
QP
OT) Riksantikvarieämbetet

AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR, SKRIFTER NR 27

Forskaren i fält

r Kv^inli
- iiSK



Digitalisering av redan tidigare utgivna vetenskapliga publikationer

Dessa fotografier är offentliggjorda vilket innebär att vi använder oss av en undantagsregel i 23 och 49 

a §§ lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Undantaget innebär att 

offentliggjorda fotografier får återges digitalt i anslutning till texten i en vetenskaplig framställning som 

inte framställs i förvärvssyfte. Undantaget gäller fotografier med både kända och okända upphovsmän.

Bilderna märks med ©. Det är upp till var och en att beakta eventuella upphovsrätter.

SWEDISH NATIONAL HERITAGE BOARD
RIKSANTIKVARIEÄMBETET



Forskaren i fält - en vänbok till Kristina Lamm





Avdelningen för arkeologiska undersökningar, skrifter nr 2.7

Forskaren i fält
- en vänbok till Kristina Lamm

Redaktörer Kent Andersson, Agneta lagerlöf & Agneta Åkerlu

CLP
0*0 Riksantikvarieämbetet



Riksantikvarieämbetet
Box 5405, 11484 Stockholm 

Tel 08-5191 8000 

Fax 08-5191 8083 

www.raa.se

Publicerad med bidrag från Berit Wallenbergs Stiftelse & 

Gunvor och Josef Anérs Stiftelse

Redaktörer Kent Andersson, Agneta Lagerlöf & Agneta Åkerlund

Översättning och språkgranskning Elisabet Green

Omslagsbilder Agraffknapp från Nicktuna, Torsåkers sn, Västmanland.

Foto Gabriel Hildebrand, Riksantikvarieämbetet och grävningsbild från Helgö, 

Ekerö sn. Uppland. Al A.

Omslagslayout Anders Haglund 

Grafisk form Agneta Modig

© 1999 Författarna och Riksantikvarieämbetet 

1:1

ISBN 91-7209-156-8 

ISSN 1102-187X

Tryck Tierps Tryckeri AB, Tierp, 1999



Innehåll

Tabula Gratulatoria 7 

Förord 11

Kristina Lamm - Bibliografi 13
Sammanställd av Kent Andersson

”Som man ropar i skogen får man svar” 17 
Agneta Åkerlund

En kvarts rast - tio millennier senare 27 
Per Gustafsson

Att vara beredd på det oväntade - reflexioner 
utifrån några tidigneolitiska fyndplatser 35
Britta Kihlstedt och Christina Lindgren

Den gropkeramiska kulturens ”mikrorum”. 
Om Åby-boplatsen i Östergötland 43

Mats Larsson

A67 - en rituell gropkeramisk grop på 
Häggstaboplatsen 53
Eva Olsson

Två lerminiatyrer från bronsåldern 63 
Inga Ullén

Jordbrogravfältet - rumsliga och sociala 
dimensioner 67
Karin Äijä

De dolda könen - om barn, ungdomar, vuxna 
och åldringar i romartidens Uppland och 
Västmanland 77
Kent Andersson

Kvinnorna i Arlandastad - ett bidrag till 
diskussionen om förhistoriska gravars 
symbolspråk 87
Solveig Brunstedt

Varför sko med runda stenar? Om en 
reproduktionsritual i Arlandastad 91
Gunnar Andersson

Bosättningar och agrar utveckling i norra 
Mälarområdet under äldre järnålder 99
Hans Göthberg

Från Saleby till Lidköping: från land till stad? 107 
Lars Lundqvist och Magnus Stibéus

Bronsgj utare på Ffelgö och i Birka 117 
Björn Ambrosiani

Järnålder i Noraskogs och Linde bergslager 123 
David Damell och Monica Damell Modin

Askahögen. Från ättebacke — till naturbildning — 
till en av Östergötlands största gravhögar 129
Carin Claréus och Ragnhild Fernholm



Platsens identitet - kollektiva minnens funktion i 
en vikingatida grav- och centralplats 139
Tore Artelius

Alvastra i statsbildningstid 149 
Marie Holmström

Tillbaka i Sandbacken - några reflexioner kring en 
utgrävning i Uppsala och kring tidens gång 161
Lars Ersgård

Den komplexa konsumtionen. Tankar kring en 
tidigare genomförd analys av material från 
kvarteret Biografen i Nyköping 169
Carolina Andersson och Ann-Mari Hållans

Folkesta tegelbruk - en industriell strukturom
vandling speglad i arkeologi och arkiv 177
Sverker Söderberg

Tid och rum i Helgö. Teoriprövning med 14C 187 
Ola Kyhlberg och Ulf Strucke

Arkeometallurgin som en del av arkeologin 199
Eva Hjärthner-Holdar, Peter Kresten, Lena Larsson och 
Lars-Erik Englund

Tiden, landskapet och människan - en arkeo
logisk betraktelse 2,07
Anders Kaliff

6 Forskaren i fält



Tabula Gratulatoria

Björn Ambrosiani 8c Phyllis Anderson Ambrosiani, Stockholm
Lars Amréus, Uppsala
Carolina Andersson, Stockholm
Gunnar Andersson, Kista
Kent Andersson, Uppsala
Mats Angiert, Lund
Johan Anund, Stockholm
Ingegerd 8c Kjell-Håkan Arneil, Borgholm
Kjell-Åke Aronsson, Östersund
Birgit Arrhenius, Kista
Tore Artelius, Fjärås
Kerstin Assarsson-Rizzi, Spånga
Morten Axboe, Virum, Danmark
Evert 8c Gunnel Baudou, Umeå
Christamaria 8c Bernhard Beckmann, Friedrichsdorf
Stefan Bergh, Sligo, Irland
Mats Bergman, Uppsala
Anita Biuw, Bromma
Margareta Biörnstad, Stockholm
Nils Björhem, Oxie
Cina 8c Roger Blidmo, Upplands Väsby
Malin Blomkvist, Stockholm
Ann Catherine Bonnier, Stockholm
Helge Brinch Madsen, Köpenhamn
Andrea 8c Hans Browall, Stockholm
Solveig Brunstedt, Munsö
Elisabeth Brynja, Hägersten
Anita Buchholtz, Stockholm
Mats Burström 8c Eva Kretz, Stockholm
Anne Carlie, Åled
Anders Carlsson, Stockholm
Ronnie Carlsson 8c Britta Rosborg, Uppsala
Carin Claréus, Ljungsbro
Helen Clarke, Kent, England
Nanna 8c Lars Cnattingius, Stocksund
David Damell och Monica Damell Modin, Nora
Ivar Eklöf, Stockholm
Bengt Elfstrand, Väderstad

Magnus Elfwendahl, Uppsala 
Lars-Erik Englund, Stockholm 
Thomas Eriksson, Uppsala 
Birgitta Eriksson Nilsson, Kalmar 
Lars Ersgård, Lund 
Louise Evanni, Tyresö
Charlotte Fabech 8c Ulf Näsman, Århus, Danmark
Dan Fagerlund, Vänge
Jonas Ferenius, Täby
Ragnhild Fernholm, Väderstad
Pernilla Flyg, Nacka
Marianne Foghammar, Halmstad
Margit Forsström 8c Dag Störtebecker, Vänersborg
Bitte Franzén, Tyresö
Cissela Génetay-Lindholm 8c Pehr Lindholm, Solna
Gunilla Granath-Zillen, Stockholm
Annika Grälls, Örebro
Anne-Sofie 8c Bo Gräslund, Uppsala
Ritva 8c Bertil Gustafsson, Åkersberga
Per Gustafsson, Grödinge
Hans Göthberg, Uppsala
Ann-Marie Habbe, Uppsala
Helena 8c Ulf Erik Hagberg, Bromma
Dag Hammar, Stockholm
Inger, Jennifer 8c Jessica Hammarberg, Lidingö
Britt-Marie 8c Thomas Hammarskiöld, Kalmar
Ann-Marie Hansson, Saltsjöbaden
Margareta Hasselmo 8c Sten Tesch, Sigtuna
Rickard Hedvall 8c Karin Lindeblad, Vikingstad
Marie-Lousie Hellqvist, Uppsala
Annica Hepp Gardell, Malmö
John Hines, Cardiff, England
Tove Hjørungdal 8c Raimond Thörn, Göteborg
Eva Hjärthner-Holdar, Storvreta
Jenny Holm, Örebro
Marie Holmström, Linköping
Birgitta Hulthén, Lund
Ann-Mari Hållans, Bromma

7



Birgitta Hårdh, Lund
Institutionen för Arkeologi, Göteborg
Institutionen för Arkeologi, Stockholm
Institutionen för Arkeologi och antik historia, Uppsala
Elisabeth Iregren, Lund
Mikael Jacobsson 6c Anna Hed Jacobsson, Åkersberga 
Ulf Jansson, Vårby 
Gunborg O. Janzon, Farsta
Ronnie Jensen 8c Ing-Marie Pettersson Jensen, Enskede
Lars G. Johansson, Kungsbacka
Marianne Johnson, Stockholm
Kristina Jonsson, Stockholm
Anna Järpe, Höör
Bosse Jönsson, Stockholm
Lena 8c Ingvar Jörpeland, Sollentuna
Anders Kaliff, Uppsala
Leif Karlenby, Örebro
Britta Kihlstedt, Växjö
Anita Knape, Stockholm
Annika 8c Bo Knarrström, Annelöv
Louise 8c Edmund Krafft, Kivik
Peter Kresten, Alunda
Ola Kyhlberg, Enebyberg
Lili 8c Lars O. Lagerqvist, Strängnäs
Mikael Lagerqvist, Upplands Väsby
Agneta Lagerlöf 8c Harald Sundiin, Stockholm
Jan Peder Lamm, Lidingö
Peder Lamm, Lidingö
Catrin Lamm 8c Jan Körlström, Lidingö
Eva 8c Thomas Lamm-Svedberg, Stockholm
Lars Larsson, Lund
Lars Z. Larsson, Skänninge
Mats Larsson, Linköping
Lena Larsson, Uppsala
Anders Lindahl, Lund
Kerstin Lidén, Lidingö
Ulf Lindborg, Lidingö
Inga Lindeberg, Enskede
Christina Lindgren, Tyresö
Lena Lindgren-Hertz, Linköping
Ann Lindkvist, Uppsala
Olle Lindqvist, Vintrosa
Malin 8c Sven-Olof Lindquist, Visby
Marcus Lindström, Stockholm
Jan-Åke Ljung, Djurhamn

John Ljungkvist, Uppsala 
Olle Lorin, Torshälla 
Lennart Lundborg, Halmstad 
Lars Lundqvist, Göteborg 
Agneta Lundström, Stockholm 
Eva Lundwall, Bromma 
Ann Luthander, Stockholm 
Länsstyrelsen i Kalmar län, Kalmar 
Länsstyrelsen i Uppsala län, Uppsala 
Anders Löfgren, Bj ärred 
Lars Löthman, Järfälla
Bente Magnus 8c Christian Laine, Stockholm
Gert Magnusson, Kalmar
Brita 8c Mats Malmer, Lidingö
Örjan Mattsson, Uppsala
Inger Sc Christian Meschke, Stockholm
Agneta Modig, Västerhaninge
Mats Mogren, Malmö
Inga-Maria Mulk, Jokkmokk
Janken Myrdal, Stockholm
Ann-Lili Nielsen, Stockholm
Catharina Nilsson, Tingstäde
Margareta Nockert 8c Mille Törnblom, Lidingö
Elisabeth 8c Jarl Nordbladh, Göteborg
Peter Norman, Bromma
Jan Norrman, Gustavsberg
Gunilla 8c Nils-Gustaf Nydolf, Tingstäde
Lena 8c Erik Nylén, Visby
Sten Nyman, Uppsala
Uaininn O'Meadhra, Stockholm
Eva Olsson, Stockholm
Anna Perming, Sorunda
Boje Persson, Stockholm
Bo Petré, Stockholm
Ann-Marie Pettersson, Visby
Maria Pettersson, Linköping
Zuzana Polaskova, Stockholm
Göran Possnert, Uppsala
Neil Price, Uppsala
Paula Purhonen, Helsingfors
Per Ramqvist, Umeå
Monika Rasch, Stockholm
Lars Redin, Kista
Regionmuseet i Skåne, Kristianstad 
Synnöve Reisborg, Ekerö

8 Forskaren i fält



Per-Olof Remmare, Huddinge
Anna Maria Renck, Stockholm
Henrik Sc Marianne Ribbing, Saltsjö-Boo
Mats Riddersporre, Lund
Riksantikvarieämbetet, UV Bergslagen, Örebro
Riksantikvarieämbetet, UV Hk, Stockholm
Riksantikvarieämbetet, UV Syd, Lund
Riksantikvarieämbetet, UV Väst, Kungsbacka
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, Linköping
Riksantikvarieämbetet, UV GAL, Uppsala
Riksantikvarieämbetet, UV Mitt, Stockholm
Per-Olof Ringquist, Bankeryd
Nils Ringstedt, Bromma
Brita Rosborg Sc Ronnie Carlsson, Uppsala
Martin Rundkvist, Stockholm
Josef Saers, Hässelby
Birgitta Sander, Stockholm
Eva Schaller-Åhrberg, Kungsbacka
Marianne Schauman-Lönnqvist, Helsingfors
Katalin Schmidt Sabo, Malmö
Hella Schulze, Köpingsvik
Lillemor Schützler, Huddinge
Inger Sc Klas-Göran Selinge, Täby
Berit Sigvallius, Lidingö
Jan Erik Sjöberg, Göteborg
Ingrid Sjöström, Enskede
Eva Skyllberg, Björnlunda
Magnus Stibéus, Kungsbacka
Berta Stjernquist, Lund
Ulf Strucke, Stockholm
Märta Strömberg, Lund

Bent Syse, Storvreta
Ulf Säfvestad, Malmö
Ingegerd Särlvik, Göteborg
Sverker Söderberg, Bälinge
Jacqueline Taffinder, Stockholm
Clas Toliin, Stockholm
Gustaf Trotzig, Stockholm
Inga Ullén, Stockholm
Charlotta & Peter Wadsted, Stockholm
Gunnel Vahlne, Lidingö
Jutta Wallei; Drottningholm
Stig Welinder, Stora Skedvi
Monica Wennersten, Visby
Bożena J. Werbart, Umeå
Astrid Wexell, Stockholm
Nancy L. Wicker, Minnesota, USA
Jes Wienberg, Lund
Jonas Wikborg & Emelie Schmidt Wikborg, Hägersten
Roger Wikell, Handen
Lars Wilson, Uppsala
Ann Vinberg, Stockholm
Björn Winberg, Vänersborg
Eva Sc lan Wiséhn, Stockholm
Inger Zachrisson, Stockholm
Torun Zachrisson, Lidingö
Agneta & Johan Åkerlund, Tyresö
Cecilia Åqvist, Stockholm
Karin Äijä, Stockholm
Inger Österholm, Hemse
Kerstin Östmark, Stockholm

Tabula Gratulatoria 9



Kristina Lamm i full verksamhet på Helgö. I bakgrunden Wilhelm Holmqvist.
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Förord

K
ristina Lamm har under en lång rad av år varit 
starkt engagerad i svensk uppdragsarkeologi, 
bland annat i sin egenskap av chef för RAÄ/UV 
Mitt respektive RAÄ/UV. Under hennes tid vid UV ge

nomgick uppdragsarkeologin stora förändringar. Samti
digt som exploateringarna blev mer storskaliga skedde 
en intresseförskjutning från dokumentation av enskilda 
monument till en förståelse av hela miljöer. Kristina in
såg det ökade behovet av att förena uppdragsarkeologi 
med vetenskapliga frågeställningar och att förmedla re
sultaten, såväl inom- som utomvetenskapligt.

Kristinas chefsskap vid UV präglades av en stor öp
penhet, där en mycket rak dialog kunde och tilläts föras. 
Hon betraktade varje medarbetare som en individ, som 
hon mötte med stor respekt, värme och omtanke. I detta 
diskussionsklimat, präglat av pluralism, uppmuntrades 
och stimulerades specialisering, vilket lade grunden till 
spetskompetens inom skilda områden. Enskilda medar
betares starka engagemang förstod hon att ta tillvara. 
Själv sa hon om sin personal: ”vem kan tygla skenande 
hästar?”

Kristinas bakgrund vid Greta Arwidssons seminarium 
vid Stockholms universitet och senare vid Helgöunder-

sökningen har säkerligen påverkat hennes syn på det 
naturliga sambandet mellan den traditionellt akade
miska forskningen och uppdragsarkeologin. Hon såg 
fördelarna med att ha en kompetent och forskningsin- 
riktad personal och uppmuntrade därför högre akade
miska studier bland personalen, såväl forskning kring 
traditionellt uppdragsarkeologiskt material som annat.

Hennes egen forskning har i stor utsträckning präg
lats av tiden på Helgö. Delar av det material som fram
kom där blev utgångspunkt för hennes licentiatavhand
ling om agraffknappar och produktionen av sådana på 
Helgö. Denna studie följdes av flera andra där Helgö- 
problematik diskuterades.

I Forskaren i fält - en vänbok till Kristina Lamm vill 
vi, några av hennes tidigare medarbetare och arbets
kamrater, hylla henne på hennes 6 O-årsdag med en bok 
som visar, att fältarkeologin är en integrerad del av 
forskningen. Den strävan som funnits hos henne har gi
vit resultat och vi är, var och en på sitt sätt, forskare i fält.

Kent Andersson Agneta Lagerlöf Agneta Åkerlund
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å 1960- och 70-talen ansåg man att fältarkeo
loger på UV skulle dokumentera fynd och 
fyndförhållanden för framtida forskning. Idag är 

nog de flesta arkeologer överens om att fornlämningar 
inte är objektivt registrerbara och direkt läsbara. Arkeo
logiska undersökningar är en reflekterande verksamhet, 
en dialog mellan arkeologens förväntningar och läm
ningar efter forntida människors aktiviteter. Fältarkeo
loger tillämpar aktivt sina kunskaper och söker medve
tet efter kompletterande information. Projektplaner med 
vetenskapliga bedömningar upprättas regelmässigt inför 
dagens exploateringsundersökningar, vilket passar detta 
ändrade synsätt där utgrävningar är en integrerad del i 
en forskningsprocess som omfattar både teori och prak
tik. Forskning är inte något man bara kopplar på efter
åt.

Arkeologer har ofta återkommit till ”stora” boplat
ser vid upprepade tillfällen och genomfört undersök
ningar i samband med olika mindre exploateringsupp- 
dtag. Stenåldersboplatserna vid t.ex. Överåda, Korsnäs 
eller Åby visar vilka problem som kan uppstå när man

efteråt vill göra en samlad tolkning av fynd från många 
små undersökningar på samma fornlämning. På Åby- 
boplatsen har tolv undersökningar genomförts sedan 
slutet av 1920-talet (jfr Larsson i denna volym). Idag 
finns ett intresse att försöka förstå om variationerna i 
materiella lämningar på boplatsen representerar läm
ningar från olika tider eller om de är rester efter flera 
samtida hushåll. Man kan fråga sig hur man tolkar va
riationer mellan de olika undersökningsytorna. I vilken 
utsträckning är undersökningsresultaten jämförbara? 
Problemet är inte bara att det saknas rapporter från 
några av grävningarna, utan att varje enskilt uppdrag 
är så litet att det inte någon gång ansetts motiverat med 
en så hög ambition som att förklara hela fornläm- 
ningen. Var ligger då ansvaret för att förklara hela 
fornlämningen? Kan det skjutas på framtiden? Enligt 
min mening är det viktigt vid undersökningar av det 
här slaget (dvs. när man återkommer gång på gång till 
samma plats) att vi regelbundet värderar den senaste in
formationen i förhållande till den tidigare och formule
rar nya frågor inför kommande undersökningar. De lär-
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domar man gör måste återverka på det fortsatta arbetet. 
Det kan inte överlåtas på framtida forskning.

Kunskapsproduktion kräver en miljö
Om man ser på ett ämnes historia, kan man ofta se en 
ryckvis förändring. Perioder med stora framsteg har 
växlat med perioder av relativt stillastående. Det dröjde 
exempelvis länge innan man upptäckte att torsviggar 
var yxor och inte några atmosfäriska fenomen. Likaså 
trodde man länge att det aldrig funnits någon sten- 
åldersbefolkning i östra Mellansverige eller i Norrland, 
men när de första upptäckterna väl gjorts så följdes de 
snabbt av flera. Man har länge diskuterat möjligheterna 
att det funnits människor i Norden under mellanistider- 
na. Nu har man hittat en grotta i Finland med eldstäder 
och redskap, som troligen är från den senaste mellan- 
istiden (Schulz muntlig uppgift), och det ska bli intres
sant att se när detta fynd kommer att följas av flera.

Det är sällan enskilda personer som ska ha äran för 
framsteg, utan snarare en miljö där olika människor 
kunnat få uppmuntran, stöd och konstruktiv kritik. Det 
går ju t.ex. inte att säga vem som upptäckte Norrlands 
forntid, utan det är snarare så att många har bidragit 
med goda och ibland lysande idéer.

Stenåldersundersökningarna i östra Mellansverige 
var länge fåtaliga och av begränsad omfattning och är 
exempel på ett område där forskningen har bedrivits 
ryckvis. Bortsett från en blomstringstid under 1930-ta- 
let, när Ivar Schnell, Axel Bagge och Sten Florin gjorde 
stora insatser både i fält och genom att publicera resul
tat av sina undersökningar, så är det ända fram till 
1970-talet bara en person i taget som sysslat med sten
ålder i regionen och utan kontinuitet. I början av 1970- 
talet startades flera forskningsprojekt i regionen (Welin- 
der 1973; 1977; 1984; Malmer 1983; Baudou 1984; 
Browall 1986). Det var tidigare kända lokaler som val
des ut för undersökning. Också i exploateringssamman- 
hang var det tidigare kända lokaler som undersöktes, 
antingen av olika tillfälligt engagerade specialister från 
universiteten (t.ex. Welinder 1971; 1976; Löfstrand 
1974; Segerberg 1978) eller av generalister från UV 
(t.ex. Östmark 1974; Magnusson 1975; Bennett 1977).

Det byggdes inte upp någon samlad kunskap om re
gionens stenålder inom UV som direkt kunde återverka

på den fortsatta undersökningsverksamheten förrän mot 
slutet av 1970-talet, då Kristina Lamm införde en perso
nalpolitik som tillät specialisering. Därmed började en 
regional medvetenhet byggas upp bl.a. när det gällde i 
vilka topografiska lägen stenåldersboplatser brukade fö
rekomma. Tillsammans med en del privata invente
ringsinitiativ (Hammar & Wikell 1994; 1996) och lag
ändringar som innebar en stegvis uppläggning av arbe
tet (utredning - förundersökning - slutundersökning) har 
ett stort antal tidigare okända boplatser lokaliserats i 
regionen med delvis annat innehåll. Undersökningarna 
har ökat betydligt under senare år (fig. 1), vilket hänger 
samman med att det har funnits en hel grupp arkeologer 
som särskilt har odlat ett intresse för stenålder i regio
nen. Undersökningarna har bedrivits kontinuerligt av 
flera personer i en miljö där man kritiskt granskat var
andras resultat regelbundet och detta har successivt gi
vit nya insikter. Under senare år har närmare hälften av 
UV:s uppdrag behandlat stenålderslokaler. De senaste 
decenniernas ökade kunskapsproduktion när det gäller 
regional stenålder kan tillskrivas framväxten av en 
forskningsmedveten miljö av en viss storlek (t.ex. Ols
son & Åkerlund 1987; Kars et al 1992; Olsson 1992; 
1996; 1997; Hammar & Wikell 1994; 1996; Lindgren 
1994; 1996; 1999; Olsson & Risberg 1995; Kihlstedt 
1996a; 1996b; Åkerlund 1996; 1997; Åkerlund et al 
1995a; 1995b; Larsson & Olsson 1997; Ekman 1998; 
Gustafsson 1998a; 1998b; Granath Zillén 1998a ;
1998b; Åkerlund et al ms; Åkerlund ms).

Det senaste steget i kunskapsutvecklingen (något som 
vi inte sett slutet på ännu) är en ny förståelse av sten
ålderns kulturlandskap. Här följer en redogörelse av re
sultaten från några inventeringar som har inspirerat 
varandra och en ny syn på kulturlandskapet.

Hanveden - en skog ingen ropat i
Hösten 1991 var Lillan Ödklint ute på en skogsprome
nad med sitt barnbarn i Hanveden och följde Sörm- 
landsleden från Paradisets raststuga. I en sandig morän
backe fann hon kvartsavslag, som hon kände igen från 
hembygdsföreningens arkeologikurs. Platsen låg i ett 
skyddat läge mellan några höj dstråk och liknade kända 
boplatslägen på Södertörn. Något som förvånade var 
att den här fyndplatsen låg 70 meter över nuvarande
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Fig. 1. Stapeldiagram där staplarna visar hur många sten- 
åldersundersökningar som UV har genomfört per år i östra 
Mellansverige under perioden 1967-1996. De redovisas mot 
bakgrund av en kurva som visar variationer i UV:s under- 
sökningsvolym (gäller UV totalt, då det inte gått att få fram 
separat redovisning för östra Mellansverige). Vi kan se att fi
gurerna inte samvarierar helt. Av kurvan framgår att exploa- 
teringsundersökningarna som helhet ökade både i början av 
1970-talet och i början av 1990-talet. Av staplarna ser vi att 
uppgången på 1970-talet inte innebar någon motsvarande

havsnivå (m ö.h.), vilket var betydligt högre än alla 
kända stenåldersboplatser i området.

I slutet av 1980-talet kände vi inte till några boplat
ser på Södertörn på högre nivåer än 55-50 m ö.h. och 
inga dateringar äldre än 6500 C14-år BP. Man tänkte sig 
att människor kom till Södertörn c. 7000 CH-år BP och 
vi hade begränsat vårt letande till nivåer under 55 m. I 
samband med utgrävningarna för Grödinge-banan un
dersöktes stenåldersboplatsen vid Eklundshov, som var 
belägen på nivåer mellan 60 och 55 m ö.h. strax nord
väst om Hanveden. Kol därifrån daterades till 8200 C14- 
ar BP (Åkerlund et al ms). Denna överraskande höga ål
der utgjorde ett slags ”mentalt tak” för arkeologer vid 
tiden för Lillan Ödklints fynd vid Paradiset. Hennes 
upptäckt innebar att vi såg möjligheter att hitta ännu

ökning av antalet stenåldersundersökningar, vilket dock upp
gången på 1990-talet gjorde. Av detta drar jag slutsatsen att 
en ökning av uppdragsvolymen innebär inte automatiskt att 
vi fångar upp och undersöker stenåldersboplatser. Endast 
förundersökningar och slutundersökningar (ej utredningar) 
har räknats, dvs. undersökningsmoment där man varit med
veten om att undersökningen gällt stenålderslämningar. Sten- 
åldersfynd som framkommit tillfälligtvis i samband med un
dersökning av t.ex. jämåldersgravfält har inte medräknats 
här. Digital bildframställning G. Rudbeck, UV.

äldre boplatser i området.
Efter fyndet vid Paradiset gjorde Dag Hammar och 

Roger Wikell i egen regi några besök i området och 
fann flera platser med slagen kvarts. Detta sporrade 
dem att fortsätta inventera i Hanveden och efter envist 
arbete har de funnit hundratals nya boplatser och fynd
platser i detta tidigare närmast fornlämningsfria höjd- 
område (fig. 2) (Hammar & Wikell 1994; 1996). De 
högst belägna fyndplatserna ligger 85-80 m ö.h. och 
om antagandet om strandbundenhet är riktigt, så är de 
från c. 9 500 C14-år BP. Till hjälp i det fortsatta inven- 
teringsarbetet utarbetade de hypotetiska kartor med 
strandlinjen inlagd på olika nivåer och kunde därige
nom skaffa sig en överblick över hur landskapet sett ut 
vid olika skeden. De har lärt sig att läsa landskapet och
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Fig. 2. Punka i snöglopp. Bild från inventeringarna i 
Hanveden. Foto R. Wikell.

har funnit att boplatser och fyndplatser förekommer i 
varierade lägen. Särskilt tätt ligger de i fjärdkorsningar, 
där flera farleder möts. Fynden visar att hela landskapet 
har tagits i anspråk.

Eftersom fornlämningarnas datering är avgörande 
för bedömningen av hela fyndkomplexet genomfördes 
ett första begränsat försök i privat regi under sommaren 
1994 att få fram organiskt material för C14-datering. Vi 
valde en lokal vid Mittskogsberget, RAA 330 i Hud
dinge socken, p.g.a. att den låg strax under 80 m ö.h. 
Sammanlagt grävdes 3,5 m2 och totalt tog vi tillvara 
4175 bitar slagen kvarts och 34 bitar slagen bergart, 
men ingen flinta. Det låg 3 621 bitar kvarts inom en 
m2. Denna koncentration motsvarar troligen en slag
plats (Åkerlund et al under arbete). Tyvärr hittades 
ingen härd med organiskt material. Från och med 1995 
har flera kvartslokaler undersökts i Gladöområdet i 
Hanveden, där bl.a. dateringsfrågorna har haft hög 
prioritet (jfr Gustafsson i denna volym).

Framväxten av fyndbilden i Hanveden illustrerar vil
ken betydelse vår för-förståelse har för det vi letar efter. 
Vi hade inte letat på rätt platser efter äldre lämningar 
därför att vi inte kunde föreställa oss att de första män
niskorna kom till Södertörn bara en kort tid efter att de 
första skären dök upp ur Östersjön.

En ny syn på kulturlandskapet har vuxit fram inom

UV, vilket fått återverkningar för hur utredningsarbetet 
bedrivs och vilka områden som bör utredas arkeolo
giskt. Ett exempel är Gladö, ett höglänt och kargt om
råde på Södertörn. Vem skulle ha utrett det för tio år se
dan? Utredningarna i Hanveden har också visat på svå
righeterna att hantera hela landskap och inte bara små 
avgränsbara objekt (Jakobsson & Kihlstedt 1995).

Det försvunna och återfunna 
kulturlandskapet
Hanveden var vid tiden för den första bosättningen en 
väl avgränsad ögrupp i Ancylussjön (fig. 3). På grund 
av strandförskjutningen har naturlandskapet förändrats 
kontinuerligt sedan dess. Resultatet av inventeringarna 
visar att det finns en variation när det gäller fyndan
samlingarnas storlek och också innehåll i fråga om 
reduktionsmetod och inslag av annat råmaterial än 
kvarts på olika nivåer. Området är förhållandevis ostört 
av senare tiders verksamhet, vilket gör att det har en 
hög potential för arkeologisk kunskapsuppbyggnad.
Den topografiska variationen på Södertörn gör det lätt 
att karaktärisera fyndplatsernas lägen och området får 
anses ha en god potential för att studera förhistoriska 
val.
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Fig. 3. Skärgårdsområdet i östra Mellansverige bestod endast 
av mindre ögrupper för c. 9000 år sedan. Kartans svarta par
tier visar landskapet vid en strandlinje c. 75 m över dagens 
vattennivå och de grå partierna visar landhöjningsområdet 
och dagens strandlinje. Beroende på strandförskjutningens

olika väl kända förlopp inom olika delar av regionen kan 
denna typ av karta tills vidare inte ge en korrekt bild av land
skapet vid en faktisk tidpunkt. Kartbilden är en hypotetisk 
illustration av ett vidsträckt skärgårdslandskap (efter Åker
lund 1996).

