för dödsre- 
san. Möjligen var skiktningen redan så etablerad 
att det inte krävdes mer än en symbol i det fördol

da som markering, symbolens betydelse stärktes 
kanske till och med av det faktum att den var dold 
och därmed inte tillgänglig för de levande (Nord 
Paulsson, 2002:125). Kanske var de inte meningen 
att alla skulle se och tolka ristningarna?

Susanne Thedéen vill i en artikel fokusera på 
hur hällristningar, skärvstenshögar och rösen pla
cerats och att placeringen varit medveten och har 
en bakomliggande kosmologisk innebörd. Hon vill 
antyda att skeppsristningar... kan ha betraktats 
som symbol för början på det jag vill benämna

”livets resa”genom landskapet i samband med 
födelseritualer. Varje barn som föddes fick sitt 
skepp inristat i berget vid vattnet som symbol 
för födelsen och början på resan som skulle sluta 
uppe på berget

2002:140.

Hon fortsätter: Jag föreställer mig att hällristnings- 
platser representerar födelseplatser och en början 
på livets resa genom landskapet, skärvstenshögs- 
platser är rum där de levande vistas och röseplat- 
ser uppe på bergen är rum för de döda anfäderna. 
Denna bild där ”livets resa” uttrycks i landskapet 
genom markerandet av fysiska monument ser jag 
som giltig för framförallt äldre och yngre bronsålder 
(2002:146). På Ryssgärdets ristning finns ett skepp 
och en mängd skålgropar. Kanske skulle man kun
na föra över Thedéens tankar om man antar att det 
räcker med ett skepp för att markera en födsel och 
att skålgroparna har fungerat som förstärkningar, 
alltså att de har ristats in i stenen vid en födsel. Det 
är annars svårt att tänka sig att de bara förekommit 
en födsel på platsen. Kanske kan teorin appliceras 
på större hällar, men det blir långsökt att aplicera 
den på en mindre häll, som Ryssgärdets.

Skålgroparna
Om skeppsbilderna är vanliga, fullständigt kryl
lar det av skålgropar. Denna typ av hällristning är 
kanske också den mest svårtolkade typen. De ingår 
i ett delvis annorlunda sammanhang och kräver 
därför särskilda tolkningar (Hauptmann Wahl
gren 2000). Man bör betrakta relationen mellan 
fenomenen så att nya tolkningar kan förbättra för-
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stadsen för både figurristningar och skålgropar. 
En skillnad som kanske kan vara en ingång i det 
materialet är att det finns företeelser som pekar 
mot vissa skillnader mellan skålgropar och figur- 
ristningar. Skålgropar hittas ofta tillsammans med 
övriga ristningar, men de finns också på helt andra 
ställen, till exempel hittas på boplatsytor. Figur
ristningar har hittills inte hittats på boplatser, utan 
det tycks vara så att de ligger lite vid sidan om. 
Sanningen är troligen den att skålgroparna använts 
under en mycket lång tidsperiod för en rad olika 
företeelser, som kanske eller kanske inte har något 
samband med figurristningarna. Skålgropar finns 
inhuggna på stenhällar och i stenblock samt på 
mindre lösa stenar. De förekommer ibland på lösa 
stenar i packningen till stensättningar och i gravar. 
De finns på centrala block i gravar och på gravklot 
(Biwall 1987:19). Anders Kaliff tar upp att de för
kommer vid kremeringsplatser. Han tar upp att de 
kan ha varit mothåll för en roterande borr i syfte 
att göra upp eld och att det i vediska eldritualer är 
ytterst viktigt att elden startas med en sådan borr 
(Kaliff 2007 och där anförd litteratur). Han tar 
också upp att det finns en skandinavisk parallell till 
detta i rituellt renande eldar ”nödeld”, som gjordes 
upp med roterande borrar genom friktionen från 
trä mot trä (Kaliff 2007: 183h). Man trodde att nö
delden kunde driva ut det onda när elden kom från 
eld som frambringats på detta vis. Det kan också 
vara intressant att skålgropar också kallas för det 
vackrare älvkvarnar, vilket länkar företeelsen till äl
vor eller alver. Kanske har de offer man har gjort i 
senare tider varit till dessa väsen?

”The ”elf-mills” could thus be interpreted as the 
place where the elves grind their corn and relea
se the power for new fertility and rebirth, in the 
same way as the grinding of corn is essential for 
baking bread, the symbol of life”

Kaliff 2007:193.

Det finns en lång rad med idéer och tolkningar av 
skålgropar. En av de viktigaste uppgifterna i sam
manhanget måste vara att titta närmare på i vilka 
kontexter de förekommer, för att kanske den vä
gen komma närmare en förståelse.

Stan Beckensall diskuterar problematik kring de
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brittiska hällristningarna som i princip enbart be
står av abstrakta figurer som skålgropar och ringar/ 
spiraler. De är förvisso äldre än de skandinaviska 
ristningarna men problemen inför tolkningen är 
likartade

Vad gäller meningen med ristningarna skriver 
han:

...in Britain rock art consists of abstract sym
bols only. A function of symbolism, whether it 
appears as language or visual representation, is 
that it acts as a kind of shorthand; it condenses 
meaning into a compact statement that still con
tains levels of meaning.

Och vidare:

If we assume that cups and rings have been used 
for at least 1000 years, it is unlikely that the ori
gin of the symbol would have been so important 
to those who knew it as what it meant and why 
it was there. People could have gone on using 
the same symbols, perhaps modifying them, ex
perimenting with them, accepting them without 
question

2004:46.

De brittiska hällristningarna skiljer sig från det 
skandinaviska men problemen med att tolka spi
ralerna och ringarna är dock liknande som de vi 
brottas med över våra skålgropar. Och, jag tycker 
att Beckensall har rätt när han skriver att en sym
bol kan ses som en form av stenografi, nästan, den 
drar ner en stor betydelse/mening till något litet, 
kompakt som mer direkt förmedlar någonting, 
samt att det kanske inte har varit helt solklart vad 
symbolerna egentligen står för. Man kan ha fört 
vidare ett traditionellt bruk. Det heliga är vad det 
heliga gör, som en sådan inställning uttrycks i helt 
andra sammanhang. Liksom berättelser i allmän
het kan symboler leva kvar så länge deras innebörd 
kan anpassas till förändrade förhållanden. Vi vet ju 
att skålgropar har brukats av människor långt fram 
i vår egen tid. Vi tror oss också veta att föremål 
(om man ser en skålgrop som ett föremål) kan bära 
sitt bruk, sin historia med sig på ett märkligt sätt.
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Figur 265. De två blocken, samt 
en närbild på skålgroparna (foto: 
Thomas Eriksson).

Figure 265. The two boulders, 
and a close-up of the cup marks 
(photo: Thomas Eriksson).

Hösten 2007 var författaren biträdande projekt
ledare för en stor arkeologisk undersökning med 
lämningar från bronsåldern i Nibble, Tillinge sock
en utanför Enköping. Här finns en rad olika intres
santa företeelser, men ett uppseendeväckande inslag 
är en skålgropssten. Den låg uppallad på en mindre 
sten och berghällen under och hade ett 70-tal skål
gropar inhuggna. Bergarten var ljust röd, och när 
den var blöt efter regn framstod den som klarröd 
och klart avvikande från det övriga stenmaterialet 
på platsen och vattnet som samlats upp i groparna

glänste. I en av skålgroparna låg en 10-öring från 
1930-talet och när vi undersökte marken runtom
kring hittades ytterligare ett tiotal mynt runt ste
nen. Det äldsta var ett s.k. kristinamynt från slutet 
av 1600-talet. Detta innebär att vi möjligen kan spå
ra seden att offra mynt i skålgroparna flera hundra 
år bak i tiden. Om man sedan kan föra seden än 
längre bak är naturligtvis svårt. Mynt var knappast 
något gemene man hade möjlighet att offra under 
tidigare perioder. Däremot kan andra saker ha lagts 
i skålgroparna i samma syfte.
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På den västra kullen på Ryssgärdet hittades två 
artefakter vars användning kan, och har diskute
rats (Fi & F2899). En del arkeologer kallar det 
för skålgropssten och tolkar det som någon typ av 
portabelt kultanknutet föremål, ett bärbart skål- 
gropsblock (se hg. 107). Det finns exempel som 
har hittats i gravliknande miljöer, kanske främst 
från yngsta bronsålder och äldsta järnålder (Björk 
& Appelgren 2007; Carlsson m.fl. 1997; Appel
gren & Nilsson 1999). Sannolikt rör det sig tro
ligen om ofärdiga redskap eller halvfabrikat eller i 
de här speciella fallen, press/mothåll vid borrning 
eller skålar för malning av t.ex. ben och att gropen 
kommer sig av slitningar (se resonemang ovan, 
även Kaliff 2007). Det behöver dock inte utesluta 
att dessa ofärdiga föremål också har använts i ett 
annat rituellt sammanhang. Två depåfynd från 
Skåne innehåller likadana föremål tillsammans 
med ofärdiga skafthålsyxor och så kallade stenred
skap med skaftränna (Althin 1953). Althin menar 
att man genom dessa märkliga depåfynd möjligen 
kan få en inblick i de religiösa tankegångarna un
der bronsålder (1953:160)

En fundering är om enstaka skålgropar på större 
stenblock också skulle kunna vara press/mothåll 
för borrar och annat. Det gäller när man hittar en
staka skålgropar på större stenblock. Inte på större 
skålgropslokaler.

Ryssgärdet-blocken
Människorna som levde vid Ryssgärdet och omlig
gande områden har uppenbarligen haft stenblock
et med ristningarna i blickfånget. Har ristningen 
varit betydelsefull för dem som bodde på platsen? 
Och i så fall hur? Har blocket valts på grund av 
att det synts väl? De flesta hällristningsplatser lig
ger inte så tydligt i omgivningen. Det tycks som 
om skålgropslokaler oftare än andra ristningar lig
ger på block. Själva ristningen kan inte ha synts 
på långt avstånd. Knappt ens på nära avstånd om 
de inte var helt nyhuggna eller imålade. Haupt
mann Wahlgren för ett intressant resonemang om 
hällristningarnas platser, kanske är det så att det 
kanske inte var meningen att alla skulle se den: 
Till skillnad från många andra byggnadsverk i sten 
är inte hällristningsplatser monumentala i den
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bemärkelsen att den omedelbart syns över stora 
landskapsrum. I många fall skulle den förmodli
gen inte ens upptäckas av den oinvigde. Därmed 
inte sagt att den skulle vara osynlig för de berörda 
människorna. Hällristningslandskapet kan myck
et väl ha varit etsade i människors mentala karta 
över det kulturella landskapet och därmed stän
digt närvarande oavsett om man hade besökt dem 
eller inte (Hauptmann Wahlgren 2002:38). Själva 
ristningarna kan knappast ha synts, men kanske 
räckte själva vetskapen om att de fanns där? El
ler var det överhuvudtaget inte meningen att alla 
skulle veta om dem?

Beckensall är inne på samma tanke och beskri
ver också det faktum att ristningarna bör ha varit 
kända för invånarna, då de är svåra att se. Själva 
platserna kan ha synts på långt håll, beroende på 
vad som växte runt omkring, men inte själva rist
ningarna. Då blir platsen egentligen det centrala, 
vetskapen om att just det stenblocket är en viktig/ 
utvald plats (2004)

Det är värt att notera att inga hällristningar på
träffades på det utsnitt av boplatsen som under
söktes. Inte heller på kända boplatser som Apalle 
(Ullén m.fl. 2003) och Hallunda (Jaanusson 1981, 
även Borna-Ahlkvist 1998) hittades hällristningar, 
undantaget skålgropar, på själva boplatserna utan 
de låg en bit bort. Visserligen räknar vi med att 
boplatsen in Ryssgärdet troligen fortsätter ut i 
åkern, men den tunnas troligen ut och försvinner 
en bit innan ristningsblocket. Vid undersökning
arna i Herrebro, Borgs socken i Östergötland, un
dersöktes en yta med hällristningar samt området 
runtomkring. Inga fynd gjordes som kunde kopp
las till tiden då hällristningarna gjordes (Linde
blad & Nielsen 1993). Det kulturlager som delvis 
omgärdade ristningarna visade sig komma från en 
betydligt senare period, från yngre järnålder, den 
äldsta dateringen är till ca 40 e.Kr. Ovan nämnda 
platser är förvisso bara ett axplock, men det är en 
intressant tanke, att man inte placerat hällristning
arna nära platserna där man levde sitt vardagliga 
liv. Frågan är då varför man gjort så. Är det kanske 
för att figurerna ansetts vara ”heliga”? Att de sym
bolerna är för starka för att finnas där människor 
rör sig och lever? Om det är så är det också mycket 
intressant att notera att skålgropar ofta hittas både
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på boplatser och jämte figurristningar, kan detta 
vara ett tecken på att skålgroparna tillhör en annan 
begreppssfär, att de representerar något annat?

Det finns paralleller även i det keramiska mate
rialet. Thomas Eriksson har i en artikel diskuterat 
det faktum att det finns få figurativa element på 
keramiken, trots att det materialet lämpar sig väl 
för ristade dekorer (2003). Det finns bara ett fåtal 
kärl, framför allt i Danmark som har hällristnings- 
liknande motiv. I Sverige finns hittills bara ett eller 
kanske två kärl. Det är Vallbykärlet från Skerike 
socken i Västerås, kanske kan också ett kärl från 
Kämpinge, Räng socken, Skåne räknas med.

Det är möjligt att det är så att ikonografin har 
varit olika för olika sfärer i livet, det finns liknande 
tankar om djurornamentiken under äldre järnål
der, att det finns en officiell dj urornamentik som 
visas upp och en annan enklare som ”folket” an
vände sig av. Också där kan det röra sig om olika 
sfärer som inte kolliderar och inte ska kollidera.

Enligt Eriksson går det att se liknande tenden
ser även på gjutna bronsföremål, såsom rakknivar: 
”De rakknivar som påträffas är vanligen enkla och 
odekorerade. Däremot kan många av gravfyndens 
knivar vara dekorerade, eller ligga i par med en 
dekorerad och en odekorerad kniv, såsom i Håga- 
högen” (2003).

Varför finns det så rikligt med figurer på hällar 
men inga på ett mer lättbearbetat material som ke
ramik eller brons? Kanske fick man inte använda 
figurer i det vardagliga livet utan de kan ha varit 
reserverade för det religiösa och sakrala inslagen 
i människors liv. Vad gäller hällristningarna är 
det här bara en tendens och det är mer påtagligt 
vad gäller det keramiska materialet och i viss mån 
bronsföremålen. Hur som helst är det en sugge
rerande tanke som skulle kunna ge en ny ingång 
till hur man kan studera i ett mindre perspektiv, 
hällristningar, men i ett större, att studera brons
ålderns idévärld.

Att undersöka vad Ryssgärdet har haft för rela
tion till ristningen är naturligtvis mycket vanskligt 
eftersom vi inte vet vad som finns mellan boplat
sen och blocket. För att kunna utvinna än mer kun
skap om hällristningen och dess förhållande med 
de ytor som utnyttjats runt om Ryssgärdet, skulle 
det vara oerhört intressant att göra en noggrann

arkeologisk undersökning av ytan runtomkring 
hällristningsblocket. Hittills har det inte gjorts 
särskilt många sådana undersökningar i landet. 
Den tidigare nämnda undersökningen vi Herrebro 
i Östergötland är den hittills största (Lindeblad & 
Nielsen 1993). Lasse Bengtsson vid Vitlycke mu
seum i Tanum utförde ett antal undersökningar 
inom det så kallade Tanumprojektet och enligt ho
nom är potentialen stor i sådana undersökningar, 
han drar dock slutsatsen att hällristningslokaler 
måste undersökas med delvis andra utgångspunk
ter än vid en vanlig arkeologisk undersökning. Vill 
man spetsa till det kan man säga att man måste an
vända mer fantasi och vara mer förutsättningslös 
(se vidare Bengtsson, 2002). Den undersökta ytan 
kan inte begränsas till området nedanför ristning
en. Marken ovanför, alla klippskrevor och hällkar, 
och även marken vid sidan om måste undersökas 
(2002:279). Ristningen vid Ryssgärdet borde vara 
ett gott objekt för en sådan undersökning. Sten
blocket ligger på ett trädbeväxt impediment och 
rimligtvis borde området runt omkring blocket 
vara någorlunda orört av senare aktiviteter. Över
huvudtaget borde fler liknande undersökningar 
runtomkring hällristnings- och skålgropslokaler 
göras och materialet systematiseras. Det har även 
gjorts fler liknande undersökningar som dock inte 
fått något större genomslag. Bland annat har Leif 
Karlenby gjort ett antal liknande undersökningar 
(Karlenby, muntligt).

När den här artikeln skrivs pågår en undersök
ning utanför Enköping, i Nibble, Tillinge socken. 
Där har tre nya lokaler med skepp påträffats och vi 
har här haft ett gyllene tillfälle att undersöka ytor 
runt ristningsblocken. Hittills har dock ingenting 
hittats som vi i dagsläget kan koppla samman med 
ristningarna (Karlenby, muntligt). En ristning lig
ger på ett solitärt block ute på en åker. De andra 
två är inristade på berghällar som ligger i samband 
med gravar och lämningar av mer rituell karaktär. 
Dessa ristningar ligger ändå relativt nära husbe
byggelse. Två av dem ligger på berghällar på ett 
impediment. Detta impediment har visat sig vara 
oerhört innehållsrikt. På toppen låg ett gravröse 
med flera begravda individer, där fanns också flera 
andra gravar och märkliga formationer som till 
dags dato inte är undersökta.
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Ristningslokalen vid Ryssgärdet är liten och är 
inte jämförbar med de stora och figurrika ristningar 
som finns på andra ställen i Uppland, som Hemsta- 
ristningen i Boglösa socken med cirka 200 skepps- 
ristningar. Patrik Nordström skriver: Om de stora 
hällristningslokalerna kan ses som platser dit män
niskor återkommit med eller mindre regelbundet 
under långa tidsperioder, platser som samlat män
niskor från ett större område, framstår de mindre 
som mer gåtfulla. Det här är platser som uppenbar
ligen bara använts för hällristande under en kortare 
tid, ibland bara något enstaka tillfälle (2003:227). 
Detta är i min mening ett intressant påstående som 
pekar på en sällan diskuterad vinkel i hällristnings- 
forskningen, skillnaderna mellan olika platser. 
Hällristningsfigurer diskuteras i ”grupp”.

Blocket ligger visserligen cirka 500 meter från 
den undersökta ytan i de schakt som grävdes när
mast ristningsblocket var det helt tomt. Det ver
kar alltså inte finnas någon direkt fysisk kontakt 
mellan den stora undersökta ytan och blocket. 
Hela området runt Onslunda/Ryssgärdet är myck
et intressant ur arkeologisk och historisk syn
punkt. Under grävningarna inför E4: an har rela
tivt mycket undersökts i området. Det undersökta
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området tillsammans med andra kända fornläm- 
ningar och historiska dokument och kyrkor gör 
platsen väldigt intressant i ett långt arkeologiskt/ 
historiskt perspektiv.

För att kunna gå vidare och förstå och undersö
ka kopplingarna mellan hällbilder och boplatser, 
måste man bland annat göra fler undersökningar 
kring själva ristningarna. I dagsläget är det mycket 
svårt att säga något om sambandet, då vi inte vet 
hur blocket legat i förhållande till den boplats som 
låg där samtidigt. Helt klart är i alla fall att blocket 
bör ha synts tydligt. Vad vi inte vet är om män
niskorna på platsen kände till ristningen eller om 
den enbart kommunicerade med ett fåtal invigda. 
Vi kan däremot diskutera vissa intressanta frågor, 
som till exempel hur det kommer sig att figurrist
ningar sällan eller aldrig hittas på själva boplatsy
torna men att skålgropar förekommer både på bo
platserna och tillsammans med figurristningar. 
Hällristningar kommer alltid att generera nya frå
geställningar och teorier som kommer att vara 
mer eller mindre trovärdiga, någon säker sanning 
kommer vi aldrig att få reda på, men det är också 
just det som gör att studiet av den typen av läm
ningar, aldrig kommer att sluta fascinera. ■



BAKGRUNDSFAKTA

Hällristningsblocken
Anna Östling

1. Hällristning i block 6,2x5,2x3,3 m bestående 
av 1 skepp, 3 fragment och 135 skålgropar 
Skeppet är 0,72 m långt och av dubbellinjetyp, 
grunt hugget och delvis fragmentariskt. 
Fragmenten är 0,1-0,24 m långa och består av 
grunt huggna, böjda linjer.
Skålgroparna är 0,03-0,07 m i diameter och 
0,005-0,02 m djupa och belägna på blockets 
plana och norrsluttande översida. På rist- 
ningsytan finns två eldskador som möjligen 
är förhistoriska. Blocket är beläget 17 meter 
ONO om ett åkerhörn och 13 meter norr om 
åkerkanten.

2. Skålgropsblock, 3,3x2,4x1,4 m, består av 32 
skålgropar
Ytterligare ett block som ligger cirka 3 m. 
söder om 1. Skålgroparna är 0,04-0,07 m i 
diameter och 0,005-0,015 m djupa, och ligger 
på blockets plana ostsluttning.

3. Skålgropsblock, 2,0x1,9x0,4 m, bestående av 7 
skålgropar.
Sex skålgropar är runda och 0,04-0,05 m. 
diameter och 0,005 m. djupa. En är avlång och 
0,08x0,03 och 0,005 m djup. Blocket ligger 
cirka 6-700 meter söder om undersökning
arna vid Ryssgärdet. Skålgroparna är belägna 
på blockets plana översida. Denna skålgrop 
mättes in och dokumenterades av UV våren 
2003 (Aspeborg & Appelgren 2005)

5. Skålgropsblock, 3,3x2,9x0,9 m. bestående av 
en skålgrop
Gropen är 0,05 m i diameter och 0,001 m 
djup. Är belägen på blockets OSO kant.
Då den stora bronsåldersboplatsen vid 
Ryssgärdet undersöktes upptäcktes, vid en 
separat inventering, en hällristning. Häll
ristningen ligger cirka 500 meter öster om 
undersökningsytan och upptäcktes av Sven- 
Gunnar Broström, Kenneth Ihrestam och 
Roger Wikell då de utförde en specialinven
tering av skålgropsblock i området runtom
kring Ryssgärdet. I ett första skede hittades 
fyra skålgropslokaler i området och på en 
av dessa visade det sig finnas ett hundratal 
skålgropar. Detta block fick RAÄ-nummer 
441 (Broström 2003). Under arbetet med 
den arkeologiska undersökningen av Ryss
gärdet hittades ytterligare ett skålgropsblock 
intill RAÄ 441. Då gjordes ytterligare en 
undersökning av Broström, Ihrestam och 
Wikell, som kunde konstatera att det fanns 
ett grunt inhugget skepp i stenens yta. På 
ytan finns dessutom ett par inhuggna böjda 
linjer. Denna ristning var den dittills första 
kända bildristningen i denna del av Uppland 
(Broström 2004). Även antalet skålgropar var 
imponerande, 135 stycken och dessutom tre 
inhuggna linjer. Intill blocket fanns ytterli
gare ett block med 32 skålgropar. I området 
runt undersökningsytan fanns fler lokaler 
med skålgropar, dock inte lika imponerande 
som denna. Artikeln kommer i första hand 
att behandla det större och mer innehållsrika 
blocket, öster om undersökningsområdet.

4. Skålgropsblock, 3,2x2,3x0,5 m bestående av 1 
skålgrop.
Skålgropen är ca 0,05 m i diameter och 0,001 
m djup. Den är belägen på blockets södra kant. 
Blocket ligger cirka 50 m OSO om undersök
ningsområdet vid Ryssgärdet.
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Skapelse och
TRANSFORMATION
Skärvstenshögarna som rituella redskap

Anders Kaliff

R
itual är ett begrepp som åter står i fokus 
inom flera humanistiska ämnen, inte 
minst arkeologin. Detta är en stor för
ändring, från att under en stor del av 1900-talet 

ha funnits en stark motvilja mot att se ritual som 
en grundläggande del av den mänskliga kulturen. 
Tidsandan var då uttalat sekulär, med en syn på 
religionen som ett i stort sett passerat kapitel i 
mänsklighetens historia. Profana tolkningar an
sågs inom arkeologin därför a priori mera sannoli
ka och relevanta, jämfört med sakrala. Under lång 
tid var inom arkeologin beviskravet för att en för 
att en fyndlokal skulle få en rituell tolkning därför 
betydligt större än vad som krävdes för en profan 
sådan. Under denna tid kunde man höra arkeo
loger framföra att en kultisk tolkning enbart kom 
ifråga när ingen profan (underförstått mera rimlig 
och rationell) tolkning var möjlig.

När det gäller den pånyttfödda positiva inställ
ningen till ritualens betydelse kan man, vilket re
ligionshistorikern Michael Stausberg framhållit, 
samtidigt iaktta en haltande inställning. Ritual är 
idag möjligt att åter framhålla som ett samhälls- 
bärande element medan en religionsfenomenolog 
fortfarande har svårt att få gehör när religionens 
betydelse framhålls på motsvarande sätt. Den se
nare kan då avfärdas som religionist (Stausberg 
zooz-.ipf.). De senaste årens tragiska världshän
delser, kopplade till fundamentalistiska religiösa 
rörelser, har sannolikt ändrat även en del av denna 
inställning, eftersom de tydligt visar vilken explo
siv kraft religionen innehåller (i det fallet destruk
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tiv kraft), trots att de flesta samhällsanalytiker tills 
nyligen trodde att detta var ett överspelat kapitel i 
en sekulariserad värld.

Det är viktigt att man som arkeolog, vid studiet 
av kosmologi och religion, ständigt medvetande- 
gör skillnaden mellan vår nutida, i grunden seku
lariserade syn på världen och den världsbild som 
omfattades av människor i det forntida samhälle 
vi vill studera. Samhällen där skillnaden mellan 
sakralt och profant inte motsvarar den nutida väs
terländska uppdelningen, utan är mera flytande, 
har jag tidigare valt att benämna med termen ge
nuint religiösa samhällen (Kaliff 1997, 1999). Med 
detta avser jag ett samhälle vars kosmologiska 
grundsyn är meningslös att försöka förstå utifrån 
vår egen kulturs separation i en religiös respektive 
sekulär sfär. Ingen verksamhet är helt frikopp- 
lad från religionen samtidigt som det inte heller 
finns någon verksamhet som enbart kan betraktas 
som religiös i vår tids västerländska bemärkelse. 
Varje rit upplevs ha en funktion och därmed finns 
ingen principiell uppdelning mellan det som i vår 
tid skulle definieras som en rituell respektive en 
funktionell handling. Begreppet religion, som vi 
uppfattar det, skulle knappast anses meningsfullt. 
Även om vi inte till fullo kan förstå tänkesätt och 
resonemang i en sådan kultur, så måste vi ändå 
finna vägar att beskriva fenomenen på ett för vår 
tid begripligt sätt. En sådan skildring innehål
ler med nödvändighet förenklingar och därmed 
tyvärr möjligheter till missförstånd. Det är dock 
enda möjligheten för att skapa en beskrivning
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utifrån en för oss meningsfull begreppsapparat.
Den här artikeln tar sin utgångspunkt i den sorts 

miljö som undersöktes vid Ryssgärdet/Onslunda i 
Tensta socken, men utgör samtidigt en generell 
diskussion kring betydelsen av skärvstensanlägg- 
ningar och eldritualer. I centrum står de kosmo
logiska föreställningarna i bronsålderns och äldre 
järnålderns skandinaviska samhälle, samt hur 
dessa uttryckts i en rituell praktik. Kosmologin är 
avgörande för hur olika rituella uttryck, som ex
empelvis offerhandlingar och gravskick, har utfor
mats och för hur de ska förstås. För förståelsen av 
förhållandet mellan kosmologi och viktiga ritualer 
är studiet av olika analogier av stor betydelse. De 
tolkningar som jag här kommer att göra av främst 
skärvstenshögarnas rituella betydelse tar sin ut
gångspunkt i en sådan jämförande analys.

Indoeuropeiska samband 
och deras möjligheter
I grundläggande bemärkelse finns inga förutsätt
ningslösa tolkningar. Som individer är vi alltid 
påverkade av vår omgivning, och även våra mest 
personliga tankar och känslor uppstår i relation 
till något, vilket för den skull inte får dem att upp
höra att vara våra egna. Att ge ett generellt svar på 
vilken sorts analogi som är bäst att använda för 
arkeologiska tolkningar är svårt, för att inte säga 
omöjligt. Det varierar från fall till fall. Det är lät
tare att svara på frågan om vad som är en riktigt 
dålig analogi. Enligt min uppfattning använder vi 
oss alltid av analogislut, även om det sker omed
vetet. Om vi inte medvetet väljer analogier så an
vänder vi oreflekterat våra egna utgångspunkter, 
och vår egen tid istället. Problemet är att just den 
analogin oftast är dålig för arkeologer. Vi nagel
far medvetet valda analogier, särskilt då de hämtas 
från s.k. exotiska miljöer (etnografiska analogier), 
men blundar ofta för alternativet. Tron på att för
utsättningslösa tolkningar är möjliga vilar på en il
lusion om att vår egen slutledningsförmåga fung
erar som ett slutet system, frikopplat från intryck 
av omvärlden. Vi kan naturligtvis aldrig frigöra 
oss från våra egna omedvetna analogislut, men vi 
kan komplettera dem med medvetet valda analo

gier. Dessa är då oftast betydligt mera genomlysta, 
vilket naturligtvis inte är detsamma som att de au
tomatiskt är relevanta.

Som analogi för tolkningar av fornskandinavisk 
ritual har den forntida vediska ritualtraditionen, 
liksom den forniranska och andra äldre indoeuro
peiska ritualsystem, hittills fått liten uppmärksam
het inom skandinavisk arkeologi. En bidragande 
orsak är sannolikt bristande kunskap om ämnet 
hos arkeologer med inriktning mot Skandinavien, 
i kombination med (den felaktiga) uppfattningen 
att en sådan jämförelse utgör en exotisering. Det 
har också under flera decennier, under perioden 
efter andra världskriget, funnits en allvarlig skep
sis mot jämförande indoeuropeiska studier, inte 
minst kopplat till det missbrukade begreppet arier 
(sanskrit: Arya), och den forskning som kunde 
kopplas till detta. Den arkeologi som bedrevs i 
Tyskland under tredje rikets tid, där begreppet 
arier användes som beteckning på ett tänkt forn
tida folk som betraktades som ursprunget till de 
germanska folken, kom för lång tid att misstänklig
göra varje forskning som nämnde arier och indo- 
européer, även då utgångspunkten var helt annor
lunda. Inom skandinavisk arkeologi kom detta att 
lägga en död hand på forskningen till den grad att 
kunskapen om de faktiska samband som förelig
ger, nästan helt föll i glömska. Arkeologisk forsk
ning kring indoeuropéerna betraktades därmed på 
ett beklagligt sätt som identisk med missbruket av 
densamma. De indoeuropeiska jämförelserna har 
dock aldrig på motsvarande sätt försvunnit från 
jämförande språk- eller religionsforskning. En an
ledning till det är sannolikt att sambanden här är 
mera uppenbara, inte minst när det gäller de in
doeuropeiska språken. Under de allra senaste åren 
har inställningen kommit att förändras något, även 
inom skandinavisk arkeologi. Den arkeologiska 
diskussionen om indoeuropeiska samband som 
kommit i fokus under de senaste åren, har aktua
liserats av forskningen kring kulturkontakter och 
centrum-periferirelationer under äldre bronsålder 
(t.ex. Kristiansen 1999, 2001, 2004; Kristiansen & 
Larsson 2005).

Jag ser inga egentliga sakskäl till att betvivla ett 
samband mellan s.k. indoeuropeiska religioner, 
men vill ändå kort nämna kritiken mot teorierna
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om ett sådant. De hade en av sina mest namnkun
niga företrädare i den franske forskaren George 
Dumézil. Bärande i dennes teori var uppfattningen 
om att indoeuropéerna utvecklat en specieil social 
och kosmologisk ideologi (ideologie tripartie), vil
ken framträder i exempelvis det vediska kastsyste
met, men även i det norröna materialet, inte minst 
i eddadikten Rigstula (Dumézil 1958, 1962). Du- 
mézils forskning har under senare år blivit starkt 
kritiserad, främst för hans ideologiska och poli
tiska uppfattning (Lincoln 1998,1999; jfr. Arvids
son 2000). Kritiken är dock inte av sådan karaktär 
att man därmed kan avfärda Dumézils tolkningar. 
Det skulle förutsätta att premisserna för själva 
tolkningarna visat sig vara helt felaktiga, vilket 
knappast är fallet. En del av kritiken utgår från att 
idén om ett gemensamt indoeuropeiskt arv skulle 
utgöra en intellektuell konstruktion, kryddad med 
nationalistiska och rasistiska övertoner, som växer 
fram under 1800- och det tidiga 1900-talet (bl.a. 
Arvidsson 2000). Den kritik av Dumézils tolk
ningar som framförts av Bruce Lincoln (1998), 
tar en mera allvarlig utgångspunkt. Lincoln me
nar att Dumézil i sina verk projicerar eget ideolo
giskt tankegods, delvis färgat av fascistiska idéer, 
på de föreställningar han tolkar. Genom sitt stora 
inflytande som forskare har Dumézils uppfattning 
därigenom, menar Lincoln, kommit att färga av 
sig på den samtida och även efterföljande forsk
ningen. Denna ideologiska överföring förtar dock 
inte faktiska samband mellan olika indoeuropeiska 
kontexter, även om de kan ha överdrivits av Du
mézil. Lincolns tar själv i sitt mest citerade arbete 
(1986) utgångspunkt i paralleller mellan myter 
och kosmologi i olika indoeuropeiska kontexter. 
De samband jag här vill betona mellan kosmologi 
och ritual, tar sin utgångspunkt i Lincolns arbete 
snarare än i Dumézils.