Landskapsuppfattning
Vid studier av förhistoriska kulturlandskap har det varit 
vanligt att fokusera på bosättningsmönster och resursut
nyttjande. På senare år har vi också intresserat oss för 
landskapets struktur och betydelse för människors iden
titet och livsuppfattning (Åkerlund 1996). Landskapets 
formspråk, med klippiga och skarpt avgränsade terräng

former, kan vara en nyckel till förståelse av hur mobila 
grupper identifierar sig med sin fysiska omgivning. 
Skärgårdsmiljön som sådan kanske har haft större be
tydelse för att skapa identitet än enskilda platser. Det 
kan vara en förklaring till varför det förekommer så 
många fynd spridda längs de forntida stränderna.
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Kolmårdens fyndluckor - finns de?
I de sedimentfyllda sprickdalarna ner genom Kolmår
dens förkastningsbrant har det sedan början av 1900-ta- 
let hittats många stenålderslokaler. Intresset för grop- 
keramiska boplatser har hela tiden dominerat och de 
storskaliga inventeringarna för ekonomiska kartan, som 
genomfördes i slutet av 1940-talet respektive 1970-talet, 
innebar inga förändringar i bilden av stenåldersläm- 
ningarnas karaktär och spridning i landskapet. De 
äldsta bebyggelsespåren ansågs vara från c. 7 000 C14- 
år BP (Engström 1934 s. 190). Nivåerna mellan de tal
rika gropkeramiska lokalerna (c. 35-25 m ö.h.) och de 
fåtaliga lokalerna med kvartsavslag och yxor (c. 50—45 
m ö.h.) har beskrivits som fyndtomma (Engström 1934; 
Ornell 1981). Det var oklart om fyndluckan var ett re
sultat av ojämn synlighet eller om den avspeglade ett 
verkligt avbrott i kustutnyttjandet.

Med erfarenhet från Hanveden, där en målinriktad 
inventering radikalt hade förändrat fornlämningsbilden 
i området (Hammar &C Wikell 1994), ville vi under
söka om vi kunde ändra bilden av lokalernas spridning 
i landskapet också i Kolmårdens skogsområden.

Efter kartstudier genomförde vi en terränggranskning 
i Kvarsebo och Tunaberg socknar inriktad på att kom
plettera den tidigare kunskapen. Dels försökte vi hitta 
stenålderslämningar i fyndluckan på nivåer mellan 45 
och 35 m ö.h. och dels på nivåer över 50 m ö.h. Stora 
delar av området var bevuxna med skog och vi inrik
tade oss på att leta i skadade markavsnitt, dvs. i väg- 
slänter, rotvältor och spår efter skogsmaskiner.

Vi registrerade 67 nya lokaler med stenåldersläm
ningar, men trots att vi gjorde speciella insatser att leta 
på nivåer omkring 40 m, så är det svårt att hitta sten
ålderslämningar där. Därför är slutsatsen, att fynd
luckan delvis har bekräftats av inventeringen. Det be
gränsade försöket att granska högre liggande områden 
också i Kolmården resulterade i att vi hittade ett antal 
lokaler med slagen kvarts på nivåer över 70 m och mel
lan 60 och 50 m, vilka innebär ett tillägg till den tidi
gare kända bilden av stenålderslämningarnas spridning 
i landskapet (Åkerlund 1994). De är tills vidare svåra 
att tidsbestämma. Om lokalerna på 75-70 m ö.h. har 
varit strandbundna, så har de utnyttjats under Ancylus
stadiet (c. 9 500-8 000 C14-år BP). Det höglänta områ

det i Kolmården utgör ett större landområde än motsva
rande på Södertörn, vilket gör det svårare att bedöma 
fyndlokaler på hög höjd. De kan ha utgjort inlandsloka
ler och vara yngre, kanske samtida med keramikloka
lerna.

Även inventeringen i Kolmården visar att fyndbilden 
kan förtydligas och kompletteras när vi tillägnar oss en 
annan syn på landskapsutnyttjande och det illustrerar 
vår för-förståelses betydelse för det vi letar efter. Det ska 
framhållas att det är väldigt begränsade insatser vi har 
gjort och de behöver kompletteras för att vi ska få en 
bättre bild av t.ex. samtida variation.

Vikbolandet - annan karaktär på 
lämningarna i skärgården?
Söder om Bråviken fanns en utbredd, örik skärgård 
ända fram till bronsålder, då omfattande lermarker fri
lädes i dalsänkorna och Vikbolandet blev ett samman
hängande landområde. Vår kunskap om hur området 
utnyttjades under stenålder är dålig. I början av 1900- 
talet hittades ett sälskelett med en harpunspets när man 
grävde grunden för Norrköpings rådhusbyggnad (fig.
4). Man antar att sälen blev harpunerad, men slet sig 
lös och sjönk till botten någon gång under Litorina-sta- 
diet (c. 8 000-3 500 C14-år BP; Lönnberg 1908). Ingen 
stenålderslokal har undersökts på Vikbolandet, men i 
början av århundradet tillvaratogs keramik med be
gränsad dekor från tre platser. De har beskrivits som 
mindre fyndrika än de i Kolmården (Engström 1941). 
Engströms uppfattning kan betraktas som tillförlitlig ef
tersom han hade god erfarenhet av fyndplatser i Kol
mården.

Vid inventeringarna för ekonomiska kartan, som ge
nomfördes i slutet av 1940-talet respektive 1970-talet, 
ägnades ingen speciell uppmärksamhet åt stenålders
lämningar. Eftersom fornlämningsbilderna hade ändrats 
vid de senaste inventeringarna både i Hanveden och 
Kolmården misstänkte vi att de fåtaliga fynden från 
Vikbolandet inte motsvarade en förhistorisk situation 
utan att de kunde kompletteras. Med tanke på de annor
lunda geografiska förhållandena och de begränsade 
fyndförekomsterna söder om Bråviken formulerade vi 
hypotesen att området under stenålder hade använts på
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Fig. 4. Skelettet av en stor 
vikaresäl hittades tillsammans 
med en harpunspets i lera på 
4,5 m djup när man grävde 
grunden för Norrköpings 
rådhusbyggnad i början av år
hundradet. Foto Norrköpings 
stadsmuseum.

ett annat sätt än området norr om Bråviken.
Efter kartstudier av topografiska förhållanden och 

jordartsfördelning kunde vi anta att endast begränsade 
höj dpartier hade legat över vattnet under stenålder. Det 
har beräknats att strandlinjen vid olika skeden av meso- 
litikum låg mellan c. 75 och 35 meter högre än dagens 
och under neolitikum c. 35 till 25 meter högre. Vår 
terränggranskning kom endast att beröra områden över 
25 m ö.h. Efter bortsortering av partier med berg och 
lera återstod det att granska områden med sand, grus 
eller morän. Vikbolandet var mer svårinventerat än 
Kolmården, dels på grund av att det gavs färre tillfällen 
att göra observationer i skadade markavsnitt, dels för 
att fornlämningsförekomsterna var mindre fyndinten
siva och därför lättare att missa.

Vi registrerade 25 nya lokaler med lämningar av 
stenålderskaraktär, vilket innebar ett väsentligt tillskott 
till den bild man haft tidigare (Åkerlund 1996 s. 108ff.). 
Vi konstaterade att det finns lämningar från stenålder i 
olika delar av Vikbolandet på nivåer mellan 50 och 25 
m ö.h. Vi kunde inte märka någon fyndlucka liknande 
den i Kolmården. Helt nya inslag är lokaler med bear
betad kvarts, som dels förekommer på samma nivåer 
som de gropkeramiska lämningarna, dvs. omkring 25 
m ö.h., och dels i högre terrrängavsnitt upp till 50 m 
ö.h. Det var anmärkningsvärt lite keramik på lokalerna 
söder om Bråviken jämfört med de på norra sidan, och 
det var ingen stor variation mellan platserna inbördes. 
Resultatet antyder att lämningarna på Vikbolandet är

mindre omfattande än de i Kolmården och delvis av an
nan karaktär.

Lokalerna kan avspegla olika sidor av stenålders- 
samhället och man kan diskutera vad skillnaderna bety
der kulturhistoriskt. Man kan tolka de omfattande läm
ningarna i Kolmården och de fåtaliga på Vikbolandet 
som att människor under stenålder bodde på norra si
dan av viken och utnyttjade öarna i söder för tillfällig 
fångst. Ett sådant förhållande skulle vara motsatsen till 
dagens situation som har medeltida anor och innebär 
att Vikbolandets jordägare har del i allmänningar i Kol
mården. En alternativ tolkning är att de ”små” loka
lerna utgör normen för stenålderslokaler i området och 
att de ”stora” gropkeramiska lokalerna på norra sidan 
representerar tillfälliga samlingsplatser.

Vi måste lära oss att se både skogen 
och alla trän
Om lokalerna i Kolmården och på Vikbolandet inte är 
likvärdiga utan unika delar som avspeglar olika sidor 
av hur människor har utnyttjat landskapet, så innebär 
det att ”små” lokaler med begränsat innehåll är lika 
viktiga som ”stora” fyndrika lokaler om vi vill ha en 
bild av helheten. Detta bör uppmärksammas inom kul
turminnesvården särskilt med tanke på att de tre tidi
gare kända stenålderslokalerna på Vikbolandet har för
svunnit i samband med grustäkt och det inte finns nå
gon stor mängd lämningar efter pionjärerna i området.
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Som man ropar i skogen får man svar
I samband med arkeologiska utredningar inför exploate
ring påträffas det regelmässigt boplatser i stort antal 
(Sjösvärd 1994). När planerna är långt framskridna går 
det inte alltid att välja ett annat område för utbyggnad. 
Så länge man saknar planeringsunderlag i form av ett 
bra boplatsregister kan man förutse att okända boplat
ser kommer att dyka upp sent i hanteringen av utbygg- 
nadsärenden också i framtiden. För att förekomma 
intressekonflikter mellan dagens samhällsutbyggnad och 
bevarande av fornlämningar behöver vi genomföra 
kompletterande boplatsinventeringar och kvalitativa 
områdesöversikter (jfr Bjerck 1989).

Den stora mängden fyndplatser från stenålder som 
nyligen påträffats i högt belägna skogsområden i Han
veden på Södertörn gör att vi börjar få grepp om det 
mesolitiska kulturlandskapet där. Vi behöver gräva mer 
i Hanveden för att undersöka vilka variationer som 
finns mellan olika fyndplatser. För att förstå hur land
skapet utnyttjats måste vi också studera lämningarna på 
en större rumslig nivå. Lämningarna i det som var yt- 
terskärgård kan inte förutsättas vara representativa för 
östra Mellansverige som helhet. En preliminär tolkning 
av boplatsspridningen i det tidiga landskapet gör gäl
lande att de olika ögruppernas storlek och avstånd från 
fastlandet har varit av betydelse för hur de använts 
(Åkerlund et al 1995a). Inget annat område i Mellan
sverige har så god täckning som Södertörn när det gäl
ler inventering av lämningar från mesolitikum. Med 
tanke på det ojämna källäget behöver vi inventera i 
andra delar av den mesolitiska skärgården för att kunna 
jämföra lämningar i det som var ytterskärgård, mellan- 
skärgård, innerskärgård och fastland. Tills vidare kan 
vi endast skissa på denna storskaliga nivå. Det verkar 
rimligt att anta att boplatser, rastplatser och läger
platser inte valts av tillfälligheter utan att valen varit 
kulturellt betingade. Vi kan anta att kolonisatörerna bar 
på kulturella traditioner om vilka lägen som var ”bra”. 
Oavsett vilka avvägningar som gjordes, är det rimligt 
att anta, att valen följde vissa mönster, som vi som ar
keologer bör kunna lära oss att känna igen.

För att förstå den kulturhistoriska utvecklingen i 
detta föränderliga landskap är det också viktigt att klar
göra landskapsutvecklingen efter isavsmältningen.

Strandförskjutningen har hittills studerats i Stockholms
området (Risberg et al 1991) och behöver klargöras 
också för omgivande områden. Denna del av landet ka
raktäriseras av ett flertal spricksystem i olika rikt
ningar. Detta medför att neotektoniska rörelser i berg
grunden kan ha komplicerat bilden av landtillväxt. För 
att konstruera en samtida, regional landskapsmodell be
hövs kännedom om flera lokala strandförskjutnings- 
förlopp i olika delar av regionen.

Jag har med några exempel försökt visa att vi behö
ver ha en arkeologisk för-förståelse för att ställa rele
vanta frågor, vilket är av avgörande betydelse för vilka 
svar vi får. Om vi kan enas om att syftet med uppdrags- 
arkeologiska undersökningar är att producera ny kun
skap, så bör diskussioner om verksamhetens framtida 
organisation utgå från att arbetet kräver vetenskaplig 
beredskap. Det innebär bl.a. att arkeologer inom upp
dragsverksamheten måste ges möjlighet att kontinuer
ligt formulera sina vunna kunskaper, eftersom det är de
ras frågor och val som avgör vilken information som 
tas tillvara vid kommande undersökningar.

Summary
The article discusses the prerequisites for the produc
tion of knowledge over the past few centuries regarding 
the Stone Age in Eastern Middle Sweden. A comparison 
between the annual variation of number of Stone Age 
investigations and the total amount of commissions at 
the Investigation Unit (UV) shows that an increase in 
rescue excavation missions does not necessarily mean a 
focus on Stone Age remains resulting in investigations.

The past decade’s increase in knowledge of the Stone 
Age in the region is ascribed to the emergence of a re
search conscious environment of a certain size, the re
sults of which have inspired a new perspective on the 
Mesolithic landscape. The author maintains that recent 
discussions on the future organisation of the Investiga
tion Unit (UV) have shown a marked lack of insight into 
the importance of the Stone Age group of Investigation 
Unit Mitt for the continuity of developing knowledge.

Using special investigations in Hanveden, Kolmår
den and Vikbolandet, the present paper demonstrates 
the importance of archaeological pre-understanding for 
the formulation of relevant questions and the production
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of new knowledge. The author concludes that archae
ologists working with excavation missions must be 
given the opportunity to continously formulate their 
knowledge, since it is this knowledge, their questions 
and choices which determine the information selected in 
future investigations.
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En kvarts rast - tio millennier senare
Per Gustafsson

Gustafsson, P., 1999. En kvarts rast - tio millennier senare. (A short break - ten 
millennia later.) Forskaren i fält - en vänbok till Kristina Lamm. Stockholm.

This paper presents the recently investigated Gladö-area south of Stockholm 
containing early Mesolithic sites. Results from one completely excavated site are 
discussed. An important issue of the paper is how to reach an understanding not 
only of economy and technology but also of ideology. In this case the meaning of 
features in the natural environment is noticed, presuming Mesolithic groups who 
projected their ideology on features in the natural environment.

Key words: Gladö, Stockholm, Early Mesolithic, investigations, sites, quartz, 
ideology, landscape.

Per Gustafsson, Riksantikvarieämbetet, UV Mitt, Box S405, 114 84 Stockholm, 
Sweden.

G
ladöområdet på centrala Södertörn, knappt 20 
km söder om Stockholm, har sedan 1992 varit 
föremål för en rad arkeologiska insatser föran
ledda av markexploatering (fig. 1). Hösten 1998 inled

des det senaste projektet, en arkeologisk utredning i ett 
blivande industriområde.

Gladöområdet tillhör Hanveden, ett höglänt skogs
område där östra Mellansveriges hittills äldsta, kända 
mesolitiska lämningar ligger (Hammar & Wikell 
1994). Här förekommer lokaler på nivåer upp till 80 
rneter över nuvarande havsnivå, vilket antyder en date
ring till 8000 f.Kr. (inga säkra 14C dateringar från ar
keologisk kontext föreligger i dagsläget). I Gladöom
rådet har vi fördjupat kunskapen om det snart tiotusen 
ar gamla nyttjandet av Södertörn, genom utredningar, 
förundersökningar och en undersökning (Kihlstedt 1993; 
Gustafsson 1996). Vi börjar urskilja strukturer genom 
jämförelser inom och mellan boplatserna. Olika typer 
av lokaler och lägen har blivit undersökta och vi börjar

kunna ställa frågor som syftar till att ge en förståelse av 
det första ianspråkstagandet av detta nybildade skär- 
gårdslandskap.

Arkeologiska insatser
De utredningar som resulterat i upptäckt av nya forn- 
lämningar har föranletts av två exploateringsprojekt: 
Gladö bergtäkt och utbyggnaden av Gladö industriom
råde (fig. 2). Riksantikvarieämbetet, avdelningen för ar
keologiska undersökningar, UV Mälardalen har utfört 
undersökningarna. Exploateringsprojekten skapar både 
möjligheter och begränsningar i den arkeologiska forsk
ningsprocessen. Vi har närmat oss det första ianspråks- 
tagandets karaktär genom att några av platserna för
undersökts och i ett fall undersökts (Gustafsson 1996).
Vi kan skilja mellan tillfälligt utnyttjade rastplatseg lo
kaler som sannolikt besökts vid flera tillfällen och 
kvartsbrott som fungerat som råmaterialtillgångar (fig.

27



Stock-\V>

Gladö

Fig. 1. Karta över Södertörn med Gladöområdet markerat.

2). Lämningarna speglar sannolikt ett säsongsinriktat 
nyttjande. De människor som uppehöll sig här har san
nolikt rört sig inom ett betydligt större område än Han- 
veden-området.

Hittills har c. 1,3 km2 varit föremål för någon form 
av arkeologiska åtgärder. Vi har fram till september 
1998 upptäckt 22 ”boplatser” samt sju lokaler med spår 
av kvartsbrytning (fig. 2). Ett återkommande fenomen 
är de många små lokalerna med spår av ett besök som 
resulterat i rester efter en slagplats eller någon enstaka 
bit slagen kvarts. Från undersökningar på lägre nivåer i 
östra Mellansverige förekommer fyndrika lokaler som 
upptar relativt stora ytor som tolkats som återbesökta 
platser i några fall basboplatser (Larsson et al 1997).
Ett exempel på en stor fyndrik boplats är Eklundshov i 
Botkyrka sn som undersöktes 1986 (Gustafsson & Lind
gren ms). I Gladöområdet är till dags dato denna typ av 
lokaler få.

Mesolitiskt landskap
Gladöområdets karaktär med många små boplatser och 
många fyndplatser inbjuder till en tolkningsstrategi som 
inte bara utgår från artefakterna. Som underlag för en 
fortsatt tolkning krävs inte bara de fysiska spåren av

mänskliga aktiviteter utan ett perspektiv på hela miljön. 
I Gladöfallet kan det t.ex. innebära att naturmiljöns 
egenskaper vävs in i tolkningarna av det mänskliga ut
nyttjandet. Därmed avses inte bara funktionella aspek
ter som färdvägar, väldränerade jordar, skyddade lä
gen, utsiktspunkter mm. Tolkningarna syftar också till 
att förstå det mentala landskapet, med andra ord en 
tolkning av den ideologiskt förankrade bilden av det 
tidigmesolitiska landskapet (Löfgren 1989).

Ett generellt problem som gäller analyser av land
skap i en exploateringssituation är fokuseringen på de 
arkeologiska objekten (Jakobsson & Kihlstedt 1995). 
Analyser av det här slaget bör omfatta hela miljöer som 
närmast motsvarar odlingsbygdens kulturlandskap. Be
greppet kulturlandskap i traditionell arkeologisk och 
antikvarisk mening innebär det av människor fysiskt 
omdanade landskapet och inom arkeologisk forskning 
hanteras det fossila kulturlandskapet (Welinder 1993). 
Den förhistoriska människans mentala relation till 
naturomgivningen omfattas däremot inte av begreppet. 
Problemet ställs på sin spets i ett område som Han
veden, där de fossila spåren av en fysiskt omdanad 
miljö inskränker sig till små ytor med bearbetad kvarts 
eller spår av kvartsbrytning. Visserligen ligger loka
lerna tätt, men området kan ändå inte betraktas som ett 
kulturlandskap i traditionell mening. De spår som läm
nats innebär knappt skönjbara omdaningar av den fy
siska miljön.

Kulturmiljölagen ger inte heller ett konsekvent lag
skydd för annat än boplatser och kvartsbrott. Fynd
platserna registreras visserligen och bevakas men de be
traktas som fast fornlämning endast i de fall som de 
indikerar boplatser, depåer eller liknande (Jakobsson &C 
Kihlstedt 1995). Hanvedenområdets speciella karaktär 
utgörs dels av det stora antalet fornlämningar och fynd
platser dels av den mycket välbevarade naturmiljön. 
Området har haft utmarkskaraktär sedan neolitikum 
och inte i någon högre utsträckning påverkats av sen
tida exploatering. Om man med hjälp av kvartärgeo
logiska strandförskjutningsstudier söker återskapa den 
forntida strandlinjen under olika faser av mesolitikum 
så framträder skärgårdslandskapet (Risberg et al 1991; 
Åkerlund 1996). Det är rimligt att anta att människor 
under tidigneolitikum genom ideologi och ritual mani
festerat sin relation till naturomgivningen. Det kan ha
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Fig. 2. Utdrag ur Ekonomiska kartans blad 101, 2f med gränser för utredningsområden och fornlämningar (RAA- 
nr) markerade. Följande RAÄ-nr har registrerats som kvartsbrott: 277, 278:1-3, 308:3, 315 och 317:1. Övriga 
lokaler utgör boplatser.
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skett genom val av uppehållsplatser, färdvägar, rituella 
handlingar och namngivning (Tilley 1994).

Min avsikt är att komplettera bilden av naturmiljön 
med ett försök till förståelse av det tidigmesolitiska, 
kognitiva landskapet i denna miljö. Vi kommer inte att 
kunna ge ett slutgiltigt svar på frågan om vad landska
pet betytt för de människor som tog östra Mellansverige 
i anspråk för snart 10 000 år sedan, men vi måste skapa 
en förståelse av relationen till omgivningen. Naturom- 
givningens egenskaper måste betraktas som ett värde
fullt komplement till de fysiska spår vi ser av mänsklig 
närvaro (Åkerlund 1996). Då menar jag inte bara natur
miljön som näringskälla, ur kommunikations hänseende, 
som skapare av boplatsrum utan även som ett ramverk 
och en slags materiahsering av de mesolitiska männis
kornas världsbild. Vi måste anta att den mesolitska 
människan projicerat sin ideologi på den fysiska omgiv
ningen. Detta är en självklarhet men förtjänar ändå att 
nämnas. En sådan projektion bör ha tagit sig uttryck i 
rituella handlingar vid, och benämningar på, företeelser 
i naturomgivningen (Tilley 1994). Topografiska form
element som markerade toppar, smala sund, block, 
branter, ursvarvade överhäng och rännor, rundslipade 
hällar, är alla exempel på fenomen som också passerat 
de mesolitiska människans varseblivningsystem och tol
kats i enlighet med hennes världsuppfattning. Vi kom
mer inte kunna rekonstruera den exakta innebörden hos 
enskilda element, men vi kan trots detta inte bortse från 
naturmiljöns och topografins betydelse. Den tillhör i 
högsta grad den bakgrundsinformation vi måste ha för 
att förstå det tidigmesolitiska nyttjandet av Hanveden- 
området. Jag menar att det därför är viktigt att värna 
även om denna informationskälla. Tankar kring relatio
nen mellan människa och landskap har även framförts i 
andra sammanhang (Schantz 1998).

En undersökt plats
Den enda helt undersökta lokalen i Gladöområdet är 
boplatsen RAÄ 305 (Gustafsson 1996). Denna plats får 
dels utgöra ett exempel på områdets boplatser, dels 
måste den betraktas med utgångspunkt från sina speci
fika egenskaper. Här nedan följer en redogörelse för den 
information som framkommit vid förundersökning och 
undersökning. Frågeställningar som berör funktion, eko

nomi och teknik har styrt de arkeologiska insatserna. 
Källmaterialet har ordnats i typer och kategorier som 
ger stöd för den typen av tolkningar.

Platsen var en topografiskt väl avgränsad avsats be
lägen 70 m ö.h. på östsidan av en kilometerstor forntida 
halvö (fig. 2). Avsatsen kan beskrivas som en 40x40 m 
stor yta avgränsad av bergs- och moränhöjder. Ytan 
sluttade svagt mot söder, där den gränsade till en smal 
dalgång som var nordväst - sydostorienterad. Centralt 
på ytan låg en 20x20 m stor lins med siltig sand som 
sannolikt svallats ur den omgivande moränen. Här un
dersöktes ett ögonblicksdokument från det tidigmeso
litiska ianspråkstagandet av östra Mellansverige, i form 
av en yta med slagen kvarts (fig. 3).

RAÄ 305 avgränsas av berg eller moränhöjder utom 
mot söder, där gränsen utgjordes av en smal dalgång 
som löper i nordväst — sydöstlig riktning. Den topogra
fiska inramningen innebar att ytan gav intryck av att 
vara en skyddad lägerplats som öppnade mot en smal 
havsvik i öster. På motsatta sidan av lokalen fanns en 
smal passage mellan höj dpartierna genom vilken ytan 
kunnat nås landvägen.

Vid förundersökningen valde vi att ta upp schakt i de 
skyddade delarna längst in i lokalen. Omedelbart under 
humuslagret framkom bearbetad kvarts framför allt i 
den mest skyddade delen av läget. För att få en uppfatt
ning om hur kvartsen fördelade sig inom området 
punktinmättes alla bitar som framkom när ytan skär- 
slevsrensades. Därefter valde vi att ta upp lm2 stora 
provrutor som grävdes i fem centimeters skikt (fig. 3). 
Genom att göra en rutindelning av ytan fick vi ett mått 
på frekvenserna av bearbetad kvarts, ett mått som var 
jämförbart med andra lokaler som undersökts med 
samma metod. Vi fick också ett mått på fördelningen av 
kvarts inom lokalen. Antal bitar per kvadratmeter va
rierade här mellan 1 och 15 i de rutor som hade fynd 
och det fyndförande lagret var mellan 5 och 20 cm 
tjockt.

Vi tolkade kvartsanhopningen som minst två slag
platser som i detta fall fungerat som platser för tillverk
ning av redskap. Tillslagning av kvarts var den enda 
aktivitet som var riktigt tydligt representerad i det ma
terial som bevarats.

I den avslutande undersökningen av platsen inrikta
des vårt arbete på att samla in ett material som kunde
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Fig. 3. Plan med fördelningen av slagen kvarts per m2 inom RAA 305. En punkt = 1 fragment, slumpvis fördelning inom rutorna.

vara underlag för en detaljerad analys av den bearbe
tade kvartsen. De två 14C-dateringar som utförts efter 
undersökningen har inte givit dateringar till mesoliti- 
kum utan till äldre järnålder varför en osäkerhet kvar
står vad gäller lokalens exakta datering. En preliminär 
tidsställning skapas med hjälp av relativa dateringar 
som bygger på kvartärgeologiska studier av strand- 
förskjutningsförloppet i regionen och antagandet, att lo
kalen legat intill den dåvarande stranden. Strandlinjen 
har legat vid 70 m ö.h. c. 9000 14C-år BP (Risberg 
1991). En datering av provmaterial från arkeologisk 
kontext i terrestrisk miljö med motsvarande 14C-värde

borde efter en kalibrering ligga kring 8000 BC (Åker
lund 1996 s. 21, fig. 1:8). Arbetet med att extrahera re
levanta prov för datering kommer att återupptas om 
nya lokaler blir aktuella för undersökning.

RAÄ 305 är sannolikt representativ för Gladöområ- 
dets boplatser i flera avseenden: Fyndmaterialet domi
neras av slagen kvarts, anläggningar saknas, lokalen 
har legat strandbundet. Särdrag som inte delas av alla 
objekt i närområdet är det väl avgränsade topografiska 
läget och platsens avskilda läge c. 300 m från närmaste 
boplats. Merparten av övriga fornlämningar ligger i 
grupper, där avstånden mellan lokalerna inte överstiger 
100 m.
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Sakord Antal Anmärkning

Bipolär metod (bp)

Plattformsmetod (pf)

Kärna 11 2 bp, 5 pf

Kämfrag 9 3 bp, 1 pf

Avslag 34 2 bp , 7 pf

Avslagsfrag 222 11 bp, 13 pf,

Avfall 109 3 bp, lpf

Splitter 288 -

Obestämt 204 -

Fig. 4. Tabell som redovisar kvarts från RAA 305.

Sammanlagt insamlades 673 fragment slagen kvarts 
vid RAA 305. Som mest påträffades 22 fragment per m2 
vilket kan betraktas som en relativt låg frekvens. Som 
framgår av figur 4 dominerar kategorierna avslagsfrag- 
ment och splitter. Formella redskap förekommer inte. 
Både bipolärmetod och plattformsmetod är företrädda 
med en dominans för plattformsmetod. Kategorin obe
stämt kan inte med säkerhet klassificeras som slagen 
kvarts, här förekommer fragment med striering eller en
staka avspaltningsytor. Förutom kvarts insamlades små 
mängder slagen bergart, t.ex. kvartsit och porfyr.

De bevarade spåren indikerar en typ av aktivitet, 
nämligen kvartsslagning. Platsens skyddade läge och 
den stenfria sandlinsen leder tankarna mot ett mer va
rierat nyttjande. En anläggningsliknande mörkfärgning 
och ett antal stenar i sandlinsen är två svaga indikatio
ner på att platsen fungerat som övernattningsläger och 
möjligen att någon form av matberedning förekommit. 
Mörkfärgningen som mätte 1,3x1,1 m hade en sandig, 
något sotblandad fyllning, vilken innehöll slagen kvarts 
och kol. En stor osäkerhet kvarstår dock beträffande an

läggningen eftersom ett av de prover som daterades till 
äldre järnålder härrör från fyllningen. Färgningen kan 
exempelvis vara resterna av ett rotsystem från ett träd 
som brunnit under äldre järnålder. Stenarna i sandlinsen 
kan inte på samma sätt avfärdas som resultat av natur
liga processer. De kan möjligen ha fungerat som tyng
der på en duk eller en hud som ingått i en tältkonstruk
tion eller i ett enkelt vindskydd.

För att komma vidare mot en tolkning som inbe
griper det mesolitiska landskapet måste vi fundera över 
hur grunddata skall kategoriseras. Med viken metod 
skall vi närma oss tolkningar av landskapet?

På väg mot en alternativ tolkning
För att skapa en förståelse för det tidigmesolitiska land
skapet med utgångspunkt från fysiska spår måste vi 
utgå från samma källmaterial men med en annan klas
sificering och kategorisering av artefakterna och den 
miljö spåren befinner sig i. Här måste nya begrepp prö
vas och antingen förkastas eller antas som lämpliga för 
analysen. Begreppen ska fungera som beskrivning av 
empirin men också kunna kontrasteras mot oppone
rande begrepp för att skapa strukturer av likheter och 
olikheter. Tillvägagångssättet har inslag av strukturalis
tisk analys i Lévi-Strauss" anda (t.ex. Lévi-Strauss 1972).

Rumsliga strukturer utgör utgångspunkt i analysen 
av exempellokalen och dess omgivning. Vi kan utgå 
från fyndfördelningen inom lokalen och lokalens rela
tion till den närmaste omgivningen. En grundförutsätt
ning är att samma spår kan representera funktion, eko
nomi och ideologi. En handling eller en företeelse har 
haft flera betydelser, oavsett om den är resultat av ett 
medvetet val eller inte. Förhållanden som avgräns- 
ningar i rummet, koncentrationer av fynd, nedgräv- 
ningar, ingrepp i berghällar, exponerade depositioner, 
transformationer av råmaterial kan beskrivas med kon
trasterande begrepp. Exempel på begreppspar som kan 
beskriva RAÄ 305 och dess omgivning är: öppen - slu
ten, avgränsad - oavgränsad, nedgrävd - ytligt depone
rad, koncentrerad - vidsträckt, oberabetad - bearbetad, 
markerad - omarkerad. De fysiska spåren kan ordnas 
med utgångspunkt från dessa begrepp och sedan sättas i 
relation till företeelser som natur - kultur, himmel - 
jord, jord - vatten, känt - okänt, manligt - kvinnligt,
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liv - död, rent - orent. Relationerna skapas genom tolk
ningar och associationer och leder till en mer eller min
dre subjektiv 2000-tals förståelse av en tidigmesolitisk 
situation. Förståelsen kan omprövas eller byggas ut ge
nom fortsatt tolkningsar bete, t.ex. genom att nya be
grepp vävs in i analysen. Analysen ger en kategorise
ring av informationen i likhet med typindelning av 
fynd, men kategoriseringen gör inte anspråk på, eller 
syftar till, att rekonstruera den mesolitiska situationen 
”som den verkligen var”.

Ett första exempel på hur begreppsanalys och tolk
ning kan komma att tillämpas på Gladö lokalerna redo
visades i en tidigare studie (Gustafsson 1998). I framtida 
studier, t.ex. i form av en avhandling, avser jag att söka 
tillämpa den här formen av analys på tidigmesolitiska - 
och även på neolitiska - miljöer.

Summary
The Gladö area, situated c. 20 km south of Stockholm, 
is part of a Stone Age environment which has been ar- 
chaeologically investigated several times during the 
past six years. The investigations were carried out due 
to planned exploitation of the area. In all, 29 Mesolithic 
sites have been found as a result of the initial surveys. 
These sites represent the earliest occupation of Eastern 
Middle Sweden (c. 9000 BP).

Four of these sites have been further investigated 
through excavations. The analyses of the results shows 
how the area was utilised in the early Mesolithic. One 
characteristic trait is small sites, interpreted as knapping 
floors, temporary camp sites, and quartz quarries. For a 
deeper understanding of the area we have focused not 
only on the isolated sites but on the entire environment. 
An important question here is how Mesolithic groups 
perceived and created their landscape. This discussion 
presumes that Mesolithic people projected their ideo
logy on to features in the natural environment.

One site has been completely excavated: number 
305, Register of Ancient Monuments. Initially, we fo
cused on the understanding of the functional meaning of 
the site through analyses of economical and technologi
cal aspects. The site has a spatial restriction and is in
terpreted as a site visited on a few occasions to work 
quartz. This site is representative for the Gladö sites in

some ways, for example in that quartz dominates the 
preserved artefacts and that the site is situated close to 
the shore. In other ways it differs from the majority of 
the sites in the area, as it is isolated, while the main 
part of the sites were found in clusters.

An interpretation that reaches beyond the economi
cal and technological aspects requires a reclassification 
of the physical remains and a classification of the natu
ral environment. This analysis comprises opposed con
cepts, such as open - closed, concentrated - scattered, 
dug down - left on the surface, prepared - unprepared. 
If these oppositions are related to concepts such as na
ture - culture, sky - earth, female - male, life - death 
we may arrive at an understanding of an early Mesoli
thic man - landscape relation. It is my intention to ap
ply this kind of analysis in future studies both on Early 
Mesolithic and Neolithic environments.
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Att vara beredd på det oväntade - reflexioner 
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The article studies the existence of spatially delimited findplaces in eastern Middle 
Sweden, which contain small amounts of Early Neolithic material. The function of 
these findplaces are touched upon and given an interpretation as sacrificial places. 
The settlements are also discussed from an antiquarian perspective, emphasising 
the difficulty of seeing and recovering unexpected remains within a rescue exca
vation situation.

Keywords: Stone Age, Early Neolithic, sacrificial places, unexpected finds.

Britta Kihlstedt, Smalands museum, Box 102, SE-351 04 Växsjö, Sweden.
Christina Lindgren, Institutionen för arkeologi, Stockholms universitet,
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A
tt arbeta med arkeologiska undersökningar krä
ver en beredskap att kunna fånga upp och han
tera det oväntade. De flesta arkeologiska under
sökningar innehåller moment av överraskning - fynd, 

anläggningar eller samband friläggs, som inte förutsågs 
vid planeringen av undersökningen. Det kan ske under 
fältarbetet eller under bearbetning och analys av mate
rialet. Detta är i allmänhet inte resultatet av dåliga för
beredelser utan snarare våra förutfattade meningar om 
förhistorien som kommer till uttryck. Vi ska här försöka 
diskutera både arkeologiska och antikvariska aspekter 
På några ”oförutsägbara” fynd. Utgångspunkten blir 
tidigneolitiska fyndkoncentrationer som påträffats i 
oväntade sammanhang vid senare års exploaterings- 
grävningar i östra Mellansverige. Syftet är inte en djup

gående analys av dessa lokaler, utan dels att uppmärk
samma en dåligt känd fyndtyp, dels att poängtera vik
ten av att vid exploateringsundersökningar ha en bered
skap även för oväntade, svårupptäckta lämningar.

Beskrivning av lokalerna
År 1986 undersökte UV Stockholm den mesolitiska bop
latsen Eklundshov i Botkyrka socken (Gustafsson & 
Lindgren ms). Boplatsen är daterad till 7000 - 6000 kal 
BC. Huvuddelen av fynden på den flera tusen m2 stora 
boplatsen utgjordes av slagen kvarts, grönstensyxor och 
-avslag samt enstaka mikrospån i flinta. Förutom dessa 
förväntade fynd påträffades också några koncentratio
ner med keramik. Flera av dessa härrörde från järn
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ålder, men en av koncentrationerna avvek tydligt från 
de övriga. Inom c. 10 m2 framkom en samling av kruk- 
skärvor tillsammans med ett hundratal fragment av 
flinta och ett stort antal brända ben från boskap, får/get 
och svin. Krukskärvorna uppvisade dekor av nagel
intryck, snörornering och linjer. Flera olika kärl kunde 
identifieras, liksom en lerskiva med fingerintryck på 
kanten. Flintan var kraftigt fragmenterad, de flesta frag
menten utgjordes av splitter och en hög andel var 
brända och/eller uppvisade slipytor. Det fanns inga for
mella redskap, förutom en kniv samt ett obestämbart 
fragment med retusch. Även kniven hade slipytor och 
härrör ursprungligen från en tunnackig flintyxa. Områ
det där fyndkoncentrationen framkom var delvis skadat 
av sentida verksamhet, vilket omöjliggjorde en absolut 
datering, men fyndsammansättningen i sig ger en klar 
datering till tidigneolitikum. De sentida störningarna 
gjorde det också svårt att avgöra hur fynden depone
rats, om de t.ex. nedlagts i en grop. Fyndkoncentratio
nen var däremot tydligt avgränsad mot resten av bo
platsen. Trots att det vid undersökningen, som omfat
tade 3 400 m2 avbanad yta och 117 m2 djupgrävda kul
turlager, tillvaratogs tiotusentals föremål hittades inte 
fynd från tidigneolitikum någon annanstans på boplat
sen.

År 1993 var det så dags för nästa stora mesolitiska 
boplats att undersökas av UV Stockholm. Den här 
gången gällde det boplatsen vid Jordbro industriområde 
i Österhaninge socken (Drotz &c Ekman ms). Även detta 
rör sig om en stor mesolitisk boplats med ett fyndmate
rial dominerat av kvarts, kvartsit och grönstensyxor. 
Boplatsen är daterad till tiden kring 5000 kal. BC. Även 
här påträffades ett par mindre koncentrationer av fynd 
som avvek från det övriga materialet. Fynden består av 
80 krukskärvor, 6 fragment slipad och bränd flinta samt 
ett ben av får/get. Inom det ena området, vilket omfat
tade c. 25 m2, framkom huvuddelen av krukskärvorna, 
bl.a. en mynningsbit med tvärsnoddsliknande stämpel 
och ytterligare sex skärvor dekorerade med heldragna 
linjer. Det andra c. 20 m2 stora området innehöll endast 
8 odekorerade skärvor, men här påträffades också frag
ment av bränd och slipad flinta samt ett bränt ben från 
får/get. Dateringsunderlaget för dessa fynd är något 
sämre än vad fallet var vid Eklundshov. 14C-dateringar 
saknas och bara en mindre del av skärvorna är tydligt

av tidigneolitisk typ. Fynden av slipad flinta och hus- 
djursbenen kan bara allmänt dateras till neolitikum. 
Sammantaget är dock fyndsammansättningens karaktär 
sådan att en datering till tidigneolitikum är sannolik. 
Fynden framkom i ett område som inte var stört från se
nare tiders verksamhet och det förefaller klart att fyn
den inte deponerats i en anläggning. Trots att även 
denna undersökning var mycket omfattande, framkom 
inga ytterligare fynd av samma slag.

År 1993 undersöktes också ett större boplatskomplex 
i Skävi, Viby socken i Närke (Bergold &c Holm 1999 s. 
56). Förutom omfattande lämningar, främst från brons- 
och järnålder, men också från mesolitikum, framkom 
även här en fyndkoncentration som påminner om de två 
tidigare, nämligen 43 små flintavslag, varav 33 var eld- 
påverkade, samt fem krukskärvor, alla odekorerade. 
Fynden låg denna gång samlade i en grop. Gropen är 
14C-daterad till 3600 - 3300 kal. BC.

Ytterligare ett fynd bör nämnas. I Tytt inge, Grödinge 
socken, söder om Stockholm framkom vid en undersök
ning av boplatslämningar från brons- och järnålder en 
härd, vilken 14C-daterats till c. 3800 kal. BC, och intill 
denna en handfull odekorerade krukskärvor av tidig
neolitisk typ samt ett fragment bränd flinta (Ekman & 
Seving 1996).

Sammanfattningsvis har alltså tidigneolitiska fynd - 
små mängder keramik tillsammans med flinta, vilken 
ofta är bränd, kraftigt fragmenterad och uppvisar slip
ytor, ibland också tillsammans med brända husdjurs ben 
- vid flera tillfällen påträffats inom rumsligt mycket be
gränsade ytor vid undersökning av andra fornläm- 
ningar. En reservation är här på sin plats: beskrivningen 
av fynden som rumsligt koncentrerade utgår uteslutande 
från de tre fyndkategorierna flinta, keramik och brända 
husdjursben. Slagen kvarts, som är den vanligaste fynd
kategorin både under mesolitikum och tidigneolitikum, 
kan inte inkluderas i analysen eftersom kunskapen om 
den kronologiska variationen i kvartsmaterialet är 
ofullständig. Huruvida den slagna kvartsen på loka
lerna stöder eller förkastar hypotesen om de tidigneoliti
ska fyndens begränsade utbredning är därför oklart. Vår 
utgångspunkt får därför vara de fyndkategorier som sä
kert kan föras till tidigneolitikum och dessa uppvisar 
alla samma mönster. Detta stöds också av fynden från 
Skävi och Tyttinge, där bilden är tydligare eftersom

36 Forskaren i fält



mesolitiska boplatslager saknas.
Det finns också mindre olikheter mellan de fyra lo

kalerna. Fyndkoncentrationerna från Jordbro industri
område och Eklundshov innehåller husdj ursben, vilket 
saknas på Skävi och Tyttinge. Deponeringen i en grop 
som på Skävi kunde inte beläggas på Eklundshov men 
är inte utesluten, däremot förekom inte fynden på Jord
bro industriområde i en anläggning. Fynden från Ek
lundshov och Jordbro industriområde förekom båda på 
stora, fyndrika mesolitiska boplatser. En mesolitsisk bo
plats påträffades även i Skävi, men gropen med de 
tidigneolitiska fynden låg klart avskilt från denna, c.
500 m sydväst därom. I Tyttinge saknas mesolitiska 
fynd helt. Det bör också påpekas att i de två fall fynd
koncentrationer framkommit på mesolitiska boplatser 
är det inte fråga om ett kontinuerligt utnyttjande av bo
platserna. Totalt trettiotalet 14C-dateringar placerar 
samstämmigt de mesolitiska faserna minst 1000 år före 
tidigneolitikum.

Tolkningsforslag - boplatser, 
offerplatser och andra platser
Hur ska dessa begränsade nedslag tolkas? Fyndkate
gorierna i sig skiljer sig inte från dem som vanligtvis fö
rekommer på tidigneolitiska boplatser i regionen. Inte 
heller dekor och kärlformer hos keramiken avviker från 
de som påträffas i boplatssammanhang. Detta gäller 
även flintmaterialets karaktär. Förekomsten av avslag 
med slipytor är vanligt på de tidigneolitiska boplatserna 
°ch kan kopplas till det att slipade yxor använts som 
ramaterial i icke flintförande områden (t.ex. Callahan 
1987 s. 59; Knutsson 1988 s. 148). Den vanligen höga 
fragmenteringsgraden kan sättas i samband med den re
lativa bristen på råmaterial, vilken lett till att ekonomi- 
serande strategier använts och flintmaterialet utnyttjats 
hårt. Den höga andelen bränd flinta är också vanligt fö
rekommande på regionens boplatser, även om detta 
också är ett fenomen med tydligt rituella associationer 
(se nedan). Inte heller fyndlokalernas varierande lägen 
avviker från det som är känt från regionens boplatser. 
Eklundshov och Jordbro industriområde ligger på flacka 
sandiga åsar, i en dåtida skärgårdsmiljö men inte 
strandnära. Tyttinge ligger strandbundet i samma re

gion, medan Skävi ligger i ren inlandsmiljö, c. 500 m 
från en större sjö. Denna varierande bild överensstäm
mer grovt med hur även boplatserna under perioden är 
lokaliserade (Kihlstedt et al 1997).

Varken fyndtyper eller lägen avviker alltså från den 
bild vi är vana vid från de tidigneolitiska boplatserna 
och utgör i sig inte entydiga argument för att fyndkon
centrationerna ska tolkas som något annat än just bop
latser. Utan anspråk på att presentera en uttömmande 
definition av boplatsbegreppet kan man säga att det 
som vanligen avses med en boplats är en plats där en 
grupp människor uppehållit sig under en tillräckligt 
lång tid för att flera olika vardagssysslor ska ha utförts, 
och lämnat spår. De nu diskuterade fyndkoncentratio
nerna stämmer dåligt med den arkeologiska bild som 
kan förväntas av ett sådant beteende. Inga hus- eller 
hyddlämningar har kunnat påvisas på platserna (något 
som i och för sig inte är ovanligt på mellansvenska 
stenåldersboplatser) och innehållet är begränsat både 
vad avser antalet fyndkategorier, det saknas t.ex. en 
mängd vanligt förekommande redskap som t.ex. 
skrapor, tvärpilar och yxor av grönsten, och anlägg
ningstyper. Det tyngst vägande argumentet mot en 
boplatstolkning är dock fyndomständigheterna och 
då främst fyndens rumsliga begränsning. Boplatsbe
greppet är dock inte entydigt och kan innefatta en 
mängd lämningar av olika karaktär. Mer tillfälliga 
boplatser eller rastplatser resulterar i mer rumsligt be
gränsade spår. Hypotetiskt kan man t.ex. tänka sig att 
fyndkoncentrationerna representerar kortvariga boplat
ser där man vid övergivandet samlat in avfallet och 
placerat det samlat, eventuellt i en grop. Den typen av 
beteende har dock dåligt stöd i det arkeologiska källma
terialet generellt. Det förklarar heller inte den ensidiga 
fyndsammansättningen, i synnerhet inte de förhållande
vis stora mängderna bränd flinta. Möjligen skulle en 
tolkning som en tillfällig rastplats vara rimlig för fyn
den vid t.ex. Tyttinge. Fyndmängden är här mycket li
ten, ett fåtal skärvor och bara en flinta. Fynden ligger 
också intill en härd, inte i en grop, vilket möjligen stär
ker en sådan tolkning. För de övriga fyndkoncentra
tionerna kvarstår att en tolkning som tillfällig boplats/ 
rastplats långt ifrån är självklar.

Finns det då andra sätt att se på fyndkoncentratio
nerna? Är de spåren efter handlingar som inte kan för

Att vara beredd på det oväntade 37



stås enbart i profana/ekonomiska termer? Förutom de 
nämnda svårigheterna att passa in dem i en bild som 
överensstämmer med den vi är vana att applicera på 
”boplatser”, finns också drag i fyndmaterialet som kan 
indikera att platserna haft en tydligare rituell betydelse. 
Hit hör kanske framför allt den höga andelen brända 
flintavslag och -avfall. Rituell bränning och brännoffer 
är karaktäristiskt för perioden tidig- och mellanneoliti- 
kum och förekommer inte sällan i depå/offerfynd (Kar
sten 1994 o. där anf. litt.). Det faktum att bränd flinta 
är ett vanligt inslag även på boplatserna, kan vara ett 
resulat av rituella handlingar knutna till just dessa mil
jöer (”boplatsoffer”, Karsten 1994 s. 157ff.). Även frag- 
menterade redskap förekommer i depå/offerfynd, både i 
Sydskandinavien och östra Mellansverige (Larsson 1989 
s. 87f.; Karsten 1994 s. 11 Iff.; Hallgren et al 1997 s. 
69). Det handlar i dessa sammanhang oftast om hela fö
remål som medvetet förstörts genom att de fragmen- 
terats i ett mindre antal delar. Fynden i de diskuterade 
fyndkoncentrationerna, liksom på boplatserna, har sna
rare karaktären av ett hårt reducerat avslags/avfalls- 
material.

Traditionen att nedlägga offer under tidigneolitikum 
är välkänd i Skandinavien, även om de exakta fyndom
ständigheterna ofta är dåligt dokumenterade. De mest 
välkända typerna är mossfynd, antingen i form av be
gränsade yx- eller keramikdepåer, eller större ackumu
lerade offerfynd, ofta med mycket lång kontinuitet. I 
östra Mellansverige finns få väldokumenterade depå
fynd, men bland dessa förekommer båda de nämnda ty
perna av mossfynd. Det ena fyndet bestod av en ensam 
trattbägare placerad intill en våtmark, nedanför en san
dig åssluttning, i Dalkarlstorp i Västmanland (Welinder 
1974). Det förefaller vara en typ av keramikoffer som 
är välkänd från Danmark, men som endast förekommer 
sparsamt i Sverige. Det andra fyndet är den offermosse 
som undersöktes 1995 vid Skogsmossen i Västmanland 
(Hallgren et al 1997). Mossen låg intill en samtida bo
plats och innehöll ett mycket rikt material, bl.a. kera
mik, fragmenterade och brända grönstens- och flintyxor, 
malstenar m.m. Offermossen har sannlikt utnyttjats av 
den sociala grupp, bestående av ett eller par hushåll, 
som bebott den intilliggande boplatsen. Boplatsen tolkas 
som bebodd under tre separata faser, under samtliga 
dessa har offernedläggelser gjorts i mossen.

De här diskuterade fyndkoncentrationerna avviker 
från ovan nämnda mossoffer på flera sätt. Det rör sig 
inte om rika ackumulerade fynd som i Skogsmossen, 
utan de förhållandevis små fyndmängderna och den be
gränsade utbredningen förefaller vara resulatet av en
staka händelser, möjligen med undantag för Jordbro in
dustriområde, där det finns två mindre fyndkoncentra
tioner. Ingen av lokalerna ligger i markanta, lätt igen
kännliga terränglägen och förefaller heller inte marke
rade ovan mark, vare sig genom naturliga block eller 
stenar, eller genom konstruktioner. Detta bör ha försvå
rat upprepade nedläggelser på samma plats. De repre
senterar dock inte heller enbart deponeringen av en
staka kärl, som fyndet vid Dalkarlstorp, utan också sön- 
derdelning och bränning av flintyxor, även om det är 
oklart om detta skett på platsen. Den mest markanta 
skillnaden mot mossoffren är dock att de är belägna på 
fast mark. Fastmarksdepåeg utan kontakt med våtmar
ker, förekommer dock även på annat håll, t.ex. i Skåne 
(Karsten 1994). Dessa påträffas inte sällan vid större 
block, vilket inte är fallet här.

Är det möjligt att fynden kan ses som fastmarks- 
depåer och vad karaktäriserar då de platser man valt 
för dessa depositioner? Samtliga ligger som sagt på fast
mark, utan närmare kontakt med den dåtida stranden. 
Ett undantag utgör fynden vid Tyttinge, som legat nära 
den dåtida standlinjen. Relationen till samtida boplatser 
är för de sörmländska lokalernas del oklar. De när
maste kända lokalerna ligger på relativt stort avstånd 
från de här diskuterade fyndkoncentrationerna. Inga 
säkra slutsatser kan dock dras från detta förhållande, då 
det kan finnas källkritiska orsaker till att mer närlig
gande boplatser inte upptäckts. Det bör noteras att 
samtliga kända boplatser i denna den östra delen av 
Sörmland är strandbundna. De två fyndkoncentratio
nerna i Eklundshov och Jordbro är de enda kända tidig- 
neolitiska fynd som här är belägna på flacka, sandiga 
åssträckningar i uppdragna lägen, liknande dem som är 
vanliga för boplatserna i de västra och norra delarna av 
östra Mellansverige. De senares lokalisering ska sanno
likt kopplas till de för odling lämpade brunjordarna på 
åssträckningarna. Det förefaller troligt att närheten till 
mark som utnyttjats för odling spelat roll även för loka
liseringen av fyndkoncentrationerna. Detta trots att de 
ligger i ett område där tyngdpunkten i ekonomin före-
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faller ha legat på marin fångst och fiske. Situationen är 
något annorlunda i Skävi, där en tidigneolitisk boplats 
undersökts vid Frotorp, c. 1 km norr om den ensamma 
gropen med tidigneolitiska fynd. Denna del av Närke 
utgjorde under tidigneolitikum en ren inlandsmiljö. 
Fyndkoncentrationen ligger i ett flackt område där jord
arten utgörs av relativt fina sediment. Kopplingen till 
brukbar mark är möjlig även här, men inte lika tydlig.

En annan aspekt är relationen till de mesolitiska fyn
den, vilken är tydligast vad gäller två av de sörmländ
ska lokalerna som båda ligger på mesolitiska boplatser. 
Ar det möjligt att man medvetet uppsökt dessa platser? I 
den sandiga jorden uppstår lätt markskador och då 
båda boplatserna är extremt fyndrika syns slagen 
kvarts, grönsten eller till och med hela grönstensyxor 
tydligt - fyndkategorier som fortfarande användes och 
hade en betydelse för den tidigneolitiska människan. 
Möjligen kan detta ha bidragit till att platserna givits 
en särskild mening. Att man återbesökt förhistoriska 
lämningar är känt från flera håll. Bland annat finns be
lägg för att just grönstensyxor plockats och använts i 
nya kontexter (Carelli 1996 s. 154). I de aktuella fallen 
kan man förvisso ha uppsökt äldre boplatser i flera syf
ten - det finns också en ekonomisk potential hos de 
äldre boplatserna, dels genom tillgången på råmaterial/ 
färdiga redskap, dels i den höga fosfathalten som gyn
nat odling. En invändning mot att kännedom om de 
äldre boplatserna påverkat lokaliseringen av fyndkon
centrationerna är att tidigneolitiska nedslag endast före
kommer på två av de totalt c. 50 undersökta mesoli
tiska boplatser i östra Mellansverige (Knutsson et al 
tns). Merparten av dessa utgörs dock av mindre boplat
ser i mer avgränsade topografiska lägen ofta på san- 
diga/grusiga moränmarker, och inte av stora fyndrika 
åsboplatser (jfr Lindgren 1996 s. 47; 1997 s. 28f.). De få 
undersökningar som gjorts på större boplatser, förutom 
de två som diskuterats här, är av äldre datum, t.ex. Sten 
Florins undersökning 1936 av Hagtorpsboplatsen i 
Malma socken (Florin 1959) och Stig Welinders under
sökning 1972 av boplatsen Sjövreten i Grödinge socken 
(Welinder 1977). Båda dessa boplatser har många likhe
ter med Jordbro industriområde och Eklundshov (Lind
gren 1996 s. 47) och på båda har också yngre läm
ningar, dock ej tidigneolitiska, påträffats. Undersök
ningarna på dessa lokaler är dock mycket begränsade

och är utförda med provgropsmetodik, varför det inte 
kan uteslutas att ytterligare lämningar kan ha funnits. 
Trots detta får för närvarande kopplingen till de äldre 
boplatserna, även om den är intressant, anses tveksam.

Sammanfattningsvis har vi alltså ett antal fyndplat
ser som sannolikt inte är spåren efter mer långvarigt ut
nyttjade boplatser och inte heller på ett självklart sätt 
kan tolkas som tillfälligt utnyttjade ”rastplatser”. De 
uppvisar en del drag som gör en tolkning i rituella ter
mer, som depå/offerplatser, möjlig, även om det inte är 
uppenbart att de ska förstås på detta sätt. Om en tolk
ning som fastmarksdepåer av offerkaraktär trots allt är 
riktig är de, så vitt vi vet, de första i sitt slag som doku
menterats i regionen. För åtminstone tre av de fyra plat
serna kan man tänka sig en rumslig anknytning till 
åkermark. Det är möjligt att det även finns en betydelse
mässig koppling till odling och fruktbarhet, att de ska 
förstås utifrån det förändrade sättet att relatera till det 
omgivande landskapet under tidigneolitikum. Vi vill 
inte alltför mycket poängtera dikotomin profant/rituellt, 
eller som det tar sig uttryck i detta fall; boplatsfynd/ 
offerfynd. Vi menar dock att dessa platser har så pass 
många gemensamma drag att de bör ha haft en särskild 
innebörd. Det är också vår uppfattning att även små lo
kaler av detta slag, oavsett hur de tolkas, speglar en as
pekt av hur människor rört sig i landskapet och tagit 
platser i sin omgivning i anspråk.

Metodiska och antikvariska 
konsekvenser
Att lokalisera den här typen av små fyndkoncentratio
ner, vare sig de ligger på äldre boplatser eller inte, stäl
ler vissa krav på undersökningsmetoderna vid invente
ring och utgrävning. Det är symptomatiskt att alla 
fyndkoncentrationerna framkom i samband med slut
undersökningar av andra fornlämningar. Inte någon av 
förundersökningarna hade indikerat att denna typ av 
lämningar skulle finnas på lokalerna. Enbart genom att 
stora ytor avtorvades, rensades och undersöktes vid slut
undersökningarna blev det möjligt att fånga upp de an
språkslösa fynden. Det är inte säkert att detta varit möj
ligt med en annan metodik. Med en provgropsmetodik, 
t.ex. liknande den som användes vid Hagtorp och Sjö-
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vreten, skulle det varit ren slump (eller tur) om fynden 
uppmärksammats. Också genom en grov avbaning, i 
syfte att främst lokalisera anläggningar, hade risken 
funnits att dessa begränsade, ytligt liggande fyndsam
lingar förstörts. Provgropsmetodik i kombination med 
djupavbaning kan däremot vara en synnerligen lämplig 
metodik vid undersökning av stora fyndrika boplatser - 
som ju var den typ av lokaler som kunde förväntas vid 
flera av undersökningarna. Valet av undersöknings
metodik styrs av flera faktorer. Vad vi förväntar oss av 
fornlämning påverkas av våra egna erfarenheter, resul
tat från tidigare undersökningsmoment, generellt arke
ologiskt kunskapsläge osv. Genom att metodiken anpas
sas efter dessa förväntningar kan de också, i varierande 
utsträckning, styra undersökningsresultatet - det finns 
en risk att vi hittar det vi söker och därmed bekräftar 
den kunskap vi redan har. Hur stort utrymme finns i da
gens exploateringsarkeologi, med krav på snäv inrikt
ning och hårda prioriteringar, att anpassa tanke, meto
dik och ekonomi även till det som inte i första hand för
väntas ?

Summary
During the last couple of years, on several occasions the 
rescue excavations in Eastern Middle Sweden have re
covered delimited find concentrations of an Early 
Neolithic character. These find concentrations are spa
tially small and contain Early Neolithic ceramics, resi
due and flakes from flint, often with a large amount of 
burnt and/or cut fragments, and in some cases bones 
from domestic cattle. The limited size of these sites 
makes the interpretation of a settlement unlikely, and 
neither does the character of the find material support a 
theory of the sites being temporary places for shorter 
breaks. The sites also differ from the known types of 
sacrificial finds from other places in the region. How
ever, they do contain some characteristics which are of
ten present in ritual contexts, such as the high amount 
of flint, which is why a tentative suggestion of dryland 
sacrifices is given.

The sites are not situated with direct access to either 
wetland or known settlement sites, but several of the 
sites have a spatial connection to areas which must 
have formed arable land during the Early Neolithic. It

is possible that these sites should be connected to agri
culture and fertility and that they should be seen as part 
of a different way of relating to the surrounding land
scape during this period.

Site such as these are difficult to detect and it is typi
cal that all the find concentrations treated here were dis
covered during the investigations of larger settlement 
sites from other periods. In spite of this, the excavation 
methodology made it possible to identify and investi
gate them. This underlines the importance of being pre
pared, mentally as well as methodologically, for han
dling unexpected remains.
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Den gropkeramiska kulturens ”mikrorum”. 
Om Aby-boplatsen i Östergötland
Mats Larsson

Larsson, M., 1999. Den gropkeramiska kulturens ”mikrorum”. Kring Åby-boplat- 
sen i Östergötland. (The “Microroom” of the Pitted Ware (PW) Culture. About the 
site Åby in Östergötland, Eastern Middle Sweden.) Forskaren i fält - en vänbok 
till Kristina Lamm. Stockholm.

This article concerns itself foremost with the “microroom” aspects of the large Pit
ted Ware Culture site Åby. The “microroom” can be defined as the settlement itself 
and the structuring and ordering of it. The very large site can be divided into at 
least two different settlements, chronologically of the same age. The size of each 
of these settlements is rather modest c. 400-600 m2. The main difference between 
the sites can be seen in the use of decoration of the rim of the vessels. An active 
use of the inherent symbolic values in the material culture both unites and 
separates people.

Keywords: Pitted ware culture, Åby, “micro room”, social structure.

Mats Larsson, Riksantikvarieämbetet, UV Öst, järnvägsgatan 8,
SESS! 22 Linköping, Sweden.

U
nder många år har en omfattande diskussion 
pågått i Skandinavien kring de mellanneoliti- 
ska kulturernas inbördes förhållande. Förhål
landet mellan trattbägarkulturen (TRB), stridsyxe- 

kulturen (STY) och den gropkeramiska kulturen (GRK) 
har setts som ytterst komplext. Olikheterna har ansetts 
hero på kronologiska skillnader eller att de är kvarlevor 
efter olika ”kulturer”, egentligen etniska grupper. Ovan
nämnda ”kulturer” har också förknippats med olika 
ekonomiska strategier (Edenmo et al 1997). Nyligen har 
Anders Carlsson (1998) i en stimulerande studie diskute- 
rat bl.a. GRK utifrån nya infallsvinklar. Här betonas 
het rituella på bekostnad av ekonomiska och sociala as
pekter. ”Keramiken är laddad med symbolisk betydelse 
0cb lämnas (sönderslagen) på platser som uttrycker den

nya, vilda, ideologin, dvs den föränderliga strandkan
ten. På dessa platser har man uppenbarligen klarat sig 
utan hus och härdar” (Carlsson 1998 s. 48 f.).