Den vediska traditionen utgör ett av de mest 
väldokumenterade äldre ritualsystemen i världen. 
Dokumentationen täcker in en mer än 3000-årig 
tradition, som skrivits ned med början under det 
2:a årtusendet f.Kr. och som fortgår än idag. Vi 
står i betraktandet av den vediska ritualen inför 
en genuin tradition, till sitt ursprung samtida med 
den skandinaviska bronsålderns uppkomst, men 
fortfarande levande. På motsvarande sätt förhål
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ler det sig med den forniranska traditionen, som 
den fortlevt i zoroastrismen (Boyce lpSyzioff; 
jfr. Stausberg 2005). Den mest förekommande 
tolkningen av hur den vediska kulturen och reli
gionen växer fram, är att den föds i mötet mellan 
invandrande indoeuropeiska stammar och äldre 
inhemska kulturer i det område som idag utgör 
nordvästra Indien, Pakistan och östra Afghanis
tan, ca 2000-1500 f.Kr. Före ca 2000 f.Kr. fanns 
halvnomadiska stammar vilka talade indoeurope
iskt språk på stäpperna i ett geografiskt område 
någonstans mellan östra Europa och Centralasien. 
Grundläggande för flertalet teorier om sprid
ningen av indoeuropeiskt språk och kultur, är an
tagandet att denna gått i olika riktningar; österut 
till Indien, söderut till det iranska området samt 
västerut till Europa. Indoeuropeiska språk blev 
därigenom etablerade i olika områden och kom 
att dominera i Europa, Iran och Indien (för sam
manfattning, se bl.a. Mallory 1989).

En grundläggande orsak till att de indoiranska 
traditionerna är intressanta för tolkningen av ri
tual och kosmologi i det forntida Skandinavien, 
är de övergripande kosmologiska och mytologiska 
likheterna, vilka i sin tur kan kopplas till en ge
mensam protoindoeuropeisk bakgrund. Såväl den 
vediska som den forniranska religionen utgör, 
tillsammans med såväl germansk och keltisk som 
antik grekisk och romersk religion, varianter som 
utvecklats mot denna bakgrund. Den vediska ti
den i Indien bör inte omedelbart tolkas i bilder av 
dagens hinduism, vilket skulle ge en missledande 
bild. Givetvis är hinduismen en efterföljare till den 
vediska religionen men med åtskilliga tillkomman
de drag, både från de tidigare indiska högkultu
rerna och senare influenser liksom genom föränd
ring över tid (jfr. Flood lppSragff; Staal 2001:60). 
Mycket av den vediska religionen lever dock vidare 
i hinduismen, om och i delvis förändrad form. Det 
är betecknande att hinduismen för många hinduer 
innebär en uppsättning handlingar, en rituell sed
vänja. Att vara hindu innebär i hög grad att besitta 
kunskap om vad man ska göra och hur. Dharma är 
ett av hinduismens viktigaste begrepp, vilket inne
fattar föreställningen om att människan upprätt
håller universum genom sina handlingar, vilket 
utgör en viktig kosmologisk grundsyn. (Jacobsen
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2004:i2f, 24 ff.) Det faktum att de vediska ritua
lerna, trots att de i första hand traderats muntligt, 
också nedtecknades redan under forntiden (fr.o.m. 
ca 1000 f.Kr.), gör att man kan studera den muntli
ga traditionens förmåga att överleva. En tradition 
som integrerar de kosmologiska föreställningarna 
i själva livsföringen, har en stor förmåga att beva
ras över tid och rum. Varje handling, profan som 
sakral, får sin mening utgående från samma kos
mologiska föreställningar, bekräftar och bevara 
dessa. Ett principiellt liknande scenario, vad gäller 
traditionernas bevarande, kan vara realistiskt även 
för fornskandinaviska förhållanden. Det fornskan- 
dinaviska begreppet sed (sidr) för det som vi defi
nierar som religion, kan tyda på ett liknande för
hållande, där det religiösa uttrycket var integrerat 
med själva sättet att leva. Religion och kosmologi, 
liksom ritualerna som byggde på dessa, utgjorde 
en del av såväl kollektivets som individens identi
tet. Detta, sammantaget med en betydelsefull och 
stark muntlig berättartradition, överförd från ge
neration till generation, gör att ett tidsperspektiv 
från bronsålder till yngre järnålder inte är orimligt 
för vissa ritualers kontinuitet.

Huruvida brott i den religiösa traditionen före
kommit i Skandinavien under förkristen tid har 
varit ett omdiskuterat problem i sig. Ett möjligt 
traditionsbrott när det gäller offerbruk och lok
aliseringen av rituella platser har påtalats av ar
keologen Charlotte Fabech (bl.a. 1991, 1994), en 
tolkning som fått stort genomslag. Att detta brott 
skulle vara tydligt och entydigt har dock ifråga
satts av bl.a. Lotte Hedeager (1999). Jag ansluter 
mig till uppfattningen att inget generellt tradi
tionsbrott finns väl belagt, vilket naturligtvis inte 
hindrar att förändringar skett. Att extern påver
kan resulterat i ackulturationsprocesser, som för
ändrat kultbruk och förställningsvärld, är högst 
sannolikt. Att sådana förändringar skett behöver 
dock inte innebära något brott i grundläggande 
kosmologi och ritualtradition, vilka tvärtom kan 
ha utgjort ett konservativt och seglivat kitt i det 
fornskandinaviska samhället. Ju mer centrala tra
ditioner, desto mera konservativt bevarade kan de 
då förväntas vara

Kosmologi och rituell prak
tik i jämförande perspektiv
Ymer (Ytnir) är enligt fornskandinavisk mytologi 
den första varelsen, och denna gestalt innehål
ler själva potentialen till allt som finns i kosmos. 
Det som iscensätter själva skapelseakten är Ymers 
våldsamma död, där världsalltet skapas ur kropps
delarna. Myten har stora överensstämmelser inom 
andra indoeuropeiska traditioner. Olika varianter 
förekommer, men återkommande är att en ur- 
sprungsvarelse dödas och styckas, varefter kosmos 
och tillvarons olika aspekter skapas ur kroppsde
larna. Denna första varelse är ofta karaktäriserad 
som den första människan (mannen), ibland som 
en kung eller präst, men också som gudom, demon 
eller som en jätte. Den första varelsen kan också 
bestå av ett djur, oftast ett nötkreatur, men alter
nativt också en häst eller get. Den skandinaviska 
varianten finns återgiven i eddadikten Grimnismål 
(40-41), där det beskrivs hur kosmos - jorden, 
bergen, himlen, människor och gudar - skapas ur 
delarna av jätten Ymers kropp. I Snorre Sturlasons 
Gylfaginning (6-8) återberättas samma myt, men i 
den senare varianten beskrivs också hur Ymer dö
das av de första gudarna, Oden och dennes bröder 
Vile och Ve. Namnet Ymer betyder tvilling och har 
samma språkliga rötter som latinets gemini som 
har liknande betydelse. Det fanns också urvarel
ser såväl i det gamla Indien som i Iran som har 
nästan samma namn - Yama respektive Yima. En 
liknande mytologisk berättelse som den om Ymer 
finns i Rigveda (10.90). Också i denna berättelse 
skapas världen genom att gudarna styckar en kos
misk jätte, Purusa. Det är också denna berättelse 
som är arketypen för det vediska offret. Purusa är 
endast ett annat namn för Yama, således samma 
namnform som Ymer - alltså tvillingen (Lincoln 
ipSónff; Näsström 2002:24f.).

Urvarelsen, Purusa eller Yama, fick sällskap av 
Manu (mannen), den förste av gudarna som uppfin
ner offret. Den som först blir offrad är just Purusa/ 
Yama, vilken därefter blir härskare i dödsriket. Att 
såväl Ymer, Yima som Yama betyder tvilling kan 
tyckas märkligt eftersom de uppträder ensamma i 
myten. De indiska och iranska urgudarna har dock
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en kvinnlig och en manligform som hör så nära 
att de kan betraktas som tvåkönade. När det gäller 
Ymer så kan man notera att han såväl avlade som 
födde barn, varför också denna gudom kan framstå 
som androgyn. Myten om tvillingen framkommer 
också i Tacitus omnämnande av de germanska gu
darna Tuisto, d.v.s. tvilling, och dennes son Mannus 
(mannen), vilken i sin tur gav upphov till de tre ur
sprungliga folkstammarna. (Näsström 2002:26)

Föreställningen om gudomliga (och/eller kung
liga) tvillingar som en viktig mytologisk del i den 
skandinaviska bronsålderns kosmologi, har under 
senare år uppmärksammats av Kristian Kristian
sen. Denne har velat koppla tvåtalets rikliga upp
trädande, såväl i hällristningarnas bildvärld med 
parställda figurer, yxor etc. som i förekomsten av 
parvis deponerade rituella föremål som yxor, lurar, 
hjälmar etc. till ett gudomligt tvillingpar, som också 
fungerat som en sorts fysisk idealbild för bronsål
derns hövdingar. Kristiansen gör kopplingar till en 
gemensam indoeuropeisk föreställningsvärld, vil
ken han menar spreds över ett stort område under 
formeringstiden för den sydskandinaviska bronsål
dern, under senneolitisk tid, ca 2300 - 1700 f.Kr. 
(bl.a. Kristiansen 1999, 2004; Kristiansen & Lars
son 2005). Som vi sett ovan, finns tvillingmotivet 
inbyggt i de kanske mest fundamentala kosmolo
giska indoeuropeiska myterna - själva skapelseak
ten. Att ursprungsvarelsen har betydelsen tvilling, 
kan därför vara av stor betydelse vid tolkningen av 
de bilder och material som åskådliggör den skan
dinaviska bronsålderns föreställningsvärld. Före
komsten av tvillingmotivet, kombinerat med of
feryxan, i samma kontext som skeppet och andra 
eventuella symboler för solen och livscykeln, gör 
att dessa scener kan vara kopplade till själva skapel
semyten, i dess äldre skandinaviska tappning.

Den homologi som uppträder i skapelsemyterna 
- att olika element i kosmos är identiska med den 
offrade urvarelsens kroppsdelar - utgör en grund
läggande kosmologisk föreställning. Den innebär 
att en entitet skapas utifrån materien i en annan, 
och utgör alternativa skepnader av varandra. Kött 
och jord anses exempelvis vara av samma materi
ella substans och de kan därmed övergå i varandra.
På samma sätt likställs benen, den hårdare delen i 
det mjuka köttet, med stenarna i jorden och med
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bergen, medan håret förknippas med växterna, lik
som blod och andra kroppsvätskor med vatten. An
norlunda uttryckt kan man se exempelvis kött och 
jord som alternativa former i en kontinuerlig pro
cess, där en form ständigt transmuteras i en annan. 
Därtill finns en vertikal indelning av kosmos, även 
denna länkad till ursprungsvarelsens kropp. I indisk 
kosmologi finns en indelning i tre nivåer: himlen, 
atmosfären och jorden. Himlen associeras då med 
kroppens översta del - huvudet, medan jorden 
kopplas till fotterna. Även i andra indoeuropeiska 
kontexter är huvudet, särskilt huvudskålen också 
länkat till himlen, medan köttet vanligen länkas 
till jorden. Detta är tydligt i Grimnismål och även 
i den ryska varianten av berättelsen. I gammalryska 
är ordet för kropp télo, härstammande från den pro- 
toindoeuropeiska roten tel-, vilken står för ytan på 
kroppen, liksom på jorden. Detta kan jämföras med 
latinets tellus eller gammaliriskans talam, liksom 
gammalryska t'lo, vilket också betyder jord. Åtskil
liga av dessa homologier, återkommer i olika källor 
och traditioner som spänner över en tidsrymd av tre 
årtusenden eller mera (Lincoln 1986:5, uff.).

En grundläggande utgångspunkt för de ritua
ler som människor företagit med utgångspunkt i 
skapelsemytens homologier, är att på samma sätt 
som skapelsen utgår från den ursprungliga krop
pen, så kan processen reverseras. I den reverserade 
kosmogonin blir kroppen ett mikrokosmos som 
representerar alla delar av makrokosmos. Den 
innehåller i sig en liten del av samtliga element. 
En upprepning av skapelsen kan då gestaltas i 
form av människans offer, där djurets (eller män
niskans) kropp sönderdelas för att tillföra mera av 
elementen till världen. Detta är grundläggande för 
det indoeuropeiska offrets betydelse, liksom för 
begängelseritualerna för de döda. Genom offret, 
kan skapelseprocessen återupprepas, eller skapel
sen upprätthållas. Det finns därför skäl att pröva 
om inte den kosmologiska ursprungsmyten, kan 
vara den viktigaste källan till förståelse av olika ri
tuella bruk som vi kan spåra också i det fornskan- 
dinaviska arkeologiska materialet.

Myten om en rituell död och sönderdelning av 
en kropp är en berättelse som på ett lättöverförbart 
sätt kan gestaltas i offerbruket. De indoeuropeiska 
djuroffren har inkluderat olika husdjur, men också
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människooffer har förekommit. Vanliga offergåvor 
har även bestått av mjölkprodukter, jordbrukspro
dukter och berusningsmedel, såsom mjöd, vin och 
pressade narkotiska växtsafter, det som på sanskrit 
benämns soma och på fornpersiska hauma. När det 
gäller djuroffret är kopplingen till homologin tyd
lig. Till Rigvedas hymntexter finns rituella manu
aler, med en exakt beskrivning av hur offerdjuret 
styckas, i direkt överensstämmelse med skapelse
myten. Det vediska offret, utfört som en repetition 
av skapelsen, är något som Bruce Lincoln menar 
har överensstämmelser hos andra indoeuropeiska 
folk, även bland germanerna. Tacitus (Germania 
39) beskriver exempelvis en sådan betydelse hos 
germanernas offer. (Lincoln 1986:5 f, 41, soff.) Det 
finns belägg för att viktiga drag i offerritualen, har 
stora överensstämmelser i olika indoeuropeiska 
kontexter, likaså den centrala ställning offerelden 
intar. Enligt de vediska och forniranska synsät
ten är elden det fruktsamma elementet i kosmos: 
i himlen, stormen och jorden, liksom i mannen och 
kvinnan. (Edsman i987b:343f.) Den gudom som 
personifierar elden - Agni - har en genomgripande 
betydelse i de vediska ritualerna. I vedisk tradition 
anses Agni vara närvarande i såväl kremerings- som 
i offerelden, för att sönderdela offergåvorna eller 
den döda kroppen i dess ursprungliga element. Kre
meringen betraktas i sig som en människas sista of
fer (Olivelle 1987:389). Själv en gud, är Agni också 
den som överför offergåvorna till de andra gudarna 
och ordet agni används även för elden i sig. Agni 
som namn för elden är ett ålderdomligt ord, med 
motsvarigheter i andra indoeuropeiska språk, vil
ket visar dess protoindoeuropeiska bakgrund. Det 
kan jämföras med ignis (latin), ogon (ryska), ugnis 
(litauiska), etc. (Staal 2001: 73, 99).

Agni och Soma uppträder som ett kompletteran
de par i offerritualerna. Båda är centrala i den ve
diska religionen och Soma utgör på samma gång en 
gudom och en växt, i synnerhet den hallucinogena 
vätska/dryck som utvinns ur en speciell växt. Att det 
ursprungligen avsett en hallucinogen växt är klar
lagt, men det råder inte full enighet om vilken art 
det handlar om. I senare vedisk tradition har soma 
ersatts med olika substitut, någots som tolkas som 
att den ursprungliga växten fanns i områden som de 
vediska stammarna befann sig i innan de kom till

norra Indien. I Rigveda betraktas Soma som livets 
elixir: en dryck för odödlighet och oersättlig för så
väl människor som gudar. (Flood 1994:43; Parmes- 
hwaranand 2000:611 ff; Staal 2001:105 ff.) Det finns 
flera starka indikationer på förekomsten av rituell 
dryck under bronsåldern i Skandinavien. En tydlig 
indikation är förekomsten av speciella keramikkärl 
i gravar och andra rituella anläggningar, vilka kan 
förknippas med dryck. Kärl, vilka sannolikt tillver
kats enkom för rituella användningsområden, är 
vanligt förekommande i rituella miljöer från yngre 
bronsålder (t.ex. Carlsson 1996), liksom även från 
järnåldern. Mera påkostade metallskålar, vilka san
nolikt kan ha innehållit rituell dryck, finns även 
från äldre bronsålder. Dryckeskärl som förekommer 
i elitgravar under bronsålder har tolkats som tecken 
på ett ritualiserat drickande inom ett högre socialt 
skikt i samhället (jfr. Kristiansen lppSnyof.).

Arkeologiska spår 
efter eldoffer
Eldoffer har sällan lyfts fram som ett framträdande 
rituellt uttryck i det fornskandinaviska samhället. 
Tolkningen av vissa större och organiserat anlagda 
eldstadssystem som rituella uttryck uppfattades 
först som ganska vågad och spekulativ när den 
framfördes under 1990-talet, med kontinentala 
fyndlokaler och tolkningar som förebild (Thörn 
1994, 1996; jfr. Krämer 1966). Även om tolkning
ar av vissa anläggningar som spår efter eldofferri- 
tualer framförts även tidigare (t.ex. Norden 1925; 
Bellander 1938), så betraktades såväl härdar och 
skärvstenshögar som andra spår efter eldning of
tast som å priori av profan natur. Även om fyndka- 
teogrin rituellt eldstadsystem numera är accepterad, 
kan fokuseringen på stora och tydligt rituella fynd
platser fortfarande blockerar tolkningen av mindre 
iögonfallande kontexter. Det kan framförallt vara 
de senare som ger en ingång till hur vanlig elden 
var som rituellt medium, också i det fornskandi
naviska samhället. Nyckeln till förståelsen av detta 
utgörs enligt min uppfattning främst av ett mera 
förutsättningslöst förhållningssätt. Forskningen 
har tidigare alltför ofta fastnat i förutfattade me
ningar om vad som utgör en profan respektive sa-
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kral kontext och hur vanliga dessa ska antas vara 
i förhållande till varandra. Det är viktigt att hålla 
i åtanke att en profan tolkning av exempelvis en 
eldstad i sig, varken är mer eller mindre självklar 
än en sakral sådan. Fram till dess att det empiriska 
underlaget analyserats, bör tolkningarna betraktas 
som likvärda och det finns inget skäl i sig till varför 
den sakrala tolkningen ska avkrävas högre bevis
krav, något som ofta är fallet.

De vediska ritualerna utförs på olika komplex 
nivå och i olika sammanhang, från vardagliga till 
mycket omfattande ceremonier, vilka tar lång tid 
att genomföra. En av de mest avancerade vediska 
offerritualerna är agnicayana. Inför denna ceremo
ni byggs ett stort altare av mer än tusen brända 
lertegel och hela utförandet av offret innehåller en 
komplicerad kosmologisk symbolik som återfal
ler på skapelsemyten. Altaret uppförs av lertegel 
i fem lager, vilka korresponderar mot kroppsdelar 
hos det mytologiska första offret: märg, ben, kött, 
skinn och hår. På samma gång anses de korrespon
dera mot fem zoner i tillvaron: de kosmologiska 
nivåerna jord, atmosfär och himmel, tillsammans 
med två övergångszoner. Material tas från varje 
del av skapelsen i byggandet av eldaltaret; jord 
och vatten till teglen, gräs (hår) att lägga på altaret 
osv. Inför uppförandet av altaret förbereds marken 
genom rituell plöjning och genom en symbolisk 
begravning. Fem huvuden; människa, häst, tjur, 
bagge och get, begravs i jorden. Tillsammans med 
begravningen av rituella föremål, bl.a. lerkärl, 
samt plöjning och såning av marken som förbe
redelse för altaret, symboliserar detta hur kombi
nationen av element bidrar till skapelseakten. För 
ceremonin uppförs även ytterligare altare och ri
tuella byggnader. De senare bränns medvetet ned 
efter det att den utdragna ritualen har avslutats. 
(Staal 2001:65 ff, 118; jfr. Lincoln ipSó-.óof.).

Den vediska analogin visar oss närvaron av avan
cerade kollektiva riter, vilka tar stor kraft, resurser 
och tid i anspråk. De lämnar också fysiska spår som 
vore möjliga att finna med arkeologiska metoder: 
altare, eldstäder, gropar för rituellt avfall, stolp- 
hål från nedbrända rituella konstruktionerna och 
byggnader. Vid en rent arkeologisk tolkning, utan 
förförståelse om ritualens utförande, skulle dessa 
anläggningar kunna ge ett svårtolkat intryck. Med

en normal skandinavisk tolkningsmodell, skulle 
de sannolikt ges en tolkning som (profana) bo
platslämningar. En sakral tolkning av spåren efter 
agnicayana skulle kräva antingen en förförståelse 
om riten, eller en öppenhet för att tolka in sakrala 
riter i ett arkeologiskt material. Detta är, som jag 
ser det, ett problem vid tolkningen av åtskilliga 
arkeologiska lämningar i Skandinavien. Eftersom 
förförståelsen saknas, så måste det istället till en 
öppenhet för sakrala ritualers betydelse och om
fattning i det forntida samhället.

Det finns en typ av komplexa anläggningar, 
vilka hittills inte passat in i någon entydig förkla
ringsmodell: skärvstenshögarna och de komplex 
av bl.a. härdar, gropar och stensättningar och/el
ler byggnader som ofta påträffas invid sådana. An
läggningar av denna typ uppträder i mycket olika 
miljöer. Skärvstenshögar kan vara av sinsemel
lan mycket olika karaktär, något som inte minst 
de anläggningar som undersökts på Ryssgärdet 
kunnat visa. De förekommer ofta i samband med 
gravar, men inte sällan också på boplatser, i vissa 
fall i centrala lägen. Skärvstenshögar är särskilt 
vanliga i Mellansverige och med en majoritet av 
dateringarna placerade i bronsålder. De har dock 
totalt sett en betydligt längre kronologisk sprid
ning, från neolitiskt tid fram till yngre järnålder. 
Såväl dateringsintervallet som skärvstenshögarnas 
morfologiska variation, talar för att de kan utgöra 
spår efter ganska olika verksamheter. Min avsikt är 
därför inte att föreslå någon generell tolkning, men 
vissa skärvstenshögar utgör enligt min uppfattning 
några av de bästa kandidaterna för en tolkning som 
lämningar efter komplexa altarkonstruktioner. De 
är till största delen uppbyggda av bränd sten, d.v.s. 
ett material där elden haft en påverkan, innehåller 
komplexa inre konstruktioner och ett fyndmaterial 
som mycket väl kan stämma in på en offerritual.

Vissa anläggningar talar ett tydligt rituellt språk. 
En genomgång av 42 skärvstenshögar från Stock
holmsområdet, visar exempelvis att omkring 30 % 
av de anläggningar som daterades till bronsålder 
innehöll ben från människa som deponerats så att 
de kunde tolkas som en gravgömma (Rundkvist 
1994:27). I många fall förekommer depositioner av 
keramik, föremål med anknytning till metallhante
ring, malstenar samt brända och obrända djurben.

arkeologi E4 Uppland - studier • volym 5 471



En tolkning som framförts om vissa skärvstens- 
högar i östra Mellansverige, innebär att de skulle 
utgöra slaktplatser (Elfstrand 1995:2464 Fagerlund 
1998). En sådan tolkning av funktionella verk
samheter kopplade till skärvstenshögarna uteslu
ter dock inte en rituell förklaring. Att slakt företas 
enligt rituella regler, är generellt förekommande i 
traditionella samhällen. Gränsen mellan slaktplats 
och offerplats är inte särskilt tydlig, kanske inte 
heller meningsfull att försöka definiera.

Innan jag går ytterligare in på tolkningen av hö
garna som platser/redskap för eldoffer, finns det 
anledning att nämna några av de skriftliga belägg 
för förkristna kultredskap som finns bevarade från 
de skriftliga källorna från sen förkristen tid och ti
dig medeltid. I de direkta skriftliga källorna, edda- 
dikter och skaldekväden, som berör den fornskan- 
dinaviska kulten, förekommer ordet harg. Det 
tycks kunna avses en klippa eller markerad häll 
men även en sten eller träkonstruktion. Hargen 
har därför föreslagits kunna tolkas som ett offer
altare av sten, beläget i det fria. Möjligen har den 
från början utgjort en naturplats som efter hand 
utvecklats till en altarkonstruktion (Hultgård 
1996:2964 jfr. Vikstrand 2001, 2004). I eddadik- 
tcn Hyndluljób (10) beskrivs hur dyrkan av gudin
nan Fröja skedde vid ett harg av sten som överöstes 
med slaktdjurens offerblod. Enligt religionshisto
rikern Anders Hultgård visar kvädets innehåll att 
diktaren levt i en miljö där minnet av fornskan- 
dinavisk kult varit levande. Det bör därför kunna 
vara en realistisk offerscen som beskrivs:

”Man kan tolka utsagan att stenarna blivit 
blanka som glas (at gleri orbit) på så sätt att de 
blivit glaserade genom upprepade offereldar. 
Hyndluljób visar uppenbarligen på bestämda 
offerbruk. Vid eller på den sakrala stenkon
struktionen har man tänt eldar antingen för att 
koka köttet från offerdjuren till en rituell måltid 
eller möjligen för att föra över en del av offer
materien till den gudomliga sfären som ettslags 
brännoffer”

Hultgård 1996, s 32.

Ett tolkningsproblem när det gäller att jämföra 
anläggningar från yngre bronsålder med de harg 
som nämns i den sena förkristna traditionen, ut
görs av det stora tidsdjupet. Å andra sidan behö
ver detta inte vara så problematiskt som det vid ett 
hastigt påseende kan förefalla. Det är ett rimligt 
antagande att den förkristna kulten i Skandina
vien utgjorde en sammanhållande företeelse med 
stark livskraft och förmåga att bevaras relativt in
takt under lång tid. Vissa förändringar sker natur
ligtvis, men inte nödvändigtvis av så omvälvande 
art att inte ursprunget kan spåras.

En mera specifik tolkning av altare och andra 
kultredskap i skandinavisk arkeologi har varit rela
tivt sällsynt förekommande. Ofta används istället 
svepande beteckningar som liminala platser, symbo
liska markörer, multifunktionella platser etc. Kanske 
denna tendens att tolka kosmologi och religion 
utan att använda vedertagen terminologi och defi
nitioner, ibland hindrar arkeologer från att se vad 
de verkligen tolkar. Ett exempel kan vara Susanne 
Thedéens i sig mycket intressanta och tänkvärda 
tolkning av skärvstenshögarna, där hon menar 
att de kan ha stått för en kommunikation mellan 
olika sfärer och därmed representerat själva livet 
(Thedéen 2004). Detta skulle kunna vara en god 
beskrivning på just ett offeraltare, en term som 
hon inte nyttjar. När det gäller ett altare, kan såväl 
byggandet av detta som ritualerna som utförs på 
och invid detsamma, uppfattas som ett återska
pande av kosmos. Det förefaller ibland finnas en 
tendens hos arkeologer att betrakta tolkningar en
ligt en religionsvetenskaplig terminologi som spe
kulativa, medan detsamma märkligt nog inte gäller 
för motsvarande tolkningar med en mera svepande 
och hemmagjord, arkeologisk terminologi. Jag me
nar dock att det förhåller sig tvärtom, och att detta 
istället utgör den största faran för att arkeologiska 
tolkningar av ritual ska uppfattas som spekulativa 
och svepande. De omfattas då inte alls av de defi
nitioner och den terminologi som används inom 
den disciplin som specifikt studerar religion och 
föreställningsvärld - religionsvetenskapen.
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Eldofferritualerna 
och elementen
Det överlägset vanligaste material som påträffas 
i skärvstenshögarna och som utsatts för behand
ling med eld består av sten. Traditionellt har dock 
bränd sten tolkats utifrån väsentligt annorlunda 
perspektiv än annat material som fått samma be
handling. Det tycks finnas ett inbyggt tolkningsfö
reträde, för att betrakta den brända stenen som en 
restprodukt och inte något som tillverkats medve
tet. Man bör då fråga sig varför vi har svårt att ac
ceptera brännande av sten som en medveten ritual, 
medan vi inte har några problem att acceptera det
samma när det gäller brännande av den mänskliga 
kroppen. Ingendera har ju någon egentlig funk
tion (utöver den eventuellt sanitära, när det gäl
ler kremation), utgående från nutida västerländsk 
kosmologi. Beror skillnaden i synsätt på empiriska 
fakta eller enbart på vår egen kulturella förförstå
else och därtill kopplade mentala acceptans? En
ligt min uppfattning tyder allt på det senare. Om 
man lagt ned möda på att bränna den dödes kropp 
och vissa föremål, varför vore det då nödvändigt
vis märkligare att bränna sten av rituella skäl? Det 
för arkeologer alltid grundläggande ställningsta
gandet om huruvida vi är ute efter att studera det 
förflutna på ett förutsättningslöst sätt, eller endast 
projicera vår tids förutfattade meningar är viktigt 
att göra här. Det är egentligen principiellt samma 
typ av resonemang som s.k. postkoloniala forskare 
kan anföra när det gäller hur västerländsk världs
bild format synen på andra kulturer. Hypotetiskt 
kan givetvis skärvsten förklaras som en restpro
dukt från olika verksamheter, men en sådan funk
tionalistisk tolkning bör dock i så fall avkrävas en 
lika välgrundad bevisföring som en rituell sådan.

Jag har tidigare framfört hypotesen att skärv
sten/skörbränd sten tillverkats av rituella skäl som 
en medveten process, i analogi med hur den döda 
kroppen sönderdelas av elden vid kremeringen 
(Kaliff 1999). Avsikten, menade jag då, kunde ha 
varit att släppa livskraften och de olika element 
fria. Den eldspruckna stenen som täcker skärv- 
stenshögens inre struktur, kunde ha utgjort ett 
synbart tecken på att elden fötts ur stenen. Denna

hypotetiska tolkning kan vidareutvecklas med ut
gångspunkt från den vediska analogin, där såväl 
altarens konstruktion som byggnadsmaterialet 
speglar de olika elementen och den kosmologiska 
skapelsemyten. Den eldsprängda stenen i skärv- 
stenshögarna/eldofferaltarna skulle i så fall kunna 
motsvara den vediska föreställningen om att Agni 
föds på eldaltaret. En ytterligare parallell, som en
ligt min mening kan ha ett än större förklarings
värde, är att man bränt stenen för att omvandla 
den på ett sådant sätt att elden blir verksam i själva 
materialet. Detta vore i så fall i nära överensstäm
melse med den vediska ritualen som den utförs i 
exempelvis agnicayana, där det dock är lera som 
bränns till tegel, vilket används för att bygga al
taret. I teglet finns då elementen jord, vatten och 
eld sammanförda, vilket ger en djup symbolisk 
betydelse. Om skärvstenen skapas genom att sten 
hettas upp och sedan spräcks med vatten, får man 
ett material som kan upplevas bestå av en liknande 
kombination av element: sten, vatten, eld och även 
luft. Med ett sådant synsätt får den brända stenen 
en större rituell betydelse än vanlig sten.

Skärvstenshögar har, förutom deras koppling 
till eld, också en anknytning till vatten. För detta 
talar dels deras topografiska lägen, dels det faktum 
att åtskillig sten i sådana högar verkar ha spräckts 
i vatten. Effekten då vattnet sammanfördes med 
den glödheta stenen, kan ha varit något man ri
tuellt eftersträvade. Såväl ljud som synintryck av 
föreningen mellan vattnet och den glödheta ste
nen skulle kunna upplevas som levande bevis för 
elementens förening och förändring (jfr. Runcis 
1999). Om vatten har tillförts skärvstenshögen i 
fornskandinavisk ritual så skulle det kunna mot
svara den symboliska vätska som tillförs altaret i 
agnicayana, varigenom regn och fruktsamhet ska 
frammanas. De lertegel som altaret byggs av bränns 
i ugn, liksom de lerkärl i vilka elden transporteras 
under ceremonin. Genom lerans transformation i 
elden blir Agni verksam i materialet. Eldens ver
kan på byggmaterialet till altaret och på de litur
giska kärlen är ett centralt och betydelsebärande 
moment (Staal 2001:94, 130). Kärlen skulle, sett 
ur denna aspekt, kunna ha direkta motsvarigheter 
i skandinavisk tradition, medan altarkonstruktio- 
nen av bränd lera inte har dokumenterats. Bränd
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lera, i varierande mängd, påträffas dock också i 
skärvstenshögar, liksom i gropar och stensättning- 
ar. Det är således inte uteslutet att också lermate- 
rial använts i viss omfattning till rituella redskap 
också i Skandinavien, men bränd sten kan som vi 
sett också ges en motsvarande betydelse.