Att det ena inte nödvändigtvis utesluter det andra 
skall visas i följande artikel som behandlar undersök
ningar utförda under 1992, 1994, 1995 och komplette
rade 1997 vid Åby strax norr om Norrköping (Larsson 
1993; 1995a; Gruber 1995). Tyngdpunkten kommer att 
ligga i en diskussion av boplatsens struktur och GRK 
som fenomen och fyndmaterialet behandlas mer över
siktligt. Baserat på resultatet från ovan nämnda under
sökningar framställdes hypotetiskt frågan om huruvida 
det stora boplatsområdet kan ses som resultatet av ett 
flertal mer eller mindre samtida områden; ”hushåll” 
(Larsson 1995a). Denna tanke utgör utgångspunkten för
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Fig. 1. Karta över Östergöt
land med Åbyboplatsen 
markerad med stjärna. In
fälld detaljkarta över Åby.

följande artikel. Idag är detta inte minst intressant med 
tanke på den nyligen undersökta GRK boplatsen Frä- 
kenrönningen i Gästrikland (Björck 1998).

En fruktbart sätt att se på GRK samhället kan vara 
att studera hur boplatserna, i detta fall specifikt Åby, or
ganiserats och strukturerats. Historikern Dick Harrison 
(1998 s. 50f.) har i sin forskning, som flera gånger be
rört just frågor kring rumsuppfattning, använt begrep
pen ”mikro-” och ”makrorum” där det första begreppet 
står för den empiriskt kända världen, dvs. världen som 
den enskilda/e individen känner den medan sistnämnda 
begrepp står för en kosmologisk kategori som kan in
kludera alltifrån Gud, religion och människa inom vad 
som på ytan ser ut att vara en geografisk kontext 
(Harrison 1998 s. 51).

I den följande diskussionen kommer begreppet mik
rorum framför allt att förknippas med boplatsen ”hem
met” medan makrorum skall förstås som det större sam
manhanget, dvs. världen eller trakten.

Åbyboplatsen
”Omedelbart V och NV Åby folkskola utbreder sig en 
svagt sluttande tallmo, där vi påträffat traktens största 
boplatsområde”. På detta sätt inleder Engström och 
Thomasson (1932 s. 20ff.) det första egentliga omnäm
nandet av Åbyboplatsen som de påträffat redan 1928. 
De registrerade ett c. 200x40 m stort sammanhängande 
fyndområde för keramik och andra artefakter på en 
nivå mellan 26 och 29 m ö.h. (Engström & Thomasson 
1932 s. 20).

De första mer omfattande undersökningarna, och 
fortfarande de största, utfördes av Axel Bagge under 
åren 1934 och 1936. Totalt kom 317 m2att undersökas 
inom det område som benämndes ”Fornemo”. Under
sökningen 1934 omfattade 265 m2 medan undersök
ningen 1936 omfattade 52 m2. Sammanlagt tillvaratogs 
c. 700 kg fynd. Enligt Bagge mest keramik av Säter III- 
typ men även Säter II och IV.

I rapporten från 1934 nämner Bagge en ”vidlyftig
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Fig. 2. Detaljkarta över Åbyboplatsen med samtliga undersök
ningar markerade.

anordning av större och mindre stenar, vilka säkerligen 
utgör resterna av hyddor...”. Här syftas på det sk ”sten
golvet” som finns i stora delar av Bagges schakt 3. To
talt täckte lagret 40 m2 och sträcker sig i öst-västlig 
riktning. Konstruktionen sågs som rester efter hyddor 
(Bagge 1934).

Förutom ovan nämnda anläggningar påträffade 
Bagge även två förmodade gravar. Båda kom fram vid 
undersökningen 1936 och är placerade under och strax 
utanför hyddan från samma år. Planen över ytan visar 
gravarna som ovala gropar.

Under de följande åren utfördes en hel del både 
större och mindre undersökningar inom boplatsen. Som

grund för materialstudien ligger två 60-p uppsatser av 
Anna-Lena Asklund (1994) och Göran Gruber (1995). I 
förstnämnda arbete behandlas delar av Bagges gräv
ningar 1934 och 1936 samt till mindre del undersök
ningarna 1989 och 1992 medan Gruber framför allt dis
kuterar undersökningen 1995.

Undersökningen 1995
Under våren 1995 undersöktes ett c. 70 m2 stort område 
intill Åbymoskolan. Ett antal mindre schakt grävdes 
dessutom i närområdet för att få ett bättre grepp om 
fyndspridning och aktivitetsytor. Som nämnts ovan finns 
det i detta sammanhang ingen möjlighet eller anledning 
att i detalj diskutera fyndmaterialet utan här görs en
dast en kort presentation.

För enhetlighetens skull har Inger Osterholms 
schema för gotländsk gropkeramik använts vid registre
ringen och bearbetningen av keramikmaterialet (Öster- 
holm 1989). Detta schema har kompletterats med de 
nya dekorvariabler som påträffats i Abymaterialet.
Detta innebär att till Österholms 78 dekorelement har 
lagts ytterligare 62, för Åby specifika element.

Keramik
Det keramiska materialet från 1995 års undersökning är 
mycket omfattande och omfattar totalt nästan 12 000 
skärvor som sammanlagt väger 46 kg. En uppdelning 
av keramiken i två större grupper låter sig göras. Den 
första består av grovmagrat fast gods (kvartsmagrat), 
typ 1. Färgen varierar mellan rödbrun till gråbrun. Det 
totala antalet skärvor av typ 1 uppgår till 122 stycken 
som tillsammans väger 606 g. Den andra gruppen ut
görs av det sedvanliga gropkeramiska porösa godset, 
typ 2. Ser vi närmare på dekoren framgår det tydligt att 
de karakteristiska gropkeramiska dekorelementen som 
gropar, fiskbensmönster i tand/kam eller linje teknik, 
vertikala linjer i tand/kam teknik samt sneda tandstäm- 
pelintryck (kod 85) på själva mynningskanten klart do
minerar. En intressant detalj, som kommer att disku
teras vidare nedan, är variationen i mynningsdekoren. I 
Asklunds genomgång av delar av Bagges undersökning 
saknas den ovan nämnda varianten kod 85 (Gruber 
1995 s. 30). I det gotländska materialet är dessutom up-
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Fig. 3. Grävningsschaktet 1995 med bl.a. huset A3 och ”graven” A21 markerade.
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Fig. 4. Huset A 3 med ingående stolphål markerade med svarta cirklar.
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Fig. 5. Exempel på 
karakteristisk kera
mik från Åby 
(ill. Richard Holm
gren ARCDOC ). 
1:2.

Penbarligen mynningsranddekor betydligt mer ovanlig 
än i t.ex. Åbymaterialet (Gruber 1995 s. 30).

Av intresse är också de dekorelement av typ ”häng
ande trianglar” som kan anses som karakteristiska för 
sen MN A i Sydskandinavien ( Edenmo et al 1997 s. 
141). Detta element förekommer inte enbart på enstaka 
skärvor från undersökningen 1995 men också från 1997 
ars undersökning.

Kvarts, bergart- och flintmaterial
Jämfört med keramiken utgör bergart, kvarts och flinta 
en relativt liten del av det totala fyndmaterialet. Kvarts- 
materialet väger c. 4,5 kg medan andelen flinta är be
tydligt lägre med 0,1 kg. Flintmaterialet kan komplette

ras med det 1997 framkomna. I detta material finns 
bl.a. ett antal spånpilspetsar av olika typer, skrapor 
samt fragment av både tjocknackiga och tunnbladiga 
yxor. Av bergart finns bl.a. ett antal smärre fragment av 
slipade bergartsyxor. En del av dessa är av porfyr och 
härrör säkerligen från dubbeleggade stridsyxor. Ett an
tal små hålslipade mejslar och tjocknackiga bergarts
yxor kompletterar bilden. Dessa påträffades i samband 
med 1997 års undersökning.

Datering
Bagges sekvens med fem Fagerviksstadier som basera
des på förhållandet mellan strandlinjeförskjutningen och 
keramikstilar är idag svår att helt vidmakthålla. Det
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betydande antal 14C dateringar som utförts under senare 
år visar på att de som man sett som oliktidiga stadier i 
stort sett är samtida (Edenmo et al 1997 s.l84f.). De 
tills idag utförda sju dateringarna från Åby styrker i 
hög grad denna uppfattning. Dateringarna faller huvud
sakligen i intervallet 3600-3000 cal BC. Samtliga date
ringar är utförda på ”matskorpor”, dvs. sot från insi
dorna på skärvorna. Samtliga dateringar, utom en, här
rör från dekorerade skärvor. Ornamentiken kan med 
undantag för en skärva placeras i Bagges Fagervik III 
stil (Edenmo et al 1997 s. 184). Intressant är att den 
yngsta dateringen härrör från en skärva med en dekor i 
vad som närmast skulle kunna betecknas som ”häng
ande trianglar”. De två yngsta dateringarna härrör från 
undersökningen 1997.

Boplatsens inre struktur
I följande diskussion kommer boplatsens organisering 
och struktur att behandlas med utgångspunkt i 1995 års 
undersökning. Denna kompletteras med den bild av bo
platsområdet vi har från de äldre undersökningarna 
samt med de ännu preliminära resultaten från undersök
ningen 1997.

Inom den relativt begränsade ytan som undersöktes 
påträffades fyndförande lager över i stort sett hela ytan. 
Det fyndförande lagrets tjocklek varierade mellan 0,1 
och 0,26 m och utgjordes av rödbrun sand. Det har dis
kuterats huruvida dessa lager uppkommit genom män
sklig aktivitet eller utgör naturliga järnutfällningar

Fig. 6. Spånpilspetsar från undersök
ningen 1997 i Åby (ill. Richard Holm
gren ARCDOC). 1:2.

(Edenmo et al 1997 s. 174). Under lagret framkom ett 
antal anläggningar av olika karaktär som gropar, rän
nor, stolphål och inte minst intressant vad som tolkats 
som en hyddkonstruktion (A3) samt en grav (A21).

Anläggning 3, ”huset”, skiljer sig markant med sin 
gråsvarta sand från det rödaktiga fyndförande lagret. 
Till del är den störd av en sentida nedgravning i dess 
nordöstra del. Vid undersökningstillfället sågs anlägg
ningen egentligen som två nedgrävningar (a-b) som 
skilj des åt av ett stråk med steril sand. Ett antal stolphål 
påträffades i och omkring nedgravningen. Djupet på 
nedgravningen varierar mellan 0,8 och 0,12 m. Hela 
nedgravningen täcktes av det rödaktiga, fyndförande 
lagret och frågan är om detta lager är samtida med A3 
eller inte. Det finns i materialet inget som motsäger en 
samtidighet; dekoruppsättningen är den samma i det 
överlagrande lagret och i A3 (Gruber 1995 s. 18).

Hur stor har då huskonstruktionen varit? Ser vi den 
som en enhet är huset 5,5x2 m stor med en golvyta på 
c. 10 m2 och med en klart rektangulär form. Ser vi den 
som två får vardera en golvyta på mellan 3,2 och 6,8 
m2. Det mest sannolika är dock att det rör sig om en 
konstruktion med både en inre och en yttre stolpkon- 
struktion. Det vi ser som två delar kan vara en rumslig 
indelning. Inget i fyndmaterialets fördelning eller kera
mikens dekor talar för att det skulle röra sig om två 
oliktidiga anläggningar. En c. 1x0,5 m stor avlång ned
gravning (A21) var belägen strax intill huset. Fyllningen 
utgjordes av rödaktig sand med en del större stenar i. 
Vad som kan vara rödockra iakttogs mot bottnen av an-
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läggningen. Inga fynd påträffades i nedgravningen men 
det finns en klar möjlighet för att det kan röra sig om 
en barngrav och som i så fall är samtida med hyddan.

Utifrån undersökningarna kring skolhuset 1952, 1992, 
1994 och slutligen 1995 kan följande sägas utgöra en 
sannolik bild av boplatsens struktur.

Utifrån resultatet från Anders Lindahls undersökning 
1952 kan vi se denna del av boplatsen, som direkt an
sluter till 1995 års undersökning, som betydligt mer pe
rifer; avsevärt färre fynd påträffades (Gruber 1995 s.
25; Lindahl 1952). En mindre förundersökning 1992 
väster om skolhuset gav ett mindre fyndmaterial samt 
en möjlig stolpburen hyddkonstruktion (Larsson 1993). 
Bilden av boplatsen fördjupas också tack vare de min
dre sökschakt som gjordes 1994. I dessa kan vi se denna 
del boplatsområdets avgränsning mot nordväst, syd och 
sydväst (Larsson 1995a).

Sammanfattningsvis kan vi säga att boplatsområdet 
vid skolhuset utgörs av ett c. 400-600 m2 stort område. 
Hur förhåller sig då detta område till det som Bagge 
undersökte på 1930-talet? Inom och i anslutning till 
detta område utfördes en kompletterande undersökning 
sommaren 1997 med syfte att avgränsa detta boplats
område mot syd och sydöst. Bagges undersökningar har 
aldrig publicerats och den bild vi har idag av det under
sökta området bygger på befintliga rapporter samt på 
Göran Grubers (1995) genomgång av rapportmaterialet.

Fyndspridning och anläggningsfördelning tyder på 
att boplatsområdet kan bedömas ha haft en utbredning 
på c. 400-600 m2. Detta stöds av den undersökning som 
utfördes i området 1997. Det fyndförande området upp
hör åt sydöst. Inom det av Bagge undersökta området 
finns uppgifter om att tre hyddor (hus) samt två gravar 
skulle ha påträffats. Hyddorna är svåra att identifiera 
men skall enligt rapporten ha varit av två typer; med 
nedsänkt golv och en kombination av sten- och stolp- 
konstruktion (Bagge 1934).

Åbyboplatsen, ”mikrorum” och 
gropkeramisk social struktur
Vi har ovan diskuterat boplatsens inre struktur och kun
nat urskilja minst två separata boplatsområden. Rent 
kronologiskt är det inte möjligt att se någon klar skill-

+ flinta
I GRÖNSTEN 
- ÖVRIG BERGART 
X HÄRD 
® HÄRDGROP 
O GROP 
• SVART GROP 

2» GRAV 
S3 HYDDA C

28 möh

I 0 m

26 m o h

Fig. 7. Plan över Axel Bagges undersökning 1934 (efter Gru
ber 1995).

nad mellan de båda områdena utan de ger intryck av 
att vara präglade av vad som kan benämnas keramik 
ornerad i Fagervik III stil.

Boplatsområdena har ungefärligen samma omfatt
ning; c. 400-600 m2. Det finns dessutom hyddor och 
gravar som kan knytas till de enskilda områdena. Den 
uppskattade storleken på de båda områdena kan jämfö
ras med den av Richard Grygiel diskuterade hushålls- 
stukturen på den polska neolitiska boplatsen Brzesc 
Kujawski. Han kunde här urskilja enskilda boplatsytor 
med en storlek på mellan 600 och 800 m2 (Grygiel 1986 
s. 21 Of.).
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Den ovan diskuterade rumsliga uppdelningen kan 
också ses på andra platser. Det bästa exemplet är kan
ske Häggsta söder om Stockholm (Olsson 1996). Inom 
det stora undersökningsområdet kunde ett flertal krono
logiskt separerade bosättningsfaser urskiljas. Ett möns
ter liknande Aby med två eller flera samtida boplatser 
eller hushåll kunde dock inte urskiljas på Häggsta. Det 
är dock intressant att notera att de olika boplatsytornas 
storlek ligger något under den för Aby diskuterade, mel
lan 200 och 600 m2mot 400-600 m2.

Vid undersökningen av GRK boplatsen Svintuna vid 
Krokek konstaterades att boplatsens rumsliga omfatt
ning med sin hyddstruktur låg på mellan 400-500 m2 
(Larsson 1995b). Boplatsen Fräkenrönningen i Gästrik
land med sina väldokumenterade hyddlämningar uppvi
sar ytterligare en annan struktur (Björck 1998). På plat
sen har sju, möjligen åtta, hyddlämningar undersökts. 
Dessa bör delvis ha varit i bruk samtidigt (Björck 1998 
s. 63).

Det som framför allt särskiljer de båda områdena på 
Åbyboplatsen åt är ett antal distinkta variationer i fram
för allt mynningsrandsdekoren men även i andra dekor
variabler. Människor har visat sin sociala tillhörighet 
med variationer i den materiella kulturen. Materiell 
kultur har haft en aktiv roll som förmedlare av grupp
tillhörighet och social status. “We can draw analogies 
between language and material culture since both 
communicate meanings to socialized individuals” (Til
ley 1996 s. 337). Framför allt keramiken kan ha haft ett 
sådant identitetsskapande syfte. Chris Tilley (1996 s. 
326) kopplar t.ex. förekomst av mynningsdekor till att 
kärlen har använts till att tranformera föda från ett 
”vilt” till ett ”tamt”, dvs. tillagat tillstånd. En koppling 
mellan kärlets öppning och munnen blir på detta sätt av 
symbolisk natur. På ett mer överregionalt plan kan vi 
också se hur keramikens dekor har haft en både fören
ande och särskiljande roll. En dekorvariabel som de s.k. 
”hängande trianglarna”, som t.ex. är representerade i 
Abymaterialet, förekommer under senare delen av MN 
A inom ett stort geografiskt område i Sydskandinavien 
och kan ses som ett sådant förenande drag (Edenmo et 
al 1997 s,149ff).

Det är nu dags att närmare analysera och diskutera 
hur vi skall förstå den ovan diskuterade strukturen i för
hållande till de två tidigare definierade begreppen

”mikro”- och ”makrorum” där som sagts förstnämnda 
begrepp relateras till boplatsen och dess struktur. Bo
platsens läge i landskapet där husen ingått i en medve
ten strävan till en omgestaltning av både landskapet 
och människors mentala världsbild. Att t.ex. bygga ett 
hus innebär att en plats omgestaltas och blir ”platsen 
för någonting”, en historia skapas. Man kan säga att 
tankarna bakom boplatsens struktur på ett mikroper
spektiv avspeglar människans syn på sig själv och sin 
roll i landskapet; ”mikrorummet”. Landskapet utgjorde 
en väv av inneboende mening för de människor som 
levde och rörde sig i detta, platser namngavs och fick 
en historia (Thomas 1993 s. 81). Något som skulle 
kunna kallas ett mentalt landskap skapades genom att 
myter, händelser och upplevelser vävdes samman. “The 
interpretation of place is a struggle for position within 
the meaningful world” (Thomas 1996 s. 91). Detta ut
gör delar i ”makrorummet”.

Analysen av Åby boplatsen visade att den stora till 
synes yttäckande GRK boplatsen kan ses som bestående 
av åtminstone två, sanrmolikt fler mindre enheter, ”hus
håll”. Detta kan sägas utgöra ”mikrorummet”. Analy
sen av det empiriska materialet påvisade att en skillnad 
mellan de olika ”hushållen” låg i sättet att dekorera 
mynningen. Här fanns markanta skillnader mellan de 
urskilda enheterna. Som Chris Tilley antytt kan detta 
ses som ett uttryck för en transfomering från ett vilt till 
ett tamt tillstånd, dvs. tillagning. Att man som Anders 
Carlsson antyder (se ovan) skulle ha klarat sig utan hus 
och härdar är dock inte så klart. På Åbyboplatsen har 
ett flertal hus kunnat identifieras; åtminstone ett är tyd
ligt. Ett stort problem med ett flertal stora GRK boplat
ser är att de undersökts vid flera tillfällen, av olika ar
keologer och under en lång följd av år. Detta medför att 
det är svårt att göra komparativa studier mellan olika 
boplatser och det är också svårt att urskilja och disku
tera om huruvida en ”hushållsstruktur” funnits på flera 
platser. Skulle fallet Åby vara karakteristiskt för det sätt 
på vilket GRK ordnat sitt ”mikrorum” framstår inte 
skillnaden gentemot det sätt på vilket TRB ordnat sitt 
”mikrorum” på som så stort. Det har från flera forskare 
just framhållits hur små framför allt de tidigneolitiska 
(TN) TRB boplatserna är med en storlek på mellan c. 
400-600 m2 (t.ex. Larsson 1992). Är det nu så att 
dateringarna av GRK sekvensen måste omvärderas och
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att den av allt att döma tar sin början redan under se
nare delen av TN kanske skillnaden gentemot GRK inte 
blir så drastisk. Genom att ändra delar av sin materi
ella kultur kunde människor skapa sin egen identitet. 
Man tog till sig, och blandade, olika element i den ma
teriella kulturen och på så sätt kan man säga att män
niskan skapade sig en ”ny” värld (Thomas 1996 s. 37). 
Detta möjliggjorde både för en differentiering och en 
förening mellan olika sociala grupper. Skillnader mel
lan olika boplatser, som t.ex. Fräkenrönningen, kan in
dikera att rummet disponerades olika beroende på var 
man befann sig. Genom att återkommande utföra vissa 
handlingar, som t.ex. förflyttningar mellan olika loka
ler, skapas mönster där det återkommande blir en cyk
lisk historia.

I vad som kan betecknas som ”makrorummet” sker 
däremot relativt tydliga förändringar. Gravskicket blir 
individuellt på ett helt annat sätt än i TRB som visserli
gen också har enmansgravar men där ändå megalit
traditionen med sina kollektiva gravkammare anses 
som karakteristiskt. Det är tydligt att man inom GRK 
traditionen omskapar och omformulerar den religiösa 
och kultiska delen av samhällskroppen; nya strategier 
införs för att bättre passa människors syn på sig själv 
och andra i ”makrorummet”.

Vi kan avrunda diskussionen med ett citat från Ner- 
mans klassiska studie av Östergötlands stenålder: 
”Denna kultur lever genom nästan hela stenåldern i 
Östergötland, ty som dess sista utlöpare ligga mot sten
ålderns slut de 1905 upptäckta boplatserna vid Brå- 
viken. Den epipaleolitiska kulturen har nu vikit undan 
för den nya kultur, som vi senare skola lära känna; den 
lever blott i Östergötlands östligaste delar, Östersjö- 
trakten. Det är därför jag kallar den: den östliga kultu- 
ren” (Nerman 1911).

Vår syn på vad vi idag kallar GRK skiljer sig för
visso markant från Nermans men fortfarande framstår 
den till stora delar som svårförstålig och svårtydd. Före
gående artikel kanske inte har gjort saken enklare men 
förhoppningsvis lämnat ett bidrag till vår förståelse av 
den.

Summary
One of the largest Pitted Ware culture (PWC) sites in 
Eastern Middle Sweden is Aby in the northern part of 
the district Östergötland. The site was discovered in 
1928 and has since then been the subject of several ar
chaeological investigations. Up until 1997 12 minor and 
major investigations have been performed here. The ar
ticle concerns itself foremost with the “microroom” as
pects of this large site. The “microroom” may be de
fined as the settlement itself and the structuring and or
dering of it. The very large archaeological material is 
not studied in any detail here but the ceramic material 
can to the major part be seen as belonging to the 
Fagervik III stage.

The very large site can be divided into at least two 
different settlements or “microrooms”, chronologically 
of the same age. The size of each of these “micro
rooms” is rather modest c 400-600 m2. The main differ
ence between the sites can be seen in the use of decora
tion of the rims of the vessels. An active use of the inher
ent symbolic values in the material culture both unites 
and separates people.
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A67 - en rituell gropkeramisk grop på 
Häggstaboplatsen
Eva Olsson

Olsson, E., 1999. A67 - en rituell gropkeramisk grop på Häggstaboplatsen. 
(A67 - a ritual pit from the Pitted Ware Culture at the Häggsta site.) Forskaren 
i fält - en vänbok till Kristina Lamm. Stockholm.

This article presents and discusses a large ring-sized pit or circular ditch found 
at the Stone Age site Häggsta, south-west of Stockholm. The feature has 
several unusual traits which leads to an interpretation of ritual use, probably 
during some length of time and perhaps on a household basis. The datings fall 
in the transition between the Early Neolithic and Middle Neolithic, c. 3491- 
3107 cal. BC. Parallels have not been found in the region so far, but 
comparisons with features from other regions show similarities with pits in
Sarup features.

Keywords: Pitted Ware Culture, ritual use, Sarup features.

Eva Olsson, Riksantikvarieämbetet, UV Mitt, Box 5405, 
SE-114 84 Stockholm, Sweden.

E
n av de mer intressanta stenåldersboplatser
som undersöktes under Kristina Lamms tid som 
chef för UV Mitt är Häggstaboplatsen. Boplat

sen är speciell, dels därför att fynden visar på flera 
oliktidiga bosättningar, från senmesolitisk till senneo- 
litisk tid, dels därför att spåren från de olika bosätt- 
ningsfaserna mestadels var rumsligt separerade från 
varandra, vilket endast förekommer undantagsvis i re
gionen (Olsson 1996). Inom en delyta påträffades en 
stor och för regionen ovanlig typ av grop och det är 
den som presenteras och diskuteras i föreliggande arti
kel. Anläggningen låg inte i direkt anslutning till ett 
boplatslager utan uppfattas som främst använd för ri
tuella syften.

Häggstaboplatsen ligger i Botkyrka socken, på

gränsen till Huddinge, ungefär 15 km sydväst om 
Stockholm (fig. la). Den delundersöktes under 1980-ta- 
let på grund av en utvidgning av en befintlig kyrko
gård. Boplatsen är belägen i ett för stenåldersboplatser 
på Södertörn typiskt läge, i den norra delen av en min
dre sprickdal som sluttar mot väster, med färskvatten i 
form av en bäck i söder och skyddad av berg i norr. De 
senmesolitiska fynden ligger i den östra, högst belägna 
delen av dalen, strax över 40 meter över havet (m ö.h.), 
medan fynden från de yngre faserna ligger lägre, med 
de yngsta fynden längs en avsats belägen kring 30- 
meterskurvan (fig. lc). Undersökningsområdet indelades 
efter fyndens rumsliga fördelning i operativa enheter, 
yta I—VI, vilka var och en mestadels motsvarar rester 
från ungefärligen samtida nyttjande.
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Fig. 2. Efter rensning började 
den diffusa mörkfärgningen 
antaga en ringform. Foto 
från SV av Christina Lind
gren, UV Mitt.

Anläggningen
Den stora gropen, A67, var belägen på yta V i den syd
västra delen av undersökningsområdet, c. 30 m ö.h. An
läggningen låg i ett område med en heterogen geologi, 
innehållande skiktad sand och silt i en komplex strati
grafisk följd. Det fyndförande lagret föreföll efter avba- 
ningen av ploglagret vara c. 30x 5 m stort och syntes 
som en mörkare färgning mot omgivande mark. Lagret 
visade sig dock vid undersökning omfatta ett par olika 
enheter, förutom A67 främst smärre fyndkoncentrationer 
och någon ytterligare mindre anläggning. A67 delunder- 
söktes genom att ett krysschakt, med en utvidgning i 
sydöst, grävdes igenom den, medan övriga delar skikt
vis avlägsnades med maskin. Handgrävningen gjordes 
med skärslev, med vattensållning där större benmäng
der framkom, i enheter om en kvadratmeter och 5 cm 
tjocka grävskikt.

A67 hade ett märkligt och svårtolkat utseende. An
läggningen var c. 8,5x3,0 - 5,0 m stor med en lång
sträckt oval form och var orienterad i nordväst-sydöst. 
Den syntes i plan som en mörk ”ringformad” färgning

med ljus fyllning i mitten (fig. 2) och uppfattades först 
som en hyddlämning. Den mörka ”ringen” visade sig 
bestå av en ränna med mörk, sotig, sandig eller siltig 
fyllning och mycket artefakter. Mittpartiet bestod av 
ljus sand och silt, som saknade den tydliga skiktning 
som fanns i marken i övrigt, och som därför föreföll 
omgrävt. Då anläggningen skars av krysschaktet på 
fyra punkter kommer dessa att jämföras med varandra, 
med benämningarna södra, norra, västra och östra de
len. Den utvidgning som gjordes i sydost särskiljs också 
från de övriga.

I plan, efter rensning och grävning av första gräv
skikt, var rännan oregelbunden, delvis diffus (översan
dad eller störd), och bredden varierade mellan 0,3 och 
1,7 m (fig. 3). Rännans bredd i de undersökta rutorna 
varierade mellan 0,2 och 1,4 m (observera att den inte 
snittats vinkelrätt mot längdriktningen). Rännans djup i 
de undersökta rutorna varierade mellan 0,4 och 0,7 m. 
Även i tvärsnitt varierade rännans form (fig. 4). I norr 
och öster var den smalare och mer linsformad, en form
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Fig. 3. Anläggningens utseende i plan efter rutgrävning av ett 
femcentimetersskikt över hela anläggningen. De rutor som 
därefter djupgrävts till botten är dessutom markerade. Teck
enförklaring, se fig. 4. Digital framställning av Dag Hammar, 
UV Mitt.

som såg ut att följa den sluttande kanten på en stor 
grop. Rännan var bredare och formen mer oregelbun
den och flikig, speciellt mot anläggningens mitt, i de 
södra och västra delarna. De olika mörkfärgade de
larna av rännan möttes inte i botten, utan upphörde en 
bit från denna, och de var tydligt övertäckta med ljus 
fyndtom jord. Fyllningen i rännan bestod av mörkfär- 
gad, ställvis sotig, ställvis fet, sand eller silt. Den av
speglade sin omgivning, vilket visas av att i partier där 
anläggningen låg i silt var även fyllningen mer siltig 
och då den låg i sand var fyllningen mer sandblandad. 
Det fanns inga tecken på någon stratigrafisk skiktning 
av rännans fyllning, utan denna föreföll homogen. Den 
ljusa, ej skiktade, sanden och silten i gropens mitt var 
fyndtomma och även dessa lager uppvisade ställvis en

oregelbunden form i profilen in mot rännan, med flikar. 
Inga stolphål noterades i eller omkring anläggningen, 
inte heller fanns indikationer på att man exempelvis 
eldat på plats i själva rännan, även om sot och träkol 
förekom i fyllningen.

Fynden och fyndspridningen
De tillvaratagna fynden från A67 liksom från yta V i 
stort domineras av keramik men dessutom påträffades 
en mindre mängd stenfynd (bearbetad kvarts, flinta, 
grönsten och sandsten), någon bränd lera, brända och 
obrända ben samt träkol. Här kommer tyngdpunkten 
att läggas på själva anläggningen och den rumsliga va
riationen inom denna. Härvid kommer också fynd som 
påträffades ytligare respektive djupare i anläggningen 
att separeras och dessutom noteras om kategorierna 
skiljer sig från yta V i övrigt. Diskussionen kring den 
dekorerade keramiken utgår från hur många grävskikt 
de olika dekorteknikerna förekom i, någon vidare kvan- 
tifiering har inte gjorts.

I den djupare delen av anläggningen påträffades c. 
7,6 kg keramik (i anläggningen totalt c. 23,5 kg). Kera
miken i den djupare delen är något mindre fragmen- 
terad än i högre liggande delar (medelvikt 2,8 g respek
tive 2,3 g). Inga tydliga koncentrationer av keramik på
träffades vid grävningen utan keramiken uppfattades 
som jämnt fördelad. Keramikmängden i den djupgrävda 
delen av anläggningen varierade dock, från 45 till 1 653 
g keramik per enmetersruta. Variationen är bl.a. av- 
hängig om rutan endast berörde rännan till en del, men 
avspeglar även en variation inom anläggningen, där 
den norra delen har lägst keramikmängd (max 367 g/ 
ruta), medan de övriga delarnas maximala mängd är 
984 respektive 1 388 och 1 653 g. Den vertikala sprid
ningen varierar avsevärt med flera olika typer av för
delningar; normalfördelning, snedfördelning med tyngd
punkt ytligt eller djupt samt bimodal fördelning.

Merparten av keramiken är i s.k. ”fast”, dvs. berg- 
artsmagrat gods, men c. 20 % är i s.k. ”poröst” gods, 
dvs. ursprungligen magrat med något kalkhaltigt mag- 
ringsmedel som sedan vittrat bort. Den porösa kerami
ken har också en ojämn fördelning inom de djupgrävda 
delarna av anläggningen - från 1 % till 86 % poröst 
gods/ruta (median 7,5 %). Det är främst rutor i kan-
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Fig. 4. Anläggningen var nedgrävd i 
ett område med naturligt skiktad 
sand och silt. Anläggningens ljusa 
mittfyllning avvek genom att skikt
ning saknades här, liksom den sak
nades i den omgivande rännan, fylld 
med kulturlager. Kanten mellan mitt
fyllningen och rännan varierade och 
var ställvis ojämn. Den på profilen 
markerade övre nivån är samma 
nivå som på planen, fig. 3.
Digital framställning av Dag Ham- 
mag UV Mitt.

I I Kulturlager
E3 sm
f. .1 Sand 
UTå Störning

terna av anläggningen i sydost och i väster, med ytli
gare fynd, som avviker med högre mängder.

Den dekorerade keramiken (26 %) uppvisar en va
riation med dekor av främst gropar, kamstämpel och 
streckstämpel. Dekor med oregelbundna stämplar, håg- 
stämpel, rörstämpel m.fl. förekommer också (Olsson 
1996 s. 22). Vanligaste mönster är fiskbensmönster, ut
förd både i kamstämpel och streckstämpel. Ser man på 
dekorspridningen i de djupgrävda rutorna återfinns 
samtliga dekortyper i anläggningens alla delar och 
även mer ovanliga dekorer återfinns i olika delar. Möj
ligen skulle dock en kvantifiering och en sammanställ
ning av mönstertyper kunna visa på skilda rumsliga 
tyngdpunkter för olika dekorer. Även den vertikala va
riationen förefaller liten då keramik med likartad dekor 
har påträffats både ytligt och djupt i anläggningen. Jäm
förs med ytan i övrigt återfinns flertalet dekorer även 
utanför anläggningen, med ett stort undantag - streck- 
stämplat fiskbensmönster som är vanligt i anläggningen 
finns inte utanför den. Keramiken har uppfattats som 
gropkeramik, främst av s.k. Fagervik III typ, men även 
med inslag av Fagervik IV (Olsson 1996 s. 23).

Flinta, grönsten och sandsten förekom bara i anlägg
ningen. De visar en rumslig variation även inom an
läggningen då flinta och grönsten bara återfinns i väst 
och sydost. Även sandstens- och kvartsfynden koncentre
ras till dessa platser. I norr har således endast ett sten- 
fynd (sandsten) påträffats. Stenmaterialen har behand
lats olika - de två grönstensfragmenten är båda slipade, 
ett är möjligen en del av en yxa, medan de fem artefak-

terna i flinta och de tretton fragmenten i sandsten inte 
är det (detta är den enda ytan på Häggstaboplatsen där 
oslipad grönsten respektive slipad flinta/sandsten inte 
förekommer). Flintan är inte heller bränd.

Inom anläggningen påträffades totalt 77 g brända 
och 5 g obrända ben, främst tänder. En del av dessa 
gick att artbestämma; nöt, nöt/älg, bovid/cervid, hjort
djur, svin, säl och fisk (Hårding 1996). Nöt påträffades 
ned till grävskikt 17, motsvarande 0,85 m under mark
ytan, och är sannolikt det första säkra fyndet i grop- 
keramiska sammanhang i östra Mellansverige. I det föl
jande kommer fragmenten av nöt/älg, bovid/cervid och 
hjortdjur att föras till gruppen nöt, eftersom nöt är den 
enda säkra artbestämningen. I de djupgrävda delarna 
av anläggningen finns en tydlig variation mellan de 
olika delarna; i tre delar fanns bara en art - i norr och 
öster enbart svin och i väster enbart nöt. I söder farms 
svin + säl och i sydost nöt. Lägger man till fynden från 
de övre skikten i anläggningen kompliceras bilden då 
det i söder totalt förekommer svin + säl + nöt + fisk och 
i sydost svin + nöt + fisk.

Utanför anläggningen förekom svin + fisk i A68 och 
svin + säl i det fyndförande lagret. I nordväst påträffa
des brända ben, kraniefragment och rörben, från en 
vuxen människa. Benen låg i ett område med få andra 
fynd. Fram tills helt nyligen har arkeologer uppfattat att 
kremering inte förekommit i regionen i neolitikum, men 
allt fler indikationer på detta har dykt upp i olika sam
manhang under 1990-talet (se t.ex. Kihlstedt 1997 s. 
118).
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Dateringen
Anläggningen har daterats relativt med utgångspunkt 
från den för regionen aktuella strandförskjutningskur- 
van och med utgångspunkt från keramikens utseende 
(Risberg et al 1991; jfr Olsson & Risberg 1995; Olsson 
& Edenmo 1997 s. 183). Till detta kommer absoluta 
dateringar utförda i slutet av 1980-talet, en termolumi- 
niscensdatering av streckstämplad fiskbensdekorerad ke
ramik och två 14C-dateringar, av respektive svart, sotig 
beläggning på en mynningskärva med streckstämplat 
fiskbensmönster och den andra av en träkolsdatering 
(Olsson 1996). Ett vägt medelvärde av 14C-dateringarna 
ligger c. 3491-3107 cal BC (1 sigma). Samtliga date
rade fynd kommer från anläggningens djupare partier 
och bör således datera den äldsta fasen. En hygglig 
överensstämmelse finns mellan TL- och 14C-dateringar, 
liksom mot dateringen efter strandförskjutningsmodellen, 
vilket innebär att anläggningens äldsta fas dateras till 
en period som motsvar övergången mellan tidigneoliti- 
kum och mellanneolitikum A (se Larsson & Olsson 
1997). Anläggningen bör då ha varit belägen intill den 
dåtida stranden.

Konstruktion och användning
En tolkning av A67 baserad på anläggningens profiler 
är att man grävt en stor grop, drygt 8 m lång och 0,7 m 
djup. Man har tömt i stort sett hela gropen, med undan
tag för ett lågt parti i mitten, och därefter deponerat all 
uppgrävd jord i mitten, sannolikt omgivet av någon 
form av hägnad för att hålla ihop jorden. Omgivande 
ränna har sedan fyllts med artefakter och kulturpåver- 
kad jord. De norra och östra delarna har sannolikt fyllts 
igen snabbt, medan de södra och västra delarna har le
gat öppna längre, så att mittpartiet och rännans fyllning 
rasat ned mot varandra och givit en mer flikig profil. 
Den kulturpåverkade jorden påminner om sin närmaste 
omgivning beträffande kornstorlekarna, men den tyd
liga mörk- och sotfärgningen har inga paralleller utan
för själva anläggningen.

Fyndspridningen stöder en tolkning av en skillnad 
mellan norr + öster och söder + väster. Den vertikala 
fyndspridningen uppvisar bimodala fördelningar enbart 
i den södra och den västra delen, vilket skulle kunna

tyda på flera olika deponeringstillfällen. Dessa två de
lar uppvisar också den kvalitativt största variationen 
med störst mängd poröst gods, flest stenföremål, och 
djurarter i söder-sydost, vilket skulle kunna ses som en 
indikation på att uppfattningen om vad som ansetts 
lämpligt att deponera förändrats över tid. Hur lång tid 
som anläggningen använts är dock svårt att avgöra, då 
dateringarna enbart utförts på fynd från den äldsta fa
sen. Keramik med fiskbensmönster, som i A67 förekom
mer både djupt och ytligt, har gett dateringar inom ett 
brett tidsintervall (se Olsson &c Edenmo 1997 s. 184).

Vad som återstått för oss arkeologer är de nedgrävda 
partierna av anläggningen, kanske enbart botten av den 
ursprungliga anläggningen. Anläggningen förefaller 
innesluta någonting. Hur mittpartiet sett ut under själva 
användningstiden kan inte utläsas från Häggsta. Kanske 
har den bestått av ett upphöjt parti, men detta liksom 
det som eventuellt deponerats i eller på mittpartiet har 
eroderats och plöjts bort vid senare tiders jordbruk.

Anläggningen är inte orienterad parallellt med den 
dåtida stranden utan orienteringen kan möjligen knytas 
till andra, möjligen delvis motsatta, begrepp. Den riktar 
sig mot Häggstabergets högsta punkt i nordväst, en rikt
ning som också knyts till döden genom människobenen. 
Den södra delen vätter mot dricksvattnet i form av 
bäcken och den energigivande solen, och kan således 
associeras med liv och fruktbarhet. Den västra delen 
vätter mot havet, kommunikation - släkt/vänner?, och 
den östra mot skogen, barriär - okänt? I anläggningens 
slutna struktur fanns både föremål som kan associeras 
med kultur (bränd jord, keramik, husdjur) och med na
tur (opåverkad jord, oslipad och obränd sten, vilda 
djur). I några delar av rännan, i väster och söder-syd
ost, förefaller keramik och sten inte ha separerats, utan 
snarare ha integrerats med varandra och likaså verkar 
vilda och tama djur integreras i den södra-sydöstra de
len. Skillnaderna mellan de olika delarna av rännan 
skulle kunna tolkas som att uppfattningen om förhållan
det kultur-natur förändrats över tid, från trattbägar- 
kulturens uppdelning (jfr Tilley 1996 s. 315ff.), till en 
medveten sammansmältning mellan dem.

A67 skiljer sig från andra gropar på gropkeramiska 
boplatser i regionen både genom sin storlek och sin 
form i profil. Den mörkfärgade, ställvis sotiga, fyll
ningen i rännan påminner dock mycket om kulturlager
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på vissa andra gropkeramiska boplatser. Fyndens ka
raktär och det faktum att de varierar rumsligt avviker 
inte heller speciellt från andra boplatser. Möjligen finns 
det färre kategorier stenartefakter än inom många bop
latser, men då måste vi reservera oss för att det är 
främst de större boplatserna som påträffats och under
sökts. Det enda fyndmässiga undantaget är benen från 
nötkreatur, som inte finns från gropkeramiskt samman
hang. Människoben har däremot påträffats på ett flertal 
gropkeramiska boplatser i regionen, oftast obrända men 
exempel på brända ben finns också (Olsson &c Edenmo 
1997 s. 180). Den gropkeramiska Korsnäslokalen med 
dess välbevarade benfynd uppvisar en variation i be
handling och placeringen av de döda (Olsson et al 
1994). Många av fynden från de s.k. gropkeramiska bo
platserna indikerar att både rituella och vardagliga 
sysslor ägt rum på samma plats, att de båda företeel
serna utgjort en integrerad enhet och i detta fall kanske 
A67 avviker. Den äldre fasen, med Fagervik III kera
mik, har få paralleller inom själva Häggstaboplatsen, 
frånsett smärre fyndkoncentrationer på samma yta som 
anläggningen och möjligen knutna till denna, samt en
staka fynd i norr, inom yta VI. Boplatser med Fagervik 
III keramik i regionen är annars vanligen ytstora, ofta 
med tjocka lager och ett exempel på en sådan är Mas- 
moboplatsen, belägen strax norr om Häggsta (Åkerlund 
& Olsson 1996). Anläggningens separation från en sam
tida boplatsyta är således ovanlig.

I fallet med A67 blir således den rituella karaktären 
tydligare och den tolkas som en anläggning i vilken fö
remål, benrester och kulturpåverkad jord deponerats vid 
upprepade tillfällen. Det är möjligt att skelettering/be- 
gravning skett inom anläggningen, i mittpartiet, men 
det kan inte beläggas. Brända människoben, sannolikt 
ett urval, har deponerats utanför anläggningen.

Paralleller till A67
Då A67 undersöktes fanns det i regionen inte några pa
ralleller till anläggningen, varken när det gällde ränn
formen eller storleken. År 1993 undersöktes dock två 
neolitiska anläggningar med rännor, nämligen vid 
Gläntan i Turinge socken, Södermanland och vid Boll
backen i Tortuna socken, Västmanland (Lindström 
1994; Artursson 1996). I rännan i Gläntan fanns ett

femtontal gropar med kremerade människor och grav
gåvor, som kan hänföras till sen stridsyxkultur och i 
rännan i Bollbacken låg sen gropkeramik, slagen kvarts 
och flinta samt brända ben, bland annat av människa. 
Båda anläggningarna har tolkats som lämningar efter 
någon typ av hus eller hydda med rituella inslag.

A67 uppvisar både likheter och olikheter med ovan
nämnda anläggningar. Gemensamt är den ”rännformade” 
konstruktionen. A67 är större än de andra två, som är 
under 5 m långa. A67 påminner väl i form och oriente
ring om den ovala anläggningen från Bollbacken, men 
avviker från den rektangulära anläggningen från 
Gläntan. Rännan i A67 förefaller djupare än de övriga 
och tvärsnittets form skiljer sig, genom en tydligare lut
ning, mot de andras mer vertikala tvärsnitt. A67 saknar 
stolphål, som finns i de andra anläggningarna. Den i 
stort genomgående mörka fyllningen med fynd av kera
mik m.m. sammanbinder anläggningarna på Häggsta 
och Bollbacken, medan Gläntankonstruktionen avviker 
genom sin tydliga separation av fynden i olika enheter. 
Då, så som visats ovan, både mängden keramik och 
brända ben varierade mellan olika delar av rännan i 
A67 är det dock sannolikt att även denna innehållit nå
gon form av mer samlade depositioner. Tolkningen av 
att mittpartiet är omgrävt i A67 skiljer också denna an
läggning från de i Gläntan och i Bollbacken. En stor 
skillnad i fyndsammansättningen mellan A67 och de öv
riga anläggningarna är att A67 inte innehöll några 
människoben - men människoben påträffades ändå 
strax nordväst om anläggningen. Slutligen skiljer sig 
anläggningarnas dateringar. A67 är äldst, från över
gången TN-MN A, Bollbacken tillhör MN B och 
Gläntan är yngst, sannolikt från övergången MN B-SN.

Eftersom vi ännu inte har några direkta paralleller 
till A67 i regionen måste vi söka oss till andra områden 
för jämförelser. Om vi utgår från den tidiga dateringen 
och anläggningens storlek kan vi göra en koppling till 
anläggningar av s.k. Saruptyp i bl.a. Sydskandinavien 
(Andersen 1997). Dessa anläggningar, som uppfördes 
inom trattbägarkulturen c. 3400-3000 cal BC, bestod 
av gropar som varierade mycket i storlek, ofta dock 
mellan 5 och 7 meter långa och 1 meter djupa (Ander
sen 1997 s. 284). Groparnas bottnar var oftast flata, 
men undantag finns och ibland har plattformar bildats 
genom att all jord inte grävts bort (Andersen 1997 s.
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285). De grävdes i stora system som inhägnade områ
den vilka oftast innehöll få fynd, medan själva gro
parna i många fall var fyndrika och innehöll keramik, 
yxor, människo- och djurben m.m. Ibland har kärl, yxor 
och människor begravts intakta, ibland har endast delar 
deponerats. I vissa fall har kompakta koncentrationer 
med mörkfärgad jord och träkol påträffats, i ett läge 
som gjort att de tolkats som deponerade i påsar eller 
korgar, i andra fall har man eldat direkt i gropen (Tho
mas 1991 s. 66). Dessa anläggningar förenas således av 
närvaro av eldpåverkad jord, avsiktlig deponering av 
föremål, keramik och djurben som relaterar till kon
sumtion eller förstörelse av mat, och dessutom finns 
människoben.

En anläggning som påminner om A67 är en grop i 
“the Haddenham enclosure” i sydvästra England (Evans 
1988; Elodder 1992). Anläggningen beskrivs som en av
lång grop med en hög (“mound” eller “ridge”) inuti, i 
vars topp ett nackfragment från en slipad yxa placerats 
och som längre ner innehöll delar av kranier från två 
eller tre individer (Evans 1988 s. 134f.; Hodder 1992 s. 
223f.). Gropen hade senare grävts om, visande på att 
den behållit sin betydelse över tid. Gropar med denna 
konstruktion är ovanliga i England (Evans 1988 s. 136), 
men paralleller kan dras med rännor som omger lång
högar i England (Hodder 1992 s. 223). Exempel från 
England kan visa på att just sådana rännor också inne
håller depositioner av olika typer i skilj da delar av 
rännan (Thomas 1991 s. 68f.).

Slutord
A67 har många drag som förenar den med dessa an
läggningar inom trattbägarkulturen, och skiljer sig 
främst från dem då den sannolikt låg ensam på Hägg- 
staboplatsen och inte ingick i ett större komplex. En av 
tolkningarna för de ovannämnda anläggningarna av 
Saruptyp är att de tjänat som samlingsplatser för en 
större grupp. Kanske har Häggstaanläggningen tjänat 
som en rituell knytpunkt för en mindre grupp människor, 
ett par hushåll, som utnyttjade ett territorium med flera 
”boplatser” (se fig. Ib), av vilka detta var en, som man 
under denna tid främst använde för detta speciella syfte.

TACK till Kristina Lamm för det engagemang och det 
intresse hon alltid visade för de pågående projekten. Ett 
tack också till Berit Wallenbergs stiftelse för ekonomiskt 
bistånd till Häggstaundersökningen och till Humanis
tiska Forskningsrådet för bidrag till dateringar.

Summary
The Häggsta site was one of the more interesting Stone 
Ages sites excavated in Eastern Middle Sweden during 
the 1980s. It is situated in a small valley southwest of 
Stockholm, at altitudes between 45 and 25 m a.s.l. 
Within the site were several small, spatially separated, 
settlement areas, indicating that the site was occupied 
during different periods in the Stone Age, dating from 
the Late Mesolithic to the Late Neolithic.

One such area contained a large pit, with only a few 
other remains surrounding it. The pit has been dated to 
the transition between the Early Neolithic and Middle 
Neolithic, c. 3491-3107 cal. BC. The pit was oval, c.
8,5x3,0 - 5,0 m large (NW-SE) and 0,7 m deep. The 
outer edges formed an oval ditch, c. 0.2-1.4 m wide, 
with a dark-colored filling and many finds. There was 
no visible vertical stratigraphy within the ditch and 
apart from the finds, soot and charcoal, the filling also 
contained remnants of the soil fractions surrounding it. 
The middle part of the feature contained light-coloured 
filling with no finds, but the broken geological strata in 
the upper parts indicated that the filling in this particu
lar part was not in ids original position. The sections 
showed that the edges between the ditch and the middle 
part were uneven in certain places, as if the soil had 
collapsed. One interpretation is that some kind of 
mound or platform had been constructed in the middle, 
surrounded by the ditch, and separated from it by a 
fence, that later disintegrated.

The findings from the ditch were dominated by Pit
ted Ware pottery, mostly from the Fagervik III stage. 
Small amounts of knapped quartz, flint, green stone and 
sandstone were also found, as well burnt and unburnt 
animal bones. The bones were among others from 
cattle, pig, seal and fish. The distribution of artifacts 
and bones in the ditch was uneven, both horizontally 
and vertically. Outside the ditch there was a concentra
tion of human bones northeast of the pit, in the prolon-
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gation of the pit’s lenght axis.
The unusually large size of the pit, and the occur

rence of bones from cattle in the pit and human bones 
outside it, together with the uneven find distribution in 
the pit and the unusual appearance in section, are taken 
to imply that this was a construction used for ritual pur
poses, probably over some length of time and possibly 
on a household basis. A comparison with constructions 
from other regions showed similarities with pits in 
Neolithic enclosures.
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Två lerminiatyrer från bronsåldern
Inga Ullén

Ullén, I., 1999. Två lerminiatyrer från bronsåldern. (Two clay miniatures from the 
Bronze Age.) Forskaren i fält — en vänbok till Kristina Lamm. Stockholm.

The article presents two unusual zoomorphic finds from the Bronze Age, a sheep- 
and a pigfigurine. Their representation in the bone material from the settlement in 
which they were found and on different rock carvings is discussed. The purpose of 
the figurines seem to follow a tradition going back to the Neolithic Period, and 
their final deposition are interpreted as ritual.

Keywords: clay figurines, Bronze Age, Apalle.

Inga Ullén, Riksantikvarieämbetet, Box 5405, SE-114 84 Stockholm, Sweden.

L
erfigurer är en fyndkategori som brukar tillskri

vas stenåldern. Det blev därför en överraskning 
när två små djurfigurer av lera med kort mellan- 
tum upptäcktes på bronsåldersboplatsen Apalle, nära 

Bålsta i Uppland (fig. 1). Boplatsen undersöktes mellan 
aren 1986 och 1990 inför bygget av en ny motorväg 
tfot Enköping. Man fann fem olika bebyggelseskeden 
från bronsålderns mellersta och yngsta del. Totalt gräv
as 79 hus ut - 54 av dem tolkades som bostadshus, res- 
ten som byggnader med andra funktioner, t.ex. förråd, 
fyndmaterialet var stort: över 60 000 krukskärvor, c. 
5°0 ben- och hornföremål, knappt 800 stenredskap, 100 
bronsfragment och 850 kg djurben. Därtill kom bygg
nadsmaterial som lerklining (1,7 ton) och bevarat trä 
från korgar i de brunnar som fanns på platsen.

Lerfigurerna låg knappt åtta meter från varandra i 
kanten av en öppen yta, inringad av boplatsens hus. 
Kulturlagren var inte lika tjocka här som på andra de- 
frr av boplatsen där de ibland översteg en meter. Båda 

gurerna låg i den lagertyp som motsvarade den näst 
lägsta bebyggelsefasen på platsen, i tid ungefär 900- 
^0 0-tal f.Kr. Dateringarna bygger på 14C-värden vars

tidsspann tyvärr är stora under hela yngre bronsålder, 
beroende på kalibreringskurvans utseende.

Den ena figuren, en gris (F27048), väger 7 g och 
är 39 mm lång och 23 mm hög. Grisens tryne, nacke 
och rygg har betonats. Endast höger bakben finns idag 
kvar, avslutat i en liten utvikt fot. De övriga benen är 
avbrutna, liksom svansen. Den lilla grisens drag är väl 
fångade och figuren skickligt modellerad. Den andra 
djurfiguren, troligen en bagge eller möjligen en älg 
(F27049), väger 10 g och är 43 mm lång och 25 mm 
hög. I jämförelse med grisen är baggen mer valhänt el
ler slarvigt tillverkad. Den främre delen med huvud, 
öronliknande ”horn” och ena frambenet är mer om
sorgsfullt formad än den bakre delen av kroppen som 
också är något förvrängd. Ursprungligen har alla fyra 
benen funnits på figuren, men tre av dem har brutits av. 
På vissa delar av kroppen finns en lätt polering, spår 
som uppstår när man fingrar eller gnider på föremål. 
Motsvarande nötning eller polering finns på grisen, men 
är inte lika tydlig. Skulptören av båda figurerna har va
rit en person med små händer kanske en tonåring eller 
en kvinna.
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Fig. 1. Två lerfigurer från 
bronsåldersboplatsen Apalle 
i Uppland. Till vänster på bil
den ett svin och till höger tro
ligen ett får. Skala c. 1:1. Foto 
Helge Ullén.

Ben av svin och får samt även älg fanns på Apalle- 
boplatsen. Älgen har, räknat på antalet ben, varit det 
mest jagade storviltet, medan grisen och fåret hörde till 
husdjuren. En stor del av älgbenen bestod av horn som 
användes för tillverkningen av redskap (Åkermark ms.). 
Får var den vanligaste och svin den tredje vanligaste 
benkategorien på boplatsen. Alla svinbenen härrörde 
från tamsvin som i utseendet dock liknade vildsvin. De 
senare har överhuvudtaget inte påträffats i Apalle. Det 
kan tolkas som att vildsvin var mycket sällsynta eller 
saknades helt i Apalies närhet under bronsåldern (Erics
son et al ms.).

Som motiv är de små lerdjuren således hämtade 
från boplatsens försörjningsbas, dess ekonomiska livs
nerv. Men det är också i denna värld man borde finna 
en utgångspunkt för skapandet av reproduktiva riter i 
samhället. Hällristningarna vid Enköping, drygt en mil 
väster om Apalle, kan betraktas som mytologiska ut
tryck i bronsålderssamhällets föreställningsvärld. Här 
finns svin och sannolikt även får och älg avbildade, 
t.ex. på den stora Hemstaristningen i Boglösa sn (RAÄ 
131). Svin är p.g.a. sin form ett av de lättaste djuren att 
identifiera bland djurristningarna. De dominerar därför 
bland de artbestämda djuren vid Enköping. Man kan 
dock konstatera att ungefär hälften av de djur som över
huvudtaget avbildats på mälarområdets ristningar be
står av svin, ofta i hjordar (Malmer 1981 tabell 26a).

Det är kanske därför inte alltför vågat att betrakta 
djurfigurerna som utslag av en djursymbolik, myto

logiskt manifesterad i hällristningarna och nära kopp
lad till boskapsskötsel och kanske jakt. Om antagandet 
är riktigt kan traditionen följas bakåt i tiden. Gunborg 
Janzon (1984) och Bożena Wyszomirska (1984) som be
handlat zoomorfa lerfigurer tar även upp tidigare kända 
fynd. Från Uppland finns två lerfigurer, hittade på den 
mellanneolitiska boplatsen Åloppe. De har av Oscar 
Almgren tolkats som älgar (Almgren 1906). Från andra 
delar av landet finns säl-, häst- och älgliknande djur
figurer. Majoriteten knyts närmast till den gropkerami- 
ska kulturen. Både Janzon och Wyszomirska menar att 
de svenska lerfigurerna från stenåldern sannolikt har 
använts i traditionella riter, utförda på bestämda platser 
eller sammanhang (Janzon 1984 s. 17; Wyszomirska 
1984 s. 197). Även några osäkra brons- och äldre järn- 
åldersdateringar finns i samband med lerfigurer, från 
gravfält i Östergötland och Södermanland (von Heland 
1962 s. 71; Nilsson 1978 s. 102; Janzon 1984 s. 4). Till 
bronsåldern bör man sannolikt räkna en djurfigur från 
Åby, Kvillinge sn, i Östergötland (Janzon 1984 fig. 2), 
då denna har likheter med både centraleuropeiska djur 
och hällristningsavbildningar.

I medelhavsområdet och Centraleuropa har minia
tyrer varit vanliga under bronsåldern, såväl av djur 
som av människor. På Kreta har lerplastiken setts som 
en lång tradition med början i neolitikum. Figurerna 
anses ha haft en rituell betydelse och är hittade både i 
gravar, invid husaltare och i gropar (Dickinson 1994 s. 
173). Detsamma gäller lerminiatyrer av djur och vag-
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nar från Ungern (Kovacs 1992 s. 77; Larsson 1996 s.
24). Higgins (1992 s. 125) menar att de små terrakotta- 
figurerna har tillverkats av keramiker, då magring och 
gods överensstämmer med de samtida keramikkärlen.

Lerfigurerna från Apalle skiljer sig något åt i utfö
randet gentemot den äldre nordiska djurplastiken och 
påminner mer om de centraleuropeiska djurminiaty
rerna. På Apalies djurfigurer är hela kroppen skulpterad 
och speciella kännetecken har betonats. Många av de 
äldre figurerna består endast av huvud och främre del 
av torson medan de bakre extremiteterna har rundats av 
i en oval klump. Flertalet djur är schematiskt utförda 
och därför svåra att artbestämma. I ett avseende är 
Apalledjuren lika sina nordiska företrädare, de bär 
gamla skador som kan vara avsiktligt tillkomna. På 
båda djuren har tre av de fyra benen brutits av. Utifrån 
Irematerialet framför Janzon (1984 s. 10) hypotesen att 
de vanligt förekommande skadorna hos stenåldersfigu- 
rerna kan ses som resultat av ett symboliskt dödande. 
Samma ståndpunkt har Ella Kivikoski (1964 s. 65) när 
det gäller antropomorfa figurer i Finland, liksom C. F. 
Meinander (1947) och Milton Nunez (1986) för de åländ
ska Jettbölefigurinerna. Dessa har påträffats sönder
brutna i stort antal. Nunez noterar att det också kan 
vara frågan om en överlagd sönderslagning av ceremo
niella föremål efter deras användning (Nunez 1986 s. 26).

För att komma närmare den specifika betydelse som 
djurfigurerna i Apalle kan ha haft måste man studera 
det fyndsammanhang i vilka de uppträdde. Den lilla ler- 
grisen låg i en 0,1 m djup nedgravning, tillsammans 
med obrända ben från fågel och säl. Figuren låg nära 
ingången till ett av de yngre husen. Nedgrävda, obrända 
grisben har förekommit i andra sammanhang på boplat
sen, bl.a. i en brunn (Ullén 1995). Tillsammans med lö
pare och stora delar av ett nötkreatur fanns 73 ben från 
svin i en särskild deposition i botten av brunnstratten. 
Samma fenomen har uppträtt på andra platser, i Dan
mark, Tyskland och England under Hallstatt- och La 
Tenetid.

Lerbaggen (eller älgen) låg tillsammans med obrända 
ben från säl och från ett spädbarn eller möjligen ofött 
barn, i en flack grop under en oval koncentration av 
skärvstenar, 0,9x1,3 m stor. Från barnet fanns endast en 
ulna bevarad. Även om kvarlevorna av barnet var så 
ti, bör man betrakta nedgravningen och skärvstens-

samlingen som en slags grav. Normalt sett bevaras ben 
från spädbarn mycket dåligt. Att lerfiguren förekom i 
ett gravliknande sammanhang talar för att den skall tol
kas som ett får, då just får är det vanligaste offerdjuret i 
gravar under yngre bronsåldern. En alternativ tolkning 
av skärvstensamlingen skulle vara att det rör sig om en 
deponering med representation av människa. På boplat
sen förekom enstaka ben från olika unga eller vuxna in
divider. Ett av fragmenten, en liten del av ett kranie 
kunde 14C-dateras till c. 1000-800 f.Kr. (BP 2820±70,
Ua 8820). Benens placering i olika sammanhang, bl.a. i 
en brunn och i nedgrävningar gör det föga sannolikt att 
de kommit från förstörda gravar eller på annat sätt oav
siktligt bäddats in i kulturlagren.