Att en medveten kombination av olika element 
verkligen har förekommit under skandinavisk äld
re bronsålder, vid konstruktion av rituella platser, 
har kunnat studeras i danska höggravar. De yt
terst goda bevaringsförhållandena i dessa gravar, 
beror på förekomsten av en skorpa av järnfören
ingar i gravens fyllning, vilken inneslutit högens 
centrala delar i en fuktig och syrefri kapsel. Denna 
har bildats genom en reduceringsprocess av järn 
och mangan som naturligt finns i högens fyllning, 
genom att gravhögens inre delar under uppbygg
nadsfasen begjutits med stora mängder vatten. I 
samband med undersökningen av gravhögen Skel
høj, 2002 - 2004, gjordes experiment som kunde 
klarlägga skeendet och bekräfta att processen 
bakom järnkapselns utveckling måste vara medve
tet utförd. I fallet Skelhøj kunde man också iaktta 
att gravhögens byggnadsmaterial var sammansatt 
av såväl grästorv som torv från hedmark, hämtad 
från olika platser i det omgivande landskapet. 
Undersökningen visade dessutom att marken där 
högen skulle uppföras först hade varit utsatt för 
eldning. På olika nivåer inne i gravhögens fyllning 
fanns konstruktionsdetaljer av sten, vilka tydligt 
visade att högens uppförande varit en kompli
cerad process i flera steg (Holst m.fl. 200i:i32ff, 
2004:i2ff; Breuning-Madsen m.fl. 2001). Kombi
nationen av olika element i Skelhøj, kan väl passa 
in på den homologi som utgör grunden i den in- 
doeuropeiska skapelsemyten. Genom den rituella 
eldningen på platsen, de olika beståndsdelarna i 
högens fyllning, liksom begjutandet av de inre de
larna med vatten, finns en tydlig kombination av 
olika elementen, kanske med syfte att ge nytt liv 
åt den döde i graven. Man kan alternativt se hela 
anläggningen som en rituell plats i landskapet - 
en sorts axis mundi, kanske ett altare - vars olika 
komponenter tillförsäkrar det omgivande landet 
fruktsamhet och nytt liv.

Det finns flera högar från bronsålder där sam
manförandet av olika element har observerats. En

sådan anläggning är Sagaholmshögen, vid södra 
stranden av sjön Vättern. Även i fallet Sagaholm 
var högen till synes uppförd genom en kompli
cerad process, innefattande en mängd moment 
då olika konstruktionsdetaljer tillförts. Anlägg
ningen har varit föremål för ett omfattande tolk- 
ningsarbete av Joakim Goldhahn, vilken vill tolka 
de cirkulärt uppställda hällarna med sina inristade 
motiv av hästar, som en fysisk metafor för solens 
dagliga inkarnationer. Han har också uppmärk
sammat att sandstenshällarna i Sagaholmshögen 
hämtats från ett stenbrott på Visingsö i Vättern, ca 
30 km från platsen. De består av en speciell rödto- 
nad sandsten, vilken tillmäts symbolisk betydelse. 
Goldhahn noterar även att vatten tycks ha varit 
ett viktigt element i gravritualerna. (Goldhahn 
I999:i34tf, rpyff, 200<5:i86ff.) Att vatten haft be
tydelse för olika ritualer under bronsålder, har 
också observerats när det gäller placeringen av ro
sen (bl.a. Gerdin 1999), liksom deponeringsplat- 
serna för olika bronsföremål (bl.a. Larsson 1986; 
Johansen 1993). Kopplingen till vatten gäller inte 
minst för hällristningar, lokaliserade invid vatten 
eller med motiv placerade så att vatten flödar över 
hällen (jfr. Bengtsson 2004; Ling 2005).

När vatten flödar över hällen och solljuset träf
far den ristade ytan, blir effekten verkligt anslåen
de. Bilderna framträder tydligt i ett blixtrande ljus 
och närmast lyfts ur hällen. Det är lätt att föreställa 
sig hur denna effekt kan ha upplevts, utgående 
från en kosmologi där elementens förening är av 
största betydelse: Genom solens strålar, i förening 
med vattnet, får de i berget ristade motiven liv. I 
dessa bilder kombineras då flera av de grundläg
gande elementen i tillvaron. Solljusets och vatt
nets inverkan ska då inte endast ses som en visuell 
effekt, i avsikt att få ristningarnas bilder att fram
träda tydligare i samband med olika ritualer. Lju
set och vattnet tillför viktiga element, utan vilket 
ristningsbilderna inte fått motsvarande betydelse. 
Genom elementens samverkan ges bilderna liv, ett 
liv som sätts samman som en reversering av offret 
i den kosmologiska skapelsemyten. De olika ele
menten kombineras i den ristade bilden och denna 
blir på så sätt ett levande väsen. Att ristningar ock
så förekommer i andra miljöer, där kombinatio
nen av element inte blir så iögonfallande, behöver
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Figur 266. Hans Lindfors undersöker de övre lagren i A 802 vid Ryssgärdet (foto: Daniel Löwenborg).

Figure 266. Hans Lindfors investigates the upper layers ofthe feature A802 at Ryssgärdet (photo: Daniel Löwenborg).

inte motsäga tolkningen. Kosmologin kan ha ut
tryckts på flera olika sätt. Att begrava en ristning 
och täcka denna med jord, skulle exempelvis till
föra ytterligare ett betydelsefullt element.

Också genom placeringen i landskapet kan de 
rituella elementen uttrycka kosmologiska princi
per och göra landskapsrummet till en illustration 
av ordningen i kosmos. Janis Runcis (1999) har 
analyserat skärvstenshögar från östra Mellansve
rige utifrån ett strukturalistiskt synsätt, där han 
menar att de är ett uttryck för människans vilja 
att klassificera sin omgivning, göra den gripbar. 
Han observerar att de ofta förekommer placerade 
på höj dryggar i vattennära lägen, där de kan sägas 
förena olika landskapselement. I såväl belägenhet 
som inre konstruktion iakttar Runcis en tredel
ning, vilken exempelvis avspeglas i inre strukturer

med sotlager och flera stenkretsar. Trots helt andra 
utgångspunkter, tolkar han skärvstenshögarnas 
läge och konstruktion som tecken på en kosmolo
gisk tredelning, kopplad också till social struktur, 
på ett sätt som intressant nog påminner om den 
indoeuropeiska tredelning som bl.a. Dumézil be
skrev (Runcis i999:i28ff.). En sådan tredelning i 
konstruktionen ligger principiellt nära de kosmo
logiska mönster som offeraltare konstrueras efter i 
den vediska traditionen, även om det där handlar 
om en indelning i fem lager, utgående från de fem 
grundelementen. Även i skärvstenshögarna skulle 
det gå att iaktta flera inbyggda representationer av 
element. Såväl eld (sot o bränd sten), sten, jord, trä 
och växter (kol), vatten, luft m.m, kan läsas in i hö
garnas innehåll och konstruktionssätt. I de vediska 
altarkonstruktionerna ingår även förgängliga ma-
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Figur 267. A 802, när bara den yttre ringen och mittblocket är kvar (foto: Thomas Eriksson).

Figure 267. The feature A802, with only the outer circle and central boulder remaining (photo: Thomas Eriksson).

terial, såsom växtdelar, vilka kan ha ingått också i 
skärvstenshögarna. I de senare finns dessutom ofta 
en horisontell nivåindelning, med inre koncentris
ka stenkretsar. A 802, den mest komplicerade av 
skärvstenshögarna som undersöktes vid Ryssgär
det, innehöll tre koncentriska stencirklar, utbygg
da till fem i anläggningens södra del, och hela sju 
huvudsakliga lager (se vidare Bakgrundsfaktan om 
skärvstenshögar). Min avsikt här är dock inte att 
försöka påvisa några exakta likheter mellan det ve
diska offerbruket och det skandinaviska. Det vore 
osannolikt att sådana fanns. Av intresse är istället 
övergripande och principiella likheter, vilka speg
lar en likartad kosmologisk bakgrund.

Susanne Thedéens tolkning av placeringen av 
skärvstenshögar och andra monument i landska
pet kan påminna om mitt tolkningsperspektiv,
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fast utan den indoeuropeiska analogin. Hon me
nar att de passar in i en kosmologisk symbolik, där 
också andra typer av monument i landskapet har 
sin givna plats och innebörd. Enligt denna tolk
ning föreställde man sig under äldre och mellersta 
bronsålder att bergshöjder med rösen beboddes 
av de döda, medan skärvstenshögarna ligger i en 
sorts mellanzon som speglade de levandes hemvist. 
Hällristningslokalerna, belägna vid vattenpassa
ger, menar Thedéen kunde upplevas som platser 
för skapande av liv, där deras placering återfaller 
just på en hypotetisk kosmologisk ursprungsmyt 
om den första människans skapelse ur vattnet. 
Placeringen av olika monument i landskapet, 
inom olika sfärer, refererar enligt denna tolkning 
till varandra och knyter dem till en gemensam fö
reställningsvärld. Under yngre bronsålder ser hon
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en tendens till att de olika sfärerna i landskapet 
blir mera sammanvävda. Skärvstenshögarna kan
ske därigenom, genomgår en förändring från att 
vara en markör för människors boplats, där de 
symboliserar själva livet, till att bli såväl gravplats 
som platsen för flera aktiviteter som bronsgjut- 
ning och deponering av djurben (Thedéen 2004).

Även Katherine Hauptman Wahlgren betonar 
den starka separeringen mellan olika typer av plat
ser och poängterar eldens användning som trans- 
formativt medium, på ett sätt som ligger nära ett 
elementtänkande. Hon betonar eldens kraft att 
förändra det som kommer i dess väg och hur luk
ten av det förbrända sätter sig i hår kläder etc. och 
endast kan tas bort med ett annat medium - vat
ten. Hauptman Wahlgren menar att eldens sym
bolik och funktion som rituellt redskap blev allt 
viktigare under loppet av yngre bronsålder och för
stärktes ytterligare under äldre järnålder. Tecken 
på detta menar hon är bl. a. att gravarna innehåller 
mera sot och kol från gravbålet än tidigare, men 
inte minst också att skärvsten, sot och kol brukas 
intensivt också i andra sammanhang och sprids ut 
på såväl boplatser som i och invid gravar. Hon me
nar även att man har täckt över, begravt, viktiga 
hällristningar under lager av bränt material. Hon 
vill se detta i analogi med depositionerna av brän
da material från kremeringar på flatmarksgravfäl- 
ten från yngre bronsålder och förromersk järnålder 
(Hauptman Wahlgren 2oo2:i53ff, 245).

Det som mest skiljer min utgångspunkt från de 
ovan nämnda, är att jag menar att tolkningarna 
av zoner i landskapet, liksom av elementens bety
delse, kan bli än mera tydliga och begripliga i lju
set av de indoeuropeiska analogierna. Det är som 
jag påpekat också en illusion att tro att avsaknaden 
av medveten analogi på något sätt skulle innebära 
en mera förutsättningslös tolkning. Betoningen 
av de olika elementen i landskapet och gränserna 
mellan dessa skulle med fördel kunna tolkas med 
den indoeuropeiska kosmologin som bakgrund. 
Susanne Thedéen betonar exempelvis ett tänke
sätt med olika gränser mellan element eller sfärer 
i landskapet, med som hon uttrycker det vertikala 
och horisontella kosmologier (Thedéen 2004:191), 
något som också överensstämmer med bl.a. den 
tolkning som Anna-Lena Gerdin föreslagit när

det gäller kosmologin bakom bronsålderns rosen 
(Gerdin 1999). Den principiella tolkningen, d.v.s. 
betoningen av elementen och övergångar mellan 
dessa, är i detta sammanhang viktigare än detaljer i 
kosmologin. Kan man se tillräckligt tydliga belägg 
för ett elementtänkande och homologier knutna 
till detta, så är det i sig ett mycket värdefullt resul
tat, vilket i sig utgör en anledning till jämförelser 
med andra indoeuropeiska kontexter.

Rituell fragmentering, 
uppdelning och deponering
Offerritualer och begängelseritualerna för de döda 
är näraliggande fenomen. Utgångspunkten i den 
kosmologiska skapelsemyten gör att fenomenen 
sammanfaller. I den vediska traditionen är såväl 
offer som begängelse kopplade till sönderdelning 
och återförande av elementen till sitt ursprung. De 
grundläggande idéerna bakom traditionen med 
brandgravskick är därför länkade till själva förstö
ringen av kroppen, enligt principen att människans 
olika delar då återgår till de grundelement hon an
ses bestå av. Vad som händer med resterna av den 
döda kroppen därefter är visserligen inte oväsent
ligt, men av underordnad betydelse i förhållande 
till fragmentiseringen i sig. När man betraktar 
det ringa beninnehållet och de till synes oansen
liga gravgömmorna i skandinaviska brandgravar 
från yngre bronsålder och äldre järnålder generellt, 
stämmer detta väl in. Endast sällan finns hela den 
förväntade benmängden med i graven. Med tanke 
på det relativt begränsade beninnehållet i många 
gravgömmor, kan det framstå som förbryllande att 
man sällan finner andra depositionsplatser. Vad 
som hänt med de ben som inte finns med i grav
gömman är en fråga som ännu inte kunnat besva
ras med säkerhet utifrån de arkeologiska fynden.

Hypotetiskt kan en ritual som innebär att de 
brända benen sammanförs med vatten, ha haft en 
betydelse i linje med resonemangen ovan. Genom 
avkylningen av benen i vattnet, kombineras de med 
ytterligare ett av de grundläggande elementen. 
En praktisk konsekvens blir då också att benen 
spricker ytterligare och blir sotfria. Det kan vara 
rimligt att anta att en del ben, kanske merparten,
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lämnades i vattnet. Inom arkeologin har möjligen 
oproportionerligt stort fokus lagts på gravöver
byggnader och de kända platserna för deponerat 
material. Själva kremationen samt alternativa 
depositionsplatser för ben kan ha haft en central 
betydelse. Benen spricker redan vid kremeringen, 
och även vid en eventuell vattenbegjutning, men 
en mera omsorgsfull krossning tycks även ha fö
retagits. Ett faktum som talar för detta är att be
nen inom samma gravgömma ofta har en överens
stämmande fragmenteringsgrad. Min tolkning är 
att krossningen utfördes för att ytterligare marke
ra förstöringen av kroppen. En sådan ritual skulle 
stämma väl in på den syn på döden som finns i 
andra äldre indoeuropeiska traditioner, inte minst 
i den vediska, där döden framställs just som en 
sönderdelning av en helhet, en fragmentisering 
och nedbrytning. Synen på åldrandet och döden 
som en process i likhet med varje annat sönder
fall i kosmos, är grundläggande för förståelsen av 
äldre indoeuropeisk tradition. Det protoindoeuro- 
peiska verbet '■mer- kombinerar betydelsen att dö 
med betydelsen att sönderdela i små beståndsdelar.
I ordet för att dö återfinns denna kombination av 
betydelser i olika klassiska indoeuropeiska språk, 
t.ex. i sanskrit: marate, fornpersiska: miryeite, hit
ti tiskan: tne-ir-ta, latin: morior, litauiska: mirtsu. I 
den andra betydelsen, att krossa, mala eller sön
derdela, återkommer samma form också i olika 
indoeuropeiska språk: sanskrit: mrnäti, hitti tiska: 
marriattari, latin: mortärium (jfr. svenska: mortel, 
engelska: mortar), fornnordiska: tnerja. Enligt 
Bruce Lincolns mening har dessa semantiska sam
manhang stor betydelse för förståelsen av hur dö
den tolkats av olika indoeuropeiska folkgrupper. 
Döden betraktas som upplösningen av en kom
plext sammansatt helhet, genom kroppens grad
visa förfall under livet och slutligen genom döden 
och begängelseprocessen (Lincoln 1986:119).

På ett motsvarande sätt som malningen upplevs 
frigöra brödsädens kraft och göra denna möjlig att 
överföra till bröd och andra matvaror, kan de dödas 
ben ha krossats och malts sönder för att frigöra ele
menten och livskraften. Liksom den malda säden 
återuppstår i det bakade brödet kan man ha före
ställt sig att de inneboende elementen i de malda 
benen återgår i livets kretslopp. Mal- och mortel

stenar intar en särställning bland gravfynden från 
yngre bronsålder och äldre järnålder, och de är även 
vanligt förekommande i skärvstenshögar. De har då 
ibland blivit tolkade som offrade redskap (Behän
der 1938:98^ Hyenstrand 1966:79), kopplade till en 
symbolik som har med livskraft och fruktbarhet att 
göra. En möjlig tolkning är också att de använts vid 
rituell krossning av de brända benen. Förekomsten 
av gravgömmor med fint krossade brända ben, med 
knackstenar nedlagda, gör detta antagande rimligt 
(jfr. Kaliff 1992, 1997, 2007). Torun Zachrisson 
(2004) har presenterat tolkningar av rituellt de
ponerade malstenar från Helgö i Mälaren med da
tering till främst yngre järnålder, där hon kopplar 
dessa till föreställningar om en kosmologisk kvarn 
i norrön mytologi. Denna ansågs reglera såväl tid, 
årstid som fruktbarhet. Kvarnen i mytologin står 
för hur kraft till skapelse och omvandling tillförs 
genom malningen. I symboliken kring den kosmis
ka kvarnen ser Zachrisson en koppling till ritualer 
som syftat till att trygga markens gröda och årets 
växlingar, liksom samhällets allmänna välgång 
(Zachrisson 2004:36^.).

Inom indoeuropeiska offertraditioner tycks 
aspekten av att upprepa skapelseakten ha varit 
mycket viktig. Varje offerritual utfördes enligt 
ett mönster som avbildade myten för hur kosmos 
uppstod, genom att föra delar från mikrokosmos 
(den offrade kroppen) till makrokosmos och däri
genom hjälpa tillvaron att upprätthållas. Med ett 
motsvarande synsätt på begängelseritualen, har be
handlingen av de dödas kroppar kunnat tillskrivas 
samma betydelseinnehåll. Sönderdelningen av den 
ursprungliga kroppen - jätten Ymer eller Purusa 
(Yama) - ger som vi sett enligt skapelseberättelsen 
upphov till världen som vi känner den. Upprepan
det av den kosmogoniska akten har i offret också 
kunnat kombineras med den sociogoniska, vilket 
är fallet i flera dokumenterade exempel. Så menar 
Bruce Lincoln att det förhållit sig med ett av de 
äldsta och mest betydelsefulla italiska offren, som 
förekom under romersk tid, men med ett ursprung 
redan innan Roms makt utvecklades - Feriæ La- 
tinæ. Offret kulminerade med ett tjuroffer, vilket 
resulterade i att offerdjuret sönderdelades och dess 
kött distribuerades enligt strikt kodifierade och hie
rarkiska system. Att vara med och dela på resterna
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av offerdjuret markerade tillhörigheten i kollekti
vet, det latinska folket. Samma mönster, där offret 
återupprepar kosmogonin, rådde också inom den 
forniranska traditionen. (Lincoln 1986:44^ 53L) 
Den äldsta och även mest berömda skildringen 
av ett förkristet germanskt offer, av Tacitus skild
rad hos stammen semnones (Germania 39), visar 
samma grundläggande struktur. Skildringen anses 
vederhäftig och utgår direkt från germanska infor
manter. Här beskrivs en offerakt i form av sönder- 
delning av en mänsklig kropp. Exakt hur denna 
kropp sönderdelas beskrivs inte men möjligen, sker 
detta helt öppet inför åskådarna, vilket då kan vara 
anledningen till att Tacitus (som på fler andra stäl
len också beskriver människooffer) beskriver det 
som barbariskt (barbari ritus). Vad som skedde 
med kvarlevorna anges inte i detalj, om de delades 
ut till de närvarande eller spreds ut i omgivningen. 
En viktig del i Tacitus skildring ligger också i hans 
beskrivning av dess betydelse för folkstammens ur
sprung och släktskap (Lincoln 198 <5:4 5ff.).

Om den sorts människooffer som Tacitus be
skriver hos semnones förekommit också bland 
skandinaviska stammar, bör detta kunna spåras 
arkeologiskt. Möjligen har sådana spår också kom
mit i dagen, men utan att de tolkats på detta sätt. 
Benrester från människa i kontexter som inte ut
gör väldefinierade gravar är egentligen vanligt fö
rekommande, liksom ben från djur. Anledningen 
till att inte människooffer tolkats in i det fornskan- 
dinaviska arkeologiska materialet beror nog mera 
på en motvilja mot sådana tolkningar, än brist på
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empiriskt material som skulle kunna ges en sådan 
tolkning. Mänskliga rester tolkas definitionsmäs- 
sigt antingen som en grav, rester efter en kreme- 
ringsplats, sekundärt använda ben som byggnads- 
offer etc, eller lämnas o tolkade som gåtfulla spridda 
ben. Det ovan sagda ska dock inte tolkas som att 
jag generellt hävdar att spridda ben och bendepo
sitioner på gravfält härrör från offer, utan att de
positionsmonstret skett utifrån motsvarande kos
mologiska föreställningar. På motsvarande sätt 
som delarna från offret kan återföras till stammed
lemmarna och till en viss plats och på så sätt mar
kera samhörighet, skulle detta kunna vara fallet 
också med kvarlevorna från vanliga döda. Genom 
ritualerna återgår den döda människan till sina 
grundelement, samtidigt som hon inkorporeras i 
de miljöer som är viktiga för kollektivets identitet. 
Merparten spridda bendepositioner vi hittar bör 
därför tolkas som en del i en komplex begängelse- 
ritual, där såväl kremering, fragmentering och de
ponering av benfragment haft sina olika betydel
ser. Att offer i form av djurben och eventuellt 
också mänskliga kvarlevor, behandlats på ett prin
cipiellt likartat sätt är då också rimligt med ut
gångspunkt från samma övergripande kosmologi. 
Spår efter offer och ritualer kring de döda kan i så 
fall se ganska likartade ut. Kanske är det inte heller 
helt meningsfullt att göra en distinktion mellan 
dessa företeelser. Med utgångspunkt från den in- 
doeuropeiska kosmologin, är begängelseritualer 
och offerritualer överlappande fenomen, ja ibland 
rent av identiska, e
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Akropolis bortom
VÄRLDENS ÄNDE?
Variationer i människans återgivelser 
av den heliga verkligheten

Tore Artelius

”The center of the world is the heart of reality. 
The center ofthe world is a locus in mythical geo
graphy, a symbolic portrayal of the real, known 
and essential aspects of the world... ”

Sullivan 1987:166

A
nledningen till att inleda denna text med 
ett citat lånat från religionspsykologen 
Lawrence E. Sullivan är att jag menar att 
en identifikation och förståelse av de faktorer som 

en gång styrde utvecklingen av den yttre miljön 
vid Ryssgärdet kräver ett övergripande perspektiv 
på hur människan under olika perioder genom 
handling och i arkitektur uttryckt sina religiösa 
idéer. Ett sådant perspektiv är lämpligt eftersom 
syftet för denna reflektion över kultmiljön vid 
Ryssgärdet är att beskriva orsakerna till platsens 
över tid förändrade form. En utgångspunkt för 
en sådan reflektion kring den forntida kulten vid 
Ryssgärdet blir sålunda att platsen, och mer speci
fikt närmiljön på och invid de båda så karaktäris
tiska kullarna, för dem som levde här under olika 
perioder av det förflutna fungerade just som ”a 
center of the world” på det vis som Sullivan beskri
ver. ”The center of the world” är ett sådant rum i det 
fysiska landskapet där verklighetens kosmologis
ka struktur och numinösa innehåll framstår som 
glasklar för människan. Det kronologiskt mycket 
varierade bruket av miljön på och kring ”kultkul- 
larna” som beskrivits i denna monografi, kan en
ligt min mening förklaras av att den religiösa idé 
som begreppet ”The center of the world” represen
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terade, inom olika samhällsstrukturer kom att de
finieras på mycket olikartat vis. Föreställningarna 
om verklighetens väsen och ordning var mycket 
olika för stenålderns respektive brons- och järnål
derns människor.

Ibland rymmer arkeologiska texter tolkningar 
som inte fullt ut släpps fram på boksidorna. Men 
det behöver därför inte röra sig om någon aka
demisk ”luddighet” från skribenternas sida. Sna
rare ryms något filosofiskt i beteendet; Viljan är 
ofta att identifiera idéer och sådana grundläg
gande tankestrukturer som i det förflutna snarare 
styrde människors beteenden och föreställningar 
om verklighetens konstitution än att återge den 
konkreta materialiseringen av dessa idéer i sig. 
Av artiklarna i denna monografi framgår på flera 
vis, även om det inte direkt formuleras, att ar
keologerna utgår ifrån att det var idén om miljön 
vid Ryssgärdet som skapat dess yttre form. Under 
kapiteltexternas tunna ytskikt av korta och långa 
ord, skarpa bilder och alldeles precisa mått skym
tar svårgripbara meningsinnehåll. Under orden 
flyter idéer om människors idéer. Varför åter
fanns de två kulthusen på de båda kullarna? De 
två höjderna är ju precis likadana som hundratals 
andra kullar. I vilken social situation har idéerna 
om miljöns egenskaper fötts? Varför ter sig också 
lämningarna som helt unika till sin form? Ter sig 
lämningarna som unika därför att de inte passar 
in i den bild av bronsålderns kultutövande och sa
krala byggnader som arkeologin skapat? Redan i 
de texter som publicerats om Ryssgärdet har arke-
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Figur 268. Utsikt över de båda kullarna vid Ryssgärdet och bosättnings och gr av om rådet n edanför dessa. I bruket 
av miljön kan vi särskilja faser som visar hur man över tid använt platsen på mycket olika vis (foto från norr: Philip 
von Krusenstierna, Videbolaget).
Figure 268. View of the two hills at Ryssgärdet with the settlement and burial grounds below. The use ofthe envi
ronment makes it possible for us to discern different phases, showing the vastly different ways in which the site has been 
used over time (photo from the north: Philip von Krusenstierna, Videbolaget).

ologerna låtit definiera väsentliga inslag i miljöns 
identitet som just sakrala. Man har menat att det 
på de två distinkta kullarna i miljön under brons
åldern uppförts kulthus i flera generationer. Fyn
den från kullarna pekar enligt arkeologerna också 
åt detta håll. Tolkningen är såpass entydig att den 
bildar själva utgångspunkten för hur man valt att 
lägga upp denna monografi. I husen har hållits 
gästabud. På kullarna har förrättats offer. Föremål 
och depositionsmonster avslöjar ritualer. Man har 
dessutom nyttjat miljöerna för gravläggning (Er
iksson & Amaya 2005).

Den andra utgångspunkten för denna reflektion 
kring de sociala mekanismer och religiösa idéer 
som enligt mitt förmenande var styrande för hur 
den forntida miljön vid Ryssgärdet kom att forme

ras och över tid utvecklas kan vid första påseendet 
ses som åldersstigen. Perspektivet har jag hämtat 
från fyra banbrytande studier som har det gemen
samt att de publicerades inom bara ett års tid för 
över fyrtio år sedan (Lévi-Strauss 1966; Wallace 
1966, Berger & Luckmann 1966, Rappaport 1967). 
Verktygen är således åldrade, men inte föråldrade, 
och den strukturalistiska metodens analyspotenti
al är under ständig omförhandling också i nutidens 
socialvetenskap och historieforskning. På många 
vis var också dessa studier avgörande för hur man 
kom att definiera och beskriva den religiösa ritua
lens strukturerande egenskaper (jfr. Turner 1977). 
När man som i denna monografi syftar till att dis
kutera relationen mellan den materiella kulturens 
yttre form och dess abstrakta meningsinnehåll er
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bjuder alltså den strukturalistiska analysmetoden 
goda möjligheter. Utifrån beskrivningen av hur 
platsen förändras kan vi få en förståelse också av 
hur det rituella livet utvecklats på platsen. Utifrån 
en beskrivning av hur ritualerna förändrats kan vi 
i sin tur närma oss en förståelse också av den re
ligiösa traditionens sociala meningsinnehåll. Stu
dierna är också lämpliga för att de samtliga inbe
griper mycket tydliga definitioner av vad religion 
både är och inte är när det kommer till analyser 
också av sådana miljöer som vid ett första påse
ende ter sig övertydligt sakrala. För dem som ännu 
använder 1960-talets teoretiska verktygslådor är 
all kollektiv religionsutövning i första hand att 
betrakta som sammansatt social kommunikation 
och interaktion. Religiösa traditioner är i grunden 
komplexa och utifrån skiftande sociala behov stän
digt föränderliga verktyg vars grundmening är att 
erbjuda möjligheter för att bekräfta eller omstruk
turera den sociala världen (Turner 1977). En följd 
av detta är att religion och ritual för 1960-talets 
forskare på många vis var synonyma begrepp ock
så i innehållslig mening. Socialantropologer som 
Jack Goody (1962) och Roy Rappaport (1967) be
skrev hur religionen i äldre traditionella samhällen 
helt enkelt var synonym med ritualen och hur ri
tualen var grunden för allt ordnande av det sociala 
livet och därmed också av hur verklighetens struk
tur definierades (se även Rappaport 1999). En så
dan avgränsning kan man i vår sekulariserade och 
postmoderna tid givetvis förhålla sig till på det vis 
man ideologiskt önskar, men det kan ändå vara 
värt att betänka att endast två bokstäver behöver 
avlägsnas ur begreppet kulthus för att ett sådant 
genast skall förvandlas till ett uthus.

Idéer av trä och sten
För den människa som styrs av ett religiöst med
vetande är den otämjda natur som omfattar allt le
vande och står utanför mänsklighetens kontroll den 
yttersta bilden för det gudomligas ständiga närvaro 
och oinskränkta makt i världens öden. Dyrkan av 
naturens absoluta numinösa egenskaper är därför 
i de flesta kulturer startlinjen för människans sätt 
att relatera till världen på ett kollektivt såväl som 
individuellt plan. För den religiösa människan är
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naturen också den grundläggande kontaktytan 
med de centrala myterna om verklighetens kon
struktion. Claude Lévi-Strauss beskrev religioner 
som system av myter vars mening är att erbjuda 
människan möjlighet för att uppordna denna 
obändiga natur i brukbara sociala kategorier och 
strukturer. De religiösa myternas viktigaste funk
tion är att göra den fysiska världen konstruktivt 
meningsfylld (Lévi-Strauss 1966:221). Platser där 
dessa myter exponeras är helt centrala för männis
kans varande. Det är där människan gör världen 
användbar. Bland den rika flora av föreställningar 
om naturen som finns i religiösa myter världen 
över intar idéer om sjöar och berg en särställning. 
Just myter om berg är centrala för förståelsen av 
verklighetens ordning. Det är på höjder männis
kan genom historien ansett sig stå i närmast kon
takt med det gudomliga. I människans världsbild 
representerar bergen ofta axis mundi.

Idéerna om verklighetens innehåll och form va
rierar inom olika kulturer över tid. Som en följd 
av denna ideologiska variation kommer också fö
reställningar om vad som skall återges på en plats 
och hur detta skall genomföras att variera över 
tid. Den senneolitiska människan och den yngre 
bronsålderns befolkning använde platser utifrån 
likartade sociala grundsyften, men ur olika reli
giösa föreställningsperspektiv. Man använde olika 
religiösa ”språk”. För de människor som levde 
vid Ryssgärdet i senneolitikum, bronsåldern eller 
järnåldern var kullarna säkerligen en av de fysiska 
platser i tillvaron där man var helt övertygad om 
att verklighetens struktur lät sig förklaras.

Det som publicerats om den arkeologiska un
dersökningsplatsen Ryssgärdet har på grund av 
fyndens karaktär naturligt nog koncentrerats 
kring bronsålderns lämningar (Eriksson & Öst- 
ling 2004; Eriksson & Amaya 2005; Eriksson 
2005, 2006). Så är det också i denna monografi. 
Det är bronsåldersmänniskan som avsatt de tyd
liga arkeologiska spåren på platsen och som därför 
också står i centrum för studien.

De gårdar, gravar, skärvstenshögar och märkliga 
kulthus som dokumenterades och de rika artefakt- 
fynd som gjordes på platsen kan främst knytas till 
bronsålderns kulturhistoriska sammanhang. Men 
ursprunget för bronsåldersbruket av de båda kul-
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lama bör rimligen sökas i äldre idéer om platsen; 
Sådana som var typiska för den neolitiska mänsk
lighetens förhållningssätt till det översinnliga. Som 
religiös idé har platsen sannolikt ett ursprung som 
låg längre tillbaka i tiden än den mellersta brons
åldern. När det gäller den fysiska miljön vid Ryss
gärdet vet vi att denna först under mellanneolitisk 
tid ger sig tillkänna för människan på ett synligt 
vis. Det är då kullarna avtecknar sig som två kob
bar i det grunda vattnet. Om miljön vid Ryssgär
det betraktas ur ett vidare kronologiskt perspektiv 
än bronsålderns och med hänsyn tagen till hur 
människan i allmänhet betraktat avvikande na
turformationer kan en utveckling på platsen teck
nas som också mer övergripande visar på männis
kans sätt att använda kultplatser. Med ett sådant 
perspektiv kan orsaker identifieras som förklarar 
varför man i bronsåldern uppförde sina kulthus 
på dessa kullar. Om vi antar att bronsålderns 
kultplatser återfinns på platser i det uppländska 
landskapet som var centrala för människans idé
värld också under äldre epoker kan vi till exempel 
förstå varför bronsålderns kultplatser i Mellan
sverige inte har återfunnits på något mönsterbil
dande vis i vissa landskapslagen. De arkeologiska 
arkiven visar att allt från de stolpbyggda husens 
form till miljöernas topografi varierar avsevärt. Vi 
kan även föreslå förklaringar till platsernas upp
komst. Med ett brett tidsperspektiv på bruket av 
miljön ges möjlighet att söka paralleller och göra 
jämförelser med användningen av kultplatser i 
andra kulturer. Bilderna av hur detta bruk genom 
historien förändrats röjer en samhällsutveckling 
på platsen Ryssgärdet som på många vis är typisk 
för kultplatsers utveckling också i helt andra sam
hällsstrukturer och tidssammanhang. Om vi ser på 
kulten vid Ryssgärdet i långtidsperspektiv blir vi 
också mindre benägna att dra långtgående slutsat
ser kring kultens idéinnehåll utifrån jämförelser 
med för den skandinaviska bronsåldern samtida 
men ideologiskt och fysiskt avlägsna kulturom
råden. Betraktad i långtidsperspektiv ter sig den 
utveckling som miljön vid Ryssgärdet genomgår 
som i hög grad naturlig för kultplatser i en mer 
generell mänsklig mening.

För att få en uppfattning om vad de avtryck av 
kulthus som påträffades vid Ryssgärdet represen

terade i den skandinaviska bronsålderns religions
utövning är det givetvis av intresse att koppla sam
man materialet från platsen med den pågående 
bronsåldersforskningen inom några specifika fält. 
Detta har också genomgående gjorts i monografin. 
Ett ämne som definitivt bör påverka synen på mil
jön vid Ryssgärdet är den livliga forskningsdiskus
sion som för närvarande försiggår kring de så kal
lade kulthusen av stengrundstyp eller ”Brobyhus” 
som de även kallas (se bland annat Victor 2006; 
Kaul 2006; Kaliff 2006; Svanberg 2006). Frågan 
är om dessa i framtiden bör betraktas som kulthus 
i den mening som har varit fallet genom arkeo
logihistorien? Vad får det för konsekvenser för sy
nen på miljöer som Ryssgärdet om dessa kulthus 
av stengrundstyp omvärderas?

Att dessa på gravplatser belägna bronsålders- 
monument genom forskningshistorien missvis
ande kommit att betraktas som regelrätta hus med 
väggar och tak är idag erkänt av det stora flertalet 
arkeologer. Samtidigt har den hundraåriga dis
kussionen kring dessa monument ”stulit” analy
tisk uppmärksamhet från andra kultmiljöer, vilket 
innebär att forskningen kring bronsålderns kult
miljöer brottas med representativitetsproblem. 
Fortfarande anser många forskare att kulthusen 
av stengrundstyp var så centrala i bronsålderns 
religionsutövning att dessa blivit synonyma också 
med periodens centrala kultplatser i arkeologi
branschens föreställningar. För en förståelse av 
bronsålderskultens mer helhetliga utformning un
der perioden är det väsentligt att vi erkänner att 
dessa för oss huslika anläggningar i dåtiden med 
största sannolikhet, för att inte säga med säkerhet, 
var betraktade som gravmonument med allt vad 
det innebär.

Sedan 1980-talet har lämningar efter kulthus 
från bronsåldern som uppförts av trä och lera do
kumenterats på ett drygt tjugotal arkeologiska un
dersökningsplatser i Mellan- och Sydsverige. På
träffandet av denna typ av kulthus, som beskrivits 
såsom att en fornlämningskategori ser dagens ljus, har 
bland annat inneburit att den åldriga diskussionen 
om germanerna hade kultbyggnader kunnat av
slutas. Så sent som på 1970-talet hävdades att de 
uppgifter som återfinns i Germania, där Tacitus 
återger att de germanska folkslagen förrättade sin
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kult i det fria, skulle tas ad notam (Kaliff 2006:133). 
För att uttala sig om religionsutövningens form i 
den mellersta och yngre bronsålderns samhälle är 
det av intresse att reflektera över hur representa
tiva dessa av trä uppförda byggnader och miljöer 
var för bronsålderskultens arkitektur i mer generell 
mening. På samma gång som de nya av trä byggda 
husen påträffats, har också de äldre monumen
ten av stengrundstyp kommit att omvärderas. En 
omvärdering av kulthusen av stengrundstyp får 
naturligtvis konsekvenser för hur vi bör betrakta 
de platser där kulthus av annan typ uppförts. Mil
jöer som Ryssgärdet, Glasrutan, Pryssgården och 
Ringeby kommer i framtiden att framstå som mer 
centrala för vår förståelse av den dåtida religions
utövningen än vad vi tidigare antagit vara fallet 
(Karlenby 1996; Kaliff 1997 och 2006).

Fredrik Svanberg har nyligen på övertygande 
vis argumenterat för att bronsålderns så kallade 
stengrundshus var aristokratiska gravmonument. 
Han använder beteckningen husgravar för att de
finiera monumentkategorin. Svanberg pekar i en 
artikel i volymen Kulthus och Dödshus (2006) på att 
bortåt 90 % av de över 80 påvisade kulthusen av 
stengrundstyp återfinns i gravfältssammanhang 
(Svanberg 2006:126). Svanbergs argumentation 
är ett svidande slag för dem som hävdat att monu
menten av stengrundstyp verkligen varit riktiga 
byggnader eller för den delen kulthägnader inu
ti vilka olika riter företogs (se bland andra Kaul 
2006; Victor 2002). Fleming Kauls analys av dessa 
hus form och funktion har också fått mycket brett 
europeiskt genomslag. Svanberg pekar i sin artikel 
bland annat på att de av Kaul undersökta kultkon- 
struktionerna vid Sandagergård i olika översikts- 
verk olyckligt nog kommit att klassificeras som 
tempel med allt vad det kan innebära av missvis
ande kulturhistoriska associationer (Randsborg 
1995:114; Harding 2000:309ff; Jensen 2002;442ff; 
Bradley 2005). Jag avser inte att närmare gå in på 
Svanbergs argumentation i det här sammanhanget. 
Avsikten är enbart att peka på att omvärderingen 
av de så kallade stengrundshusen bör få effekter 
också för hur vi i framtiden betraktar miljöer som 
Ryssgärdet. Det är av intresse att vi fastslår att just 
sådana miljöer är representativa för bronsålderns 
sedvänjor. Husgravarna är snarare att uppfatta

som ett uttryck för den symbolik som uttrycktes 
på gravplatser i relation till föreställningar om dö
den och de döda. I denna mening är monumenten 
givetvis knutna till kulten på samma vis som både 
skeppssättingar, rösen och domarringar varit detta. 
Huset har haft en funktion inom begravningstra- 
ditionens symbolik på samma vis som cirkelsym
bolen och skeppet. I analogi med detta förhållan
de kan det vara lämpligt att i framtiden benämna 
dessa monument som hussättningar. Mängder av 
kultiska handlingar har givetvis genomförts i hus
gravarna. Men detta innebär inte att monumenten 
även fortsatt skall placeras i en analytisk särställ
ning. Det är snarare väsentligt att monumentkate
gorin införlivas i den forskning som koncentrerar 
sig kring gravskickets variation. Vi vet sedan länge 
att huset hade central plats i den skandinaviska så
väl som kontinentaleuropeiska forntidens traditio
ner och religiösa symbolik. I bronsåldern finns de 
klassiska husurnorna och under järnåldern bygger 
man till exempel i det småländska området stora 
rektangulära stenmonument som på alla vis kan 
sägas ha utgjort avbildningar av byggnadsplaner 
(Nordström 2007).

Faser i kultplatsens 
religiösa arkitektur
Av en mängd socialantropologiska studier, etno
grafiska exempel och historiska källor framgår att 
det sakrala och profana i äldre kulturer var en helt 
sammansmält tankestruktur. Någon skarpare re
ligiös kategorisering av ett kultbegrepp låter sig 
därför inte i historisk mening heller göras i den 
mening som vi tänker oss. Kulten kan i den förhis
toriska kontexten inte definieras som en exklusivt 
religiös praktik. Kultplatsens logik var i äldre ti
der för brukarna densamma som marknads- eller 
tvättplatsens. Det är en plats där man uppordnar 
verkliga behov. Kultplatsen är en social verkstad 
med ständigt öppethållande (Barraud m.fl. 1994; 
Rappaport 1999:277 ff.). I ”Religion: An Anthro
pological View” förenade Anthony F. C. Wallace 
studiet av religion som socialt beteende med ana
lyser av den materiella kulturens religiösa platser. 
Han menade att inte bara den sociala kommunika
tionen utan också kartläggningen av den religiösa
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ritualens inramning och fysiska förändring över 
tid var central för att förstå samhällsstrukturer 
och sociala/religiösa idéers ursprung, utveckling 
och innehåll. Till skillnad från andra antropo
loger byggde Wallace mycket i sina teorier kring 
människans religiösa beteende på analyser av de 
fysiska miljöer som ritualerna utfördes inom, och 
han menade att kultplatsers fysiska utformning i 
det stora hela följer en generell utveckling. I syfte 
att förstå de sociala mekanismer som låg bakom 
utformningen av religiösa miljöer menade Wallace 
att en kultplats historia alltid kännetecknades av 
en utveckling som kunde indelas i några distinkta 
faser som följde ett återkommande kronologiskt 
mönster. Utan att fördjupa mig i hans resonemang 
kring kultplatser menar jag att också vår förståelse 
av kulten vid Ryssgärdet kan beskrivas med Walla
ces termer. Genom att anpassa dokumentationen 
från platsen till den arkeologiska forskningstradi
tionen och religions- och socialvetenskapernas rön 
kring kultplatser skapas en möjlighet att beskriva 
miljöns utveckling som följer ett i världens kultu
rer tydligt belagt mönster. Vi kan i faser beskriva 
hur föreställningarna om miljön uppstår, vilken 
form kulten tar sig när den etableras i miljön, hur 
den utvecklas över tid och i slutändan hur den ock
så kommer att återanvändas och slutligen överges. 
Genom en bedömning av den religiösa arkitekturens 
utveckling vid Ryssgärdet kan vi få ytterligare någ
ra ledtrådar om var vi skall söka efter de idéers ur
sprung som bland annat ledde till uppförandet av 
de märkliga byggnaderna i mellersta bronsåldern.

Vid Ryssgärdet hade allt från grundplaner av 
ordinära gårdsbyggnader till kulthus och skärv- 
stenshögar samt gravmonument bevarats. Till 
detta kan läggas spår av odlingssystem och lertäk- 
ter, ett rikt keramik- och benmaterial och speci
ella ting från bronsåldern som dryckeskärl och en 
spiralring i guld. Området har dessutom ett namn 
med glasklar identitet i den yngre järnålderns re
ligiösa geograft. På platsen fanns alltså flera kom
ponenter som genom den nordiska arkeologiska 
forskningshistorien anses vara utmärkande för en 
miljö som haft tydlig sakral identitet i människors 
medvetande under olika perioder. Dessutom kan 
platsens bebyggelsehistoria skildras på ett vis som 
gör det möjligt att värdera bosättningens struk

tur i förhållande till det sakrala bruket av miljön. 
Människor på åtminstone två gårdar har livnärt 
sig av jordbruk och boskapsskötsel på platsen un
der bronsåldern. Utifrån byggnadsformerna be
skriver Leif Karlenby bebyggelsens sammanhang 
över tid i både övergripande och mer detaljerad 
bemärkelse. Karlenby har låtit indela den förhis
toriska användningen av miljön vid Ryssgärdet i 
några tidsskeden som vart och ett omfattar olika 
faser av bebyggelse. Det är däremot oklart när be
byggelsen etableras i miljön. Men av Karlenbys 
analys av byggnaderna framgår att det på platsen 
i ett äldsta skede funnits sådana med trapetsoid 
grundplan, vilket är en indikation på att en gård 
kan ha etablerats redan i senneolitisk tid. Av fynd 
och dateringar från gropar framgår än klarare att 
bebyggelse funnits i miljön redan under 1900-ta- 
let f.Kr. Knappa kilometern söder om de båda kul
larna har dokumenterats bebyggelse som sträcker 
sig tillbaka till 1700-talet f.Kr, men så långt vi kan 
förstå består den äldsta användningen av den ome
delbara närmiljön invid kullarna av att ett gravfält 
anlagts i neolitisk tid.

Den specifika platsens äldsta kända använd- 
ningsfunktion är alltså inte bosättningens utan is
tället begravningsplatsens. Strax söder om de två 
kullarna fanns redan i neolitisk tid ett linjegravfält. 
Vi känner inte till när detta etablerats, men vet att 
det var i bruk under senneolitikum. Detta visar 
både enstaka fynd och dateringar. Med tanke på 
landhöjningen i området kan gravplatsen inte hel
ler vara så mycket äldre. För förståelsen av miljöns 
utveckling är det värt att understryka att så långt 
vi känner till är den ursprungliga funktion som 
kan spåras på platsen knuten till gravläggning. 
Miljön invid de båda kullarna hade alltså redan i 
sin äldsta arkeologiskt påvisbara funktion tydligt 
religiösa förtecken. Det är rimligt att anta att mil
jöns redan under senneolitikum religiösa karaktär 
också kommit att påverka platsens identitet och 
utformning i den följande bronsåldern.

Efter att ha tagit del av både undersökningen och 
resultaten menar jag att mycket talar för att detta 
var en plats som i människors föreställningar all
tid förknippats med en religiös identitet. Det reli
giösa bruket av miljön sträcker sig över stora delar 
av forntiden. 14C-dateringar och fynd pekar på en
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Figur 269. På bilden ser vi den på många vis märkliga fornlämningen R AÅ 116 i bohuslänska Svarteborg socken 
under utgrävning. På den kraftiga bergsknallen återfanns hällristningar och en mycket kraftig stenpackning hade 
byggts i vallform kring berget. Invid berget fanns flera gravar och rester av långhus. Resultaten visar hur man under en 
tnycket lång period på varierande fysiskt vis uttryckt föreställningar om en plats som i grunden var helt naturlig. Som 
påpekats i analysen av fornlämningen måste idén om platsen redan ha existerat när all arkeologiskt påvisbar aktivitet 
påbörjats. Bruket av miljön genomgår ett antal identifierbara faser och platsens historia är på så vis mycket lik Ryssgär
dets trots att de arkeologiska lämningarna ter sig helt olikartade (Munkenberg 2004:i8ff.) (foto:RAÅ UV Väst).

Figure 269. Photograph of the in many ways eccentric settlement RAÅ 116 in the Bohuslän parish of Svarteborg 
during excavation. On the prominent hill rock carvings were found. Also a massive stone enclosure had been erected 
around the hill. By the hill there were several graves and remains oflonghouses. The results suggest an extended period 
ofvarying physical expressions ofideas about a basically natural site. As pointed out in the analysis ofthe ancient 
monument, the idea about the site must been in existence when all archaeologically perceptible activity began. The use 
ofthe environment underwent a number of identifiable phases, and the site’s history in many ways resembles that of 
Ryssgärdet, despite the fact that the archaeological remains seem to differ much in character (Munkenberg 200Ąpp:i8) 
(photo: RAÄ UV Väst).

lång användningssekvens av kullarna och den när
maste omgivningen. Det påtagligt religiösa i mil
jöns identitet blir över tid också allt mer fysiskt 
manifesterat. Jag menar att det i platsens påvisbara 
historia finns drag som visar att miljöns utveckling 
följer sådana mönster som närmast kan betraktas 
som generella för hur kultplatser utvecklas över 
tid i världens kulturer (jfr. Wallace 1966; Brereton 
1987). Platsens historia skildrar ett närmast allmänt 
förekommande mönster i hur kultplatser utvecklas. 
Miljöns ideologiska ursprung kan sannolikt relate
ras till mycket åldriga föreställningar som funnits 
om de så avvikande naturformationerna.

1. Naturen
Redan en enkel betraktelse av det utrymme som 
berg generellt sett intar i religiösa myter världen 
över antyder att det var de två märkliga kullarna 
vid Ryssgärdet som ursprungligen medförde att just 
denna miljön blev ideologiskt förankrad i männis
kors medvetande. Att det förhållit sig på detta vis 
går givetvis inte att föra i bevis i något arkeologiskt 
hänseende men man behöver bara vända sig till 
religionsvetenskapernas, socialantropologins och 
psykologins rön för att det skall låta avteckna sig 
ett tydligt mönster i hur människan genom his
torien både betraktat berget som idé och använt
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sådana för att återge religiösa föreställningar. Om 
ursprunget för kultplatsen vid Ryssgärdet betrak
tas på annat vis, så kan missuppfattningen skapas 
om att miljön fick sin kultiska funktion i samband 
med att den bebyggdes i mellersta bronsåldern. 
Men även bronsåldern hade en historia.

Föreställningar om naturens gudomlighet ut
gör vid sidan av kulten av förfäder rotsystemet i 
många religioner. I de flesta av världens kulturer 
intar dyrkan av naturen och dess former därför en 
ursprunglig särställning. Så har det också förhållit 
sig i den nordiska kulturkretsen. Kulten av berg 
kretsar främst kring några återkommande kosmo
logiska och mytologiska teman och motiv. Berget 
är i myterna en arena för människans kontakt 
med gudarna och samtidigt en symbol för skapel
sen och världens yttersta ordning. Berget är också 
en symbol för regenerationen och inte minst för 
människans tillvaro efter döden (Näsström 2001). 
Det finns också en diametralt motsatt roll för ber
get i många myter. Berget är också symbolen för 
kaos och världens upplösning. Berget är i kulten 
och religionen en mycket sammansatt symbol och 
miljö (Eck 1987). Till dessa föreställningar om ber
get som miljö kan man också addera sådana idéer 
som mer knyter an till stenen som material än till 
bergens former i sig. I Grimnesmal omtalas bland 
annat att jorden skapats utav jätten Ymers skelett 
(jfr. Näsström 200i:23fi). Stenen var ett mytolo
giskt material som höll samman världsalltet.

Av de fornskandinaviska källorna framgår 
också att det i den vikingatida idévärlden fanns 
flera djupt rotade föreställningar kring livet efter 
döden som anknyter till myterna om berg och 
bergsmiljöer. I texterna finns flera exempel på fö
reställningen om att de döda ansågs framleva sina 
efterliv i berget (se bl.a. Näsström 2001:216). My
ten om att de döda levde vidare i berget var dock 
på intet vis en nordisk exklusivitet utan utgjorde 
ett tema i germanska myter. Men mer än något är 
berget i världens religioner symbolen för världens 
axis mundi. Berget är den axel som håller samman 
skapelsen. Föreställningen om berget som symbo
len för världsaxeln och den yttersta ordningen är 
gemensam för nästan alla äldre religioner menar 
religionshistorikerna (Eck 1987). Gemensamt för 
myter kring berg är därför också att dessa utgör

mycket åldriga komponenter inom de religiösa 
system där de förekommer. I myterna är dessa åld
riga föreställningar mycket sammansatta i ideolo
gisk bemärkelse och ordnade i flertaliga menings- 
nivåer. I många religiösa system tillhör idéer kring 
Det heliga berget de äldsta föreställningarna. Berget 
är en symbol för jordens absolut äldsta tid (Eck 
1987:13004 Johansen 1997:140).

Intressant för detta sammanhang är att ber
gets idé också konkret återges i världens kulturer. 
Människan bygger konstruktioner på berg för att 
fördjupa den religiösa symbolikens innebörd och 
människan uppför sina helgedomar i en form som 
eftersträvar att avbilda den naturliga och gudomli
ga ordningens berg. Nu är det ju påtaglig skillnad 
på en ziggurat i många våningar och en liten trä
byggnad på en sedan årtusenden bortglömd upp
ländsk kulle, men det som är värt att påpeka för 
sammanhanget är att religionshistorikerna fak
tiskt menar att alla berg, vare sig de bebyggts el
ler inte, tillskrivits numinösa egenskaper. Anders 
Kaliff har nyligen i en artikel i volymen ”Kulthus 
och dödshus” understrukit att steget mellan dyrkan 
av naturens formationer och platser med kulthus 
inte alls behöver vara långt i konkret mening (Ka
liff 2006:130). Han menar, precis så som varit fal
let i många av världens kulturer och religiösa sys
tem, att man också i nordisk bronsålder genom att 
bättra på platser i naturen menat sig öka en miljös 
religiösa kraft. Uppförandet av husen på kullarna 
vid Ryssgärdet kan i analogi med detta anses ut
göra ett åskådligt exempel på hur man velat un
derstryka platsens religiösa karaktär. Utifrån en 
värdering av forskningstraditionrn kring myter 
om berg ter det sig alldeles logiskt att påstå att or
sakerna till att det i bronsåldern byggdes kulthus 
på kullarna vid Ryssgärdet måste sökas i idéer som 
redan då existerat länge i bygden.

2. Symbiosen
På kullarna fanns övertäckta härdar och keramik
skärvor som är mycket äldre än kulthusen från 
bronsåldern. Från dessa äldre perioder finns dock 
inga byggnadsspår bevarade. Fynden av senneoli- 
tisk keramik och de naturvetenskapliga datering
arna från härdarna är givetvis intressanta därför att
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Figur 270. Under bronsåldern är bruket av kullarna övertydligt. Byggnadsspår, depositioner och en väg framträder tydligt.

Figure 270. During the Bronze Age the use of the hills is extensive. Traces of buildings, deposits, and a road are 
clearly discernable.

vi i dem får ytterligare indikationer om platsens 
möjliga ålder som religiös miljö. Vilka konkreta 
verksamheter keramikskärvorna som återfanns på 
en av kullarna är spår utav kan vi egentligen bara 
sia om. Thomas Eriksson menar att ett av kärlen 
varit osedvanligt stort (kärl 41). En verksamhet 
som tydligt avtecknar sig i fyndmaterialet från 
kullarna är stenhantverket. Att närmare tidsbe
stämma detta är däremot vanskligt - men rimli
gen kan verksamheten snarare knytas till senneo- 
litikum och den äldsta bronsåldern än till någon 
yngre epok. Av den noggrant genomförda analy
sen av stenartefakterna och dessas kontext fram
går några fakta som kan sägas stödja antagandet 
att de båda kullarna haft en ideologisk särställning 
i miljön långt före det att byggnaderna uppförts i
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mellersta bronsåldern. Avslagsmaterialet är i mil
jön koncentrerat till kullarna. På dessa återfanns 
flera fragment av bergartsyxor och ett antal eld- 
slagningsflintor. Även påträffade artefakter som 
lansettspetsar och skäror härrör generellt sett från 
äldre perioder än den mellersta bronsåldern.

Någon byggnad har, så långt vi vet, däremot 
inte uppförts uppe på kullarna i senneolitisk tid. 
I relation till hur människan under olika perioder 
av förhistorien och i olika samhällen uttryckte 

”Idén om det heliga” framstår också frånvaron av 
byggnadsspår som alldeles naturlig. I den neoli- 
tiska föreställningsvärlden stod ännu dyrkan av 
naturens ”egna” helgedomar i centrum. De många 
offerdepositioner av föremål som gjordes i Skan
dinavien under perioden förrättades direkt i natu-
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rens egna platser. Likväl som under bronsåldern 
var kulten koncentrerad till sjöar, vattendrag och 
bergsmiljöer. Bara knappt två hundra meter SSO 
om Ryssgärdet finns ett åskådligt exempel. I en 
källa har man funnit en neolitisk flintdolk. Fynd 
från olika landsändar visar också att ting under pe
rioden deponerats på och invid berg, inte minst är 
bruket att nedlägga offer invid överhängande klip
por påvisat. I andra exempel har man låtit depone
ra yxor och andra ting uppe på bergens krön. Den 
arkeologiska forskningstraditionen visar tydligt 
att det i de neolitiska religiösa traditionerna var av 
vikt att i bokstavlig mening deponera föremålen i 
naturens bildningar. Föremålen finner vi i skrevan 
på berget, sänkt i sjön, eller nedgrävd i en djup 
grop invid klippöverhänget. Det är i bronsåldern 
som den skandinaviska människan mer generellt 
börjar bättra på naturens egna konstruktioner.

Vi vet att det strax söder om de båda kullarna 
vid Ryssgärdet fanns ett linjegravfält som var i 
bruk under senneolitikum. Från gravarna finns 
både 14C-dateringar av ben och keramikfynd som 
säkerställer dateringarna. Fynden i de rektangulä
ra nedgrävningarna var annars fåtaliga. Sannolikt 
har kremationer förekommit. I två av gravarna 
fanns brända ben från barn (A5597 och A6615). 
Det är också från en av dessa gravar som en 14C- 
datering till senneolitikum finns. Även om det inte 
kan uteslutas att de kremerade benen kommer 
från en sekundär gravläggning så förstår vi ändå 
att benen inte härrör från sekundära begravningar 
som gjorts i bronsåldern. Som redan beskrivits 
fanns också både brända samt obrända ben från 
olika djur i gravarna.

För det här sammanhanget är det främst lokali
seringen av gravfältet och förhållandet till de båda 
kullarna som är av intresse. Av planen framgår att 
gravarna placerats i två rader på cirka 70 meters av
stånd rakt söder om kullarna. Vi vet att man vistats 
på kullarna då gravfältet använts. Det är i högsta 
grad rimligt att det i det neolitiska lokalsamhället 
inte bara funnits religiösa föreställningar kring de 
märkliga naturformationerna i sig utan att dessa 
föreställningar också spelat roll för både lokaliser
ingen och utformningen av gravmiljön. Man kan 
inte heller undgå i att spekulera över varför gra
varna placerats i två rader. Leif Karlenby menar

i sin bebyggelseanalys att det legat två gårdar på 
platsen i bronsåldern. Vi kan bara spekulera, men 
högst möjligt är att två hushåll också försörjt sig 
på platsen under äldre tid, och att det är dessa två 
hushåll som avtecknar sig i de två gravraderna.

3. Erövringen
På samma vis som det framstod som helt i linje 
med den neolitiska epokens religiösa föreställ
ningar att inte uppföra konstruktioner på kullarna, 
blir det i analogi med hur utvecklingen av kult
platser ter sig i generell mening också naturligt att 
detta sker i mellersta bronsåldern. Bronsålders- 
miljön som dokumenterades på de två kullarna 
fyller med råge de krav som i allmänhet ställs på 
en miljö för att det skall anses att denna haft ett 
kultiskt meningsinnehåll. Historiskt sett är det 
faktiskt avvikelser i det arkeologiska materialet 
som av forskarna ansetts visa på ett kultiskt me
ningsinnehåll. Läget för husen uppe på kullarna 
är mycket atypiskt. Genom lokaliseringen till de 
ogästvänliga kullarnas krön blir byggnaderna helt 
avvikande i relation till den vanliga långhusbe
byggelsen. Av Leif Karlenbys artikel i denna vo
lym framgår att också utformningen av byggna
derna var mycket apart. De har byggts och byggts 
om på ett vis som medför att det inte fullt ut går 
att avgöra hur de en gång tett sig. Några vanliga 
långhus är det inte tal om. Karlenby menar till och 
med att byggnaderna kunnat ha haft tornliknan- 
de form. Att husen på kullarna varit små är klart, 
men vi har ingen aning om hur höga de varit. Det 
är sannolikt att de genom sin lokalisering och spe
ciella form utgjort tydliga blickfång i bronsålders- 
människans miljö. Liksom övriga av trä uppförda 
kulthus från bronsåldern är byggnaderna unika i 
sin grundplan. När vi frågar oss vad det var som 
en gång i den avlägsna bronsåldern uppfördes på 
kullarna på Ryssgärdet kan svaret göras väldigt 
enkelt. På kullarna har stått byggnader, och de 
arkeologiska analyserna visar att dessa uppförts i 
flera generationer. Men när vi närmare studerar 
byggnadernas placering och form och ställer detta 
i relation till fyndmaterialet och dettas distribu
tion blir vi alltså mycket snart medvetna om att 
kontexten inte liknar något man tidigare sett i en
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uppländsk bronsåldersmiljö. Också sammanhang
en på platsen blir alldeles atypiska när vi jämför 
med miljöer från bronsåldern i allmänhet. Invid 
vägglinjerna finner vi fragment av dryckesutensi- 
lier. Invid byggnaderna har deponerats männis
koben. Utanför husen låg djurben och något så 
sällsynt som guldföremål. Funna ute på den flacka 
boplatsmarken bland de andra byggnaderna hade 
dessa byggnader inte tett sig alls lika avvikande. 
Kanske hade vi räknat dem som märkliga uthus 
av något slag, eller än värre, vi hade inte kunnat 
identifiera dem eftersom grundplanerna inte mot
svarar några av de mönster av stolphål vi känner. 
Men uppförda uppe på de båda trånga kullarna 
blir situationen en annan. Husen har också byggts 
om och använts på ett vis som direkt skvallrar om 
att bruket haft religiösa förtecken och att det va
rit mycket viktigt att de stått uppe på kullarna. I 
den dåtida människans föreställningar om denna 
miljö har bebyggelsen uppe på kullarna säkerligen 
utgjort centrum. I många hundra år har man levt 
med husen mitt i blickfånget.

4. Identifikationen
Den tredje påvisbara fasen i bruket av kullarna 
är den som begravningsplats i yngsta bronsålder 
och förromersk järnålder. Att vi finner att man 
låtit gravlägga och deponera människoben i res
terna av bronsåldersmiljön ter sig nästan som en 
naturlig utveckling i relation till vad man önskade 
uttrycka inom den äldre järnålderns kult där kul
ten av förfäder och det förflutna var central. Fynd 
från mängder av arkeologiska miljöer visar hur 
man under äldre järnålder deponerat brända ben i 
äldre gravar och hur urnegravar medvetet och fy
siskt byggdes samman med äldre ”religiösa” mil
jöer som bronsålderhögar, rösen och offerplatser 
(Artelius 2004b; Artelius & Lindqvist 2007). Av 
allt att döma har det under förrmersk järnålder 
funnits en tydlig strävan i att anlägga sina gravar 
i eller i anslutning till äldre monument och kult
platser. I äldre järnålder finner vi också flera ar
keologiska exempel som visar att man låtit impreg
nera sitt livsrum genom att deponera och sprida 
rester av människor i landskapet. Depositionen av 
ben och anläggandet av gravar på kullarna under

förromersk järnålder blir ett åskådligt exempel på 
hur man under perioden i sina traditioner på kon
kret vis anknöt till det förflutna. Utan att närmare 
gå in på den funktion som kulten av det förflutna 
fick inom den germanska kulturkretsen ligger det 
nära tillhands att föreslå att de yngre gravlägg
ningarna i kulthusmiljön vid Ryssgärdet fungerat 
som ett uttryck för förfädersdyrkan och kulten av 
det gångna. I mängder av antropologiska studier 
har visats hur samhällskonstruktionens hörnste
nar - kosmologin och de normativt fungerande 
myterna - hålls levande genom den ständigt när
varande förfäderskultens ritualer (se bl.a. Goody 
15)62, Wolf 1974).

För vår möjlighet att närma oss en tolkning av de 
arkeologiska lämningarna vid Ryssgärdet är ändå 
det tydligaste spår som lämnats åt eftervärlden 
den immateriella artefakt som själva ortnamnet 
Odenslunda är. Ryssgärdet ligger i ett område där 
det med högsta sannolikhet funnits en för Oden 
helgad lund. Ett ortnamn av sakral karaktär och 
åldrigt ursprung röjer direkt något om en specifik 
miljös roll och plats i människans tankevärld och 
vardag. Jag avser inte att alls gå in på den forsk
ningsdiskussion som sedan mycket lång tid kretsat 
kring bruket av lundar i forntiden - utan endast 
poängtera att ett ortnamn som Odenslunda knap
past uppstår under yngre järnålder ur ett mytiskt 
vakuum (jfr. bl.a. Brink 1990,1992; Andrén 2002). 
Den heliga lunden har säkerligen inte legat på nå
gon av de två kullarna, men att ortnamnet existe
rar kan betraktas som en följd av att hela området 
under loppet av järnåldern successivt kommit att 
definieras som religiöst till sitt övergripande me- 
ningsinnehåll. Alla de rituella komponenter som 
i äldre tider funnits i detta landskapsutsnitt blev 
under järnåldern sammanfattade i föreställningen 
om att hela området var helgat.