Lerfigurernas fyndsammanhang bestod av kombina
tionen säl - får - människa, respektive säl - svin - få
gel. Att lerbaggen lagts ned i rituellt syfte, i kombina
tion med benen från barn och säl verkar sannolikt, 
medan betydelsen av kontexten för lergrisen är mer 
oklar. Ett förslag är att den senare nedläggningen kan 
ha tillkommit som en pendang, dvs. ingått i ritualen 
omkring barnet och fåret. Fynden låg nära varandra, 
längs med samma husvägg. Eftersom det rörde sig om 
ben från en nyfödd kan kanske djurfigurerna ses både 
som ett förlorat barns leksaker eller följeslagare och 
som en slags återfödelsesymboler i det jordiska vardags
livet. Janzons tanke om att djurbenen på stenålders- 
figurerna saknas för att de inte skulle kunna fly kanske 
kan passa in här (Janzon 1984 s. 11). Många olika tolk
ningsalternativ kan givetvis hittas för de två små ler
figurernas existens och nedläggning i jorden. Mycket ta
lar dock för att djuren i sitt slutskede använts i rituellt 
syfte, t.ex. detaljer som de avbrutna benen och fynd
kombinationerna där människoben och utvalda djurben 
ingått. Därmed kan de tankegångar som framförts av 
de ovan refererade författarna ges ett stöd. Däremot kan 
figurerna ursprungligen ha tillverkats i andra syften, ef
tersom de bar spår av nötning och åtminstone fårfiguren 
har troligen varit använd före nedläggningen. Det mot
säger inte att man kan se djurmotiven som sprungna ur 
en symbolism med roten i boplatsens försörjning och 
som argument för en livsstil, där djuren spelat en vä
sentlig roll. Snarare visar det på gränsöverskridanden 
av enskilda djur och föremål i olika sammanhang.
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Summary
År 1989 two zoomorphic miniatyres of clay were found 
at the large Bronze Age settlement Apalle in the prov
ince of Uppland. Such finds are unusual in the Swedish 
Bronze Age. Instead they appear on neolithic cemeteries 
and settlements, described as features found in the Pitted 
Ware Culture. The two Apalle figurines were discovered 
in a layer of the settlement dated to 900-800 BC: a pig 
weighing 7 g, measuring 39x24 mm, the sheep weigh
ing slightly more, 10 g, measuring 43x29 mm. The 
characteristics of the animals have been underlined. Both 
figures have traces of wear, indicating a use before they 
were deposited in the cultural layers. Both pig- and 
sheepbones were found on the settlement and are consid
ered to have been an important part of the economy. Pig 
and sheep motifs are found as depictions on the rock- 
carvings, situated near the settlement making it possible 
to assume that they also played a role in the mythologi
cal world during the Bronze Age. Similar finds from the 
Stone Age provide a basis for comparisons. Several au
thors have discussed broken figurines from this period 
and interpret their usage as ritual. The Apalle figurines 
are partly broken, three of the four legs of both animals 
are missing. The find-contexts also suggest the same in
terpretation. Both figurines were deposited in small pits: 
the pig figurine with bones from a seal (Phoca vitulina) 
and a bird (Aves sp); the sheep figurine with a few bones 
from a seal (Phoca vitulina) and a bone from a newly 
born child (ulna dx). On the settlement, various deposits 
of human bones and of different animal bones existed 
and the ones with clay figurines can be seen as part of 
an overall pattern. It should be noticed that the animals 
in the two pits represented three cosmic spheres: the sea, 
the earth and the sky. However, the original purpose of 
making the animals could have been another. The sheep 
figurine at least seems to have been used before it was 
placed in the earth.
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Jordbrogravfältet - rumsliga och sociala 
dimensioner
Karin Äijä

Äijä, K., 1999. Jordbrogravfältet - rumsliga och sociala dimensioner. (The Jord
bro gravefield.) Forskaren i fält - en vänbok till Kristina Lamm. Stockholm.

A minor part of the gravefield at Jordbro, Österhaninge parish, Södermanland has 
been excavated. It is the largest known gravefield from the Early Iron Age in the 
Mälaren region. A typical characteristic of these graves is the great variety in both 
outer as well as inner burial customs. The most important grave finds are the 
incompletely burned bones of the dead.

Keywords: Late Bronze Age, Early Iron Age, graves, jordbro, Åby.

Karin Äijä, Riksantikvarieämbetet, UV Mitt, Box 5405, 114 84 Stockholm, 
Sweden.

I
 början av 1990-talet genomfördes arkeologiska un
dersökningar inom det stora Jordbrogravfältet, RAÄ 
182a i Österhaninge socken, Södermanland. Grav
fältet är ett typiskt s.k. varierat gravfält från äldre järn

åldern och Mälardalens största från den tiden. Det 
spänner över en yta på närmare 100 000 mI 2, är av järn
väg delat i två delar och hade före undersökningarna 
totalt 674 kända gravar (fig. 1).

Anledning till undersökningarna var att ett nytt dub
belspår skulle anläggas mellan Stockholm och Väster
haninge. De kom att beröra en lång, smal remsa (8x220 
m) inom gravfältets mindre del, som omfattar c. 10 % 
av den totala ytan, med 55 kända gravar. Efter att i det 
närmaste hela denna del av gravfältet hade torvats av 
°ch rensats var c. 210 gravar synliga, en ökning med 
närmare 300 %. Det totala gravantalet inom denna del 
ar ändå ovisst då ett mörkertal finns inom två oavtor- 
vade och orensade ytor, men torde kunna uppskattas till 
toigefär 230-240. Totalt 67 anläggningar undersöktes

vid det aktuella tillfället, huvudsakligen gravar, men 
också en keramikkoncentration, härdar, en kokgrop, en 
sotgrop och stensamlingar undersöktes. Gravarna be
stod av resta stenar, stensättningar med yttre friliggande 
kantkedja, runda, tresidiga och oregelbundna stensätt
ningar, klumpstenar och flatmarksgravar, dvs. karaktä
ristiska typer för den äldre järnålderns varierade grav
skick (fig. 2) (Äijä 1993; 1998a; 1998b).

Gravarna och deras innehåll
Gravarna var mycket välkonstruerade av noggrant ut
valda stenar. Det framgick tydligt att lämpligt sten
material var en bristvara i området då de anlades. Sten- 
sättningarna med yttre friliggande kantkedja saknade 
ofta stenar i den yttre kretsen, ibland även i den inre, 
men det tycktes ändå som om man så skonsamt som 
möjligt hade tagit stenar från dessa för att anlägga nya 
gravar. Man kan fråga sig mot vem eller vad denna
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Fig. 1. Översiktsplan 
över Jordbrogravfältets 
västra del. De under
sökta anläggningarna 
var belägna inom den 
8x220 m stora ytan mel
lan järnvägen och prick
linjen på planen. Upprät
tad av Karlis Graufelds, 
UV Mitt.
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Fig- 2. Karaktäristiskt för den äldre järnålderns gravar är den stora variationen beträffande såväl yttre som inre gravskick. 
Bland gravtyperna på Jordbrogravfältet utmärkte sig denna 15 meter i diameter stora stensättning, med sina koncentriska sten- 
kretsar, radiellt lagda ekrar och resta stenar. Anläggningen undersöktes inte. Foto: Karin Äijä.

hänsynsfullhet riktade sig och vilken anledningen var. 
Stenen kan ses enbart som byggnadsmaterial, men har i 
tttånga kulturer även andliga egenskaper, vilket bl.a. 
Anders Kaliff (1997) påtalat. Med den aspekten på sten 
kan man tänka sig att material från en komplicerad 
gravkonstruktion kan ha haft ett stort symboliskt värde, 
s°m därför kunde ge en enkelt utformad grav en större 
dignitet.

Stenbrist rådde sannolikt även på det närbelägna och 
samtida Abygravfältet i Västerhaninge socken (Mets 
1960; Ambrosiani 1964; 1991; Äijä 1985; 1986; 1993; 
Elfstrand 1989). Där visade 40 stensättningar av skärv

stenar och till viss del även skörbrända stenar att man 
sannolikt hade använt sig av stenavfall från boplatsen 
till att konstruera nya gravar. Det är också möjligt att 
man även där tog stenar från befintliga gravar för att 
anlägga nya, även om sentida skador på gravarna inte 
gjorde detta faktum lika tydligt som på Jordbrograv
fältet.

Det inre gravskicket i de undersökta gravarna vid 
Jordbro bestod genomgående av brandbegravningar, 
varav den ofta mycket vällagda urnebrandgropen var 
vanligast. Det finns en tendens till att kvinnor och barn 
(flickor?) är gravsatta i urnebrandgrop, dvs. en grop
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fylld med bålmörja, och män och barn (pojkar?) i urne- 
grop. Dessa gropar vittnar om stor omsorg om den 
döda, som kan vara ett uttryck för en individrelaterad 
ritual, dvs. enskild sorg. Även på Åbygravfältet fanns 
en övervikt för män i urnegrop.

Det är tydligt att man i vissa fall har valt att fylla 
gravgropen med bålmörja, i andra inte. Själva hand
lingen kan ha haft en rituell betydelse. Det är också 
möjligt att den sotiga fyllningen i sig, med sin koppling 
till elden och dess betydelse i olika sammanhang, till 
exempel i renande syfte, var det primära. Eldpåverkat 
stenmaterial i gravarna kan ha haft samma innebörd.

Föremålsfrekvensen i de undersökta gravarna var 
låg. Förutom keramik och hartstätning från benbe
hållarna samt kvarts, som hade ingått i gravritualen, 
påträffades en bandförmig fibula av brons och en glas
pärla. Däremot var benmaterialet rikligt. De brända be
nen är till största del ofullständigt brända och omfattar 
därför ovanligt stora fragment och även hela ben såsom 
t.ex. falanger och knäskålar. Såväl kvinnor, män som 
barn finns belagda i materialet. Antalet barn i förhål
lande till det totala antalet personer i de undersökta 
gravarna är 32 %, vilket är en jämförelsevis stor andel. 
Inga djurben påträffades (Hedelin 1998).

Keramiken från gravarna visar på ett enhetligt mate
rial, där såväl kärlstorlek som godstyp överensstämmer 
i samtliga undersökta gravar med fynd av keramik. På 
Jordbrogravfältet har stora, enkla och även defekta 
brukskarl använts till benbehållare. Så var även fallet 
på Åbygravfältet. På andra ställen har man i regel an
vänt finare krukor som gravkärl. Den enkla gravkera
miken vid Jordbro och Åby kan eventuellt spegla ett 
samhälle i små omständigheter.

Kronologi och rumslig struktur
Sammanlagt 12 kolprover har 14C-analyserats. Proverna 
härrör från olika delar av den undersökta gravfältsytan 
och daterar gravarna till övergångsskedet förromersk- 
romersk och romersk järnålder. En datering härrör från 
mesolitikum och en annan från tidig medeltid. Det till 
mesolitikum daterade kolet påträffades tillsammans 
med brända barnben i en liten brandgrop. Trots möjliga 
felkällor ligger det ändå närmast till hands att se den ti
diga dateringen som en datering även på de brända be

nen. Den medeltida dateringen härrör från senare akti
viteter i området. Lämningar i form av en kokgrop och 
tre härdar daterades till äldsta - mellersta bronsåldern 
och förromersk järnålder. Om de sistnämnda anlägg
ningarna skall ses som delar i en boplats eller kopplas 
ihop med gravfältet är ovisst. Gravar från förromersk 
järnålder finns med all sannolikhet inom gravfältet. 
Däremot är det mycket osäkert att det finns gravar från 
den äldsta och mellersta bronsåldern. Gravfältet över
lagrar en boplats från senmesolitisk tid med rikligt av 
fynd av flinta, grönsten, kvarts och skiffer (Blomqvist & 
Åhman ms.). Det är således tydligt att området har nytt
jats under en mycket lång period, även om det med ut
gångspunkt från den undersökta remsan och de erhållna 
dateringarna inte går att dra några större slutsatser.
Den senmesolitiska boplatsen dateras till omkring 4 000 
f.Kr., de undersökta gravarna till tiden omkring Kristi 
födelse, dvs. en tidsskillnad på c. 4 000 år. Det gör det 
sannolikt att ingen notis togs till själva boplatsen och 
dess lämningar, som säkert inte syntes ovan mark när 
gravarna anlades. Däremot har man tagit till vara och 
använt sig av stenartefakter i begravningsritualen, som 
fynd av kärnor och avfall av kvarts i ett par gravar vi
sade.

Det stora gravfältet har inte vuxit fram successivt. 
Man har inte börjat anlägga gravar i den ena änden för 
att c. 1 000 år senare sluta i den andra, även om det är 
tydligt att gravfältets sannolikt yngsta synliga gravar, 
låga högar med trolig datering till folkvandringstid, lig
ger koncentrerade i gravfältets östligaste del. Horison
tell stratigrafi föreligger således inte. Undersökningarna 
visade att skilda delar av gravfältet var i bruk under 
samma tid och var enligt 14C-dateringarna som mest ak
tivt under slutet av förromersk järnålder och romersk 
järnålder.

Inom den undersökta delen finns två tydliga gruppe
ringar av gravar. Av det yttre gravskicket framgår att 
den ena av dem är uppdelad i en mans- och en kvinno- 
sida, med resta stenar (mansgravar) i söder och sten- 
sättningar med yttre friliggande kantkedja (kvinno- 
gravar) i norr. De undersökta gravarna var för få för att 
anledningen till gravgruppens indelning i en mans- och 
en kvinnosida skulle kunna fastställas. Den osteologiska 
analysen har visat att såväl barn, kvinnor som män 
finns begravda inom respektive gruppering, vilket ger
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dem familj ekaraktär. Det finns all anledning att anta att 
liknande gravgrupper finns på den större och o under
sökta delen av gravfältet, på motsatta sidan av järnvä
gen. Sådana kan anas på en karta över gravfältet (Ry
dén et al utan år).

En rumsligt avgränsad gravgrupp kan gestalta sig på 
olika sätt och även motsvaras av en enda anläggning 
som innehåller flera separata begravningar. Ingen sådan 
grav undersöktes inom Jordbrogravfältet. Abyunder- 
sökningarna omfattade däremot en stensättning med 30 
gravsättningar med barn, kvinnor och män. Om denna 
grav, inom vilken några individuella gravsättningar 
hade markerats med en större sten, hade vuxit fram suc
cessivt eller inte gick inte att konstatera på grund av 
sentida skador. Sju begravningar inom anläggningen 
14C-daterades till såväl förromersk som romersk järn
ålder, men gravsättningarna hade huvudsakligen ägt 
rum under yngre förromersk järnålder. Anläggningen 
har således använts som gravplats under en längre tid, 
vilket tillsammans med åldersfördelningen hos de döda 
talar för en familjegrav (Äijä 1986; 1993). Denna grav 
och gravgrupperingarna på J ordbrogra vfältet tyder såle
des på att det under den äldre järnåldern fanns olika 
symboliska uttrycksformer för samma sociala företeelse, 
dvs. familjen.

Variationens bakgrund
Ett gravfält med stora variationer beträffande grav
skicket kan återspegla ett samhälle med stora sociala 
skillnader, medan motsatsen kan tyda på jämställdhet 
ttiellan individerna i gruppen. En stor variation torde 
även kunna vara ett uttryck för normlöshet, dvs. avsak
nad av från ovan styrda ritualer. Ett samhälle med fast 
struktur ger normer och därmed utrymme för färre va
riationer. Ett enhetligt gravskick kan således tyda på ett 
Jämlikt samhälle. Men naturligtvis är andra tolkningar 
möjliga.

Variationerna av gravtyperna inom de två gruppe
ringarna på Jordbrogravfältet är likartade, vilket tyder 
Pa att förhållandena inom dessa var likartade och enhe
terna, dvs. familj erna/gårdarna, jämställda i förhål
lande till varandra. Däremot kan variationerna beträf
fande gravskicket eventuellt återspegla en social skikt- 
ning inom respektive enhet. Uttrycksfulla gravtyper kan

ha varit makt- och statussymboler. Exempel på sådana 
gravar är de resta stenarna och stensättningarna med 
yttre friliggande kantkedja.

De sistnämnda är mycket noggrant konstruerade vad 
gäller storleken på såväl yttre som inre kantkedjor. Ty
pen kan delas in i fyra tydliga storleksgrupper, vilket 
knappast är en slump. Dessa gravar ger således en bild 
av stor medvetenhet, som inte bara gällde gravöver
byggnadens utseende utan även dess innebörd. Vid kon
struktionen måste någon form av mätredskap ha an
vänts, till exempel en mätstång eller ett mätrep. Det i 
sin tur indikerar ett längdmåttssystem, vars enhet emel
lertid ännu inte kan fastställas.

Flickor/kvinnor, begravda i stensättningar med yttre 
friliggande kantkedja, antogs före undersökningarna ha 
haft en högre social status än de som begravts i enklare 
typer av anläggningar. Var det flickor, yngre kvinnor i 
fertil ålder eller de äldre med livserfarenhet som ranka
des högst? De undersökta anläggningarna av denna typ 
tillhörde de mindre och därmed oansenligare på denna 
del av gravfältet.

Undersökningarnas enda metallföremål, en bandför
mig fibula av brons, påträffades i en sådan stensättning. 
Den döda i graven var, enligt den osteologiska analy
sen, en 40-60 år gammal man. Bedömningen kan dis
kuteras. Inte bara gravtypen utan även fibulan tyder på 
att den döda var en kvinna. Det är i så fall möjligt att 
hon hade kraftigt markerade, dvs. manliga drag. Fibu
lan är avbruten. Eftersom ytterligare delar till den inte 
påträffades kan det tyda på att den var trasig redan vid 
gravsättningen. Därför kan anledningen till att den låg i 
graven mycket väl vara en annan än att markera status.

Gravgåvor som mått på rikedom och status är enligt 
Kristina Jennbert ett mycket gott exempel på hur vi 
översätter vår tids värderingar att gälla forntidens. Att 
det var viktigt för forntidsmänniskan att visa sin status i 
samband med gravsättningen har därför blivit ett axiom 
inom den arkeologiska gravforskningen (Jennbert 1993).

Agneta Lagerlöf har påpekat att det i det etnologiska 
materialet finns uppgifter på att det är de unga, ogifta 
kvinnorna som har de mest påkostade uppsättningarna 
av smycken, utan att de för den skull har hög social sta
tus. En stor smyckeuppsättning behöver således inte ha 
någonting att göra med detta, utan kan istället ha ett 
samband med kvinnans ålder och civilstånd (Bennett
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Fig. 3. Den resta stenen 
symboliserade fruktbarhet 
som fallossymbol. Den hög
sta på Jordbrogravfältet har 
en gång höjt sig omkring tre 
meter över markytan.
Foto: Henrik Lindborg.

1987). På till exempel Valstagravfältet var det c. 850- 
900 e.Kr. de äldre kvinnorna som hade de stora smycke
uppsättningarna (Andersson 1997). På Jordbro- och 
Åbygravfälten förekom de få påträffade fibulorna i så
väl äldre som yngre personers gravar. Den enda större 
pärluppsättningen, med 20 guldfoliepärlor, som påträf
fades i en grav vid Åby, var en ung kvinnas. Det är 
mycket möjligt att denna tradition har växlat under ti
dernas lopp. Den kan också vara regionalt förankrad.

Med utgångspunkt från de totalt 21 undersökta sten- 
sättningarna med yttre friliggande kantkedja på Jord
bro- och Åbygravfälten, deras storlek, inre gravskick, 
ålder på den döda och artefakter har jag gjort ett försök 
att hitta ett system i relationen mellan dessa kriterier för 
att därmed se om det finns en gemensam nämnare som 
skulle kunna tyda på högre social rang, att storleken på 
stensättningen är åldersindikerande eller någonting an
nat specifikt. Resultatet visar att det inte tycks finnas 
något uppenbart system mellan dessa komponenten för
utom att alla fynd av fibulor påträffades i denna typ av

grav och att de förekom i de medelstora anläggning
arna, i såväl barn- som vuxengravar. Mellan de perso
ner som begravts i denna typ av grav fanns det således 
sannolikt ingen social skillnad. Däremot kan deras för
hållande till de som begravts i andra typer av gravar ha 
varit en annan.

De bakomliggande faktorerna till utformningen av 
stensättningen med yttre friliggande kantkedja går såle
des inte säkert att bedöma med utgångspunkt från de 
fakta som är direkt avläsbara i gravmaterialet på Jord
bro- och Åbygravfälten.

Ännu en gravtyp som för tankarna till rangordning, 
makt och status är den resta stenen (fig. 3). Före under
sökningen ställdes bland annat frågan huruvida stenens 
höjd kunde vara åldersindikerande. Men det visades sig 
inte finnas något sådant samband. Det enda fyndet i 
dessa gravar var benbehållaren, antingen av keramik 
eller ett hartstätat svepkärl. På Jordbrogravfältet före
kom även ett par osteologiskt bedömda kvinnor i gra
var som hade markerats med en rest sten.
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Frågan är om de kan vara finlemmade män? Det är 
inte omöjligt enligt Helena Hedelin, som har gjort den 
osteologiska analysen, eftersom könsbedömningen grun
dar sig på de kriterier som vanligen förknippas med res
pektive kön. Grova muskelfästen, markerade 
ögonbrynsbågar etc. indikerar i regel en man, men na
turligtvis finns individuella variationer i anatomin. Det 
är också möjligt att svaret finns att hämta utanför den 
konventionella könsrollsideologin.

När det gäller övriga gravtyper kan den tresidiga 
stensättningen nämnas. De brända benen från tre av to
talt fem undersökta gravar av denna typ på Jordbro- 
och Abygravfälten har analyserats. Analysen visade att 
de tre stensättningarna var anlagda för barn/unga per
soner, under 20 år. Man kan fråga sig om detta är en 
tillfällighet.

Det är troligt att de kriterier som vi ställer upp i till 
exempel rangordningssammanhang av gravfälts- 
material inte överensstämmer med den tidens verklig
het. Det kan vara en förklaring till varför det inte går 
att hitta ett system i relationen mellan gravtyp, grav
storlek, gravskick, kön, ålder eller mängd och typ av 
artefakter. Ytterligare en svårighet i detta sammanhang 
är att vi inte heller vet hur stor del, eller vilken del av 
befolkningen som begravdes. Föremålsfrekvensen i gra
var från den äldre järnåldern är låg, jämfört med gra
var från till exempel den yngre järnåldern. Därför lig- 
ger det nära till hands att se de fåtal föremål som före
kommer i dessa gravar som ett tecken på rikedom och 
hög social rang, vilket således inte behöver vara fallet, 
h^en äldre järnålderns höga status kan ha markerats 
toed olika gravtyper såsom till exempel en rest sten, 
stensättning med yttre friliggande kantkedja eller kom
plicerade ekerkonstruktioner, men kan också ha ut
tryckts på ett sätt som inte är tydbart i gravmaterialet, 
°to den markerades alls. Om vissa gravtyper marke
rade makt och status visar Jordbro- och Åbyunder- 
sökningarna att detta kunde gälla såväl män, kvinnor 
s°m barn.

Andliga och rituella aspekter
Slutligen återstår gravens andliga och rituella betydelse.
1 den äldre järnålderns jordbrukssamhälle hade frukt- 
barhetskulten en central plats. Stensättningarna med

yttre friliggande kantkedja, liksom de resta stenarna, 
symboliserade fruktbarhet (Kaliff 1997; Lagerlöf 1998), 
vilket är ytterligare en dimension på dessa gravtypers 
innebörd.

Med arkeologiskt gravmaterial som grund har under 
de senaste åren ritualer, trosföreställningar, religions
förändringar m.m. diskuterats av en lång rad olika fors
kare: Bo Gräslund (1983), Agne Furingsten (1985), Ag
neta Lagerlöf (1987; 1998) och Anders Kaliff (1992; 
1997).

Kaliff anser att det är rimligt att anta att de eskato- 
logiska föreställningarna under yngre bronsåldern och 
äldre järnåldern hade en övergripande likhet över hela 
Sydskandinavien. Grunden för dessa föreställningar fin
ner han i den typ av lågtekniskt jordbruks- och boskaps- 
skötande samhälle som var rådande (Kaliff 1997).

Behandlingen av de dödas kvarlevor återspeglar san
nolikt den tidens uppfattning om döden. Brända ben i 
yngsta bronsåldersgravar - äldre järnåldersgravar har 
visat sig kunna vara såväl krossade som okrossade. 
Krossandet av de brända benen är en medveten hand
ling, som sannolikt inte fyller någon praktisk funktion, 
eftersom benen vid bränningen ändå sönderfaller i bitar. 
Därför kan krossandet enbart ha en rituell betydelse, 
som därmed skulle kunna vara det som skiljer en tros- 
uppfattning från en annan, där de brända benen inte 
krossades. Kaliff menar att krossningen av de brända 
benen kan ha varit det yttersta ledet i den rituella för
störelsen av kroppen, för att därmed hjälpa själen att 
frigöra sig från denna.

De tillvaratagna brända benen från Jordbrogravarna 
var emellertid inte krossade och samma sak gäller ben
materialet från Åbygravfältet. På Jordbrogravfältet hit
tades en malstenslöpare, men inte i en grav. På den 
avtorvade, men oundersökta delen av gravfältet, finns 
en underdel till en malsten i två delar, som eventuellt 
markerar en grav. Dessa få fynd är ringa i jämförelse 
med de från de östgötska gravfälten. På Åbyfältet på
träffades varken malstensunderliggare, löpare eller 
knackstenar, dvs. sannolika krossningsredskap.

Skillnaderna mellan det ötsgötska materialet och det 
här aktuella kan till viss del bero på olika dateringar.
Ett av gravfälten i Kaliffs analys hade en användnings
tid som sträckte sig från c. 1000 fram till 400 f.Kr.
(Kaliff 1992; 1996; 1997; Stålbom 1994), dvs. är endast
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delvis samtida med Jordbro- och Åbygravfälten medan 
däremot de två övriga var samtida.

De brända benen från Jordbro- och Åbygravfälten i 
förhållande till exempelvis de östgötska benmaterialen 
visar således att regionala särdrag förekom i ritualen i 
samband med gravsättningen av de döda. Det i sin tur 
kan eventuellt vara ett resultat av att olika trosföre
ställningar fanns under yngsta bronsålder - äldre järn
åldern. Såväl det okrossade benmaterialet, som dess
utom är ofullständigt bränt, som avsaknaden av mal- 
stenslöpare och knackstenar i gravarna på dessa grav
fält är indikationer som skulle kunna tyda på det.

Vad innebär då jordande i förhållande till kreme
ring? I regel är jordbegravningarna en minoritet på 
gravfält från yngsta bronsåldern - äldre järnåldern, 
men undantag finns. Ingen skelettgrav undersöktes på 
Jordbrogravfältet, men ett par tydliga sådana fanns 
inom den avtorvade ytan. På Åbygravfältet omfattade 
jordbegravningarna, med såväl vuxna som barn, c. 11 
% av de undersökta gravarna. Förutom att kremeringen 
var en mycket effektfull ritual, dvs. i visuell bemär
kelse, innebar den ett påskyndande av förstörelsen av 
den dödes kropp och därmed frigörelsen av själen.
Detta i förhållande till likbegängelsen och den tro som 
den vittnar om, bland annat att graven är den dödes bo
ning, tyder på skillnader i dödsuppfattningen. Det finns 
emellertid exempel på kulturer där begravningssättet 
kan vara mycket varierande trots att trosföreställningen 
är densamma (Knutsson 1995).

När det gäller skillnaden mellan jordbegravning och 
kremering menar Gräslund att likbegängelsen mindre 
speglar olikheter i religiös uppfattning i djupare mening 
än skillnader i familjetradition, lokal tradition, social 
och ekonomisk stams eller personlig smak. Denna slut
sats kommer han fram till efter att ha jämfört använ
dandet av jordande och kremering i vår egen tid i såväl 
kristna som sekulariserade kretsar, det antika romerska 
samhället samt det nordiska järnålderssamhället (Gräs
lund 1983).

Furingsten anser att man i västgötska gravar kan se 
ekonomiska och religiösa förändringar vid två olika 
tillfällen under järnåldern, varav den första infaller c. 
150 e.Kr. och den andra senare, under yngre järnåldern. 
Enligt honom blir dödsuppfattningen mer ”kroppslig” 
under romersk järnålder, vilket bland annat visar sig i

att t.ex. yrkesindikerande föremål ökar markant i gra
varna och att statusföremål från och med då blir en ny 
fyndkategori i gravar. Efter att ha varit mer ”andligt” 
inriktat övergår samhället då till att vara mer materiellt 
eller materialistiskt, där ekonomi med betoning på indi
viden står i centrum (Furingsten 1985).

Någon sådan förändring c. 150 e.Kr. är varken 
skönjbar inom de undersökta gravarna från denna tid 
på Jordbrogravfältet eller på Åbygravfältet. Där kan 
man i stället se en tydlig kontinuitet från århundradena 
före Kristi födelse till folkvandringstid.

Lagerlöf har visat att förändringar liknande dem i 
Västergötland kan skönjas i folkvandringstida gravar i 
Mälardalen (Bennett 1987). Även på Lovön i Mälaren 
sker ett brott i gravstrukturen i slutet av äldre järnål
dern, vilket är skönjbart på t.ex. det folkvandringstida 
Lundagravfältet RAÄ 27. Gravarna blir då mer enhet
liga och likformiga, varav de flesta är små stensätt- 
ningar. Detta ser Petré som ett möjligt tecken på att en 
förändring har skett i religionen eller i samhället (Petré 
1997).

Enligt min mening tyder de olika behandlingssätten 
av den dödes kvarlevor under yngsta bronsåldern och 
äldre järnåldern på skillnader i uppfattningen om vad 
som hände med människan efter döden. Det i sin tur in- 
dikerar även skillnader i trosföreställningen, även om 
den religiösa grundtanken sannolikt var densamma. 
Hade j ordade och kremerade begravningar återspeglat 
olika trosuppfattningar borde detta ha visat sig i Åby- 
gravarna, där samtida begravningar av båda sorterna 
förekom parallellt, men så var inte fallet. Samma grav
typer, artefakter etc. förekom oavsett om den döde var 
bränd eller obränd. I Mälarområdet förändrades tros- 
uppfattningen något senare, vilket då blir synligt i det 
arkeologiska gravmaterialet.

Centralbygd på Södertörn
Peter Bratt tycker sig se två skilda gravfältsstrukturer 
från den äldre järnåldern på Södertörn. Den ena omfat
tar de s.k. bygdegravfälten, dvs. gravfält som är gemen
samma för flera angränsande bygder. Dit räknar han 
Jordbro- och Åbygravfälten, med ett upptagningsom
råde i första hand för nuvarande Österhaninge socken 
och de östligaste delarna av Västerhaninge. Den andra
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strukturen består av flera gravfält inom samma bygd, 
där varje gravfält används av ett mindre antal enheter 
(Bratt 1997).

Enligt mitt förmenande ingår dessa gravfält i Han- 
ingeområdet i en och samma bygd, som i sin tur är en 
av de centrala bygderna på Södertörn under äldre järn
åldern. Dessa gravfält ligger tätt, mer eller mindre på 
rad längs Stockholmsåsen. Det är till exempel inte mer 
än 800 meter mellan Jordbro- och Åbygravfälten. De 
många gravfälten omgärdas av drygt ett tiotal fornbor- 
gar, vars dateringar eller funktion vi visserligen inte 
känner till i dag, men som i förhållande till gravfälten 
ligger strategiskt placerade och ger intryck av att rama 
in dem geografiskt. Dessutom fanns en naturlig begräns
ning i form av det otillgängliga, höglänta och nu skog- 
beväxta Hanvedenområdet och vikar och vattendrag, 
som omkring Kristi födelse, när havsnivån låg c. 10 me
ter högre än i våra dagar, sträckte sig högre upp i lan
det.