Akropolis bortom världens ände?
Det som definierar en kultplats är enligt religions
vetenskapernas företrädare helt enkelt att det hos 
människor existerar en kollektiv överenskommelse 
om miljöns identitet. En kultplats är en kultplats 
för att så bestämts (Brereton lpSyigaóff.). I grun
den kan i hög grad all aktivitet som sedan försiggår
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på en sådan plats förklaras utifrån de idéer män
niskor har om den specifika miljöns religiösa egen
skaper. Det är också platsens identitet i individer
nas medvetande och platsens position i samhällets 
kollektiva minne som i slutändan avgör hur den 
materiella kulturen kommer att formera sig i mil
jön. I analogi med detta kan man konkludera att 
bergsknallarna vid Ryssgärdet inte var en kultplats 
för att det på dessa påträffades märkliga kultbygg- 
nader omgivna av offer och processionsvägar. Det 
som identifierar kullarna som kultplats är istället 
att de människor som levde i den lilla bygden vid 
någon tidpunkt och i något specifikt socialt sam
manhang kollektivt avgjort att det förhöll sig just 
så. Kultplatsens identitet ryms alltså både i en idé
värld och i ett bruk som sannolikt är mycket äldre 
än de faktiska lämningarna på platsen. Men hur 
känner man då igen en kultplats? Dessa känne
tecknades lika lite i den äldre forntiden som idag 
av några bestämda fysiska attribut. Sådana platser 
som i världens kulturer förknippas med religiösa 
idéer och kult är generellt sett motsägelsefulla till 
sin form och yttre skepnad. Miljöerna kan vara 
spektakulärt imposanta naturbildningar, stora 
byggnadsverk, helt immateriellt definierade eller 
till det yttre alldeles intetsägande gräsplättar.

I de äldsta kulturerna är det tydligt att det är na
turen i sig själv som är den stora helgedomen. Des
sa naturens helgedomar kunde bokstavligen bestå 
av luft eller som berget vara naturligt format, vil
ket naturligtvis skapar ett dilemma för arkeologin 
i den meningen att det innebär att det egentligen 
bara är ett mycket smalt segment av de forntida 
kultplatser som var i bruk som kan identifieras. Vi 
behöver avtryck av stolpar, resta stenar, ristningar 
eller människoben och artefakter som dessutom 
deponerats i atypiska lägen för att kunna identi
fiera lokaliseringen av den religiösa kulten. Detta 
självklara källkritiska dilemma skapar också avse
värda problem för vår möjlighet att som arkeologer 
identifiera kultmiljöernas ursprung och sociala/re
ligiösa tillkomstsammanhang. Vi kan i det arkeo
logiska materialet aldrig se de enskilda händelser, 
eller sociala sammanhang utvecklas som hos en 
grupp människor leder till behovet av att skapa en 
religiös plats. I arkeologiska studier och beskriv
ningar av kultmiljöer kan det därför ibland framstå

som om en specifik plats historia istället tagit sin 
början i det ögonblick då en anläggning med en 
avvikande identitet på tydligt vis har anlagts i en 
miljö. Men med tanke på vad vi vet om kultplatser 
i allmänhet, hur de uppstår, används och överges 
kan vi, när fysiska lämningar påträffas, med san
nolikhet också anta att dessa härrör från ett gan
ska framskridet stadium i det religiösa bruket av 
miljön. Orsakerna till en kultmiljös ”uppkomst” i 
ett människokollektivs allmänna kulturella med
vetande ligger i relativ kronologisk mening oftast 
förborgat i ett åtskilligt äldre tidsskede än det ma
nifesta bruket av platsen. Så bör det också ha för
hållit sig inom en miljö som Ryssgärdet.

Utan de massiva lämningar från mellersta 
bronsåldern som fanns uppe på kullarna vid Ryss
gärdet skulle man däremot sannolikt inte redan i 
undersökningsskedet ha låtit identifiera miljöns 
meningsinnehåll som i hög grad sakralt. De sen- 
neolitiska gravarna, keramiken på kullarna såväl 
som det tusentals år yngre sakrala ortnamnet 
Odenslunda hade för arkeologerna knappast räckt 
för att skapa den bild som man nu i denna mo
nografi låtit presentera av miljön. Platsen hade 
beskrivits på annat vis. Av detta kan man dra slut
satsen att det krävs ganska omfattande lämningar 
för att arkeologer skall låta definiera en plats som 
kultisk till sitt idéinnehåll.

Samtidigt skall då denna insikt om arkeologins 
begränsningar behöva ställas i förhållande till det 
faktum att de mest djupgående religiösa idéerna i 
världens religioner har varit helt immateriella. Vi 
kan därför vara övertygade om att de tydliga spår 
som kunde beläggas i kultmiljön på och invid de 
båda kullarna säger oss mycket lite om platsens 
ideologiska ursprungskontext. Vi får svårt att när
ma oss platsens ursprung som religiös idé. Vi kan 
endast skildra den form som denna idé tog sig i 
några olika och förmodligen ganska framskridna 
kronologiska sammanhang. Ser vi däremot när
mare på de karaktäristika som genom forsknings
historien ansetts prägla den religiösa kultens spe
ciella platser finner vi att miljön vid Ryssgärdet 
uppfyller de krav som i regel ställts på en miljö 
för att definieras just som kultisk till sitt menings
innehåll. Miljön uppvisar under sin brukningspe- 
riod många av de särdrag som är gemensamma
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för det som enligt religionens, antropologins och 
också psykologins forskare både anses utmärka a 
sacred space och människans sätt att uttrycka sina 
föreställningar om det Heliga (Eliade 1958; Brere- 
ton 1987; Oxtoby 1987; Rappaport 1999).

Av religionshistorien framgår också att det i kult- 
miljöer med tiden oftast kommer att utvecklas en 
specifik religiös arkitektur. Även om kultplatsens 
ursprung är helt immateriellt definierat eller i grun
den utgörs av ett av naturen format element så ten
derar dessa miljöer att över tid komma att bebyg
gas och användas på vis som blir väl synliga. Man 
kan påstå att den fysiska utvecklingen av religiösa 
kultplatser ofta uppvisar ett specifikt mönster. Ut
vecklingen vid Ryssgärdet passar väl in i ett sådant 
närmast lagbundet arkitektoniskt mönster, och det 
är också ett specifikt sådant mönster jag utifrån un
dersökningsresultaten försökt teckna ovan.

Många för religiösa kultplatser alldeles typiska 
ingredienser fanns i den uppländska miljön. Här 
finns den mycket avvikande naturbildningen och 
den upphöjda platsen. I en vattenkälla har man 
funnit en dolk. På de två bergens mycket begrän
sade krön har man låtit uppföra byggnader under 
bronsåldern. Upp mot dessa krön har processions- 
vägar anlagts. Längs vägarna fanns något så cen
tralt för dessa miljöers meningsinnehåll som gra
var och offer av olika karaktär. I byggnaderna har 
enligt den arkeologiska analysen hållits gästabud. 
Mycket kostbara ting hade deponerats i miljön. 
Kring bergen återfanns lägre belägen och profan 
bebyggelse. Denna låg dessutom lokaliserad i an
slutning till en större öppen plats. Nedanför bergen 
fanns också en äldre begravningsplats. I ett långt 
senare skede anläggs gravar i direkt anslutning till 
de åldriga byggnaderna på kullens krön - byggna
der som då kanske snarare var ruiner än hus. Går 
vi tusen år framåt i tid finner vi att hela miljön hel
gats åt den kanske mest centrala av de fornskan- 
dinaviska gudarna. Beskrivningen av den forntida 
utvecklingen i miljön vid Ryssgärdet kunde, när 
det kommer till sina beståndsdelar, ytligt sett fak
tiskt lika gärna ha använts för att beskriva någon 
av Medelhavsområdets antika kultplatser. Det är 
också lätt att inse att hela den nordiska bronsål- 
dersforskningen just nu låter sig starkt påverkas 
av den forskningsinriktning som menar att även

det i förhållande till östra Medelhavsregionen så 
geografiskt avlägsna skandinaviska området under 
bronsåldern påverkades av idéer från de Minoiska 
och Mykenska kultursfärerna. I den här reflektio- 
nen vill jag, snarare än att ansluta mig till dem som 
redan kommit, eller kommer att mena, att kult
platserna i Nordens mellersta bronsålder till form 
uppvisar tecken på yttre påverkan, peka på att den 
religiösa arkitektur som möter oss vid Ryssgärdet 
snarare omfattas av drag som är allmänt förekom
mande i världens kulturer när det gäller hur kult
platser utvecklas över tid i fysisk mening. Redan 
i en tidig redogörelse av spåren från Ryssgärdet 
anger arkeologerna att liknande lämningar med kult 
och samlingspunkter på högt belägna kullar finns från 
många kulturer, bland annat i de samtida kulturerna 
i Grekland och Centraleuropa (Eriksson & Amaya 
2005:85). Detta äger givetvis sin riktighet och är 
inget som kan kritiseras, men det kan vara av värde 
att betänka att den utveckling som kan beläggas 
vid Ryssgärdet speglar en situation som närmast 
är generell för kultplatser genom alla tider. Arkeo
logernas arkitektoniska jämförelser kunde alltså 
lika gärna ha hämtats från helt andra områden och 
kulturella kontexter än antikens Grekland. För att 
inte förenkla våra tolkningar kring hur religiösa 
idéer spreds under forntiden är det väsentligt att 
också se att samma arkitektoniska mönster fanns i 
kultplatser även i andra områden under perioden. 
Den religiösa arkitektur som möter oss i Ryssgär
det under framförallt bronsåldern blir snarare en 
mätare på hur människan nästan på ett lagbundet 
mönsterbildande vis över tid utvecklar den fysiska 
organisationen av sådana platser som redan under 
lång tid intagit en central plats i föreställningsvärl
den. Varje specifik utformning av The center of the 
world kan bäst förklaras utifrån en analys av det 
samhälles historia och utveckling som definierat 
platsens egenskaper.

Under det senaste decenniet har som redan 
nämnts teorier om att det nordeuropeiska brons- 
ålderssamhället på ett mycket direkt vis påver
kades av det östra Medelhavsområdets bronsål- 
derskulturer fått stort genomslag i den nordiska 
arkeologiska forskningen. Andrew Sherratt och 
Kristian Kristiansen har presenterat flera argu
ment för att det nordiska bronsålderssamhällets
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specifika utveckling bland annat kan betraktas 
som resultaten av mycket långtgående kontakter 
och en direkt överföring av idéer och föreställ
ningar som var centrala i samtida kulturer i östra 
Medelhavsområdet. Bronsålderns samhällsorgani
sation är i denna forskning ett hierarkiskt system 
där samhällsutvecklingen till delar blir synonym 
med en elit som utövar maktstrategier genom 
att organisera vittförgrenade utbytes- och han- 
delsnätverk. Särskilt har kontaktytorna med den 
Mykenska samt Minoiska kulturen understru
kits i forskningen (se bland annat Sherratt 1993; 
Kristiansen 1998; Kristiansen & Larsson 2005). 
Forskningslinjen har fått stort genomslag på bred 
europeisk nivå. I hypoteserna om kulturpåverkan 
och idéöverföring återkommer flera ekon av argu
ment som åberopades redan av Oscar Montelius 
för 100 år sedan. Liksom då betraktas spridningen 
av föremålskultur och idéer från den Minoiska 
och Mykenska bronsålderns värld som en väsent
lig faktor för, och förklaring till, hur det nordeu
ropeiska bronsålderssamhället kom att utvecklas i 
strukturell mening (jfr. Montelius 1900, 1905 och 
1909, Sjögren 2005). Spridningen av idéer från öst
ra Medelhavet används som förklaringsmodell för 
hur institutioner formerades och traditioner ska
pades också inom det nordeuropeiska och nordiska 
området under perioden. I den antika Medelhavs- 
världens kulturer ryms enligt forskningen närmast 
en prototyp för hur samhällen formerades under 
perioden. Det prestigefyllda gåvoutbytet och den 
vittförgrenade handeln ledde till att i stort sett hela 
den dåtida europeiska kontinenten också kom att 
utveckla en likartad idévärld och samhällstruktur.

Kritiken av de långtgående hypoteserna om 
direkta influenser och idéöverföring har inte hel
ler låtit vänta på sig, och inte oväntat är den mest 
stringent uttalad av antikvetenskapligt skolade 
forskare (se bland annat Nordqvist 2006 och där 
angiven litteratur). Invändningarna har främst 
riktat in sig på att nordiska arkeologer använder 
de antika källorna på ett förenklande samt ibland 
kronologiskt missvisande sätt (Nordqvist 2006; 
Sjögren 2006 & Winter 2006). Man menar sam
tidigt att skandinaviska arkeologer har en tendens 
till att bruka de antika källorna på ett kronologiskt 
vårdslöst vis för att söka underbygga långtgående

teorier om att det existerat en för mycket stora de
lar av det europeiska området gemensam bronsål- 
derskultur. Man påpekar att de ikonografiska lik
heter som uppträder hos enskilda artefakter inom 
de båda regionerna inte kan tas som intäkt för 
alltför långtgående tolkningar om kontakternas 
art. Kritikerna av idén om en gemensam europeisk 
bronsålder menar också att de skandinaviska ar
keologerna förbiser de kronologiska omtolkningar 
som under senare år gjorts av de antika källor som 
de åberopar som stöd för sina hypoteser.

Frågan om hur man betraktar religiösa/sociala 
idéers spridning under bronsåldern är av vikt ock
så för förståelsen av de orsaker som ledde till att 
kulthusen kom att uppföras under den mellersta 
delen av epoken på det vis som skedde vid Ryss
gärdet. Organisationen av platsen företer, när det 
kommer till sina beståndsdelar, många likheter 
med mycket avlägsna samtida miljöer. Skulle man 
till exempel kunna tolka organisationen av hela 
kultmiljön vid Ryssgärdet som ett resultat av att 
det inom det skandinaviska bronsålderssamhället 
förekommit en mycket långtgående religiös ack- 
ulturation? Kan det ha förekommit en påverkan 
från andra europeiska områden som varit så stark 
att den lett till att man långt upp i Norden valt att 
manifestera det Heliga i landskapet genom att an
vända en religiös arkitektur som påminde om hur 
man i dessa geografiskt mycket avlägsna samman
hang manifesterade det religiösa i landskapet. Sett 
ur ett yttre perspektiv kan organisationen av kult
miljön vid Ryssgärdet under mellersta bronsålder 
på flera vis sägas påminna om hur den religiösa 
platsen fysiskt organiserades också i antikens sam
hällen. Men om vi skulle tolka dessa likheter som 
ett resultat av yttre påverkan från dessa kulturer 
måste vi också ställa oss frågan om varför vi tycker 
att det förhåller sig på det viset.

När jag i det föregående kapitlet beskrev hur 
jag menar att den religiösa idén om platsen kan 
indelas i några olika kronologiska faser som var 
och en kännetecknades av en specifik religiös 
ideologi utgick jag ifrån att det var naturen i sig 
själv som utgjorde platsens ursprungliga religiösa 
meningsinnehåll. Det som möter oss i den fysiska 
utvecklingen av miljön vid Ryssgärdet är ett möns
ter som finns belagt i religioner världen över, och
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som skildrar hur en religiös ordning hela tiden 
modifieras utifrån samhällets under olika epoker 
skiftande sociala och ideologiska behov. Kulthu- 
sen som uppförs på kullarna blir med ett sådant 
synsätt ett på flera vis åskådliggörande exempel på 
hur människan utifrån olika behov bättrar på den 
religiösa miljön och på så vis i slutändan tillskan
sar sig makt, både över skapelsen och över olika 
sociala sammanhang. Utan den speciella karaktär 
som naturen försett denna miljö med skulle vi san
nolikt aldrig ha funnit att bosättningen över tid 
organiserats på det specifika vis som skedde. Utan 
att det redan existerat föreställningar om kullarnas 
sakrala meningsinnehåll hade miljön knappast ut
vecklats på det vis som skedde under bronsåldern.

Vid ett första påseende kan det nästan te sig som 
om all kultisk aktivitet på platsen i stort sett kan 
knytas till bronsålderns kontext. I detta specifika 
uppländska sammanhang menar jag att flera argu
ment däremot talar för att orsakerna till att det un
der mellersta bronsålder överhuvudtaget uppförts 
kulthus på kullarna sannolikt både låg inneslutna 
i föreställningar som härrörde från äldre perioder 
och i bronsålderspopulationens föreställningar 
om detta förflutna. Genom att ställa fyndmateria
let från kullarna i relation till den mer generella 
kunskapen om hur kultplatser utvecklades i den 
skandinaviska förhistorien, från ett utövande som 
i neolitisk tid främst företogs i naturliga miljöer, 
till en allt mer utvecklat manifest tradition där 
allt från torn till hus uppförts, får vi möjlighet att 
skildra ett förlopp som sträcker sig från ianspråk- 
tagandet av de två kullarna till dess att vi vet att 
området bär Odens namn i en helt annan och all
deles väsensskild vikingatida samhällskontext.

Jag menar alltså att det närmaste vi kan komma 
en förklaring till varför kulthusen uppförts på de 
båda kullarna under bronsåldern är att miljön all
tid definierats som ett heligt rum utav människor 
som levat här. De delar av platsens historia vi kan 
belägga genom fynd och beskriva blir med ett så
dant perspektiv bara fysiska exempel på hur män
niskor under olika perioder valt att manifestera 
Idén om det heliga i sitt eget landskapsrum (Eliade 
1958; Oxtoby 1987; Wikström 1993). Av denna 
reflektion har framgått att jag menar att utveck
lingen vid Ryssgärdet, när det kommer till frågan

om hur vi skall söka det ursprung som ledde till att 
platsen kom att användas på det vis som skedde, 
kan skildras på i huvudsak två vis. Utvecklingen av 
miljöns yttre organisation kan också den betraktas 
som en effekt av en idéspridning som ägde rum 
inom hela det nordeuropeiska området under lop
pet av period I - IV. Vi känner sedan länge till att 
det redan i äldre bronsåldern funnits kontaktytor 
mellan det nordiska området och Centraleuropa. 
Detta framgår av föremålskulturens spridning över 
kontinenten och genom att likartade traditioner 
belagts inom stora områden. Frågan är om också 
den specifika fysiska organisationen av en mycket 
nordligt belägen kultplats också kan betraktas som 
ett resultat av yttre påverkan. Säkerligen kommer 
någon forskare snart att använda den arkeologiska 
dokumentationen från kultplatsen vid Ryssgärdet 
som ett stöd för att också denna under bronsål
dern mycket perifera del av världen var en del av 
en ”gemensam kultur”. Att påstå att det inte för
hållit sig på så vis har inte varit denna reflektions 
målsättning. Det jag velat påvisa är att det också 
finns argument som talar för att människans sätt 
att på fysiskt vis organisera det Heliga i sin tillvaro 
också kan beskrivas på helt annat vis än som ett 
resultat av överförande av traditioner. Antropolo
gerna Rappaport och Wallace skildrade hur orga
nisationen av platser som var centrala i ett sam
hälle alltid utvecklades på ett givet vis i relation till 
den sociala strukturens utveckling. Det existerade 
enligt Wallace närmast en lagbundenhet i hur en 
plats organiserades som ett direkt resultat av ett 
samhälles allt mer omfattande sociala komplexitet. 
För kunskapssociologerna Berger och Luckmann 
skulle det framstå som likaledes naturligt att en 
allt mer komplicerad verklighet krävde en allt mer 
komplicerad fysisk återgivning.

Att idén om att Ryssgärdet har ett ursprung som 
kan identifieras ned i senneolitikum kan tas som 
argument för att orsakerna till miljöns utform
ning i bronsåldern kan knappast haft att göra med 
överföring av religösa idéer från områden långt 
utanför Skandinavien. Snarare bör miljöns ut
formning under bronsåldern kunna betraktas som 
ett resultat av de under perioden förekommande 
föreställningarna om platsen och det förflutna.

Att idén om miljön vid Ryssgärdet får förändrad
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form och har ett tidsmässigt ursprung som åt
minstone kan identifieras ned i senneolitisk tid 
kan tolkas som att det knappast rört sig om någon 
överföring av ideologi och religiösa idéer områden 
långt utom Skandinavien. Snarare är miljöns ut
formning under olika perioder ett resultat av in
fluenser som varit koncentrerade kring de redan 
existerande föreställningarna om miljön, kring 
dess förflutna. Den långa kontinuitet som finns i 
bruket av kullarna, och av miljön i sin helhet, talar 
för att idéinnehållet till sin grundmening varit yt
terst stabilt genom epokerna. Vi möter inga dras
tiska förändringar i kultens lokalisering under

bronsåldern. Miljön används även i järnåldern. 
Förändringarna vi möter återfinns istället i ge
staltningen av idéerna. Här kan man argumentera 
för att de förändringar i kultens form som uppträ
der under bronsålder var en effekt av förändringar 
i samhället som inte främst varit religiöst definie
rade. Redan bakom byggnationen av husen på kul
larna i bronsålder kan vi ana hur religiösa idéer 
kommit att inbegripas i allt mer komplicerade so
ciala strategier. Människan tillskansar sig makten 
att använda idén om det Heliga på ett allt mer tyd
ligt vis och för att utveckla allt mer och mer poli
tiska och sociala särintressen. ■
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Mellan himmel och jord
En avslutande diskussion

Anna Östling, Thomas Eriksson, Eva Hjärthner-Holdar

H
ur sammanfattar man en plats som Ryss
gärdet? Materialet kan betraktas från 
många olika vinklar. Denna avslutande 
diskussion utgår från de fördjupningar som finns 

i volymen. Avsikten med denna avslutning är att 
ge en översiktlig bild av vad Ryssgärdet var för en 
plats. Förhoppningen är att de resultat som förmed
las i denna volym ska ligga till grund för nya frågor 
och nya diskussioner i forskningen.Vad missar man? 
Eller kanske snarare, vad missar man inte?

Kombinationen med de märkliga lämningarna 
på kullarna och de ”vanligare” nere på slätten 
samt det långa tidsspannet är unik. Lämningarna 
på kullarna är också ett tecken på ett hittills okänt 
fenomen i Sverige. Efter det att man identifierat 
dessa lämningar på Ryssgärdet visade det sig även 
finnas liknande lämningar på fler ställen. Som ex
empel kan här nämnas den lokal inom E4-projek- 
tet som går under benämningen Snåret (Björck & 
Larsson 2007). Inför den nya dragningen av E18 
Enköping - Sagån undersöks i skrivande stund en 
stor yta i Nibble, Tillinge sn utanför Enköping: 
Där finns lämningar som inte tidigare uppmärk
sammats, men som i mångt och mycket påminner 
om lämningarna i Ryssgärdet. Det som också har 
satt ljuset på Ryssgärdet är naturligtvis fyndma
terialet. Fynd av, bland mycket annat, ovanligt 
många och välbevarade ben- och bronsföremål, 
flintspetsar och inte minst guldringen har väckt 
stor uppmärksamhet. Det faktum att en av Sveri
ges nordligaste skeppsristningar låg i området har 
naturligtvis hjälpt till att öka intresset för platsen.

Sammantaget måste man säga att Ryssgärdet är 
ett komplex av lämningar som aldrig tidigare har 
undersökts i Mellansverige. Resultaten blir därför 
än mer viktiga. Här kan vi verkligen visa att kullar 
och höjder och kullar har varit viktiga för etable
ringen av bygden samt för att platsen blir betydel
sefull under en mycket lång tid. Kanske kan man 
också säga att det faktum att Odenslunda växer 
fram inte långt därifrån samt att man håller ting 
där faktiskt har sitt ursprung i att platsen mycket 
tidigt har haft en rituell eller religiös laddning. 
Upptäckten av de anmärkningsvärda lämningarna 
på kullarna kommer att vara viktig för upplägget 
av alla framtida bronsåldersundersökningar.

Idéer och målsättningar
De idéer och målsättningar som vi arkeologer dis
kuterade inför inledningen till undersökningen av 
Ryssgärdet konkretiserades i fyra satser:

• Att studera människan i rummet utifrån skil
da nivåer från boplatsens inre struktur till kul
turlandskapets uppbyggnad

• Att förstå människans nyttjande och uppfatt
ning av och i rummet, religiöst och socialt.

• Att förstå hur en ekonomisk och social struk
tur avspeglas inom lokalen. Finns det skillna
der i boplatsorganisationen över tid? Är det 
möjligt att utifrån Ryssgärdet belysa boplats
strukturer i ett långtidsperspektiv?
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• Att förstå en bakomliggande social organi
sation och sätta in Ryssgärdet i ett sannolikt 
större och ännu föga känt hierarkiskt sam
manhang.

Hur har vi lyckats med det? När man arbetar med 
ett material av den här omfattningen är det svårt 
att från början verkligen se vilka möjligheter ma
terialet rymmer. Målformuleringarna ovan kan 
ses som en ingång till de fynd vi gjorde, ett raster 
som vi försökte lägga över fyndmängden för att 
alls kunna tolka alla keramikskärvor och benbitar, 
stolphål och skärvstenshögar. Men målet är trots 
allt ny kunskap och rastret riskerar alltid att be
gränsa synfältet. Har vi alls lyckats urskilja något 
som berikar arkeologin? När det gäller undersök
ningen av Ryssgärdet vågar vi säga att anläggning
arna och fynden har varit och är av sådan art att 
de tagit över och korrigerat våra eventuella förut
fattade meningar och därigenom givit oss ny kun
skap om framför allt bronsåldern i Uppland.

Vi som forskare styrs av våra egna erfarenheter 
och specialintressen. Vi hoppas, naturligtvis, att ock
så andra forskare, med andra infallsvinklar, ska ta sig 
an materialet från Ryssgärdet och leda forskningen 
vidare. Själva har vi försökt att utifrån de övergri
pande frågeställningarna behandla de olika funktio
ner och uttryck som finns representerade inom Ryss
gärdet och tolka dessa till en möjlig helhet.

Vad har vi hittat som vi anser berikar forskning
en och kunskapen om bronsåldern?

Som redan nämnts är upptäckten av lämning
arna uppe på kullarna av sådan art att de bör bli av 
stor vikt för den framtida bronsåldersforskningen 
och Ryssgärdet kommer att vara en plats som man 
kommer att referera till i många olika samman
hang. Inte lika omfattande som Apalle i Yttergrans 
sn mellan Enköping och Bålsta men av en helt an
norlunda karaktär.

Vi tycker oss i Ryssgärdet kunna urskilja menings
sammanhang såväl synkront i bronsåldersmiljön 
som diakront över tiden mellan neolitisk tid och 
framåt då boplatsen i Ryssgärdet befann sig i ett 
livaktigt och till stor del expansivt skede. Studiet 
har varit inriktat på människans verksamhet på bo
platsen och i kulturlandskapet och har på ett hö
gre plan lett till insikter om hur bosättningar eta

bleras. Boplatsen Ryssgärdet etablerades intill det 
neolitiska linjegravfältet nedanför de två kullarna 
där det senare funnits under en lång tid fortsatt och 
successivt utvecklad verksamhet av i första hand 
sakral rituell karaktär. Under järnåldern förefaller 
fokus flyttas men kullarna fortsatte ännu en tid att 
användas som gravplats, sannolikt av tradition för
knippade med kosmologiska och eskatologiska fö
reställningar. Till slut tynar dock bebyggelsen bort 
och växer sig i stället stark längre österut, vid det 
som blir Odenslunda.

I Ryssgärdet har vi funnit en ny förståelse av män
niskans utnyttjande av rummet religiöst och socialt 
och det är kanske den allra viktigaste lärdomen. Plat
sens uppdelning med bebyggelse nedanför kullarna, 
på terrass och kullar samt inte minst kulturlagret på 
östra kullen har gåttatt tolka kanske främst genom 
den kontextuella ”läsningen” av keramiklämningar
nas spridning. En annan viktig lärdom som hänger 
samman med detta är att den ekonomiska och soci
ala strukturen i ett långt perspektiv tycks vara starkt 
knuten till de religiösa uppfattningarna. Ryssg. re
presenterar sannolikt ett samhälle som inte gjorde 
samma uppdelning mellan sakralt och profant som 
vår tid och kultur

Nedan skall vi försöka diskutera resultaten och 
försöka ge vår bild av lämningarna, dess plats i ett 
geografiskt, socialt och rituellt landskap.

Upplands slätter steg ur havet
Det nuvarande Uppland är ett av Sveriges yngsta 
landskap. Under större delen av stenåldern var 
Ryssgärdet en del av havsbottnen, men under 
mellanneolitikum hade landet stigit så att de mo- 
räntäckta höjdpartierna öster om undersökningen 
hade börjat titta upp som skär och öar. De första 
säljägarna slog sig ner på en av öarna ca 2 900 - 
2 600 f.Kr. Ön låg då i innerskärgården, vid en 
större fjärd som band samman Enköpingsområdet 
med Tierpsområdet. Denna sälfångststation låg 
vid Brännpussen, ca 900 meter söder om Ryss
gärdet. Med fortsatt landhöjning under senneo- 
litikum torrlädes kullarna och slätten runt Ryss
gärdet och under SNi och 2 fick platsen en bofast 
befolkning som livnärde sig på åkerbruk och bo
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skapsskötsel. Landskapsbilden var då en slätt med 
de två kullarna som utlöpare av ett moränområde 
norröver. Människor sökte sig troligen till platsen 
eftersom den ligger skyddad men kanske också för 
att kullarna ingick i en föreställningsvärld där berg 
och kullar hade en laddning av det särskildas bety
delse. (Fagerlund & Scheutz 2006).

Uppsalaslättens flacka natur gjorde det naturligt 
att fästa uppmärksamhet vid minsta avvikelse, kullar 
och höjder måste ha setts som markörer och riktmär
ken i landskapet, till skillnad från andra, mer kupe
rade landskap. Ovanliga inslag i naturen har, genom 
årtusenden, gärna uppfattats som särskilt betydelse
bärande och de två kullarna vid Ryssgärdet har med 
stor säkerhet tilldragit sig nybyggares uppmärksam
het. Flera senneolitiska boplatser etableras i närom
rådet, samtidigt som en permanent bebyggelse växte 
fram på Ryssgärdet (Fagerlund & Scheutz 2006).

En av de mest anmärkningsvärda upptäckterna är 
att det vid denna tid anlades ett gravfält på lerslät
ten, där de döda läggs i rader längs med linjer som 
pekar mot soluppgången vid midsommarsolstån
det vilket kan tyda på eskatologiska föreställningar 
kring solens gång på himlavalvet. Denna typ av 
gravfält är hittills okända i Mellansverige. Annars 
tyder mycket på att gravskicket under denna period 
varit mycket varierat. Hittills har man ansett att 
hällkistan dominerat gravmaterialet i Mellansve
rige. Vi hade innan undersökningen inte alls väntat 
oss detta, vilket ledde till att gravarna undersöktes 
som gropar och inte gravar. Detta är ett exempel på 
att det är farligt att luta sig mot gamla ”etablerade” 
sanningar. Gravskickens olika utformning och dess 
betydelser diskuteras senast t.ex. i Vägar till Vaet- 
land (Artursson 2007), fokus ligger där på det syd- 
skandinaviska materialet, men diskussionen är in
tressant även för uppsvenska förhållanden. De två 
raderna gravar kan antyda att det fanns två gårdar 
i bosättningen (se Artelius denna volym, Eriksson 
denna volym). Makrofossil från gravarna visar att 
man odlade olika typer av veten och nakenkorn (se 
Ranheden denna volym). Benfynd från gravarna vi
sar att man haft större husdjur som kan ha varit häst 
eller nötboskap. Övriga benfynd visar att man också 
haft hund, får och getter. Man har med all sannolik
het under SN2 eller möjligen bronsålderns period 1 
börjat bygga några mesulahus på slätten i Ryssgär-
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det. Rent typologiskt är det vanskligt att datera fö
remål och anläggningar från den här tiden eftersom 
det i stort sett enbart är bronserna som skiljer sig år 
i de båda perioderna. Däremot påträffades keramik 
och flintdolksfragment intill mesulahusen 15 och 
23 som visar att de verkligen hör hemma i den här 
perioden. Det saknas, tyvärr en keramiktypologi i 
Mellansverige och drag som vanligtvis förknippas 
med stridsyxekeramik lever här kvar långt in i sen- 
neolitikum. Hur man än resonerar är det tydligt att 
en permanent boplats etablerats vid Ryssgärdet vid 
den här tiden. Man har också börjat använda kul
larna för stenhantverk och vissa keramikfynd från 
västra sidan styrker den uppfattningen.

I stort sett, om än inte i sin helhet, finns det en 
lägeskontinuitet mellan denna boplats och huvud
fasen av den senare boplatsen i Ryssgärdet. Den 
totala fornlämningsbilden med lösfynd av skaft- 
hålsyxor, dolkdepåer tillsammans med utredning
ens konstaterande att boplatsen fortsätter längs 
stora delar av västra dalsidan talar för en bebyg
gelsekontinuitet i området.

Att det finns en bebyggelsekontinuitet mellan 
senneolitikum, eller till och med från yngre delen 
av stridsyxekulturen, och bronsåldern är ett van
ligt fenomen i de uppländska centralbygderna.

Under neolitisk tid var troligen själva naturen, 
kullarna i sig sedda som heliga eller platser för mö
ten med gudar. Som gravfältets orientering mot 
sommarsolståndet visar har man haft kosmologis
ka (jfr. Kaul 1998) föreställningar med anknytning 
till solkult. Kanske kan man, som Artelius skriver 
i sin artikel, anta att gravarna har haft en relation 
till kullarna vid denna tid och att detta påverkat 
platsens identitet och utformning även senare un
der bronsåldern. Människan tar ställning till det 
äldre kultur- och naturlandskapet som successivt 
gestaltats av tidigare generationer och som kon
kretiserats genom berättelser, berättelser som levt 
kvar genom århundradena och som givit platsen 
dess laddning. Det faktum att kullarna och grav
fältet finns kvar binder gamla och nya berättelser 
och bevarar minnet av platsens betydelse.

I en välformulerad syntes om ett gravfält i An- 
nelöv i västra Skåne skriver Caroline Arcini och 
Fredrik Svanberg:
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”Grav och kultplatser tycks ha varit en verklig 
nyckelpunkt för organisationen av landskapet - 
ett nav kring vilket aktivitetsmonster och struk
turering av miljön snurrade. Den var placerad 
i en knutpunkt där olika gränser och aktivitetsy- 
tor möttes. Det är rimligt att anta både att plat
sen för anläggandet av gravmiljön valdes ut just 
på grund av denna karaktär samt att gravplat
sen, då den väl låg där, bidrog till att låsa denna 
struktur i det fortsatta bruket av och synen på 
det lokala landskapet”

Arein i & Svanberg 2005.

Det är precis den känslan man får från Ryssgär
det. Och med stor sannolikhet har kultplatserna 
uppe på kullarna varit ett sådant nav eller nyck
elpunkt. De som bodde nedanför kan ha kommit 
dit på grund av aktiviteterna däruppe. De levde 
i skuggan av, eller upplysta av aktiviteterna och 
byggnaderna på kullarna, och gjorde så i genera
tioner för, som Magnus Andersson skriver:

Betydelsefulla traditioner avsätter spår i land
skapet och i den materiella kulturen eftersom 
bevarande av den sociala ordningen måste be
fästas genom upprepande sociala handlingar och 
ritualer. Innebörden i seder och bruk överförs 
till efterföljande generationer genom bebyggelse, 
sociala relationer och ritualer”

Andersson 2003: 311.

Även pollendiagrammen från Långsjön visar ett 
kontinuerligt markutnyttjande från denna tid, 
då lerslätterna togs i bruk av de första egentliga 
bönderna.

Under bronsåldern sker huvuddelen av aktivite
terna på Ryssgärdet. Genom vedartssammansätt- 
ningen i makro- och kolprov vet vi att landskapet 
dominerades av hagmarker och ädellövsskog. Får 
och getter har betat i det öppna landskapet, grisar 
har bökat i ekdungarna och vissa delar av områdena 
mellan husen kan ha använts som åkermark. Plat
sen ingår nu i en bronsåldersbygd i Vendelåns dal
gång. I denna bygd har bosättningarna, precis som i 
Ryssgärdet, legat i gränslandet mellan moränområ
den och lerslätter. Trots alla tänkbara felkällor kan 
man anta att bygden varit relativt tätt befolkad.

De båda kullarna i Ryssgärdet var mycket iögo
nenfallande i landskapet och man har genom en 
massiv arbetsinsats gjort dem än mer imponeran
de. De var viktiga för människorna vid Ryssgärdet 
redan under senneolitikum, men under bronsål
dern tycks det som om det inte längre är kullarna 
i sig själva, d.v.s. naturformationen som utgör det 
religiösa innehållet. Man börjar istället utveckla 
den fysiska miljön genom att t.ex. modifiera eller 
förstärka kullarna, vilket utgår ifrån samhällets be
hov att manifestera den rådande ideologin. Tore 
Artelius beskriver detta på ett övertygande sätt i sin 
artikel. På krönen av de båda kullarna har man röjt 
stora mängder med sten för att få aktivitetsytor. 
Det är nu som husbyggandet på kullarna börjar ta 
fart. Det tidigaste byggs på den västra kullen och 
är ett ca to meter långt mesulahus. Det kan också 
vara senneolitiskt. Här finns också kokgropar och 
fortsatt stenhantverk. Aktiviteterna på den västra 
kullen tycks senare ha ändrat karaktär och i första 
hand ha använts som begravningsplats. När gravar
na börjar anläggas på den västra kullen får istället 
den östra kullen en byggnad. Denna byggnad fram
trädde vid undersökningen i form av för perioden 
enorma stolphål, som måste ha burit upp en monu
mental byggnad. Den var till ytan inte så stor, men 
som Karlenby skriver i sin artikel, kan de ha burit 
upp vad som närmast kan likna vid en tornliknande 
byggnad. I alla fall indikerar stolphålens dimension 
att huset har burits upp av mycket kraftiga stolpar 
och man kan bara spekulera i hur denna byggnad 
har sett ut. Har den haft flera våningar? Utbyggna
der? Om detta har varit en tornliknande byggnad 
kan den ha haft flera syften: ett religiöst, där strä
van har varit att vara så nära gudarna som möjligt, 
ett annat att manifestera makt både utåt och inåt. 
Trots annan datering kan möjligen kulthuset från 
Uppåkra i Skåne ge indikationer om hur en sådan 
byggnad kan ha varit konstruerad (Larsson 2006). 
Ett par brasklappar: hus pb har troligen inte varit 
ett torn. Därtill är stolphålen alltför klena. Kultur
huset i Uppåkra är en treskeppig byggnad till skill
nad från ”vårt” hus. Tillsammans med de artefakter 
och de kulturlager som hittats vid huset utgör kul
len en unik miljö. De stratigrafiska förhållandena 
är komplicerade och svårtolkade. Men materialet i 
byggnaden, säden, keramiken och huset frammanar
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Period Tid Ryssgärdet Onslundaområdet Tenstatrakten
MN A 3300-2700 Havsbotten Första skären stiger upp. Första skären stiger upp

MN B 2700-2300 f.Kr. Havsbotten Gropkeramiska säljägare vid 
Brännpussen

Gropkeramiska säljägare 
vid Björklinge

SN1 2300-1959 f.Kr. Ryssgärdet stiger upp ur 
havet

Lösfynd av skafthålsyxor
Bränd hasselnöt vid Bränn
pussen

SN2 1950-1700 f.Kr. Linjegravfält
Bebyggelse?

Lösfynd av skafthålsyxor och 
dolkar.
Bebyggelse vid Forsa

Hällkistan vid Dragby

Ä bronsålder I 1700-1500 f.Kr. Bebyggelse Lösfynd av skafthålsyxor och 
dolkar
Bebyggelse vid Forsa

Hällkistan vid Dragby

Ä bronsålder II 1500-1300 f.Kr. Bebyggelse
Tutulus
Kranium i gropsystem

Lösfynd av skafthålsyxor 
Bebyggelse vid Forsa

Hällkistan vid Dragby

Ä bronsålder III 1300-1100 f.Kr. Tyngdpunkten av bebyggel
sen samt kulthus. 
Skärvstenshögar.

Lösfynd av skafthålsyxor 
Bebyggelse vid Forsa
Högen vid Forsa
Fynd av bronslans vid Järsta

Hällkistan vid Dragby och 
gravfält som forsätter in i 
järnålder

Y bronsålder IV 1100-900 f.Kr. Tyngdpunkten av bebyggel
sen samt kulthus. 
Skärvstenshögar+A802. 
Enstaka brända ben.

Lösfynd av skafthålsyxor Vapendepån vid Lena

Y bronsålder V 900-750 f.Kr. Skärvstenhögen A802.
Gravar.
Bebyggelse?

Lösfynd av holkyxor vid Säby 
och Björkgrind

Y bronsålder VI 750-500 f.Kr. Bebyggelse?
Kokgropar och skärvstensflak 
Grav

Kokgropar vid Brännpussen Gravfältet vid prästgården 
i Björklinge anläggs

Figur 271. Översikt över vad som har hänt utifrån de arkeologiska undersökningarna vid Ryssgärdet och i omgiv
ningen (se även figur 272).
Figure 271. View over what has happened on the basis ofthe archaeological excavations at Ryssgärdet (see also 
figure 272).

en bild av en byggnad där gemensamma måltider 
har ägt rum. Servisen som fanns i huset och andra 
keramikfynd indikerar att det rör sig om kollektiva 
måltider eller fester där ätandet och drickandet 
har anvämts för att skapa sociala band, utföra riter 
kopplade till livets och årets högtider, arbete och 
mycket annat. Redan ganska tidigt under under
sökningen kunde vi konstatera att kullarnas södra 
sluttningar var rensade från sten, så att det såg ut 
som processionsvägar upp till krönet på kullarna. 
Vid den östra kullens processionsväg fanns en platå 
och där låg ett hus som skulle kunna kopplas till 
samma miljö. Ett hus som kanske har haft en sär
skild funktion i den sammansatta miljön.

arkeologi E4 Uppland - studier • volym 5

För vem eller vilka var då platsen avsedd? Vilka 
bebodde området? Hade de som bodde där en 
särskild anknytning till husen på kullarna och de 
religiösa riterna? Två gårdar finns nere på slätten 
samt ett hus på platån nedanför den östra kullen. 
Invånarna i gården på platån kan ha fungerat som 
väktare över platsen, men de kan också ha haft en 
aktiv roll i den religiösa riten.

Nere på slätten ligger som sagt ett antal hus. Där 
ligger också ett tre skärvstenhögar och ett antal 
skävstensflak, samt ett antal härdar och kokgro
par. Skärvstenshögar anses ofta indikera boplats
miljöer men vid Forsa strax söder om Ryssgärdet 
undersöktes en boplats från senneolitikum och
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Period Tid Ryssgärdet Onslundaområdet Tenstatrakten
Äldre
förromersk JÅ

500-150 f.Kr. Enstaka härdar, grav. Gravfält vid Forsa
Kokgropar vid Brännpussen

Depåfynd av halsringar 
vid Bräcksta

Yngre
förromersk JÅ

150 f.Kr.-O Gravfält vid Forsa
Kokgropar vid Brännpussen

Lösfynd av skära vid
Järsta

Ä romersk JÅ 0-180 e.Kr. Gravfält vid Forsa Gödåkersgravfältet

Y romersk JÅ 180-400 e.Kr. Hus 10 och RAÄ 116.
Hus 17?

Gödåkersgravfältet 
Skuttungeg raven

Folkvandringstid 400-550 e.Kr. Likarmat spänne. Gödåkersgravfältet

Vendeltid 550-800 e.Kr. Lösfynd av ormspänne

Vikingatid 800-1050 e.Kr. Gropar vid RAÄ 116 samt 
lösfynd av isbroddar

Gravfält vid bytomten Höggravfält vid Lena 
kyrka

Tidig medeltid 1050-1 250 e.Kr. Runstenar vid Flotä Runstenar

Högmedeltid 1250-1389 e.Kr. 1302 omnämns Odinslunde 
som Norundas tingsplats

Tensta kyrka
Lagmannen Birger 
Pettersson äger mark i 
socknen
Salsta slott anläggs

Senmedeltid/
Unionstid

1389-1521 e.Kr. Tingsplats vid Onslunda Kyrkmålningar i Tensta av 
Johannes Rosenrod 1437

Efterreformato- 
risk tid

1521- Torpet på karta år 1739 Tingsplats vid Onslunda 
Onslunda består enligt 1541 
års jordebok av 2 skattehem
man, 3 skatteutjordar och 1 
kyrkohemman.

Salsta slott, Vattholma 
bruk

Figur 272. Översikt över vad som har hänt utifrån de arkeologiska undersökningarna vid Ryssgärdet och i omgiv
ningen.
Figure 272. View over what has happened pn the basis ofthe arcaeological excavations at Ryssgärdet.

äldsta bronsålder utan att någon slcärvstenshög 
var känd i direkt anslutning Vid Ryssgärdet var 
en skärvstenhög känd innan undersökningen ef
ter undersökningen hade antalet ökat med 700 %. 
Det är alltså vanskligt att göra generella bedöm
ningar utifrån den kända fornlämningsbilden. 
Alla skärvstenshögar är inte alls bebyggelseindike- 
rande, utan kan vara resultat av andra aktiviteter 
eller vara gravar (se Amaya; Lindfors & Eriksson; 
Kaliff denna volym). Annars ligger skärvstenshö
gar na i olika koncentrationer vid t.ex. Jär sta, Gry
ta, Bräcksta, Tuna. Mellan dessa är det bara 1-2 
km, det vill säga nästan lika tätt som det är mellan 
gårdarna under historisk tid.

Under arbetet har det talats om att de rituella 
aktiviteterna har skett uppe på kullarna. Det är 
förvisso så, men det har även förekommit rituella 
aktiviteter nere på slätten. Skärvstenshögarna, inte

minst A802 med sin komplicerade uppbyggnad, 
tyder på detta. Skalltaket indikerar också att riter 
har utförts på slätten. Man kan också fråga sig vad 
den lilla miniatyryxan representerar. Kanske kan 
de olika rituella uttrycken på kullarna och på slät
ten ha att göra med olika komplexitetsnivåer av 
riter och kulter (se nedan). Skalltaket hade tillhört 
en man och har kopplats ihop med rituella hand
lingar. Som Amaya skriver i sin artikel kan man 
ha sett gropen där benet placerades som en plats 
där ett förbund mellan människor och jord fanns 
och deponeringen av människoben kan ha varit 
ett sätt att dyrka sina förfäder eller själva platsen. 
Man kan också ha sett deponeringen som ett sätt 
att överföra den dödes kraft till jorden och växtlig
heten (Kaliff ip97:75ff, 2007; samt denna volym). 
I det här fallet verkar pannbenet ha tillhört den 
äldsta fasen av systemet och kan tyda på att den
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gropen var den första som grävdes i området. På 
det här sättet har man försökt skapa en länk till 
platsen genom deponeringen.

Det finns olika lämningar på Ryssgärdet som 
antyder kultutövning eller rituella aktiviteter. 
Man kan dock ana att dessa uttryck har utövats 
på olika nivåer. Man kan göra ett försök att skilja 
olika typer av kultutövning. Den tyske forskaren 
Behm Blancke har presenterat olika modeller för 
hierarkier av kultplatser utifrån arkeologiska och 
skriftliga källor. Han har utgått från flera källor i 
Tyskland. Han har gjort olika modeller för kult
platser och rangordnat dem utifrån ett perspektiv 
där nivåerna stam, ätt och familj bestämmer rang
en (Behm-Blanke 2003:85ff.).

Han skiljer främst på den kollektiva kulten som 
utförs i samband med olika kultmåltider på en 
stam- eller ättnivå och den privata kulten som ut
förs på familj enivå vid olika naturhelgedomar. Man 
kan tänka sig att till exempel skålgropslokalerna, 
hällristningen och gropen med obrända svinben är 
lämningar som tillhör den ”mindre” av dessa kate
gorier, den privata eller lokala kulten. Sannolikt har 
de medverkande tillhört det eller de lokala hushål
len. Landskaps- och ägomässigt har antagligen des
sa aktiviteter skett inom det egna territoriet även 
om exempelvis hällristningen har legat inom en del 
av landskapet där de centrala inägorna sannolikt 
övergick i allmänna strandängar ned mot dalgång
en och havet en sådan tolkning skulle kunna göras

Exempel: Mindre depåoffer, husoffer 
h mindre hällristningslokaler

Privatkult på familjenivå 
inom bebyggelseenheten

LOKAL KULTPLATS

Exempel: Mindre depåoffer, husoffer 
h mindre hällristningslokaler

Privatkult på familjenivå 
inom bebyggelseenheten

LOKAL KULTPLATS

Exempel: Mindre depåoffer, husoffer 
h mindre hällristningslokaler

Privatkult på familjenivå 
inom bebyggelseenheten

LOKAL KULTPLATS

Exempel: Större depåoffer, kulmus 
ocmstora hällristningslokaler

Kollektiva riter på ättnivå 
inom mindre delområde

KULTPLATS

Exempel: Större depåoffer, kulthus 
oc™stora hällristningslokaler

Kollektiva riter på ättnivå 
inom mindre delområde

KULTPLATS

Kollektiva riter på stamnivå på 
strategiskt belägna platser

CENTRAL KULTPLATS

Exempel: Håga med husgravar

Figur 273. Modell över kultplatser under mellersta bronsåldern sett i ett hierarkiskt perspektiv. Även den högra 
”Kultplatsen ”ska ha en underliggande koppling till lokala, mer privata kultplatser (illustration: Thomas Eriksson).

Figure 273. Model over the cult places during the Bronze Age in a hierarchic perspective.
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Figur 274 .En tolkning av husen vidden östra kullen. Huset är typografiskt sett yngre, men fyndmaterial och ^-date- 
ring tyder på att det är samtida medhus 9 på krönet (illustration: Maria Ytterberg, bakgrundsfoto: Philip von Krusen- 
stierna, Videobolaget).

Figure 274. One interpretation of the houses on the eastern hill (illustration: Maria Ytterberg).

med utgångspunkten i Hauptman-Wahlgren häll
ristningar i Norrköpingstrakten (2002).

De båda kullarna i norr har troligen haft en mer 
kollektiv betydelse. De var mycket iögonfallande i 
landskapet och man har genom en massiv arbets
insats gjort dem än mer imponerande. På krönen 
av båda kullarna har man röjt stora mängder med 
sten för att få aktivitetsytor. På den västra kullen 
har man lagt upp stenarna i terrasseringar längs 
med östsidan och rösen och i stenrader på krönet. 
Även den östra kullens krön var helt stenröjd, men 
där hade stenarna lagts i små röjningsrösen på 
norrsidan och rullats ned på de västra och norra 
sidorna. Dessutom har man röjt undan sten för 
att göra en väg upp till krönet på den södra sidan. 
Detta vittnar om en stor arbetsinsats för att om
forma landskapet och för att markera sin närvaro

i det. Stora block på bägge krönen kan dessutom 
ha fungerat som altare eller scener vid kollektiva 
sammankomster. I dalgången mellan kullarna har 
man dessutom en koncentration av mycket stora 
kokgropar som skulle kunna vara de gropar där 
man har tillrätt maten för måltiderna på krönen. 
Några av kokgroparna och ett av skärvstensflaken 
låg dessutom intill en iögonfallande ansamling av 
mycket stora flyttblock med djupa sprickor emel
lan sig. Även här kan man anta att man har utnytt
jat iögonfallande landskapselement för att få en 
viss suggestiv stämning eller för att komma nära 
andra krafter i naturen (Bradley 2000).

Den något yngre skärvstenshögen A802 vid fo
ten av den östra kullen. Högen har klart rituella 
drag och den stenkista som låg vid den yttre kant
kedjans nordöstra del pekar mot solnedgången på
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Figur 275. Samma som ovan, fast från norr (illustration: Maria Ytterberg, bakgrundsfoto: Philip von Krusen- 
stierna, Videobolaget).
Figure 275. Same as Figure 274, but from the north (illustration: Maria Ytterberg).

midsommarafton (se Lindfors, Amaya & Eriks
son, denna volym). Precis som med radgravfältet 
finns här alltså inslag som kan tolkas som tecken 
på någon form av avancerad solkult. Det ska ock
så påpekas att siktlinjen mot solnedgången löper 
längs den lilla dalen och undviker de stora blocken 
vid skärvstensflaket och kullen i sig.

Tillsammans kan de olika komponenterna peka 
på en mer kollektivt utformad miljö och även kol
lektiva aktiviteter. Man kan med andra ord anta 
att de riter som skett här har skett i närvaro av en 
något större krets av människor än ett enskilt hus
håll, kanske har det varit en kultplats menat för ett 
större, regionalt uppsamlingsområde.

Tore Artelius har i sin artikel på ett övergripande 
plan redan gått igenom de nästan arketypiska fö
reställningarna om kullar i religion och ideologi.

Kullar och berg har i de flesta kulturer setts som en 
plats där människor och himmel möts. De närmas
te parallellerna till Ryssgärdets båda kullar finns i 
Centraleuropa där ett 100-tal platser finns kända 
med kullar eller berg där man har hittat mängder 
av brända ben, småbronser och keramik. Platserna 
som kallas ”Brandopferplätze” (brandofferplatser) 
ligger oftast på topografiskt anslående platser nära 
boplatser. Om man använder de centraleuropeiska 
tidsindelningarna kan de här platserna dateras från 
”Mittelbronzezeit” till romersk tid. Merparten 
verkar kunna dateras till motsvarande våra perio
der III till och med äldsta delen av förromersk järn
ålder, det vill säga samma tidsrymd som högarna 
på Ryssgärdet. På de enskilda platserna finns of
tast större stenblock som har tolkats som brandal
tare och som även är omgivna av stenkretsar ett
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Figur 27 6. Den östra kullen från norr, efter det att det stora hus 9 har brunnit ned (illustration: Maria Ytterberg, 
bakgrundsfoto: Philip von Krusenstierna, Videobolaget).
Figure 27 6. The eastern hill from the north, after house 9 burned down (illustration: Maria Ytterberg).

ämne som fördjupas av Kaliff i artikeln Skapelse 
och transformation i denna volym. På en mer de
taljerat plan finns flera likheter i keramikmateria
let med rabbiga och kärl samt polerade skålar som 
har använts i kultmåltider. Problemet med dessa 
sydtyska och centraleuropeiska paralleller är dock 
att undersökningarna är gjorda i äldre tid och att 
man inte har varit uppmärksam på anläggningar 
(Weiss 1997). Klart är att dessa brandofferplatser 
har många slående likheter vad gäller yttre mor
fologi, samtidighet och fyndsammansättning med 
Ryssgärdet, även om de sydliga platserna har för
hållandevis större fyndmängder med bl.a. välbeva- 
rade keramikkärl. Men denna skillnad går igen i 
alla fyndkontexter: bronsålder i Mellansverige är 
med få undantag fyndfattigare än på kontinenten. 
Dessutom finns i Uppland andra fynd som visar att 
man har haft kontakter under period IV-V med

Centraleuropa, bland annat vapendepån i Lång
sjön i Knutby med sitt antennsvärd av Tarquinia- 
typ (Thrane 1969:208; Ekholm 1921:50).

De modeller som har använts för att beskriva 
bronsålderssamhället inom den så kallade nord
iska bronsålder har oftast haft sin utgångspunkt 
i ett sydskandinaviskt perspektiv. Mellansverige 
har traditionellt setts som en randbygd dit influ
enserna har kommit från kulturens centrum i nu
varande Danmark, Nordtyskland och Skåne, och 
influenserna har kommit upp till Sverige med viss 
eftersläpning (t.ex. Baudou i960; Moberg 1941). 
Frågan är dock hur mycket av de danska förhål
landena som kan appliceras på den uppländska 
bronsåldern. Under 1900-talets första hälft dis
kuterades ofta om det sydskandinaviska samhället 
under äldre bronsålder var stratifierat eller om det 
var ett jämlikt samhälle. I dag ser i stället de fles-
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Figur 277. Högen vid Forsa, RAA 434, från sydöst. Centralt syns den röseliknande stensättningen som har klätt 
in den naturliga kullen. I mitten på anläggningen syns resterna av stenkistan och plundringsgropen. Primärgraven 
är daterad till ca 10 00 f.Kr. och är därmed samtida med bebyggelsen vid Ryssgärdet. Snett upp till vänster i bild syns 
ytterligare en mindrestensättning (foto-.Håkan Aspeborg).

Figure 277. The mound at Forsa, RAA 432, seen from the southeast. At the centre the cairn-like stone setting, 
which covered the natural hillock, can be seen. In the middle the feature are the remains ofthe stone cist and looter’s 
pit. The primary grave dates from around 1 0 0 0 BC, which makes it a contemporary ofthe Ryssgärdet settlement. In 
the upper left corner another smaller stone setting can be seen (photo: Håkan Aspeborg).

ta de så kallade högarnas folk som uttryck för en 
hövdingaklass i ett stratifierat samhälle. Bilden har 
dock ifrågasatts och i vilken grad man kan överfö
ra förhållandena i Jylland till de som finns i bland 
annat Skåne, där man ändå har rika gravhögar, 
men inte ett lika tydligt strata med primärgravar 
med svärd. Dessutom förefaller utvecklingen vara 
senare än i Danmark (Thedéen 2004:i27ff.). Om 
man sedan går till Mälardalen blir situationen yt
terligare komplicerat. Egentligen finns endast en 
säker stormannagrav med svärd undersökt från re
gionen och det är Hågahögen. Högen står i dags
läget ut som ett unikum i regionen, både genom

sin konstruktion och sitt fyndinnehåll med guld 
och vapen. De närmaste jämförbara parallellerna 
från yngre bronsålder finns i Lusehøj på Fyn och 
Seddin i Nordtyskland (Almgren 1905; Thrane 
1976). Hågahögen ligger bara 2 mil rakt söder om 
Ryssgärdet och har under mellersta bronsåldern 
legat vid den infartsväg som ledde upp mot de in
nersta vikarna vid Lena kyrka intill Ryssgärdet. 
Dateringsmässigt bör den gravlagde i högen vara 
samtida med den yngre fasen på Ryssgärdet, något 
som även de mycket snarlika dubbelknapparna 
som är funna på bägge platserna tyder klart på.

Sammanfattningsvis kan man alltså slå fast att
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Mälardalen inte kan analyseras eller karaktärise
ras på samma sätt som Sydskandinavien utifrån 
vapenfynd i gravar. Ytterst få undersökta gravar är 
att definiera som högstatusgravar. Man bör dock 
komma ihåg att gravar har plundrats både i då och 
i nutid. I Ryssgärdets närhet låg graven i Forsa 
som också undersöktes inför E/pbygget. Högen, 
som var delvis en påbättrad naturbildning, hade 
ett relativt imponerande yttre med en höjd på ca 
1,2 meter och 12 meters diameter. Vad den plund
rade primärgraven med en skelettbegravning ur
sprungligen hade innehållit går inte att avgöra, 
förutom att en dryckesskål fanns i den (Aspeborg 
& Appelgren 2005:22). Just dryckesskålen är in
tressant och är en artefakt som dyker upp även på 
östkullen i Ryssgärdet. Forsaskålen har en något 
mer accentuerad profil med mer konkav hals och 
kraftigare markerad skuldra än de på kullen och 
skulle kunna vara yngre, å andra sidan är typolo
gin och kronologin i Mellansverige ytterst bristfäl
lig men dateringar från högen visar att åtminstone 
brända ben från den var samtida med aktiviteter
na på östkullen (Aspeborg & Appelgren 2005:16; 
Eriksson 2005d:3i).

Det förefaller som om stora delar av platsens 
hantverk har varit knutna till området kring kul
larna. Det gäller flintsmidet på västkullen, ett 
smide som kan dateras till senneolitikum och/ 
eller äldre bronsålder. Där fanns både tecken på 
produktion och föremål som förefaller att vara 
oanvända (se Lindberg denna volym). Borrkärnor 
till skafthålsyxor visar också att framställning eller 
återanvändning av yxor har förekommit. I det sist
nämnda fallet skulle nya hål ha borrats i yxor som 
har gått av vid det gamla hålet (Lekberg 2002). På 
båda kullarna fanns dessutom lager med kalk och 
benmaterial som skulle kunna tyda på garvning av 
hudar. Slutligen påträffades skräpbrons, bronsfö
remål, deglar och gjutavfall som visar att man har 
gjutit brons på bägge kullarna. Analyser av me
tallen i dels de färdiga föremålen, dels smältorna, 
visar att flera av föremålen verkligen kan ha gju
tits på platsen. En tolkning av dessa indicier är att 
kullarna inte bara har fungerat som rituella plat
ser utan även som produktionscentra för speciella 
produkter. Med andra ord kullarna skulle kunna 
vara centra för en redistributiv ekonomi. I den

kulturantropologiska litteraturen finns influenser 
från ekonomen Karl Polanyis analyser av redistri
bution som anses tillhöra en släkt- eller ättbaserad 
organisation med hövdingar som har kontrollerat 
råvaror och delat ut dessa och produkterna enligt 
olika system till de sina (Polanyi 1968).

En sak som måste sägas, som ofta försvinner i 
arkeologiska texter är att alla platser som vi un
dersöker har innehållit liv. I vår jakt efter att för
stå hur människornas liv och vardag har sett ut 
fastnar vi i resonemang om huslängder, keramik
tillverkning, gravformer och annat. Det är inte 
konstigt alls eftersom det är dessa spår vi har att 
utgå ifrån. På alla de platser vi undersöker har det 
skrattats och lekts, det har bråkats och gråtits, folk 
har arbetat hårt, men också säkert haft tillfälle för 
vila och skratt, folk har förenat sig och skilj t sig 
vilket har lett till olika familjekonstellationer och 
relationer. Detta har i sin tur givit upphov till al
lianser och fejder som kan vara nog så viktiga för 
hur samhället växer fram. Om man tänker sig att 
de människor som levt invid kullarna har haft ett 

. särskilt förhållande till dem, kan man också tänka 
... sig att det här har förekommit stridigheter och al

lianser, såväl som favörer.
Ryssgärdet som det kom att framstå gör plat

sen till en mycket viktig pusselbit i vår förståelse 
av bronsåldern samt dess kontinuitet framåt, men 
framför allt bakåt i tiden. Där naturformationer 
som block, kullar och berg tycks ha haft stor be
tydelse för människors religiösa föreställningar 
så som solen och dess gång. Det sistnämnda syns 
mycket tydligt i t. ex. hur gravar har orienterats. 
Att höjder har haft stor betydelse kan man se i 
det här materialet i utnyttjandet av kullar som 
förstärkts med byggnader, eller att så mycket som 
exempelvis skärvstenar har lagts på hög. Kullarna 
vid Ryssgärdet har troligen varit ämnad för en 
större del av befolkningen än de som levde allde
les intill. De som har bott invid kullarna har med 
stor sannolikhet haft en speciell funktion i kulten. 
De kan naturligtvis ha varit någon form av präs
ter eller utövare av kulten, men de kan också ha 
varit väktare av densamma och hållit uppsikt över 
kullarna och de aktiviteter och byggnader som har 
varit knutna till kulten. För sitt uppehälle har de 
varit jordbrukare och boskapsskötare. Pilar och
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slaktavfall antyder att de också i viss mån ägnat 
sig åt jakt och fiske. Denna tolkning gör genast 
att man ställer sig nya frågor kring hur en sådan 
här plats har fungerat. En möjlighet är att de som 
bodde på slätten har varit direkt eller indirekt un
derstödda av den större befolkning som samlades 
här för att delta i kulten.

Denna tolkning innebär ett nytt sätt att se på 
den här typen av fornlämningar och därigenom 
ett nytt sätt att se på bronsålderssamhället i stort. 
Naturligtvis finns det andra möjligheter att tolka 
platsen, men vi hoppas i och med denna volym att 
den här typen av fornlämningar uppmärksammas 
och att deras funktioner och roll i samhället ytter
ligare diskuteras.

Fokus flyttas från Ryssgärdet
Den undersökta ytan i Ryssgärdet berättar om en 
plats som övergivits under järnåldern och som haft 
sin storhetstid tidigare. Det tycks som om man 
bytt fokus, riktat uppmärksamheten åt annat håll. 
Ryssgärdet blev under järnåldern en oansenlig och 
perifer del av landskapet medan Odenslunda, med 
alla de associationer namnet väcker, blir desto vik
tigare. Detta leder till en rad frågor om markut
nyttjande, bebyggelseförändringar i bygden, sam
hällsorganisation och struktur, om religion och 
religionsskiften. I ett lokalt perspektiv skulle det 
vara viktigt vetenskapligt tillskott för framtiden 
att studera förhållanden kring Odenslundas fram
växt under järnåldern. Alldeles intill undersök
ningsområdet ligger ett område med terrassering- 
ar som troligen härrör från äldre och mellersta 
järnålder. Det är en oerhört spännande tanke att 
den laddning som området fick redan som under 
yngsta delen av stenåldern att legenden fått män
niskan att fortsätta bosätta sig i skuggan/ódjuset 
från kullarna. ■
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Spridda spår
Järnålder på Ryssgärdet

Anna Östling

I
 inledningen till denna bok gjordes en bred 

skildring av fornminneslandskapet runt 
Onslunda Här ska vi kort sammanfatta järn- 

åldersfynden från området runt Ryssgärdet, vars 
bronsåldershistoria varit huvudtemat i volymen.