Var den bebyggelse som givit upphov till Jordbro- 
och Åbygravfälten låg, och hur den såg ut under de c.
1 000 år det torde handla om, är en fråga som ännu 
måste stå obesvarad. Under järnåldern begravde man 
sina döda i nära anslutning till boplatsen, varför sanno
likheten är stor att den/de ligger i de svaga sluttning
arna strax söder till öster om gravfälten, där de bördiga 
jordarna finns och som i dag består av skogs- och åker
mark samt någon enstaka byggnad. Frågan är om det 
är en by, en gårdsgrupp eller ensamgårdar som ligger 
till grund för Jordbrogravfältet, där varje enskild familj/ 
gård hade sin separata del, vilket grupperingarna av 
gravar inom gravfältet tyder på (jfr Jørgensen 1990; 
Petré 1997). Samma fråga gäller Åbygravfältet. Även 
där kunde grupperingar av gravar anas. Senare, efter 
hand som landet höjde sig, kom bebyggelsen att flytta 
österut, mot kusten.

Summary
Å total of 67 features, mainly graves, were excavated in 
the large grave field RAM 182a at Jordbro, Öster- 
haninge parish, in the province of Södermanland south 
°f Stockholm. The graves consisted of upright stones, 
stone-settings with detached border chains, round, trian
gular and irregular stone-settings, boulders and flat sur

face graves. The burial custom of all the excavated 
graves were cremation graves, of which the well-laid 
urn cremation pit was the most frequent. There was a 
low frequency of finds in the graves. Apart from burned 
bones, pottery and resin-caulking from the bone vessels, 
and quartz from the burial ritual, a bow fibula made of 
bronze and a glass bead was found. The different types 
of treatment of the remains of the dead probably reflect 
varying concepts of faith. The burned bones at Jordbro 
were uncrushed as opposed to the burned bones at other 
places, which indicate local differences of the ritual 
when burying cremated people. This can be seen as a 
sign of differences in the concept of faith during the Late 
Bronze and Early Iron Age. There was no horisontal 
stratigraphy within the excavated part of the grave 
field, in which each homestead/family seems to have its 
own separate part, as indicated by the grave field 
groups.
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et finns flera skäl till varför jag väljer att 
skriva denna uppsats i en vänbok till Kristina 
Lamm. En bidragande orsak är naturligtvis, 

att jag för närvarande arbetar med det romartida grav
materialet från Uppland och Västmanland. Men det 
finns även andra överväganden som lett fram till mitt 
yal. I början av 1960-talet skrev Kristina sin trebetygs
uppsats om en rikt utrustad yngre romartida vapengrav 
från Fullerö, Gamla Uppsala socken (Lagerqvist 1963). 
Uppsatsen innehåller en analys av gravens föremålsbe- 
stand och en diskussion kring fyndets kulturhistoriska 
betydelse. Bara det är orsak nog, att i vänboken presen- 
tera en analys av samtida gravar i Uppland. Och att 
bärtill lägga materialet från Västmanland. Men det 
finns ytterligare skäl. Jag har tänk mig att i det följande 
rikta sökljuset på individen, att lyfta fram människan ur 
kollektivet och diskutera henne eller honom. Därav va- 
*et av titel. Och när jag som ung arkeologistudent för

första gången kom i kontakt med Kristina (och för öv
rigt också uppdragsarkeologi), vid R70-undersökning- 
arna i Leksand i början av 1980-talet, så fann jag gan
ska snart att Kristina alltid betraktade sina medarbetare 
som unika individer. Detta intryck stärktes när jag se
nare kom att arbeta som antikvarie och l:e antikvarie 
på UV, inte minst vid E18-undersökningarna. Mot 
denna bakgrund framstår romartiden och individen som 
självklara val när jag skall finna ett lämpligt sätt att 
hylla Kristina. Men självfallet tillåter inte utrymmet 
här, att en mer djuplodande analys görs av den romar
tida individen. Mitt bidrag skall snarast ses som en 
form av problemorientering och -inventering, som kom
mer att fördjupas ytterligare i annat sammanhang.

Den förhistoriska individen kan sökas på många sätt 
och i många olika typer av källor. Och man kan till 
och med förvänta sig att finna olika ”individer” hos en 
och samma person. Allt beror på vilken typ av källma
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terial man väljer att analysera eftersom människans be
teende styrs av den situation hon ställs inför och den 
verklighet hon agerar i. Utgår man från boplatser finner 
man lämningar efter en annan individ än den man 
skulle hitta om man analyserade offerfynd, depåer eller 
gravar. I dessa kontexter har individen handlat på ett 
annat sätt, som kanske till och med är helt väsensskilt 
och egentligen främmande från hans eller hennes mer 
eller mindre rationellt präglade beteende på boplatsen. 
Valet av källmaterial kommer därför ofrånkomligt att 
påverka resultatet i en analys av detta slag och man 
kan nästan på förhand förutsätta, att man kommer att 
identifiera individen som religiös, social eller ekono
misk varelse, en homo sacralis, en homo socialis eller 
en homo economicus om man så vill. Eller en mer eller 
mindre renodlad sådan är det kanske bäst att tillägga 
eftersom vi aldrig finner den verkliga urtypen.

I det följande skall jag låta jakten på den förhisto
riska individen ske genom en analys av gravar. Detta är 
ett källmaterial där tillkomsten bland annat påverkats 
av religiösa, ekonomiska och sociala hänsynstaganden. 
Jag kommer att lägga tonvikt på människans ålder och 
synen på henne som man eller kvinna, dvs. att försöka 
diskutera hur man uppfattat individen och om det finns 
det som man skulle kunna kalla ”dolda kön”, dvs. upp
fattningar om ”kön” eller snarast genus, som inte är 
styrda av biologiska realiteter utan av andra, exempel
vis sociala eller kulturella faktorer. Rummet är som re
dan sagts de två mälarlandskapen Uppland och Väst
manland och tiden är romartid. Eller kanske skall man 
säga äldre järnålder eftersom en mycket stor del av gra
varna inte tillåter att en snävare dateringen än till äldre 
järnålder görs. Totalt baserar sig analysen på drygt 
2000 gravar, såväl brand- som skelettgravar, som ingår 
i en databas som insamlats inom ramen för projektet 
”Uppdragsarkeologi och forskning”.

Den romartida ålderstrappan
I det så kallade dalmåleriet eller kurbitsmåleriet finns 
ett populärt motiv som kallas ”Ålderstrappan”. Där 
skildras masens och kullans väg från vaggan till graven 
i form av en trappa som på ena sidan går upp och på 
andra sidan går ner. Människans åldrande kan knap
past beskrivas bättre. I unga år strävar man i uppförs-

backe för att nå allt högre tills man når trappans högsta 
punkt, livets zenit. Därefter vänder trappan nedåt och 
individen blir allt mer tyngd av sina år och sin erfaren
het.

Detta synsätt på människans åldrande är knappast 
unikt för Dalarna. I många kulturer hittar man likar
tade uppfattningar, framför allt vad beträffar ålders
trappans vänstra sida, övergången från barn till vuxen.
I det arkeologiska materialet kan även en sådan stegvis 
övergång från olika ”barnstadier” till ett vuxet liv be
läggas. Det ses exempelvis i det gropkeramiska grav
materialet från Gotland och i det medeltida från Väster
hus. Men det finns även andra synsätt på övergången 
från barndom till vuxenvärld. Ett linjärt är konstater
bart på den samiska begavningsplatsen vid Vivallen och 
slutligen finns belägg för ett mer cykliskt synsätt. Detta 
är inte märkligt sett ur ett biologiskt perspektiv, spe
ciellt vad beträffar synen på kvinnan (Welinder 1998 s. 
189ff.).

Låt oss försöka se hur det förhåller sig med synen på 
livet i det material som är aktuellt här. Hur har man 
uppfattat åldrandet i det romartida Uppland och Väst
manland? När har man ansett att barn blir barn och 
därmed identifierade och uppfattade som individer, som 
verkliga människor? Och när övergår de till att bli 
vuxna? Detta är frågor som kan diskuteras på olika sätt 
och med olika utgångspunkter. Eftersom jag i det föl
jande kommer att arbeta med gravar hade jag tänkt 
mig att först se på hur många och vilka föremål som 
läggs ner i gravarna beroende på vilken åldersgrupp 
man tillhör. Analysen baserar sig på de osteologiska be
stämningar som finns tillgängliga1 och följande ålders
grupper kommer att användas: infant (0-1 år), inf ans I 
(0-7 år), infans II (5-14 år), juvenilis (10-24 år), adultus 
(18—4-4 år), maturus (35-64 år) och senilis (50-79 år).

Från barn till vuxen
Ofta talas det om att barn är underrepresenterade i ar
keologiska gravmaterial eftersom deras skelett bevaras 
sämre än vuxnas. Men detta är en sanning med viss 
modifikation och inom vissa områden och under vissa 
perioder är barngravar relativt vanliga (Jansen Selle- 
vold et al 1984 s. 208; Lundin & Skoglund 1995 s.
57ff.). En bidragande orsak till att barnen ofta glöms 
bort i den arkeologiska diskussionen kan dock vara
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denna ” missuppfattning ”. Undantag finns naturligtvis 
(t.ex. Gräslund 1973 s. 161ff.) men det är egentligen 
ganska sent som intresset för barnen väcktes. Och up
penbarligen finns ett samband med detta och gender- 
forskningens framväxt (Welinder 1998 s 186).

Ofta har man, vilket också kommer att göras här, 
utgått från gravar när man diskuterat barnen. Det näs
tan absurda i detta har framhållits av Stig Welinder: “It 
is a paradox that childhood in prehistory has to be 
studied through populations of dead children. Thus, 
what we observe is not childhood but burial designed 
for children!” (Welinder 1998 s. 188). Naturligtvis kan 
man inte annat än instämma i detta men skärskådar 
man problematiken skall man finna att han bara delvis 
har rätt i sin kritik. Det finns forskare som frigjort sig 
från gravmaterialet och istället försökt identifiera barn i 
artefactmaterial. Kjel Knutssons diskussioner, som 
främst tagit sin utgångspunkt från etnografiska analo
gier, kring bland annat fyndsammansättningen på 
stenåldersboplatser och stenteknologi är ett bra exempel 
på detta (Knutsson 1983 s. 8ff.; 1986 s. 34ff.). Han 
lyckas visa att även i den mer traditionella materiella 
kulturen kan man söka, och finna, barn. Man kan även 
påminna om Birgit Arrhenius diskussion kring ”barnar
bete” i de förhistoriska guldsmedsverkstäderna. I dessa 
tog man tillvara, menar Arrhenius, barnets närsynta 
ögon som tillät dem att arbeta med detaljer på ett helt 
annat sätt än en skumögd, äldre mäster (Arrhenius 
1994).

Men några banbrytande metodiska försök skall jag 
mte göra här utan jag kommer att traska på i arkeo
logins invanda fotspår och försöker hitta barnen i gra
varna. Men för att det skall vara meningsfullt att gå vi
dare måste en central fråga ställas och besvaras: har 
man verkligen gjort någon distinktion mellan barn och 
vuxna i det romartida Mälarområdet? Svaret kan sökas 
Pa mångahanda sätt. Jag skall försöka besvara den ge- 
n°m att titta på det antal föremålstyper och det faktiska 
antalet föremål som lagts ner i gravarna.

Från litet till mycket
1 fig. 1 har jag sammanställt antalet föremålskategorier 
(AOT) och antalet föremål (AF) i gravar där individen 
aldersbestämts. Siffrorna anger maximalt antal i var- 
dera grupp och en ganska tydlig bild ger sig tillkänna.

Det är uppenbart att man verkligen skilt barn från 
vuxna och till och med att det finns flera ”barnstadier” 
att ta hänsyn till. Och även om materialet inte är stort 
så verkar det som om till och med de minsta, de som 
bestämts som infant, betraktades som ”individer” och 
medgavs gravgåvor. Eller är detta bara en illusion? Jag 
skall återkomma till frågan längre fram och jag vill 
inte föregripa det som komma skall men jag kan antyd
ningsvis säga, att det nog är en förhastad slutsats att 
dra att även de minsta betraktades som ”individer”. 
Men i det här läget kan vi inskränka oss till att utifrån 
den bild vi får av antalet föremålstyper/föremål i gra
varna hypotetiskt urskilja tre ”barnstadier”. Riktigt 
unga individer (infant) har uppenbarligen haft en viss 
”status” eftersom de begravts på ett sätt som vi kan 
identifiera idag och tillsammans med föremål (jfr det 
danska materialet hos Jansen Sellevold et al 1984 s. 
213). De har emellertid inte medgivits speciellt många 
”gravgåvor”. De något äldre, de som nått en ålder upp 
till cirka 7 år, har en marginellt mer varierad samman
sättning men jag tror ändå att man måste räkna dem 
som en egen ”grupp”. Eftersom deras gravar kan inne
hålla mer än ett föremål innebär det, att man verkligen 
givit dem gravgåvor (se nedan). Mellan infans I och 
infans II finns ytterligare en gräns eller ett trappsteg.
Då blir ”individen” ännu tydligare och speciellt de som 
tillhört samhällets övre skikt betraktas nästan som 
vuxna (jfr Andersson 1998). Speciellt torde detta ha 
gällt flickor/kvinnor (Andersson & Herschend 1997 s. 
89ff.). Men även i gruppen inf ans II och till och med 
juvenilis verkar det som om man rör sig i gränslandet 
mellan barn och vuxna och man kan förmoda, att det 
är beroende på yttre förhållanden, exempelvis indivi
dens sociala hemvist, vilken ”genusgrupp” man hamnar 
i. Om detta skulle stämma skiljer sig det här aktuella 
materialet från det från Danmark, där man snarast ser 
tecken på att juvenilis uppfattats som vuxna (Jansen Sel
levold et al 1984 s. 211; se nedan). I gruppen adultus är 
man emellertid fullt vuxen och skillnaden mellan den 
yngre juvenilis och den äldre adultus är mycket tydlig. 
Här har man nått ålderstrappans topp. Men gradvis 
minskar antalet föremål och föremålstyper och som 
senilis är man nere på en nivå som liknar infans II. Cir
keln är sluten. Eller: den romartida ålderstrappan avslu
tas på ett nästan identiskt sätt med den som vi känner 
från dalmåleriet!
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Åldersgrupp AOT AF
Infant 1 3
Infans I 2 3
Infans I/II 6 15
Infans II 4 44
Infans II/juv. 4 4
Infans Il/ad. 2 2
Juvenilis 5 7
Juvenilis/ad. 5 17
Adultus 10 72
Adultus/mat. 5 33
Adultus/sen. 2 2
Maturus 7 18
Senilis 4 6

Fig. 1. Antal föremålskategorier (AOT) respektive det fak
tiska antalet föremål (AF) i gravar där den gravlagde ålders- 
bestämts. Siffrorna visar maximum i respektive grupp och ba
serar sig på de 217 gravar som innehållet individer som 
åldersbestämts.

Men det räcker knappast med att bara relatera indivi
dens ålder till antalet föremålstyper och antalet föremål 
om man på ett mer övertygande sätt vill diskutera 
åldersrelaterade ”genusgrupper”. Man måste naturligt
vis även ta hänsyn till vilka typer av föremål som lades 
ned i gravarna. Jag har ju redan antytt att det är lätt att 
dra förhastade slutsatser om de riktigt unga genom att 
stirra sig blind på siffror. För att nå några hållbara re
sultat måste man naturligtvis även se exakt vilka före
mål det rör sig om. Och då blir bilden faktiskt en an
nan.

Vem får vad och varför ?
Analyser av det danska materialet har visat, att det inte 
finns några föremålstyper som är unika för barn (Jansen 
Sellevold et al 1984 s. 213). Det man skulle kunna upp
fatta som ”leksaker” eller andra strikt åldersrelaterade 
typer har med andra ord inte begravts tillsamans med 
barnen. Så vitt jag vet finns det i det svenska järnålders- 
materialet bara några fåtaliga belägg från vikingatid 
på ”barnrelaterade” typer. Bland dessa kan de bjällror 
som uppträder i några av gravarna i Birka framhållas. 
Ann-Sofie Gräslund har uppfattat dessa som hörande till 
skallror och anfört medeltida motsvarigheter till detta

(Gräslund 1973 s. 164ff.). Ett annat exempel på före
målskategorier där en viss koppling till barn finns är 
märkligt nog hänglås. Jan-Erik Tomtlund har påvisat 
detta och han uppfattar låsen i symboliska termer där 
syftet varit att så att säga låsa inne döden så att inte 
flera barn drabbades (Tomtlund 1972). Slutligen skall 
sägas att det finns minitatyrer av exempelvis vapen som 
uppfattats som leksaker samt att det i de isländska be
rättelserna omtalas enkla leksaker: snäckor, andägg, 
ringar, skepp och hästar av mässing (Gräslund 1973 s. 
173ff. o. där anf. litt.).

Ser man hur det förhåller sig i det här aktuella mate
rialet (fig. 2) kan man snabbt konstatera, att det möns
ter som tidigare fastställts i Danmark upprepar sig här. 
De riktigt unga, infant, har gravar som uteslutande 
innehåller kärl, endera av lera eller av organiskt mate
rial med tärning av harts. Man kan fråga sig, om dessa 
kärl verkligen skall betraktas som ”gravgåvor” i ordets 
egentliga bemärkelse. Snarast får de ses som behållare 
för de brända benen och därmed har de ”reducerats” 
till en komponent i den ritual som omgivit själva 
begravningen. En sådan tolkning stärks ytterligare av 
att lerkärl och hartstätade kärl är de föremålstyper som 
förekommer hos alla åldersgrupper. Naturligtvis skulle 
man kunna uppfatta detta i symboliska termer och se 
kärlen som en form av förbindelselänk mellan de unga 
och de gamla, en generations- och åldersöverskridande 
föremålsgrupp. Men jag tror alltså snarare att denna 
”förbindelselänk” främst har haft en praktisk bakgrund 
och orsaken torde vara behovet av en behållare för de 
brända benen.

När man nått infans /-stadiet börjar emellertid regel
rätta gravgåvor att läggas ned tillsammans med barnet. 
Men det är snarast undantag än regel att så sker och de 
fåtaliga beläggen visar att det är ytterst ovanligt att en 
individ i denna åldersgrupp försetts med gravgods. Det 
finns ett enstaka belägg för en kniv (jfr det danska ma
terialet hos Jansen Sellevold et al 1984 s. 213), ett för 
en fibula, ett för pärlor och ett för ett matoffer i form av 
s.k. stekben. I övrigt är det frågan om lerkärl och harts
tätade kärl. Lite förvånande är kanske förekomsten av 
fibula och pärlor eftersom man skulle kunna tänka sig, 
att dessa var attribut för vuxna individer och att de har 
en koppling till kön. Man kan till och med beskriva 
dem som rent könsindikerande (jfr Tove 1996; Anders-
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Föremålstyp Infant Infans
I

Infans
I/ll

Infans
II

Infans
Il/Juv.

Juve
nilis

Juv./
Adul
tus

Adul
tus

Ad./
Matu-
rus

Ad./
seni
lis

Mat il- 
rus

Mat/
seni
lis

Seni
lis

Hartstätningskärl 1 5 12 8 7 23 29 1 5 1 3
Lerkärl 2 a 9 2 9 3 15 25 20 14 1 2
Kniv 1 1 1 4 1 7 2 1
Stekben 1 3 2 3 10 6 2
Pärlor 1 1 1 2 7
Fibula 1 1 1 1 1 4 3 1 1
Soija 1 1 2 4 5
Beslag 1 1 2 1
Bronsnål 1 2 1
Armring, brons 1 1 1 1
Kam 2 5 3 9 5 2 2
Bennål 2

Järnnål 1 1 3 1
Sporre 1 2 1
Glaskärl 1 1

Bältebeslag 1 1
Björnfalanger 1 1

Remändebeslag 1 2
Synålar 3 1 1
Fingerring 2 1

Sköldbuckla 1 1
Lans 1 1
Svärd 2
Tåring 1
Skrinbeslag 1
Skära 1 1
Pryl 1 1

Fig. 2. Sammanställning av sambandet mellan ålder och skilda föremålskategorier i det analyserade materialet.

son 1998 samt nedan). Här finns alltså en form av ano
mali vars bakomliggande orsak man möjligen skall 
söka i individens sociala hemvist, dvs. dra slutsatsen att 
dessa individer tillhört ett samhällsskikt, förmodligen i 
den övre delen av den sociala pyramiden, där de i kraft 
av sin härstamning eller kanske genom gifte fått rätt att 
begravas på ett speciellt sätt, som avviker från andra 
Jämnåriga individer. Eftersom de aktuella föremålen 
delvis kan uppfattas som könsrelaterade och förbundna 
med kvinnor är det inte för djärvt att hävda, att dessa 
mdivider gift sig till sin särställning.

Samma mönster som hos infans I ger sig tillkänna i

gruppen inf ans I/II och inf ans II, dvs. hos individer upp 
till 14 år. Även de kan i undantagsfall förses med verk
ligt gravgods men det förefaller som om det först är när 
man nått gruppen juvenilis (10-24 år) som man betrak
tades som en fullständigt vuxen individ och kunde förses 
med en mängd skilda typer av föremål (jfr ovan). Det 
finns till och med belägg för ”vapen” i form av en 
sporre i en grav som hör till denna grupp (se nedan). 
Och även här kan vi söka stöd och motsvarigheter i det 
danska materialet. För också där verkar det som om 
man från och med juvenilis uppfattades som vuxen (Jan
sen Sellevold et al 1984 s. 211). Hos gruppen adultus
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kulminerar variationen i föremålssammansättningen för 
att sedan gradvis minska. När man nått senilis tunnas 
det betänkligt ut och man får åter den bild som man såg 
vad det gällde antalet föremålstyper och det faktiska 
antalet föremål i graven (jfr fig. 1). Intressant att notera 
hos sistnämnda grupp är att ”gravgåvorna” har mycket 
personlig karaktär. Det rör sig om rena dräkttillbehör 
(fibula, nålar etc.), om kammar och om redskap. I inget 
fall kan man tala om föremål som haft en mer ”symbo
lisk” innebörd om man i detta lägger en ideologisk 
innebörd. Statusföremål av typen importföremål saknas 
exempelvis liksom vapen.

En skillnad som finns mellan juvenilis och adultus 
och som kan vara intressant att titta närmare på är de 
båda gruppernas relation till vapen. Att döma av de re
sultat som föreliggande analys ger vid handen har det 
uppenbarligen krävts en viss ålder för att ha rätt att 
bära vapen. Detta är knappast en nyhet vad anbelangar 
äldre järnålder utan snarare ett fenomen som känns 
igen från andra områden i Norden och Nordeuropa (jfr 
t.ex. Rasch 1991 s. 494; Nicklasson 1997 s. 122). I Upp
land och Västmanland tycks det som om man måste ha 
uppnått adultus-stadiet för att tillåtas bära alternativt 
begravas med vapen (Wikborg 1994; 1996a s. 216f.; 
1997; 1998). Och man har uppenbarligen haft denna 
rätt även då man blivit lite äldre eftersom det även hos 
gruppen maturus finns vapengravar. Men när man blir 
äldre än så förlorar man sina vapen eller i alla fall rät
ten att begravas samman med dem. Detta tycks vara 
den regel som framskymtar i materialet och som varit 
den konvention som styrt begravningarna.

Men det finns som alltid ett intressant undantag, en 
grav från Bastubacken i Tortuna socken, Västmanland.
I denna grav (grav 209) hade en ung man i 18-20 års
åldern (Wikborg 1996a s. 331), dvs. i övre tonåren, be
gravts tillsammans med ett par sporrar. Inga övriga 
vapendetaljer ingick. Från såväl danskt som svenskt 
område är det känt, att sporrar oftast uppträder tillsam
mans med mer omfattande vapenkombinationer (t.ex. 
Hedeager 1990; Kaldal Mikkelsen 1990; Nicklasson 
1997; Wikborg 1997) och det är i allmänhet endast hos 
äldre individer som sporrarna förekommer utan andra 
vapen. Detta har tolkats som att sporrar är en form av 
militär rangsymbol som man bibehöll även efter det att 
man så att säga avförts från ”rullorna”. Men Bastu

backen-mannen var som sagt vad ung och man skulle 
därför kunna tänka sig, att hans militära ställning var 
ärvd. Något som motsäger en tolkning i denna riktning 
är emellertid de spår efter svält i unga år som hans tän
der visar tecken på. Man får därför istället känslan av, 
att det rör sig om en driftig ung man som av egen kraft 
svingat sig upp i den sociala hierarkin, från enkla för
hållanden till en ledande militär position. Om så är fal
let bör han ha levt under en tid, då samhället utveckla
des på ett kanske turbulensartat sätt och där det var 
möjligt att förändra sin sociala ställning på egen hand. 
Av Wikborgs analys framgår att graven från Bastu
backen bör placeras i B2, dvs. andra halvan av äldre 
romersk järnålder (Wikborg 1996a s. 213ff.; 1996b). 
Även i det övriga gravmaterialet framstår denna fas 
som en period då stora förändringar sker (Svensson 
1997 s. 45ff.; Andersson 1998).

Den bild som framskymtar efter analysen av ålders
gruppernas relation till skilda föremålskategorier stäm
mer inte helt överens med den bild som tidigare erhål
lits när vi diskuterade ålder visavi antalet föremål/ 
föremålskategorier. Beträffande de riktigt unga (infans) 
är bilden den samma. De har uppenbarligen inte ansetts 
som ”fullvärdiga” individer vad beträffar materiell ma
nifestation, men har trots detta begravts på ett sätt som 
gör det möjligt för oss att idag identifiera dem. Man 
måste därför räkna med att man verkligen uppfattat 
dem som hörande till en separat åldersgrupp, men att 
de saknat rätten att begravas tillsammans med det som 
skulle kunna kallas ”könsrelaterade” eller ”ålders- 
relaterade” föremål. En andra grupp utgör uppenbarli
gen infans I och infans II. Här har barnets sociala till
hörighet tydligen varit vägledande för vilken kategori 
han eller hon tillhört och först i och med att man nått 
juvenilis har man mer allmänt betraktats som ”vuxen”.

Män är män och kvinnor kvinnor, eller?
Efter att på detta lite översiktliga sätt ha diskuterat ål
dersgrupper i materialet som skulle kunna uppfattas 
som genderkategorier är det kanske på sin plats att se 
närmare på vad de osteologiska bedömningarna säger 
om de biologiska könens koppling till enskilda före
målsgrupper. Om nu sådana överhuvudtaget finns. Jag 
väljer av utrymmesskäl att koncentrera mig på relatio-

82 Forskaren i fält



Ost. Män Ost. Män? Ost. Kvinnor Ost. Kvinnor? Obest.
Sköldbuckla 1 1 0 0 10
Sköldhandtag 1 0 0 0 3
Lans 1 1 0 0 14
Svärd 1 1 0 0 14
Sporrar 3 1 0 0 2
Bältebeslag 1 2 0 0 26
Synål 1 2 0 0 30
Skrinbeslag 1 0 0 0 0
Träkärl med metallbeslag 1 0 0 0 3
Pryl 2 0 0 0 22
Skära 1 0 0 0 42
Nålhus 0 1 0 0 0
Fingerring 1 0 3 0 11
Stekben 9 5 6 1 63
Lerkärl 14 6 16 0 600
Hartstätning 22 10 17 8 533
Björnfalanger 1 1 1 0 17
Kam 2 2 13 2 86
Söljor 3 5 2 1 23
Kniv 4 2 3 1 69
Järnnål 1 0 2 0 25
Pärlor 0 2 3 1 39
Fibulor 0 2 4 3 43
Bronsnål 0 1 0 2 0
Taring 0 0 1 0 0
Remändebeslag 0 0 1 0 10
Armring 0 0 1 2 14
Sköldkantbeslag 0 0 0 0 1
Spjut 0 0 0 0 21
Doppsko till svärd 0 0 0 0 2
Ringbrynja 0 0 0 0 2
Bronskärl 0 0 0 0 11
Glaskärl 0 0 0 0 14
Dryckeshorn 0 0 0 0 3
Nyckel 0 0 0 0 1
Sländtrissa 0 0 0 0 2
Pincett 0 0 0 0 3
Bryne 0 0 0 0 11
Sax 0 0 0 0 1
Krumkniv 0 0 0 0 8
Hängen 0 0 0 0 7
Halsring 0 0 0 0 1

Hg. 3. Föremålstyper som är företrädda i materialet och deras fördelning i de osteologiskt bestämda gravarna.
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nen till enskilda typer och bortser exempelvis från hur 
många föremål eller typer som finns i gravarna. Eller 
att beröra relationen till inre eller yttre gravskick. Som 
jag ju redan framhållit är denna uppsats bara en form 
av problemorientering som syftar till att lyfta fram 
några intressanta områden, som skall analyseras vidare 
i annat sammanhang.

I fig. 3 har jag sammanställt de enskilda föremåls- 
typerna och relaterat dem till de osteologiska köns
bestämningar som finns tillgängliga. För tydlighetens 
skull har jag valt att även ta med de individer där 
bestämningen är osäker och låtit dessa få en egen ko
lonn. Jag har även tagit med den stora grupp som be
står av individer som inte kunnat könsbestämmas.

Som förväntat kan man bland föremålen urskilja 
fyra grupper. Den första omfattar de föremål som ute
slutande är förbundna med osteologiskt bestämda män.
I denna grupp hittar man inte, förvånansvärt nog, va
pen och vapendetaljer (sköldbuckla, sköldhandtag, lans, 
svärd, sporrar) samt bältebeslag. Lite märkligare är det 
emellertid, att det i gruppen även ingår synålar, skrin
beslag, träkärl med metallbeslag, prylar samt en skära. 
Men gör man en jämförelse med den analys av svenska 
vapengravar som Påvel Nicklasson gjort, och där han 
bland annat diskuterat vilka typer av föremål som upp
träder i vapengravarna vid sidan av själva vapnen, så 
finner man paralleller till detta. Synålar är exempelvis 
kända i andra vapengravar, om än exemplen är fåta
liga, liksom skäror (Niklasson 1997 s. 125ff.). Och ut
vidgar man jämförelsen ytterligare och tittar på vad 
som förekommer i de stora danska mossofferfynden från 
huvudsakligen yngre romersk järnålder kan man snabbt 
konstatera, att redskap av skilda slag ingått i den mili
tära utrustningen och av den anledningen inte är ovan
liga i offerfynden. Anföras kan paralleller till synålarna 
liksom till träskrinen och skarorna (Engelhardt 1863; 
1865; 1867; 1869). Det är alltså inte någon märkligt att 
vi finner denna typ av föremål i mansgravarna i Upp
land och Västmanland.

Men vad man måste fråga sig är om det egentligen 
är helt självklart att vapen och män hör ihop. Inom den 
arkeologiska forskningen görs ju i allmänhet denna 
koppling slentrianmässigt och det mesta tyder på, att 
det verkligen finns ett uttalat och starkt samband mel
lan män och vapen. Men finns det inga undantag? I det

område som analyserats här tycks det inte finnas så
dana. Men i det övriga svenska materialet finns det 
några intressanta exempel som jag tycker det är mödan 
värt att lyfta fram i sammanhanget, även om båda 
kommer från ett och samma gravfält, Ekehögen i Hal
land. Där har två av fyra vapengravar anlagts för kvin
nor (Nicklasson 1997 s. 122, 238). Det kan med andra 
ord finnas lokala förhållanden eller situationer som gör, 
att kvinnor har rätt att begravas med vapen, om än i 
undantagsfall. Detta kan vara viktigt att komma ihåg 
när man diskuterar biologiska kön och deras kopplingar 
till enskilda föremålstyper (se nedan).