I centrala och norra Uppland finns ett antal 
platser som är mycket kända. Namn som Vendel, 
Valsgärde, Ottarshögen och Gamla Uppsala väck
er associationer inte bara hos specialintresserade. 
I detta landskap, fullt av lämningar från järnål
dern ligger alltså Ryssgärdet i Onslunda. Hur har 
denna plats förhållit sig till de stora, kända mo
nument och fantasieggande arkeologiska ställen? 
Under järnåldern tycks, vid en första anblick, den 
undersökta ytan vid Ryssgärdet vara övergiven. 
Detta är en naturligtvis en illusion, platsen har 
självklart använts, bara inte på samma sätt eller 
lika intensivt som under bronsåldern. Det tycks 
som om man har bytt fokus, man har riktat upp
märksamheten åt ett annat håll och det Ryssgärde 
vi hittills har behandlat i volymen har inte längre 
haft en lika central funktion under järnåldern som 
under tidigare perioder. Platsens betydelse kan 
säkert ha funnits kvar i senare generationers med
vetande och platsen måste naturligtvis betraktas i 
samma sammanhang som övriga lämningar från 
perioden i området.

Inte minst är det sakrala ortnamnet Onslunda 
intressant. Odinslunde apud villam Odinslunde finns 
belagt från år 1302 (DMS 1:3:182) som Norunda 
härads tingsplats vilket säger något om platsens 
betydelse. Enligt Per Vikstrand representerar ofta

de sakrala ortnamnen miljöer som etablerats före 
vikingatiden, men man kan ibland ana ett yngre, 
kanske vikingatida namnskick. Oden är en gud som, 
enligt Vikstrand för en ganska undanskymd tillvaro 
i Mälardalens ortnamn, (2002:306^) men han får en 
större betydelse under vikingatid (se Inledning för 
diskussion om Oden). Vidare menar han att Onslun
da ligger acentralt i socknen och saknar tydliga hög
statusindikationer. Däremot poängterar han den 
centralt belägna plats orten har i det gamla hundaret 
(2001:123). Axel Emmelin skriver 1944 att:

”tingen i dess äldsta form förlädes med all san
nolikhet ofta till kultställen som redan vunnit 
hävd som mötesplatser. Kultplats och tingsplats 
kommo sålunda att sammanfalla”

S.92.

Var tingsplatsen exakt har legat är svårt att säga. I 
Travenbergs by, norr om Onslunda finns, på eko
nomiska kartan från 1970-talet, ett gärde som kal
las Tingsvallen, vilket möjligen är denna plats där 
tinget har legat. Enligt den inventering som John 
Eriksson utförde i socknen 1928 noterar han en 
grav och:

”Intill på åkern ha förr stått flera stora ekar, en 
stubbe finnes ännu kvar. Tänkbart är att man 
här skulle kunna finna platsen för lunden och 
tingsstället”

ÄTA.
Denna grav och denna försvunna ekdunge skulle 
enligt Eriksson ligga cirka 300 meter NNV om
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Onslunda bytomt. I inventeringen för Travenberg 
skriver han:

”SO om Tingsvallen och bredvid gränsen till 
Gryta by finnes ett stort röse möjligen en grav. 
Detta röse med nedanför jämna plan har an
tagits vara Odenslundas gamla tingsplats. Som 
stöd till detta har man anfört den närbelägna 
lägenhetens namn, Tingsvallen ”.

ATA

Båda dessa föreslagna platser ligger relativt långt 
bort från undersökningsytan och måhända är det 
långsökt att påstå att vi har hittat dess föregång
are på Ryssgärdet. Däremot är det fullt möjligt att 
området har haft en lång sakral kontinuitet.

En plats som är viktig i sammanhanget och som 
kanske borde vara mer känd, är Gödåkersgravfältet 
(se även denna volym, fornlämningmiljö) i Tensta 
socken. Det ligger ett par mil norr om Uppsala 
bara ett par kilometer från Ryssgärdet och Onslun
da. Det innehåller minst ett hundratal gravar som 
huvudsakligen dateras till romersk järnålder. Fyn
den från gravarna är också anmärkningsvärda, här 
fanns i ett par av gravarna kärl av kontinentalt 
ursprung bestående av en bronsskopa, ett hem- 
moorkärl samt försmälta bitar av glas från glaskärl. 
Åtmistone två guldfingerringar hittades också och 
möjligen en tredje i fragmentariskt skick (Ekholm 
1925). En lans och ett spjut med bevarade skaft 
hittades också. Av ytterligt intresse är den källa 
som nämns i Ransakningar... (se nedan). Denna 
uppgift om en källa var en stor anledning till att 
gravfältet undersöktes, då man ville se spår efter 
eventuell kultisk verksamhet på platsen. De läm
ningar på Ryssgärdet som kan dateras till järnålder 
tycks delvis vara samtida med Gödåkersgravfältet 
(Ekholm 1916,1925; Häringe 1991).

4 km öster om Ryssgärdet låg även gravfältet vid 
Björklinge prästgård. Där undersöktes 106 gravar 
med sammanlagt 202 gravgömmor, som kan da
teras från yngre bronsålder till äldre romersk järn
ålder. Många av gravarna utgjordes där av enkla 
blockgravar (Hjärthner-Holdar ms). För häradet i 
övrigt skriver Sigurd Rahmqvist att:

”En översiktlig genomgång av fornlämningsre- 
gistret visar för Norundas del väsentligen sam
ma bild som för de närliggande häraderna Bä- 
linge och Rasbo, nämligen att det finns gravar 
eller gravfält från yngre järnålder i närheten 
av i stort sett alla kända byar med ortnamn av 
äldre typ ”

1996:76

samt att exempel på omfattande bortodling av hela 
gravfält kunnat dokumenteras i Ärentuna socken 
vilket troligen gäller också för Tensta socken, spe
ciellt för dess södra del. Inte minst i Forsa by, som 
angränsar till Onslunda misstänker han bortodling 
eftersom där bara finns enstaka gravar (s. 76). I by
arna i området, Onslunda, Gryta, Råsta och Järsta 
finns några mindre gravfält med som mest 35 gra
var, dessutom finns enstaka högar och runda sten- 
sättningar, flera skadade. Detta gäller även efter 
undersökningarna inför E4:an, även om ett antal 
gravar från äldre järnålder har upptäckts. Inte långt 
från Ryssgärdet, vid Lena kyrka ligger ytterligare 
ett ganska anslående gravfält, Horsberget, som 
dock inte undersökts. Björn Ambrosiani har skrivit 
en kortfattad artikel om detta och anger att det an
tingen är från bronsålder eller vikingatid (1968).

Det har under E4-projektets gång grävts på en 
lång rad platser i närheten med lämningar från 
äldre järnålder, i angränsande Ärentuna socken har 
undersökningar gjorts i till exempel Kättsta, Kyrsta 
och Vaxmyra (Gustafsson 2006, Engström & Wik- 
borg 2007, Eklund 2005). IViksta socken, även den 
angränsande, har en boplats i Sommaränge under
sökts (Hennius & Berggren 2004). I Tensta socken 
undersöktes 2003 ett område i Forsa alldeles sö
der om Ryssgärdet (Fagerlund 2006). I ett större 
sammanhang bör även undersökningarna i Gamla 
Uppsala nämnas (t.ex. Frölund 2007; Appelgren & 
Björck 2006; Aspeborg & Östling 2007; Göthberg 
2000). Att få, eller inga, av dessa boplatser daterats 
till senare än folkvandringstid skulle kunna bero 
på att det verkar ha skett en befolkningsminskning 
som har lett till någon form av ändring i samhälls
struktur och bebyggelsemönster. Möjligtvis hittas 
den senare järnålderns boplatser närmare och på 
dagens gårdslägen (t.ex. Häringe Frisberg & Göth
berg 1997: 37h), vilka av naturliga skäl har und
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vikits när vägens sträckning bestämts. Alla dessa 
platser kommer tillsammans att bidra med mycket 
ny kunskap om järnåldern i norra Uppland.

Spridda spår
På Ryssgärdet hittades två isbroddar och ett dräkt
spänne som kan dateras till järnåldern. Resterna 
efter ett hus från romersk järnålder/folkvand- 
ringstid och en grop med en vikingatida datering 
låg i ett av de mot öster utskjutande schakten. En 
kokgrop på den nordvästra kullen på yta A är da
terad till 360-110 före Kristus. En annan kokgrop 
som låg några meter väster om område A, utanför 
slutundersökningsområdet daterades vid förun
dersökningen till övergången yngre bronsålder/ 
äldre järnålder. Ett fragment av ett bränt männis- 
kokranium som låg i kulturlager 20511 daterades 
till 180-50 före Kristus.

Det kan tyckas som ett litet och torftigt material, 
men det finns tecken på att det i Ryssgärdets ome
delbara närhet har funnits en livskraftig befolkning 
under järnåldern. Och, som tidigare nämnts, har 
naturligtvis den undersökta ytan utnyttjats, bara 
mindre intensivt än under bronsåldern. Öster om 
undersökningsytan ligger ett impediment där man 
kan skönja rester av stenröjda ytor, terrasseringar 
och platåhus med överlagrande gravar, RAÄ116 
(Eriksson 2005). En artikel om Ryssgärdet under 
järnålder får alltså, mer handla om det som inte 
fanns där än det vi faktiskt hittade och sättas i sam
band med det som undersökts i närområdet.

Hus
Det hus som låg i undersökningsområdets östra 
del, hus 10 var av en typ som växer fram under 
folkvandringstid. Karakteristiskt för denna typ 
är att gavlarna är raka och att de har raka väggar. 
Hans Göthberg benämner denna hustyp BIb och 
tar upp liknande exempel som hus 3 från Skäm- 
sta i Tierp, (Frölund & Larsson 1997:42), hus VI 
från Bredåker i Gamla Uppsala socken (Häringe 
Frisberg & Göthberg 1997:37h) hus 16 i Täby, 
Vänge socken (Fagerlund m.fl. 1999:131h), hus 
VI i Tibble i Norrsunda socken (Andersson m.fl. 
1994:261h), och hus 101 i Åslunda, Odenslunda

socken i Uppland (Hamilton & Sieurin Lönnqvist 
1998:92). Dateringarna på dessa hus ligger i perio
den mellan romersk järnålder och vikingatid, med 
de flesta i den tidigare delen av perioden (aa.53). 
Hustypen har inga spår efter rums-eller båsindel
ningar, vilket gör det svårt att se vad den haft för 
funktion. Göthberg utesluter inte att de har varit 
huvudbyggnader/bostadshus, men han anser det 
är mer troligt att de använts som förråds- eller 
fähus. Det skulle också ha kunnat finnas bås och 
kättar i husen som inte visar sig i det arkeologiska 
materialet. Husen skulle också ha kunnat ha haft 
flera funktioner. Vad gäller huset i Ryssgärdet är 
det högst troligt att huset är sammankopplat med 
den bebyggelseenhet som ligger på impedimentet 
med terrasseringar. Om det är så, finner jag det 
också troligt att det är någon form av uthus, en 
lada eller möjligen fähus. Om man ger husen tolk
ningen att det är förrådshus skulle det kunna tyda 
på att jordbruket spelat en viktigare roll än vanligt 
på dessa boplatser.

Huset bestod av 13 stolphål (Karlenby denna 
volym). Det var treskeppigt och låg i öst-västlig 
riktning strax norr om ovan nämnda impediment 
med terrasseringar. Huset hade raka tydliga gav
lar bestående av fyra stolpar vardera och två tak
bärande bockpar. Ett mindre stolphål har tolkats 
höra till husets väggkonstruktion. Längden på hu
set var cirka 17 meter och gavlarna var cirka 5,6 
meter breda. Förutom den förmodade väggstolpen 
var alla stolphål skodda med obrända stenar.

Tre anläggningar låg på område G, som be
stod av ett långsmalt, diagonalt schakt som gick 
i nordvästlig-sydöstlig riktning, från den stora 
undersökningsytan i nordväst mot hus 10 i sö
der (fig.xx). Dessa anläggningar låg grupperade 
i schaktets södra del och var av liknande storlek 
och karaktär. Fyllningen i nedgrävningarna var 
också liknande och bestod av ljust grå lera med 
något litet inslag av skörbränd sten. En av ned
grävningarna (A37966) var något större och hade 
eventuellt varit igenfylld under en kortare period. 
Den minsta var 1,1 meter i diameter och 0,3 meter 
djup, den största cirka 2,1x2 meter och 0,62 me
ter djup. De är registrerade som nedgrävningar 
och tolkades i fält vara avfalls- eller förrådsgropar. 
En av dessa, A37941, fick en sen vikingatida date-
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ring (984-1033 e.Kr.). Frågan är naturligtvis vad 
de haft för funktion. Denna typ av fornlämning 
kan gå under många namn, nedgravning, grop el
ler mörkfärgning. Dessa namn säger ingenting om 
vad de en gång har varit utan är en vid beskrivning 
på en fornlämningstyp som vi har haft svårt att 
tolka. Nedgrävningar, eller gropar är här en vanlig 
fornlämningstyp, som på grund av de stora varia
tionerna inom typen, inte tillräckligt uttnyttjats 
som kunskapskälla. Form och storlek kan variera i 
oändlighet och det antyder att det på intet sätt rör 
sig om någon enhetlig fornlämningstyp (Stålbom 
1995:62). Den vanligaste tolkningen tycks genom 
åren ha varit att gropar på boplatser har varit av- 
fallsgropar. 1980 skrev Dag Widholm att groparna 
från början anlagts som lertäkter, huvudsakligen 
för att få lerklining till hus och att de senare fått 
en sekundär användning som avfallsgropar. Ler- 
kliningstolkningen testades under undersökning
arna av Fosie på 1980-talet då flera långhus från 
bronsåldern hittades och beräkningar gjordes på 
groparnas volym och jämfördes med en uppskatt
ning av den mängd lerklining som antas ha krävts 
för att kiina ett hus. Resultaten från Fosie stödde 
lertäktsteorin och Widholm menade att de många 
groparna skulle kunna vara resultatet av en ny bo- 
sättningstyp som uppträdde under yngre brons
ålder (Widholm lpSo^gff.). Källkritiskt är det 
dock viktigt att komma ihåg att stora gropsystem, 
ytor med många gropar främst blivit tillgängliga 
under de senaste 20-25 åren efter de stora exploa- 
teringsgrävningarnas stora ytavbaningar (Johans
son 1999:4; Stålbom 1997:21). Tidigare hade bara 
mindre ytor undersökts och dessa ger inte någon 
rättvisande bild av anläggningstypen och dess frek
vens (Fernholm lpSy^yf.). Groparnas, eller ned- 
grävningarnas användning har sedan diskuterats 
och problematiserats och försök har gjorts att lyfta 
fram dess komplexitet (Johansson 1999, se även 
kapitel om gropsystem denna volym). De tre gro
parna i Ryssgärdet, varav en med en vikingatida 
datering, är svåra att tolka och, de tolkningar som 
gjordes i fält är trovärdiga. Möjligen ska de kopplas 
samman med den senare bebyggelsen som eventu
ellt döljer sig under torven på impedimentet med 
terrasseringarna. Dateringen är dock något yngre 
än vad vi gissar att de terrasserade husen är. Förvis
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so är det inte omöjligt att bebyggelsen även under 
vikingatid grupperat sig runt impedimentet.

Terrasshus?
Området med terrasseringar är naturligtvis myck
et intressant i sammanhanget. Terrasshus hör 
inte till vanligheten i denna del av landet, men de 
finns i till exempel Valsgärde och Gamla Uppsala, 
platser som i allmänhet förknippas med de högre 
stånden i samhället. Terrasshus förekommer också 
i miljöer som inte kopplas ihop med hög status. 
I grannsocknen Viksta undersöktes 2002 ett ter
rasshus i Sommaränge av Upplandsmuséet (Berg
gren & Hennius 2004). Ytterligare ett exempel 
från Uppland finns från Arlandastad i Norrsunda 
socken, Uppland (Andersson, G. 2001). Dessa 
bebyggelser har företrädelsevis daterats till pe
rioden romersk järnålder/folkvandringstid och 
har alltså troligen bebotts samtidigt som det hus 
som fanns vid Ryssgärdet. Impedimentet är cirka 
80 x 60 meter stort och det skjuter ut i den om
givande lerslätten. Det är en av de högsta punk
terna i landskapet, den högsta punkten höjer sig 
ungefär fyra meter över den omgivande terrängen. 
Cirka 10 meter söder om det hus som undersökts 
tidigare finns en stenröjd något oregelbunden ter
rass (A60616). Den är cirka 30 x 17 meter stor i 
öst-västlig riktning. I den östra delen ligger det 
en stensättning eller ett röjningsröse som är un
gefär tre meter i diameter och 0,3 meter hög. På 
impedimentets högsta nivå ligger en stenröjd pla
tå, 34 x 20 meter stor, strax nedanför den finns 
ytterligare en terrassering (A60660), denna är 
stenskodd och går i öst-västlig riktning 5-13 meter 
lång och cirka 31 meter lång. Kanske hänger den
nas södra del ihop med den sydligaste och tredje 
terrassen (A60723). Den sistnämnda är stenskodd 
med o,3-0,7 meter stora stenar. En tolkning skulle 
kunna vara att de tre terrasserna och platån kan 
vara underlag för en eller flera huskonstruktioner 
från mellersta järnålder. Åtminstone utseendet 
på den sydliga terrassen är typiskt för stenskodda 
husterrasser från romersk järnålder och fram till 
vikingatid. Det kan också röra sig om stenröjda 
ytor för odling eller andra aktiviteter. En grav hit
tades (A60713). Eftersom området inte berörts

ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 5



Figur 278. Broddarna, skala 1:1 (teckning: Richard Holmgren. ©ARCDOC). 
Figure 278. The spikes, scale 1:1 (drawing: Richard Holmgren ©ARCDOC).

av någon exploatering ligger det kvar oundersökt, 
alltså går det inte att avgöra dess funktion eller att 
göra någon datering. Sannolikt rör det sig om en 
bebyggelseenhet från romersk järnålder/vendeltid 
som delvis överlagrats av gravar från yngre järnål
der (Eriksson 2005c).

Broddarna
Två broddar hittades på Ryssgärdet, på slätten sö
der om kullarna. Båda är registrerade om rensfynd. 
Broddar finns både för människor och hästar och 
används för att man inte ska halka. Det finns skill
nader mellan de broddar som människor använde 
och de som hästar använde, fast de är tveksamma 
och det finns svenska exempel på att hästbrod- 
dar använts som skobroddar (Sundkvist 2001:72). 
Brodden slogs in i tådelen i hästens hov (Lund
ström 1981:59; Vikingatidens ABC 1981:33). I 
Valsgärde 8 har man hittat en brodd med rester av 
hästens hov kvar (Arwidsson 1954:76). Allmänt 
brukar dessa räknas som vikingatida fynd (Engwall 
1936:87). Vid Paviken på Gotland som daterats till 
900-1000-tal fanns inga hästskor, men däremot 
ett mindre antal broddar (Lundström 1981:53). 
Det finns även exempel på broddar från vendeltid 
(Petersen 1951:63).

Vid undersökningarna i Borg i Östergötland 
kunde en brodd dateras till vendel/vikingatid ge
nom sitt läge i ett kulturlager, den är i det när

maste identisk med en av de broddar som hittades 
vid Ryssgärdet (fnri36) (Björkhager m.fl. 1997:77) 
fig. 278. Den andra brodden som hittades är snarlik, 
men grövre fig 278. Broddar har troligen använts 
en bit in i medeltid, även efter det att hästskon 
blev känd, olika hästar har haft olika arbetsuppgif
ter och det är möjligt att alla hästar inte behövde 
skos (även Björkhager m.fl. 1997:77).

Dräktspännet
Spännet, ett likarmat litet spänne, tillverkades 
troligen under folkvandringstid eller vendeltid 
(se även Nerman 1935 Fig. 379, Taf. 38, Nerman 
1975 Fig 32-38, Taf. 4). Denna typ av spännen är 
tillverkade av brons med nål av järn. Spännena är 
små och det är rimligt att tänka sig att de har hål
lit ihop en mindre mängd tyg som till exempel en 
schal, kanske kan man ha haft två stycken och då 
använt dem för att hänga upp en hängselkjol som 
fästs samman antingen uppe på axlarna eller fram
me på bröstet (Waller i996:i3off.). Waller menar 
vidare att modet med hängselkjol och parspännen 
börjar uppträda under vendeltid (Waller 1996:138). 
Det finns även tre fynd av likarmade spännen från 
en båtgrav i Auge rum i Blekinge med bevarade 
tygrester. På ett av dessa spännen, som är lite stör
re finns rester av ett grövre tyg, medan det på de 
två mindre finns fragment av ett finare material 
(Arrhenius lpóouyyff.). Under folkvandringstid
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Figur 279. Dräktspännet: ett litet likarmat spänne, 
skala 2:1 (teckning: Richard Holmgren ©ARCDOC).

Figure 279. The small equal-armed brooch, scale 2:1 
(drawing: Richard Holmgren ©ARCDOC).

var dessa spännen ofta dj urhuvudformade, hade 
släta eller tvärräfflade ändar och saknade stäm- 
pelornamentik, senare under vendeltid, blir än
darna ofta skråställda och tvärstreckade band och 
stämpelornamentik blir vanlig (Åberg 1953:118, 
134; även Wårhem 1997). Små likarmade spännen 
har, i Sverige, påträffats bland annat på Gotland, i 
Norrland, Västmanland, Uppland, Närke, Söder
manland, Östergötland, Västergötland, Bohuslän, 
Blekinge och Skåne. Det finns även exempel från 
Danmark och Finland (Åberg 1953:134). De finska 
tycks i genomsnitt vara yngre än de som upphit
tats på svensk mark (Wårhem 1997:5). Erica Wår- 
hems uppsats har haft som syfte att undersöka om 
det finns skillnader mellan svealändska och got
ländska spännen och hon för en diskussion om 
huruvida spännena kan ses som så kallade etniska 
markörer. Detta anser hon är svårt att besvara då 
inga markanta skillnader har kunnat utskiljas mel
lan spännen från de olika områdena, dock tolkar 
hon materialet som om spännena som hittats på 
Gotland kan vara införda från Svealand som etnis
ka markörer (lppy^f.). Dessa spännen är relativt 
vanliga i Mälardalen och har hittats inte minst på 
Lovö (Petré 1984) och på Helgö (Eriksen 1993).

Dessvärre hittades dräktspännet inte i någon 
vidare säker kontext utan låg i områdets östra del 
på lermarkerna. Men det markerar en närvaro av 
människor i området.

Sammanfattning
Vid första anblick synes det som om Ryssgärdet 
legat relativt öde under en mycket lång tidsperi
od. Det är sant i den meningen att ingen verkar 
ha bott på just de 18000 kvm som vi undersökte. 
Men det är inte sant i en vidare betydelse. Ytan 
har varit utnyttjad på en rad olika sätt, många som 
vi inte längre kan upptäcka. Om man leker med 
tanken att det, i alla fall under romersk och yngre 
järnålder, levde människor alldeles intill under- 
sökningsytan, känns det inte otroligt att man ut
nyttjat platsen till exempelvis odling eller djurhåll
ning. Vägen som syns på 1700- talskartorna kan 
mycket väl vara av betydligt äldre datum. Isbrod- 
darna antyder att man i alla fall har ridit över ytan. 
Dräktspännet tyder likaså på en mänsklig närvaro. 
Men vad denna närvaro består i är svårt att säga. 
Kanske har spännet blivit tappat när man gått 
över markerna? Det är svårt att koppla ihop det 
med någon grav, kanske har det legat i en numera 
bortplöjd grav och förts bort med plogen?

Under E4-undersökningarna har ett fyrtiotal 
platser undersökts, av dem har 29 dateringar från 
förromersk/romersk järnålder, medan den yngre 
järnåldern bara finns representerad på sex platser 
(Apel m.fl. 20O4:24f.). Även om E4:an är dragen 
så att man undviker dagens gårdslägen där troli
gen den vikingatida bebyggelsen har funnits, så
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är det ändå anmärkningsvärt att det är en så stor 
skillnad. Man kan konstatera, eller bekräfta, det 
faktum att en större samhällsomvandling ägt rum 
vid tiden runt folkvandringstid. Från de närmaste 
socknarna runt Ryssgärdet finns yngre järnålder 
daterad från undersökningarna i Kättsta och Kyr- 
sta i Ärentuna. Äldre järnålder finns från högen i 
Forsa (Aspeborg 2002), Forsa södra (Fagerlund & 
Scheutz 2006), undersökningarna längs väg 700: 
Tibble (Schütz 2004) och Näsan (Hennius 2004) 
i Björklinge, Kättsta (Gustafsson 2004), Vaxmyra 
(Eklund 2005), Kyrsta (Engström m.fl. 2002) och 
Buddbo (Scharp 2004) i Ärentuna och slutligen 
Sommaränge (Hennius 2002) och Sommaränge 
skog (Forsman & Victor 2007) i Viksta socken.

Det är i ljuset av alla de stora fornlämningskom- 
plexen i området som man måste se Onslunda och 
Ryssgärdet. Gödåker, Björklingegravfältet, Hors
berget, gravfältet vid Lena kyrka, ortnamnet 
Odenslunda, runstenarna och vägsträckningen 
och i förlängningen naturligtvis hela häradet och 
landskapet. Den undersökta ytan vid Ryssgärdet 
berättar om en plats som övergivits under järnål
der och som tidigare haft en storhetstid under 
bronsåldern. Under järnåldern är Ryssgärdet en 
oansenlig och perifer del av landskapet, medan 
Odenslunda blir desto viktigare. Detta leder till en 
rad frågor om markuttnyttjande, bebyggelseför
ändringar i bygden, samhällsorganistion och 
struktur, om religion och religionsskiften. ■
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Långt senare
Ryssgärdet under efterreformatorisk tid

Anna Östling

H
öjdpunkten i bebyggelse och aktivite
ter i Ryssgärdet låg under bronsåldern, 
det kan vi säga nu efter utgrävningarna 
för E4:an. Därefter, från äldre järnålder och fram 

till historisk tid till våra dagar verkar Ryssgärdet 
ha varit en ganska undanskymd plats.

Det förefaller som om ingen bott på den under
sökta ytan och det tycks inte heller ha försiggått 
så mycket aktiviteter där. Kanske finns det dock 
bebyggelse under ytan alldeles öster om det nu un
dersökta området. Där ligger terrasshus och gra
var från mellersta och yngre järnålder. Vi hittade 
spridda vikingatida fynd, men fokus för aktivitet 
i området har flyttats. Det tycks inte ha rått nå
gon aktivitet på platsen förrän under efterrefor
matorisk tid, närmare bestämt på tidigt 1700-tal. 
Då låg det ett torp på platsen, Rysstorpet, vilket 
troligen också givit namn åt området. 1696 finns 
Rysstorpet med i en husförhörslängd i landsar
kivet (SOFI). Den arkeologiska undersökningen 
kompletterade den kartbild som finns och gjorde 
föreställningen om livet på torpet lite tydligare. 
Kartbilden kunde bekräftas genom att vi hittade 
rester av torpbebyggelsen, en väg, odlingsrösen, 
åkerhak och diken. Fyndmaterialet var tämligen 
magert och bestod till stor del av keramik. Ett an
tal fynd av järn hör troligen också till perioden, 
även om dessa är svåra att datera och de flesta är 
mycket fragmenterade. Den arkeologiska under
sökningen, tillsammans med kartmaterialet, ger 
en bild av ett liv med magra åkrar, små bostads
ytor och ett torftigt fyndmaterial. Torpet verkar

dessutom ha haft en kort brukningstid. Man får 
en bild av ett torp med knappa resurser, ett fattigt 
torp, även om begreppet fattig är rätt svårfångat.

Enligt rykten i bygden kommer namnet Ryss
gärdet av att det på platsen gömt sig ryska soldater 
från 1809 års krig. Men då var torpet rivet, så om

Figur 280.1736 års karta

Figure 280. Map over the area from 1736.
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det gömt sig ryssar på platsen bör det ha varit från 
något tidigare krig. En upphittad bössflinta stöder 
måhända denna teori (se vidare fyndkapitel samt 
Lindberg, denna volym). En troligare, men trå
kigare tolkning av ortnamnet är att förledet ryss-, 
kommer från ordet ris, betydande småskog, eller 
från rydh-, betydande röjning (Wahlberg 2003).

Förundersökning och målsättning
Under förundersökningen konstaterades att det på 
platsen fanns kraftiga lämningar från bronsålder 
med bland annat bevarade kulturlager (Larsson & 
Åstrand 1996). Den vetenskapliga inriktningen på 
slutundersökningen kom därför, helt naturligt, att 
fokusera på den tid då platsen utnyttjats mest in
tensivt, det vill säga, framför allt mellersta brons
ålder. Lämningarna efter torpet skulle undersökas 
extensivt, även om det i undersökningsplanen 
nämns att man vill förstå om

... det finns skillnader i boplatsorganisation över 
tid. Ar det möjligt att utifrån Ryssgärdet belysa 
boplatsstrukturer i ett långtidsperspektiv

Eriksson & Östling 2004:10

d.v.s. att se till platsens bebyggelse under närmare 
3000 år? Frågor om varför platsen en gång övergavs 
och varför man, om än i ringa omfattning, flyttade 
dit igen så långt senare är intressanta och detta bör 
kunna belysas med hjälp av det sentida materialet.

De yngre lämningarna karterades och undersök
tes extensivt, inte minst för att se hur de påverkat 
de äldre lämningarna. Så här i efterhand kan man 
konstatera att prioriteringen var helt rätt. Boplat
sen från bronsåldern innehöll material som ger 
oss omfattande, ny och oerhört viktig kunskap. 
Lämningarna efter torpet var små, diffusa och 
svårtolkade. Men efter att ha tittat lite närmare på 
materialet vill jag ändå säga att man, i en annan 
situation, skulle ha kunna få fram väldigt intres
santa resultat ur liknande rester.

Öat/tfta

Figur 281.1760-talskartorna med undersökningsområdet, översikter 
Figure 281. Maps over the area from the i?6o:s.
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Det har inte undersökts särskilt många lämning
ar från senare tid i Uppland (Franzén & Göthberg 
1996; Göthberg, m.fl. 2002) varför resultaten från 
denna relativt blygsamma undersökning blir ett 
substantiellt bidrag till kunskapsuppbyggnaden 
kring denna typ av lämningar. De senaste årens 
undersökningar inför vägbyggen i området har 
genererat ytterligare några fler undersökningar av 
sentida lämningar, inte minst i skogsmiljö, vilket 
också bidrar till förståelsen för den ekonomi och 
de förutsättningar som folk levt under i historisk 
tid (Hennius 2005).

Kartmaterial och kamerala uppgifter
Rysstorpet finns med, inritat som en schablon, på 
den tidigaste kartan, en ägomätning från 1736. 
1760 respektive 1762 gjordes geometriska kartor 
över Onslundas inägor respektive utmarker och 
skog, och då finns inte torpet längre med. Kar
torna upprättades förvisso för att ge en bild av de 
ekonomiska förutsättningarna på platsen, även om 
annan information också togs med. Det kan alltså 
vara så att torpet på 1760-talet inte ansågs vara 
värt att ta med, men så är troligen inte fallet på 
Ryssgärdet (Rosén 1999). Med på kartorna finns, 
naturligtvis, även vägar, diken, inhägnader och 
åkerlappar. Framför allt 1736 års karta är detalje
rad och innehåller mycket information som stäm
mer häpnadsväckande bra överrens med de iaktta
gelser vi gjorde under undersökningen. Att denna 
karta är bra, påpekas också av den lantmätare som 
senare gjorde kartor för storskiftet och som efter 
noggrant undersökande konstaterade att : ”den 
omförmäldte Chartan till alla delar, ägde en pålite
lig riktighet”. De senare kartorna är uppdelade så 
att inägorna är på en och utmarkerna på en annan 
kartbild. Platsen för undersökningen ligger på den 
senare, alltså tillhörande Onslundas utmarker.

På 1736 års karta är Onslunda uppdelat på tre 
hemman. Nummer 1 är ”Augment på No 94 un
der Kongi Lifregementet, och norra Uplands 
Compagnie och hawfer bägge ändelotterne i Byn, 
nemb(ligen) i den Norra låtten 4: och i den södra 
4 öres(land). Åbos av 2ne Jordägare, Erik Anders
son och Jan Olofsson ...”. Nummer 2 är ett kro- 
nohemman som brukas av änkan hustru Maria och

nummer 3 är ett frälsehemman som ägs av ”feldt- 
marsalken, högwäb(orne): Baron Flerr Hugo Johan 
Hammilton” och brukas av bonden Erik Ersson.

Byn har tre torp liggande på utmarkerna varav 
Ryssgärdet är ett och det brukas av hemman num
mer 1, alltså av Konglige Lifregementet. De andra 
torpen är Rosengrens torp som delas mellan hem
man nummer 1 och 3, alltså av lifregementet och Ba
ron Herr Hugo Johan Hammilton. Det tredje finns 
det ingen uppgift om. De senare kartorna nämner 
inte att det finns något torp kvar på Ryssgärdet. 
Dock diskuteras Ryssgärdet och Rysswretarne som 
så småningom kom att delas mellan jordägarna, 
men det påpekas gällande Rysswretarne att ”dessa 
och nyttjas af hvar och et hemman efter gammalt, 
såsom ock att lilla och stora Stenlunda wretarne 
hvilka.. .af torpare bebos, som därföre gjöra dags- 
värlcen till byn, skulle lämnas odelte hvilket alt ock
så som således påstodt är skall blifwa efterkommit”. 
Det som händer är dock att de sistnämnda inte skif
tas, men att Rysswretarne gör det. Vad som menas 
med ”som gammalt” kan diskuteras, kan det vara 
så att det inte ansågs vara värt att skifta dem? Att 
de gav för lite avkastning? Att Rysswretarne och 
Ryssgärdet skiftades men inte det torp där torpare 
fortfarande bodde, kan möjligtvis bekräfta det att 
torpet inte längre fanns på platsen.

Varför låg det då ett torp här? Möjligen har det 
att göra med att man bättre har velat utnyttja ut
markerna. Kartorna från 1760-talet uppmättes 
inför storskiftet, vilket av kartbeskrivningarna att 
döma inte var någon enkel sak för Odenslunda by, 
som hamnade i långvariga tvister med de intil
liggande byarna Gryta och Lagrossla. Dessa byar 
hade av tradition utnyttjat delar av Odenslundas 
skogar och de ville fortsätta att göra detta efter 
storskiftet. Det blev ett segslitet ärende. Den 14 
maj 1761 inställde sig dock lantmätaren för att 
börja med den länge ”omtvistade Storskiftes del
ningen härstädes, hvarvid ock efter förut med ved
erbörande Communicerad dag sig infant å Sätuna 
frälse hemmanets vägnar ... Häradshöfdingen och 
Notarien i Svea Hof Rätt Ådell och Högaktad Herr 
Abraham Enagrius tillika med Inspektoren Lars 
Sundberg, å Wattholma bruks vägnar Inspectoren 
Herr Johan fred. Ekeberg, jemte de i detta proto
koll förr nämnde hemmans åboer och ägare uti

ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 5 523



Figur 282. Syllstensrader och jordkällare, från sydväst (foto: Thomas Eriksson).

Figure 282. The sillstones (barely visible) and the earth cellar from the Southwest (photo: Thomas Eriksson).

Gryta och denne by. De senare var från Gryta by: 
Lars Larsson, Jan Olsson, Jan Mickelsson, Mickel 
Hindersson och Eric Knutsson, samt byamännen 
från Odenslunda, Jan Bengtsson, Eric Andersson, 
Anders Ersson, Lars Larsson och Eric Hansson. 
En annan viktig medspelare var från ägaren till Sa
tuna säteri som, som sagt, ägde ett av hemmanen 
i byn, Hans Excellens Herr RiksRådet samt Rid
daren och Commendeuren af Kongi. Majsts Nord
stjerne Orden Högvälborne Baron Otto Fleming. 
Herr Häradshöfdingen och Sundberg manade alla 
till samtycke och ville att stridigheten skulle ta slut, 
.. .som i fall den varade längre kunde hemmanen i 
Odenslunda aldeles blifwa ruinerades.” Inte förrän 
1775 gjordes det slutligen upp om skogsbygderna 
med Lagrossla och Gryta. En del av Onslunda lyd
de, vid tiden, under Salsta slott som då beboddes

av Greve Magnus Brahe, som också är med på en 
av flera förhandlingar parterna emellan. Han hade 
stora intressen i byn även genom det närbelägna 
Vattholma järnbruk som han då ägde. Bruket bör 
ha haft intresse av att komma åt virket i Onslundas 
skogar. Vattholma drevs som kronobruk till slutet 
av 1500-talet, då det övertogs av släkten Bielke på 
Salsta slott (Tyrén, H. 1981).

Vad fanns då kvar?
Kvar på platsen fanns spridda spår efter verksam
heten under historisk tid. Vi hittade kraftigt störda 
lämningar efter ett troligt bostadshus, en jordkäl
lare, ett spisröse, diverse odlings- och röjningsrö- 
sen, åkerdiken, inhägnader och vägar. Ytan är ste
nig och på flera ställen sticker moränimpediment
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Figur 283. Närbild på källargropen (foto-.Rickard Franzén). 
Figure 283. Close-up of the cellar (photo-.Rickard Franzén).

upp ur lerjorden. Markerna norr, söder och väster 
om undersökningsytan är dock långt mer svår
genomträngliga. Torpområdet var inhägnat och 
gränserna är desamma som gränsen mot den olän- 
diga utmarken och skogen. Ytorna har varit svåra 
att odla, vilket också är markerat på de tidiga kar
torna. Jag finner det som mycket troligt att namnet 
Ryssgärdet kommer från verbet röja, då det är just 
vad de har gjort på Ryssgärdet. Marken är mycket 
stenig, där finns både naturlig morän och mäng
der av skärvig sten som kommer från de aktiviteter 
som ägde rum på platsen under områdets storhets
period under bronsålder. Det har inte heller odlats 
mycket där i senare tid. Före underökningen var 
området delvis beväxt med en julgransodling.

De inmätta lämningarna stämmer, som sagt, för
bluffande bra överrens med kartmaterialet. Det vi

tolkat som torpets huvudbyggand, eller bostadshus 
hittades tämligen exakt där schabloninritningen 
från 1736 års karta fanns. Den var dock inte lätt att 
urskilja. Efter lite bryderi hittade vi en stenröjd yta 
med vad vi tolkade som rester efter gavlarna bestå
ende av två syllstensrader. Den östra raden var nå
got mer välbevarad och bestod av ett tiotal stenar 
som var cirka o,3-1,3 meter i diameter. Den västra 
raden var i sämre skick, stenarna var av samma stor
lek och karaktär som den östra, fast mer omrörd. 
Uppskattningsvis var huset cirka 43 m2 stort.

Strax öster om dessa låg en jordkällare som var 
känd sedan tidigare. Den hade enligt dåvarande 
markägare använts att slänga skräp i långt fram i 
modern tid, vilket undersökningen kunde bekräf
ta. Dessa fynd togs dock inte tillvara. Källaren var 
nedgrävd i sydsluttningen av en moränkulle. Käl-
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larens norra vägg utgjordes till största delen av ett 
större stenblock (1,4 xi,8 meter). De västra och 
östra väggarna var kallmurade med tillhuggna 
stenblock. Den östra väggen var relativt välbeva- 
rad, medan den västra hade rasat in. Ingången låg 
i söder och utanför fanns en stenlagd ingång. Runt 
dessa lämningar fanns ett antal röjningsrösen och 
mellan dem var marken också frilagd och man 
kan ana ett gårdstun som rensats fram mellan od- 
lingsrösena. Ett trettiotal meter söder om torpet 
och källargrunden hittades, vilket förvirrade oss 
lite, ett spisröse. Det var fragmentariskt och ingen 
konstruktion kunde egentligen ses. Under anlägg
ningen fanns dock en väl avgränsad rödfärgning 
med bränd och sintrad lera. Skärvor av yngre röd
gods fanns också i anläggningen, vilket är ett av få 
historiska fynd som hittats i en någorlunda säker 
kontext. Troligen hade spisen varit kalkad då vi 
hittade stenar med, vad som såg ut som kalkbruk, 
på. Frågan är då var bostadshuset har legat. Det 
är underligt att den förmodade syllstenbyggnaden 
inte verkar ha haft någon spis eller ugn och kanske 
är det ”bara” ett uthus eller lada. Då skulle i så fall 
bostadshuset ha legat vid spisröset. Det går förstås 
inte helt att utesluta att bostadshuset legat här och 
att den andra byggnaden fungerat som ekonomi
byggnad. De rensade ytorna och det faktum att 
ett par fragment av kritpipor hittats uppe vid den 
första byggnaden talar måhända för att bostads
huset ändå legat där. Platsen där spisröset låg har 
utnyttjats relativt hårt. Det överlagrar ett av de 
förhistoriska husen och ligger omedelbart väster 
om skärvstenhög A379.

Tio odlingsrösen hittades på undersökningsy- 
tan, vara nio låg i närheten av torpområdet. Röj- 
ningssten hade kastats upp på större markfasta 
stenblock och på skärvstenhögarna i närheten. Till 
exempel överlagras skärvstenhögarna av odlings
rösen och det var svårt att avgränsa dem. De flesta 
fynden hittades i dessa odlingsrösen. Det var frag
ment och delar av keramik, samt en del järnskrot.

Odlat har man gjort på de någorlunda stenfria 
ytorna söder och väster om torpet. Eftersom jor
den var dålig att odla på, har men i ännu senare 
tid övergivit den och därför är 1700-talets odlings
landskap tämligen välbevarat. Odlingsytorna var 
på tidigt 1700-tal uppdelade i sju tegar som till

ytan sammanlagt var drygt 13000 steniga m2. Hela 
den för Ryssgärdet inhägnade ytan var som längst 
204 meter och cirka 143 meter som bredast.

I den sydligaste delen av undersökningsområ
det hittades också den väg som på kartorna leder 
ut från Odenslunda till urmarkerna och skogen. Vi 
fann den i form av två vägdiken och ett par stolpar 
som troligen är rester efter en grind. Innanför ett av 
dikena fanns också stolphål som skulle kunna kom
ma från en inhägnad. Gränsen mot utmarken finns 
också längst i norr, på den östra kullen. Där fanns 
också ett antal stolphål som låg i rak linje över kul
turlagret och huset från mellersta bronsålder

Fynd
Majoriteten av fynd får man nog anse vara avfall, 
skräp rent av. Men vad är då avfall? Stig 

Welinder skriver:

”Om det mesta, som ligger pä en arkeologisk 
boplats är i någon mening avfall, så blir det 
av fundamental betydelse fór förståelsen av bo
platsen, att förstå hur detta avfall sorterats och 
transporterats inom platsen ”

1992:27.

Han menar vidare att avfallshantering är ett kul
turellt handlande, något som människor gör enligt 
traditionella, socialt bestämda normer, alltså nå
got som lär oss något om hur människor fungerar. 
Arkeologens uppgift blir att undersöka

”hur... delar av den materiella kulturen... de
poneras för att så småningom bli ett arkeologiskt 
källmaterial”.

1992:27

En arkeologisk undersökning och analys skulle 
även här kunna bidra till mer kunskap, som inte 
går att finna i det skriftliga materialet.

Keramik
De keramikfynd som gjordes var alla kraftigt frag- 
menterade, men de har alla spår efter invändig 
grön/brun glasyr och dekor av vitlera. Denna typ 
av keramik var vanligast under sent 1600-tal och 
framåt. Ett rörskaft från en så kallad trefotskanna
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hittades och detta kan troligen dateras till sekel
skiftet 1600-1700 (Elfwendahl 1999:47; Bergold 
m.fl. 2004).

Kritpipor
Tre fragment av kritpipor hittades vid torpet, bara 
delar av skaftet är kvar. För att kunna göra nog
grannare dateringar av kritpipor behövs piphuvu
den. Dessa pipor började användas i samband med 
att tobaksrökningen introducerades i Europa och 
de tidigaste tillverkades på 1570-talet i England 
(Dahlbäck 1982:406). Piporna var oerhört vanliga 
och har jämförts med dagens cigarettfimpar, de 
hittas nästan överallt. En av de allra äldsta piporna 
i Sverige hittades på regalskeppet Vasa som sjönk 
1628. Kritpiporna användes fram till 1900-talet, 
alltså under en relativt lång tidsperiod och de tre 
exempel vi fann, går alltså inte att närmare datera. 
Två av dem hittades alldeles intill den förmodade 
torpgrunden, och det är en trevlig tanke att någon 
av de boende på torpet suttit på husknuten och 
rökt lite pipa (fig. 285).

Kakel
Ett mindre fragment kakel (fm-945), som troligen 
suttit i en kakelugn hittades också. Det är tämligen 
litet och svårt att säga någonting om. Det ser ut att 
ha tillhört krönet på kakelugnen och med lite god 
vilja kan siffrorna 6 och 9 urskiljas, här ska dock 
påpekas att dessa förmodade siffror också skulle 
kunna vara slutet på någon form av växtornamen- 
tik. Fragmentet är svart, vilket utesluter en med
eltida datering. De flesta kakelugnar var fram till 
1500-talet gröna, men de senare skulle efterlikna 
de järnkaminer som blev vanligare och glaserades 
svarta (Dahlbäck 1982:405). Fyndet är också det 
ett rensfynd och hittades i ytan på ett odlingsröse. 
Det är då osäkert om det verkligen kommer från 
torpet eller om det kommit dit som skräp från nå
gon annan byggnad.

Bössflintor
Tre bössflintor är också intressanta i samman
hanget. En av dem kan dateras till slutet av 1700 
- 1800-talets mitt (se Lindberg, denna volym). 
Denna typ är relativt ovanlig i Sverige men före
kommer ofta i Ryssland, vilket skulle kunna stödja
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FIGUR 284. Beslaget, eller ölhanen. Skala: 1:1 
(teckning:RichardHolmgren. ©ARCDOC).

Figure 284. The fitting that vaguely looks like a cock 
(drawing: Richard Holmgren ©ARCDOC).

teorin om att Ryssgärdet fått sitt namn efter ryska 
desertörer. De båda andra är av en äldre typ som 
förekommer mellan ca 1643-1750. De två sist
nämnda flintorna är troligen lokalt tillverkade. 
(Engström 1983:124^ muntlig referens: Johan 
Engström, SFHM). Sammanfattningsvis är fynd
materialet torftigt och antyder att torpet levt un
der knappa resurser. Inga fynd, förutom möjligen 
kakelugnsfragmentet tyder på några större utsväv
ningar. Det kan naturligtvis också vara så att det 
rensats upp ordentligt när det revs.

Järnfynd
Materialet är som sagt ganska magert, vilket ock
så antyder att platsens betydelse minskade under 
järnålder och senare tid. Fynden visar också ett 
annorlunda mönster mot bronsåldersfynden. Den 
absolut övervägande delen järnartefakter hittades 
på områdena D, E och F, alltså på slätten söder om 
kullarna. I princip alla järnfynden har former som 
funnits under en mycket lång tidsperiod, men med 
stor sannolikhet hör de flesta järnfynden till sena
re tid, framför allt 1700-1900-talen och har med 
torpbebyggelsen, eller senare tiders jordbruk att 
göra. Ett par av fynden kan dock vara av äldre art.

Flera fynd hittades vid den metalldetektering 
som genomfördes under utgrävningen. Metallde-
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tekteringen gav ett mycket gott resultat och visar 
att metoden är nog så viktig (Svensson & Olsson 
2004). Detta trots att detekteringen utfördes i ett 
sent skede av undersökningen och att marken var 
svårdetekterad.

Knivar
Det finns ytterligare några fynd som troligen kan 
kopplas till torpet. Tre knivfragment bör höra hit. 
Knivar har, med små variationer sett ungefär li
kadana ut från förhistorisk tid och fram till idag. 
Användningsområdet har, precis som idag, varie
rat inom hantverk och hushåll. Knivar har också 
använts som hugg- och stickvapen. Fram till mit
ten av 1300-talet har den vanligaste knivtypen 
tången centrerad på bladet. Efter det kommer en 
ny typ där tången sitter i linje med ryggen (Björk- 
hager m.fl. 1997:82). Fem knivar har hittats, varav 
två (fnrio90, 1091) är tämligen osäkra fragment. 
Övriga tre har dock tydlig egg och tånge. Tången 
sitter på dessa i linje med ryggen, vilket alltså gör 
att de inte bör vara tidigare än cirka 1350-tal. En 
av knivarna (fnrSoy) är påfallande liten och har ett 
litet ”stopp” innan knivbladet, samt en liten rund 
dekoration innan bladet börjar. Fragmentet ät 4,7 
cm långt och 1 cm brett och det kan knappast ha 
varit mer än cirka 10 cm allt som allt i helt skick. 
De övriga säkra knivfragmenten är båda cirka 9,5 
cm långa varav ett (fnr343o) är en aning grövre än 
det andra (fnr766). Fnr. 766 hittades på den östra 
kullen i ett kulturlager och väckte därmed en viss 
förundran. Om man litar på dateringen till medel- 
tid/efterreformatorisk tid, bör den dock ha blivit 
tappad och nertrampad i lagret. FM3430 hittades 
strax sydöst om torpgrunden och det är ganska tro
ligt att den hör hemma i den kontexten. De övriga 
knivfynden är delar av knivblad och det finns inte 
så mycket att säga om dem, förutom att de hittades 
i samma omrörda kontext, samma yta söder om 
torpområdet under den väg som gått över ytan.

Beslag?
Ett är ett intakt föremål som till sin form liknar en 
tupp (fnr. 786). Den första reaktionen var att det 
skulle röra sig om en så kallad ölhane, det vill säga 
en tappkran för öl (tupp heter på tyska der Hahn) 
som var vanlig under medeltid och en tid framåt

(Dahlbäck 1982:250). Vid närmare undersökning 
kunde man se att det troligen istället rörde sig om 
något annat föremål, men med, för ölhanar, ka
rakteristisk form. Vi kan dock med gott samvete 
sluta oss till att det rör sig om ett föremål från 
medeltid/efterreformatorisk tid. Den hittades i ett 
område som störts kraftigt av en väg, strax söder 
om torpområdet.

Spikar och nitar
Spikar och nitar är svåra att hålla isär, så vi be
handlar dem tillsammans.

De spikar och nitar vi hittade vid Rysstorpet va
rierar ganska mycket i utseende och storlek. Den 
minsta är 1,4 cm och den längsta 10,2 cm. Spiken 
består av huvud, stift och udd. Huvudet är oftast 
runt, men det förekommer även rektangulära. Ett 
fynd (fnr79i) består av enbart en rundad nitbricka, 
cirka 2 cm i diameter. Ett liknande fynd (F3427) 
men en intakt nit hittades också. Båda påträffades 
i sentida miljöer, en i närheten av torpbebyggelsen 
och den andra i ett stolphål som också bör ha hört 
till den yngre miljön. Dessa båda fynd är förvillande 
lika hästskosömmar och i så fall en äldre variant (se 
nedan). Troligen har de flesta spikarna och nitarna 
använts i sentida hus och byggnader. De ligger sprid
da över ytan, men den största delen ligger i södra 
delen av området i anslutning till torpbebyggelsen 
och de sentida vägarna. En nit utmärker sig genom 
att vara kraftigare och ha ett betydligt större huvud 
som är 3,2 cm i diameter (F810). Den hittades i det 
svarta lagret uppe på den östra kullen. Dock i utkan
ten och det kan diskuteras vilken period den hör till. 
En stor hägnad från senare tid har gått över ytan 
ungefär där niten hittades och den kan ha kommit 
därifrån. Det stora huvudet gör också att man und
rar om den inte har haft ett dekorativt syfte.

De äldsta spikarna i Sverige är från yngre järn
ålder, allmänna blir de först under vikingatid och 
då oftast som spikar i kistor. Intressant är att spi
ken inte blev någon vardagsvara förrän i slutet av 
1800-talet då materialet blev billigt. Trots det är 
spikar, nitar och hästskosömmar den vanligaste 
fyndkategorin under järnålder och medeltid. Spi
kar behandlas oftast inte när arkeologiska mate
rial tolkas. Troligen eftersom de är så vanliga och 
eftersom de sett i princip likadana ut alltid. De kan
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dock ge intressant information. Stig Welinder har 
bland annat undersökt hur spikar har kommit att 
ligga efter det att en kolarhydda har förmultnat 
(ip92:22f.). Om man kan se mönster i hur spikar 
ligger kan de alltså ge värdefull information om 
byggnadsteknik. Kanske kan man också spåra för
multnade eller på annat vis förstörda hus genom 
att se på hur spikarna ligger (Åkerblom 1995)?

Hästskor och hästskosömmar
Två hästskor finns i materialet. De är båda trasi
ga, den ena ser ut att ha varit stor och är därmed 
troligen av senare datum, den andra är mindre 
och har vissa drag som skulle kunna tyda på att 
det rör sig om en så kallad toffelsko. Denna origi
nella typ härstammar från kontinenten och kom 
till Sverige på 1300-talet och dominerade här fram 
till 1500-talet. Detta mode kom från det spanska 
hovet och tvingade hästarna att gå på tå. Under 
1400-talet övergick man till att smida större skor. 
Särskilt stora och breda var de så kallade ”Schwe
deneisen”, som bland annat användes av Gustav II 
Adolfs trupper i Tyskland. I Norden skodde man 
troligen hästarna ganska sporadiskt till en början 
och endast när hovarna blev kraftigt slitna eller ut
sattes för halka (Medeltidens ABC 1985). De båda 
skorna från Ryssgärdet hittades båda ytligt.

Hästskosömmar är relativt vanliga fynd på fram
för allt vikingatida och medeltida undersökningar. 
På Ryssgärdet hittades bara 17 stycken, men områ
det var troligtvis inte så utnyttjat under dessa tids
åldrar. Det kan tyckas svårt att datera dessa, men 
enligt Victoria Björkhager m.fl. finns tydliga kro
nologiska skillnader mellan de äldsta och yngsta 
hästskosömmarna (1997). Det som styr hur söm
men ser ut är storleken och formen på sömmens 
huvud. De äldsta har ett stort huvud som täcker 
ett kraftigt sömhål, det är sedan utvecklingen av 
sömrännan som gör att sömmarna ändrar form 
och blir mer T-formade

Enligt dessa kriterier är de flesta sömmarna från 
Ryssgärdet sena, med smala, fyrkantiga huvuden. 
De ligger rätt spridda över ytan, men man kan, 
möjligen, se att de ligger i anslutning till de sen
tida vägar som finns i området.

I övrigt finns inte mycket att säga om hästutrust

ARKEOLOGI E4 UPPLAND - STUDIER • VOLYM 5

ningen. De människor som under vendel- och vi
kingatid bodde i närområdet, rörde sig naturligtvis 
även på områdena som nu undersökts. Självklart 
har hästar använts av bönder och andra boende i 
området fram till idag. Därför är det närmast för
vånande att vi inte har hittat fler hästskor på ytan.

Vad gäller järnfynden är materialet från Ryss
gärdet fragmentariskt och magert. Fyndmaterial 
av den här arten tenderar att bli lite styvmoderligt 
behandlade. Många typer av järnförmål är svåra att 
datera och att definiera. Det föreligger ett problem 
för arkeologin här, framför allt fältarkeologin, då 
man inte vet vad man sparar eller slänger. Är det 
skrot eller är det inte? Hur mycket ”värdefullt” 
har slängts bort och hur mycket skrot har sparats? 
Hittas järnföremålen i en definierad kontext är det 
naturligtvis lite annorlunda. Men, hur ska vi göra 
med alla spikar? Alla nitar? Alla konstiga grunkor 
som vi samvetsgrant registrerar som ”föremål”? 
På Statens Historiska Museum finns över 7000 
registrerade odefinierade ”föremål” av järn. Detta 
material är ogenomträngligt och svårforskat.

Rysstorpets lämningar 
- fragment av en nära tid
Källmaterialet (i detta fall kartor och kartbeskriv
ningar) antyder att Rysstorpet inte fanns kvar 
vid tiden för storskiftet och detta bekräftas av det 
arkeologiska materialet. Vi kan efter undersök
ningen sluta oss till att bosättningen varit relativt 
kortvarig, då inga fynd gjordes som tyder på att 
någon större aktivitet ägt rum på ytan i tiden före 
Rysstorpet. Att marken skiftades på Rysstorpet, 
men inte på det andra torpet Stenlunda, där det 
fortfarande levde torpare, talar för att Rysstorpet 
inte längre existerade vid skiftestillfället. Alltså: 
enligt våra resultat verkar Rysstorpet ha funnits i 
en period om kanske 50 år och har försvunnit vid 
1750-talet. Marken kring torpet är otvetydigt svår- 
brukbar och anledningen till att man lagt ett torp 
där kan vara att man velat utnyttja utmarkernas 
resurser bättre (se Rahmvist 1991:35). Ytan sticker 
in som en tunga från slätten in i den ännu stenigare 
skogsmarken och det verkar naturligt att försöka 
utnyttja även denna lilla yta för att få avkastning. 
Med hjälp av den arkeologiska undersökningen
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har vi kunnat datera perioden för torpets brukan
de, vi har fått en bättre och tydligare inblick i tor- 
parlivet och vi har därigenom kommit de boende 
på platsen närmare. Om förutsättningarna hade 
varit annorlunda skulle vi ha kunnat ställa andra 
frågor till materialet, vi hade därigenom kunnat 
arbeta mer metodiskt, vi hade kunnat belysa fler 
områden, inte minst hur man utnyttjat landskapet 
och om hur strukturen på torpet sett ut.

Men varför försvann då torpet? Det är troligt att 
det helt enkelt gav för dålig avkastning. Måhända 
är det så kallade husesynsinstrumentet intressant 
i sammanhanget. Husesyns-förordningar förekom 
redan på 1500-talet men utvecklades under 1700- 
talet. I dessa angav överheten bland annat vilka 
hus som borde finnas på hemman av olika storle
kar. Senast uppgraderades husesynsförordningen 
1739. Hänsyn togs till en rad olika saker, som till 
exempel var huset låg och avståndet till skogs
bygderna (se Werne 1993). Kanske bedömdes att 
Rysstorpet inte ansågs nödvändigt? Det är väl inte 
heller otroligt att de som brukat Rysstorpet dog 
och att ingen annan flyttade in, att det självdog. 
Återigen, en noggrannare studie av det skriftliga 
materialet hade kunnat ge mer information.

Rysstorpet ser i materialet ut att vara ett rela
tivt fattigt torp. Det finns ingenting som tyder på 
något annat, men hur visar sig det egentligen i det 
vi undersöker? Eftersom arkeologer vanligen un
dersöker föremål och andra lämningar är det, som 
Christina Rosén skriver:

”Fattigdom i materiell mening kan ju karaktä
riseras som frånvaro av föremål i vid bemärkel- 
se-och att dra slutsatser utifrån icke påträffade 
föremål måste betraktas som ett av arkeologins 
större metodiska problem ”

1999:101.

Det är dessutom lätt att göra misstaget att se alla 
torpare som en homogen grupp. Det fanns skill
nader mellan backstugusittare och torpare med 
möjlighet att utveckla sitt eget bruk, för att sedan 
kanske köpa ut torpet. Skillnader fanns också mel
lan jordbruksarbetande och hantverksarbetande 
torpare. Vad de hade gemensamt var jordlösheten 
(se vidare Rosén 1999).

Hur ska man då behandla denna typ av lämning
ar antikvariskt? Kan vi vinna något på att under
söka dem arkeologiskt? Debatten i ämnet har i hu
vudsak förts i META (se även Anglert xxxx; Bodin 
m.fl. 2005; Karlenby & Ramström 2000:2; Mo- 
gren 1995; Knarrström i manus), som i huvudsak 
är en tidskrift som riktar sig till arkeologer intres
serade av medeltid och historisk tid. Det vore önsk
värt att debattera frågan i medier som även når 
dem som sysslar med förhistorisk arkeologi, inte 
minst därför att det ofta är dessa som skriver un
dersökningsplaner där de senare lämningarna pri
oriteras ned. Arkeologin har dock att vinna på att 
ta vara på det stora intresse som finns hos allmän
heten för sentida lämningar. Dessa lämningar ut
gör för många en länk från nutid till medeltid och 
forntid. Torplämningen som fanns på Ryssgärdet 
var diffus, där fanns inte så mycket fynd och struk
turerna syntes dåligt. Men de fanns där, någon 
gång har någon bott och levt på den steniga och 
otillgängliga ytan. Det är inte utan att man undrar 
vilka de personerna var och hur de levde. ■

Figur 285 .En stunds avkoppling vid Rysstorpet (teck
ning: Magnus Öhrn, örhndesign sthlm).

Figure 285. A moment of rest at Rysstorpet (drawing: 
Magnus Öhrn, örhndesign sthlm).
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Figur 286. En sen novembereftermiddag. Undersökningen är snart slut. Dimman ligger tät. Det är dags att åka 
hem. Rickard Franzén vid spaden (foto: Bertha Amaya).

Figure 28 6. A late afternoon in November. The excavation is almost over. The fog is dense. It’s time togo home. 
Rickard Franzén by the spade (photo: Berta Amaya).
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Summary
Between Heaven and Earth

Ryssgärdet, a gold shimmering Bronze Age environment 
in Central Uppland

T
he archaeological investigations at Ryss
gärdet showed that the site had few in
vestigated equals. The site has mainly 
been in use during the middle part of the Bronze 

Age and is one of the most interesting investigated 
sites from this period in the Mälaren basin. Finds 
and features from both earlier and later periods 
prove that the Ryssgärdet site was populated over 
a long period of time, from the Late Stone Age 
and onwards.

Ryssgärdet distinguishes itself through its re
markable finds and features, as well as its distinc
tive topography, which conveys a dramatic land
scape scene. The topography was characterised 
by two hills in the North and a clay plain in the 
South. In terms of features as well as finds, the 
two areas differed considerably from each other. 
On the hills were the remains of buildings and ter
races, and a rich culture layer containing, amongst 
other finds, bronze items, evidence of bronze craft, 
bone and stone arrowheads, pottery, and, not to 
be overlooked, a gold coil. The lower areas appear 
to constitute a more conventional settlement. 
However, the three heaps of fire-cracked stone 
were located here, as well as a thick culture layer, 
numerous houses and a couple of pit concentra
tions. Hard working people have lived here, in the 
shadow of, or possibly illuminated by, the ritual 
activities on the hills. The people supported them
selves by agriculture, animal husbandry and crafts. 
They might have been guardians of the cult, and 
the buildings on the hills, which may have func

tioned as a gathering place for a larger tract. The 
area’s large scientific potential lies in the tension 
and differences between the higher elevated areas 
and the low-lying plains; the differences between 
high and low, heaven and earth.

This volume is divided into different sections, 
which in turn are divided into chapters. The first 
section contains an introduction, with details on 
topography and cultural environment, as well 
as a short research history. Over many chapters, 
the next section, The Power of the Material, deals 
with the earliest settlers, the houses, the fire re
mains, pits and pit concentrations, as well as waste 
management and deposits. This is followed by a 
number of chapters titled From Clay to Gold -peo
ple’s objects. Here, the artefacts are described. The 
first is called Gold that glitters, and is, unsurpris
ingly, about the gold coil. So is the next chapter, 
The gold coil from Ryssgärdet, which is a metal
lurgy analysis of this artefact. Other finds are re
viewed in the chapters Bronze - the golden metal, 
Carved and ground in stone, The forgotten ma
terials - bone and horn. The pottery items cover 
three chapters, one of which, Pots and sets, is an 
archaeological interpretation. One chapter, Vessel 
production, deals with the manufacture of pottery, 
and the final chapter covers the function and con
tent of the vessels.

The next section is titled Sustenance, and con
tains an osteological analysis as well as an archaeo
logical interpretation of the bone material. There 
is also a description of agriculture and the local en
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vironment. The rock carvings and graves are cov
ered in the section The Remains of Rites. This is fol
lowed by a section with a broader outlook which 
explores the ritual remains of fire, and presents a 
study of the sacral character of the landscape. A 
concluding discussion of the material described 
follows. Finally, there is a section titled Epilogue, 
dealing with Iron Age and post-medieval remains 
on the site.

The site we know today as Ryssgärdet was 
probably an important place throughout much of 
Prehistory. As early as in the Late Neolithic a set
tlement was established here, and it grew in prom
inence during the Bronze Age. In all probability, 
cultic acts of varying character took place on the 
hills and down on the plain. On the hills, traces of 
massive, unusual buildings, sets of pottery, traces 
of different crafts and the gold coil were found. On 
the plain there were heaps of fire-cracked stone,

and in among a pit concentration a sacrificed 
unburned human scull cap was found. Someway 
away from the actual investigated area, one of the 
northernmost ship carvings in the country sur
vives unscathed, and there are several sites with 
cup marks in the area. During the Bronze Age, 
Ryssgärdet was located in a tract which lay along 
the valley of the Vendelån River. The find material 
from Ryssgärdet is comparable to that found at, 
for instance, the Hågahögen mound. The gold coil 
is one of few artefacts made of this precious metal 
to be found during an archaeological investigation 
of this period.

The material is endless and this book could have 
been vaster still. There is so much to tell and dis
cuss. Our hopes are that this volume will contrib
ute new knowledge and inspire other scholars to 
study the Bronze Age in Uppland, a remarkable 
and exiting era. ■
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