De föremål som skulle kunna beskrivas som kvinn
liga attribut i föreliggande material är betydligt fåtali
gare. Dit hör en enstaka taring, ett remändebeslag samt 
en armring. Dessa tre föremålskategorier förekommer i 
säkert könsbestämda kvinnogravar samt i vissa fall 
även i obestämda gravar. Sedan finns ytterligare tre 
föremålskategorier, där belägg även finns i osäkra 
mansgravar. Det rör sig då om pärlor, fibulor och om 
bronsnålar. Pärlorna är egentligen inte något att förvå
nas över. I övrigt skandinaviskt romartida material är 
det ett välkänt fenomen att mansgravar kan innehålla 
enstaka eller i undantagsfall till och med smärre upp
sättningar av pärlor (t.ex. Hjørungdal 1991 s. 71). Och 
till detta kan man lägga, att pärlor också förekommer i 
vapenofferfynden. Men det är trots allt mest allmänt, 
att pärlor uppträder i kvinnogravar, speciellt under 
äldre romersk järnålder (t.ex. Jansen Sellevold et al 
1984 s. 232f.). I de två gravar som är aktuella här 
(Bastubacken grav 25 och 90) har i ena fallet köns
bestämningen baserats på ett kraftigt utvecklat muskel
fäste i nacken (Wikborg 1996a s. 306) och i det andra 
fallet rör det sig om en dubbelgrav, med brända ben 
från en ung individ (infans I) och en vuxen. Vad som är 
köns bestämmande redovisas emellertid inte (Wikborg 
1996a s. 378). I de båda kombinationerna uppträder i 
övrigt fibulor och i grav 25 ett nålhus. Detta är före
målskategorier som aldrig uppträder i säkra mans
gravar. Jag är därför benägen att bortse från dessa två 
undantag och betrakta dem som uppkomna genom fel
bestämningar (jfr Welinder 1989). Naturligtvis skall vi 
inte bortse från möjligheten, att bestämningarna är 
”rätt” gjorda vad beträffar det biologiska könet hos in
dividen. Men det sociala eller kulturella könet har kan
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ske varit det som vi skulle beskriva som kvinna. Man 
skulle ju faktiskt om man så vill kunna se dessa två in
divider som paralleller till de två ovan diskuterade hal
ländska kvinnorna med vapen. Kanske man även i det 
fallet bör göra en skillnad mellan biologiskt och socialt/ 
kulturellt kön.

Annars kan man konstatera att det finns ett stort an
tal föremål som användes av såväl män som kvinnor. 
Fingerringar tillhör denna grupp (jfr Andersson 1993) 
liksom kammar, söljor, knivar och järnnålar. Gemen
samt gods är även matoffer i form av s.k. stekben, ler
kärl, hartstätade kärl samt björnfällar.

Den stora ”sump” där föremålen samlat sig som inte 
varit möjliga att attribuera till vare sig män eller kvin
nor har en blandad sammansättnig. Där finns typer som 
man traditionellt skulle säga var manliga (t.ex. sköld- 
kantbeslag, spjut, doppsko till svärd, ringbrynja; jfr 
Jansen Sellevold et al 1984; Holten 1989) respektive 
kvinnliga (nycklar, sländtrissor) men också sådana där 
någon uppenbar könskoppling inte finns (t.ex. importe
rade romerska brons- och glaskärl, hängen etc.).

Vad kan man då avslutningsvis säga om den romar
tida individen såsom han eller hon framträder i denna 
analys? Ett är säkert: barnets väg mot vuxen ålder har 
varit skiftande beroende på vilken social miljö det vuxit 
upp i och det har förmodligen funnits skillnader mellan 
när pojkarna blev betraktade som män och när flick
orna övergick till att bli kvinnor. Här finns säkerligen 
såväl biologiska som sociala/kulturella bakomliggande 
orsaker. Man kan också tänka sig att den specifika kul
turhistoriska situationen har påverkat synen. Kön och 
genus är ju inte bara en statisk realitet utan snarast ett 
resultat av tidens behov och krav.

Summary
The transition from childhood to the adult world takes 
different ways in different cultures. Here the discussion 
of this problem is based on a grave-material dating 
from the Roman Iron Age from the provinces of Upp
land och Västmanland, Central Sweden. The graves are 
analysed from a quantitative point of view and the 
amount of grave-goods is compared to the age-group of 
the deceased. It is shown that even the graves belonging 
to the group infant contains grave-goods, although

scarce (fig. 1). The analysis also shows that it is possi
ble to detect “age-groups” based on the number of 
grave-goods in the graves. A study of the relationship 
between object types and age groups shows (fig. 2), that 
graves belonging to the very young ones only contain 
different kinds of vessels, either pottery onces or vessels 
made of organic material. Presumably thess vessels 
have only functioned as containers for the burnt bones 
and thus can't be considered as real grave-goods. When 
the child grows older the amount of objects increases 
and when it reaches the stage of juvenilis it is clear that 
he/she has been considered a grown-up. Later, when the 
youth has reached the stage of adultus, he/she reaches 
the culmination, as juged by the variation in the grave- 
goods in the graves. As the individual grows older, the 
grave-goods become more and more personal, consist
ing of dress-ornaments, combs or tools. In graves be
longing to this age-group objects of hight status, such as 
Roman import or weapons, are never found.

The relationship between different object-groups and 
biological sex is also discussed. It is shown that weap
ons only appear in men's graves and that there are only 
a few object types that exclusively belong to women 
(fig. 3). Objects with special status value, such as finger 
rings and Roman bronze or glass vessels are found in 
both men's and women's graves. This is true for the Ro
man Iron Age in the Mälaren area. However, it must be 
rememberd that the demands of the specific cultural-his
torical situation decided which objects were chosen for 
the burial. The set we find in the graves are therefor a 
kind of manipulation and not a true reflection of the 
prehistorical life.

Noter
Samtliga osteologiska bestämningar, såväl till kön som 
ålder, är hämtade från undersökningsrapporterna för 
respektive gravfält.
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D
en arkeologiska undersökningen inom Arlanda- 
stadsområdet pågick åren 1988-90 under stor 
tidspress och till största delen vintertid med 
bristande resurser för efterarbete som följd. Trots dåliga 

förutsättningar finns det spännande resultat att disku
tera, bl.a. osteologiska data i relation till gravformer. 
Under arbetets gång uppdagades ett omfattande forn- 
lämningskomplex där nästan alla komponenter i det för
historiska samhället fanns representerade. Undersök
ningarna omfattade bl.a. fyra gravfält, lika många bo
platser med ett flertal bebyggelselämningar, allt om- 
ramat av ett kilometerlängt hägnadssystem av sten
strängar.

Gravarna låg på en svag öst-västlig tallbevuxen ås
rygg. Fornlämningsområdet som utgjort Norslunda bys 
utmark var tack vare utmarkskaraktären påfallande 
oförstört av senare tiders markingrepp. Gravfältet be
gränsades i söder av en stensträng samt boplatsläm

ningar (RAÄ 129), det gränsade i öster mot ett mindre 
gravfält och boplatslämningar (RAÄ 137), i norr och i 
väster mot boplatsområden (RAÄ 140 och 126).

De flesta gravarna (110 stycken) utgjordes av flacka, 
huvudsakligen runda stensättningar med eller utan kant
kedja och med en diameter mellan 1,5 och 10 meter. 
Enstaka rektangulära, kvadratiska och tresidiga former 
fanns också, liksom friliggande kantkedjor och grav
klot. Längs åsens ryggparti löpte en delvis dubbel rad 
av 55 ursprungligen resta stenar.

Det dominerande gravskicket var brandgravar i 
form av en bengrop eller urnebengrop med keramik- el
ler hartstätade kärl. Ett fåtal fynd, huvudsakligen dräkt
detaljer av brons såsom nålar och fibulor, liksom en
staka glasflusspärlor samt bronsarmringar framkom i 
gravarna. Bronserna daterar dessa gravar till romersk 
järnålder (period IV-V). Kolprover som 14C-analyserats 
daterar gravfältet som helhet till c. 400 f.Kr. - c. 300 e.Kr.
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Osteologisk genomgång har utförts. Av de 254 be
gravningarna har ben påträffats i 211 gravar. Drygt 
hälften, eller 117 av de 211 benfynden, har kunnat be
dömas till kön och/eller till åldersgrupp. Resultatet blev 
en relativt jämn könsfördelning med 28 kvinnor och 26 
män. Barn och ungdomar fanns i 63 begravningar.

Kön och gravformer har tidigare diskuterats av bl.a. 
Agneta Bennett (1987), Bo Petré (1984) och Karin Äijä 
(1987). Den preliminära analysen av relationer mellan 
gravform och könstillhörighet som utförts på material 
från det stora gravfältet i Arlandastad har baserats på 
ett arbete med motsatspar såsom kvinna - man och ung 
- gammal. Analysen bekräftar förvisso hypoteserna att 
resta stenar är mansgravar och att gravklot tillhör 
kvinnogravar. Därutöver har dock ytterligare intres
santa iakttagelser gjorts.

Vad är kvinnligt?
Den gravtyp som främst förknippas med kvinnor är 
stora och flacka, runda vällagda stensättningar av fint 
stenmaterial i flera skikt samt gravklot och kantkedja, 
ofta friliggande (fig. 1). Dessa gravar är i Arlandastad 
främst belägna på eller helt nära åskrönet. Av totalt 19 
sådana gravar med gravklot och kantkedja har sju gra
var direkt kunnat bedömmas osteologiskt till kvinna. 
Därtill kommer fyra gravar som borde kunna betraktas 
som kvinnogravar, nämligen tre gravar med vuxna in
divider samt en eller flera barngravar under samma 
packning, liksom en grav med obedömbara ben men 
med bronsfynd.

Övriga osteologiskt bedömda kvinnogravar (8 
stycken) avviker emellertid från den ovan beskrivna 
”kvinnoformen” genom att vara mindre och ofta oregel
bundna samt uppbyggda av ett grövre stenmaterial.

I generaliserande termer fanns således två former av 
”typiska” kvinnogravar på gravfältet i Arlandastad.

Vad är manligt?
När resultatet av den osteologiska genomgången relate
rats till yttre gravformer har sambandet mellan mans
gravar och resta stenar bekräftats. Av alla resta stenar 
har 25 % kunnat bedömmas till vuxna män. Därtill 
kommer 12 barn/ungdomar med resta stenar som grav

markering, vilka tills vidare bör tolkas som unga poj
kar. Som jämförelse kan nämnas att andelen bedömda 
mansben på gravfältet i övrigt, dvs. utan markering 
med rest sten, utgör endast c. 3 %.

Benbehållare
Kvinnlig keramik och manlig harts framträder likaså 
som ett annat könsbundet samband. Ett manligt särdrag 
synes hartstätade benbehållare vara. Av 34 benbe
hållare i form av hartsfynd framkom 11 vid resta stenar 
med bedömda mansben, 6 vid resta stenar där benen 
inte kunnat bedömmas samt 3 i övriga gravformer med 
bedömda mansben. Tre av de osteologiskt bedömda 
mansgravarna hade dock keramikkärl.

Som benbehållare i kvinnogravarna dominerar i 
stället keramikkärl. Av 29 benkärl av keramik har 14 
framkommit i definierade kvinnogravar. Endast 2 
kvinnogravar innehöll fynd av hartstätning.

Av de 63 bedömda barnVungdomsgravarna är 24 
nedsatta i vuxnas gravar. I kvinnogravar framkom 10 
hartskärl och 5 keramikkärl med barn och intill 1 
vuxenbegravning vid resta stenar framkom 5 hartskärl 
med barnben.

Gravarnas yttre formspråk talar för att keramikkär
len med barnben borde dominera i kvinnogravformen 
såsom hartskärlen gör i mansgravformen. Att harts
kärlen dominerar även i kvinnogravformen när det gäl
ler barngravar, skulle kunna förklaras med att grav
kärlet återspeglar det döda barnets kön och inte ”värd
gravens” könsbundna formspråk. Kanske barnadödlig- 
heten då, liksom nu, var större bland gossebarn?

Kön, ålder och gravform
Kön, ålder och gravform visar ett samband. I generali
serande termer fanns som framgått ovan två former av 
”typiska” kvinnogravar på Arlandastadsgravfältet. Av 
den osteologiska genomgången kan man förmoda att 
den döda kvinnans ålder kan ha haft betydelse för hur 
hennes grav skulle utformas. Kvinnor i åldersgruppen 
adultus och förmodade kvinnor i åldersgruppen 
juvenilis har erhållit en framträdande gravplats på 
gravfältet under omsorgsfullt vällagda småstenspack- 
ningar och utsmyckats med gravklot och kantkedjor.
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Fig. 1. Kvinnor i aldersgruppen adultus 
och förmodade kvinnor i aldersgruppen 
juvenilis har erhållit framträdande grav
platser på gravfältet under omsorgsfullt 
lagda småstenspackningar och ut
smyckats med gravklot och kantkedjor. 
Foto RAÄ/UV.

Den andra typen kvinnogravar var oregelbundna, 
uppbyggda av grövre och mer ojämnt stenmaterial och 
oftast enskiktade. De var också mindre och sämre expo
nerade med en huvudsaklig placering i gravfältets ut
kanter på sluttande och lägre liggande mark. De är i- 
bland markerade med en klumpsten. I denna gravtyp 
var åldersgrupperna maturus och senilis representerade. 
Antalet individer som uppnått hög ålder var emellertid 
lågt på gravfältet som helhet, bland både män och kvin
nor.

Även männens dominerande gravform, den resta ste
nen, tenderar att signalera den dödes ålder, i varje fall 
vad avser barn och ungdomar. De minsta resta stenarna 
markerar således barngravar i åldersgrupperna infans I 
och II. De vuxna och halvvuxna männens stenar är ge
nerellt mer än dubbelt så höga. Detta synes även gälla 
åldersgrupperna maturus och senilis, vilka dock endast 
representeras av en rest sten vardera. De resta stenarna 
har varit väl exponerade på gravfältet, placerade utmed 
åsens ryggparti med en förtätning kring krönet. Ingen
ting tyder på förändring i gravarnas placering eller fal
lande storlek på den resta stenen mot slutet av livet.

Symbolspråkets mångtydighet har säkerligen varit 
betydligt större än enbart kön och ålder, som den kort

fattade genomgången av Arlandastads äldre järnålders- 
gravfält indikerar. Tillvägagångssättet för att nå fram 
till dessa möjliga slutsatser har varit att arbeta med 
motsatsparen manligt - kvinnligt och gammal - ung. 
Arbetet har hållits på en övergripande nivå utan hänsyn 
till eventuella förändringar under gravfältets använd
ningstid. Kvinnors olika gravformer i relation till ålder 
ledde fram till hypoteser om ytterligare ett meningsfulla 
motsatspar, fruktsam - ofruktsam. Kvinnogravarna blev 
således nyckeln till en möjlig tolkning av gravfältets 
övergripande symbolvärde och exponering.

Sambandet mellan den vuxna kvinnans grav och 
stora runda stensättningar med gravklot och (frilig
gande) kantkedja är starkt vad avser kvinnor i fertil ål
der. Äldre kvinnor synes å andra sidan ha gravlagts på 
mindre framträdande plats och utan den omsorgsfulla 
estetik som präglar det stora flertalet av kvinnogra
varna. Även om antalet gravar är begränsat och ålders
gruppen maturus torde omfatta kvinnor i såväl fertil 
som infertil ålder tycker jag att iakttagelsen är intres
sant.

Det finns också en stark koppling mellan resta stenar 
och mansgravar och en tendens som tyder på att gosse
barn och mycket unga pojkars resta stenar är mindre än
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de stenar som markerar vuxna mäns gravar. Den resta 
stenen i sig kan betraktas som en phallus-symbol som 
representerar virilitet och sexuell förmåga.

Mina tolkningsforslag blir att varje enskild grav ge
nom sitt formspråk uttrycker den dödes kön, ålder och 
fertilitet. Gravfältet som helhet exponerar framför allt 
fruktsamhet. Stor omsorg har lagts ned på de fertila 
kvinnornas gravar. De har även fått en framträdande 
placering på gravfältet. De ej fruktsamma, ofta äldre 
kvinnorna, har begravts i gravfältets utkanter och utan 
noterbar omsorg. Pojkar som dött före puberteten har 
fått förhållandevis lägre resta stenar än de fortplant- 
ningsdugliga männen. Om resonemanget är riktigt att 
gravfältet exponerar fruktsamhet så förklaras även var
för män i gruppen maturus och senilis inte särbehand
lats såsom äldre kvinnor.

Gravfältet kanske återspeglar sina innevånares sam
hälleliga roll under olika skeden av livet. Det återspeg
lar också den stora vikt man tillmätt reproduktion och 
familjeband. Det förhistoriska samhällets rika symbol
språk och många signaler till omvärlden är svåra att 
tyda. Genom fortsatt diskussion och försök att kartlägga 
de värderingar som återspeglas i skilda fornlämningar 
och i landskapsrummet kan vi förstå mer, även om det 
bara är att glänta på dörren till det förhistoriska sam
hällets tankevärld.

Summary
A cemetery of 254 burials from the Early Iron Age at 
Arlandastad in Norrsunda parish was excavated in 
1988-90. The graves were situated along a minor ridge 
and surrounded by remains of settlement sites and ex
tensive stone enclosures.

The analyses show that women were buried in either 
wide and rather flat, round constructions of quite small 
stones with curb stones and ballshaped stone ornaments, 
situated close to the ridge, or in irregular stonesettings 
of larger stones with a less central position in the burial 
ground. The osteologial results indicate that the choice 
of grave-type depends on the age of the deceased 
woman and on her reproductive ability, as women of 
childbearing ages were found in the most exposed and 
first mentioned grave-type.

The male graves, on the other hand, consisted of up
right stones along the ridge. Several of these stones that 
marked graves of youths and young children were con
siderably lower than those marking the graves of 
grown-up and even old men.

As the upright stone is considered to be a symbol of 
sexual ability and as the graves of fertile women draw 
more attention than those of other females, it seems that 
the burial ground as a whole expresses reproduction as 
a central value, while each separate burial contains in
formation about the sex, age and fertility of the deceased.
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Varför sko med runda stenar?
Om en reproduktionsritual i Arlandastad
Gunnar Andersson

Andersson, G., 1999. Varför sko med runda stenar? Om en reproduktionsritual i 
Arlandastad. (Why line it with rounded stones? A ritual of reproduction in 
Arlandastad.) Forskaren i fält - en vänbok till Kristina Lamm. Stockholm.

This article describes and discusses a ritual within the Migration Period settlement 
at Arlandastad, north of Stockholm. The ritual is interpreted as being a socio
economic reproduction ritual. It is argued that ritual behaviour was due to a 
specific change in the economic structure of the local community. Both rituals and 
economic change have left marks in different archaeological contexts such as 
houses (i.e. post-holes and stonewalls), hearths and different types of field 
enclosures.

Keywords: grinding tools, ritual of reproduction, houses, Migration Period.

Gunnar Andersson, Riksantikvarieämbetet, UV Mitt, Box 5405,
SE-114 84 Stockholm, Sweden.

F
ör drygt 10 år sedan utförde UV Mitt arkeolo
giska undersökningar av ett omfattande bebyg
gelse- och gravfältskomplex vid Norslunda torp i 
Norrsunda socken, Uppland. Undersökningarna kom att 

gå under namnet ”Arlandastadsgrävningarna”, då de ut
spelade sig inom vad som var tänkt att bli den första, av 
totalt fem planerade stadsdelar inom ett gigantiskt ex- 
ploateringsprojekt som syftade till att bebygga merpar
ten av området söder om Arlanda flygplats. Projektet var 
på många sätt typiskt för det sena 80-talet i Stockholms
trakten: byggboomen var enorm med en hårt uppdriven 
arbetstakt där den grundläggande filosofin i hög grad 
tycktes vara att ”smida medan järnet var varmt”. När 
sedan bubblan sprack och luften gick ur finansiärerna 
avstannade allting. Idag - 1999 - är bara omkring en

tredjedel av Arlandastads första stadsdel bebyggd, resten 
ligger för fäfot, med fornlämningarna borttagna, i vän
tan på nya investerare.

Även rapportarbetet med Arlandastadmaterialet låg 
länge för fäfot. Anledningen till detta står främst att 
finna i den intensiva period av storskaliga arkeologiska 
undersökningar som följde på samhällets massiva infra
struktursatsning i Mälardalen under första hälften av 
1990-talet. Nu, när rapporterna är skivna och på väg att 
bli publicerade, kan det vara värt att uppmärksamma fö
reteelser som visserligen noterades redan i samband med 
fältarbetet, men som den uppdrivna exploaterings- och 
arbetstakten vid undersökningstillfället inte tillät några 
längre reflexioner kring (jfr även S. Brunstedt i denna 
volym). I just det här sammanhanget har dock dröjs-

91



målet inte enbart varit till nackdel. Den utveckling som 
skett inom svensk arkeologi de sista 10 åren där man i 
allt högre grad kommit att intressera sig för materiell 
kulturs innebörd och mening, har skapat ett ramverk för 
teoribildning och vetenskapliga resonemang kring före
teelser som ur ett strikt funktionalistiskt perspektiv an
nars mest anses irrationella och förbryllande.

Här kommer att fokuseras på en av de undersökta lo
kalerna inom Arlandastad, RAA 136, och jag kommer 
att reflektera över varför merparten av de malstens- 
löpare som framkom vid undersökningen påträffades i 
stolphål.

En folkvandringstida boplats bland 
lämningarna
Fornlämningskomplexet inom Arlandastads första stads
del omfattade lämningar från flera förhistoriska perioder 
med en sannolik början i senneolitisk tid och slut i folk- 
vandringstid. Lämningarna var också spridda över ett 
mycket stort område - första stadsdelen har formen av 
en triangel mellan E4:an i öster, Märsta/Sigtunavägen i 
väster samt en förbindelselänk mellan båda dessa i norr 
- och fördelade på ett tiotal fornlämningsnummer. Hur 
pass intensiva och varaktiga de äldsta konstaterade akti- 
viterna varit är ovisst, men åtminstone från och med 
yngre bronsålder (c. 1000 f.Kr.) torde vi kunna räkna 
med stadigvarande bebyggelse i området (jfr Foghammar 
1997 s. 74; Andersson ms a; ms b; Brunstedt ms a; ms b; 
Johansson ms a; ms b; Runcis ms). Bebyggelsen har dock 
inte varit förlagd till samma plats under hela denna tids
period på c. 2500 år utan flyttat fram och tillbaka inom 
det större området. En mycket tydlig förändring sker 
dock under senare delen av romersk järnålder när bebyg
gelsen dras samman till områdets sydöstra del; vad som 
senare kom att kallas RAA 16, RAÄ 89 och RAA 136. 
Aldre tidsepoker dokumenterades även inom dessa delar 
men här kommer att fokusera på de yngsta lämningarna, 
framför allt inom RAÄ 136 som under romersk järn- 
ålder/folkvandringstid utgjorde en renodlad boplats.
RAA 16 bestod under motsvarande tid av både bebyg
gelse och gravar och RAÄ 89 utgjorde en liten grav
grupp. Samtliga fornlämningar låg i direkt anslutning till 
varandra och uppdelningen på tre olika fornlämnings

nummer är således en ren teknikalitet som bottnar i att 
bebyggelsens existens och omfattning inte var känd före 
undersökningarna inleddes. Med största sannolikhet 
skall de alltså betraktas som olika komponeter i ett och 
samma komplex.

Terrasser och hus
Därmed inte sagt att alla delar inom komplexet är sam
tida; detta är speciellt talande inom RAÄ 136. Boplat
sens mest framträdande drag var ett antal huslämningar 
som delvis var belägna på terrasseringar uppbyggda av 
stora stenar och block. Totalt undersöktes fyra dylika 
terrasseringar och två av dem hade använts vid uppre
pade tillfällen. På de fyra terrasserna dokumenterades 
sex treskeppiga hallbyggnader som samtliga, med hjälp 
av typologiskt jämförande och absolut datering kan här
ledas till omkring 400 e.Kr. (Andersson ms a). Date
ringen styrks också av delar av fyndmaterialet som bl.a. 
innehåller en defekt agraffknapp — av ”variant VII ”-typ 
enligt Kristina Lamms indelning av agrafferna från 
Helgö (K. Lamm 1972 s.118, fig. 45) - samt skärvor av 
perforerad keramik. Agraffer av typ ”variant VII” före
kommer exempelvis i de till folkvandringstid daterade 
kammargravarna på Lovö (RAA 57) utanför Stockholm 
och perforerade kärl är karaktäristiska inslag i folkvand
ringstida fyndmaterial både i Mellansverige och på Got
land (Stenberger 1955 s. 1118, fig 460-461, 479; J. P. 
Lamm 1973 s. 58 f.; Biuw 1992 s. 156).

Bortsett från en mindre del skärvor med karaktäris
tisk ornamentik från de äldsta nyttj andefaserna inom 
fornlämningen så är majoriteten av fyndmaterialet för
hållandevis anonymt och tillåter i princip inte att några 
säkerställda slutsatser dras angående deras tillhörighet 
inom den lokala stratigrafin. Undantaget utgörs av mer
parten av de 14 malstenslöpare som påträffades. Av 
dessa var 10 intakta, 3 defekta och 1 fragmenterad. En
dast 3 av löparna — 1 intakt, 1 defekt och 1 fragment — 
framkom utan uppenbar koppling till någon anläggning 
och är således svåra att härleda till en specifik fas. De 
övriga återfanns i anläggningskontext men inte i vilka 
anläggningar som helst utan endast i de som ingick i bä
rande och eller på andra sätt avgörande konstruktioner 
till hus, såsom stolphål (8 löparfynd), syllstensgrunder (2 
löparfynd) samt terrassering (1 löparfynd). Inget löpar-
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Fig. 1. Flygfoto från NO över RAA 136 i samband med undersökningen. Till vänster i bild syns terrass I med hus 1 och 2 (un
dersökta). Till höger syns terrass IV med hus 6 och 7 (efter avtorvning). I ovankant syns den mycket välbevarade terrass II med 
hus 4 samt (till höger om denna) terrass III med hus V. På andra sidan vägen övergår RAÄ 136 i RAÄ 16. Foto: Jan Norrman, 
RAÄ. Neg nr: 0006/89.

fynd gjordes i någon av de många härdar eller gropar 
som naturligtvis också förekom på boplatsen, både inom 
och utom husen.

Nio av de elva husanknutna löparna ovan härrör 
dessutom från endast två av de terrasserade långhusen: 
hus 1 och hus 6. I hus 1 framkom tre löpare i stolphål 
och två i sylistenskonstruktionen till husets norra ytter
vägg. I hus 6 gjordes alla fynd i stolphålskontext. Samt
liga nio löpare var dessutom intakta.

Stratigrafin genom terrasserna visar att såväl hus 1

som hus 6 tillhör det yngsta skedet av den terrasserade 
långhusbebyggelsen från sen romersk järnålder/folk- 
vandringstid inom RAÄ 136. På båda terrasserna fram
kom äldre, överlagrade hus som terrasserna ursprungli
gen uppförts till: hus 1 överlagrade hus 2 på terrass I och 
hus 6 överlagrade hus 5 på terrass IV. Det tycks således 
föreligga en stark korrelation mellan de husanknutna 
löparna och den yngsta bebyggelsen. Sambandet mellan 
löpare - huskonstruktioner - tid kan knappast vara en 
slump, men hur kan det förklaras?
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Fig. 2. Tolkningsplaner över 
hus 1 med fem löparfynd 
(överst) och hus 6 med fyra 
löparfynd.
Renritning: Franciska Sieurin 
Lönnqvist, RAÄ/UV Mitt.
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Varför löpare som skoningsstenar?
Möjligheten att fenomenet kan förklaras i enlighet med 
ordspråket ”man tager vad man haver” - dvs. att man 
använt gamla, uttjänade och kasserade löpare som sko
ningsstenar i stolphål eller till syllkonstruktioner - bör 
nog betraktas som högst osannolik. Löparnas runda och 
facetterade former borde direkt disskvalificera dem som 
lämpliga skoningsstenar. Dessutom ger det ingen rimlig 
förklaring till varför de är så intimt förknippade med två 
av de yngsta husen. Troligare är att vi i löparnas place
ring kan iakttaga de materiella (arkeologiska) spåren ef
ter en medveten, rituell handling i det folkvandringstida 
lokalsamhället.

Ritualer kan, utifrån ett strukturalistiskt perspektiv 
med starka inslag av symbolisk/semantisk teori, beskri
vas som kulturella redskap för specifika handlingar och 
ett sätt att i symbolisk form uppnå något genom hand
lingen ifråga. Genom att människorna är de aktiva ut
övarna skapar ritualerna en känsla eller illusion av att 
kunna förändra eller vidmakthålla rådande förhållanden 
(Renck 1996 s. 89; ms). Utifrån samma perspektiv är 
malstenar, såväl löpare som underliggare, mycket vanliga 
artefakter i ritualer som uppfattas utspela sig i syfte att 
främja reproduktion och fruktbarhet. Den främsta an
ledningen till detta anses vara artefakternas uppenbart 
dubbla symboliska innebörd där föremålen, antingen 
tillsammans eller var för sig, representerar en i samhället 
livsviktig och fundamantal förvandlingsprocess: förmå
gan att omvandla säd till mjöl (jfr bl.a. Lidström Holm
berg 1998; Renck ms). Hus har också i nästan alla tider 
varit förknippade med, eller skådeplatser för, rituella 
handlingar av olika slag. I den arkeologiska litteraturen 
finns också otaliga exempel på avsiktliga depositioner 
som uppfattats som spår av rituella handlingar, s.k. hus- 
offer, som ägt rum antingen inom husets väggar eller i 
samband med byggandet, alternativt övergivandet. Van
ligt förekommande är - förutom malstenar - keramik
kärl (ofta uppfattade som innehållande framställda födo
ämnen), spannmål/utsäde, yxor och andra avslag samt 
begravda tamdjur (jfr bl.a. Therkorn 1987 s. 102-111; 
Carelli 1998 s. 393^117; Renck ms).

Spår av reproduktionsritualer
I enlighet med ett ovan skisserat scenario kan löparna 
från hus 1 och hus 6 betraktas som aktiverade ”transfor
mander” (Renck ms) i en reproduktionsritual som ut
spelats i samband med att den folkvandringstida bebyg
gelsen inom Arlandastad går in i sitt sista skede. Tid
punkten är i sammanhanget antagligen av central bety
delse, då löparnas koppling till anläggningar i husens 
respektive grundplaner antyder ett s.k. ”konstruktions
offer” (Therkorn 1987 s. 107) som ägt rum i samband 
med husens uppförande. Varför aktiveras denna ritual 
just då? Ville man uppnå en förändring eller önskade 
man med hjälp av ritualen vidmakthålla rådande förhål
landen? Enligt min uppfattning står svaren att finna i en 
gradvis förändring av lokalsamhällets ekonomiska bas
näring som från att i hög grad ha vilat på boskapsskötsel 
alltmer kommit att övergå i jordbruk och spannmåls
produktion.

Förändringen framträder också i fler arkeologiska 
kontexter än hus och stolphål. Bland annat kan man 
skönja den i delar av det stora stensträngssystem med 
fägator som vidtog väster och norr om bebyggelsen inom 
RAÄ 136. Systemet har ingalunda utgjort några fixerade 
gränser under dess användningstid; uppbrutna stenrader 
och ändrade riktningar tyder på att det genomgått flera 
omstruktureringsfaser redan under förhistorisk tid.

En ställvis mycket välbevarad, c. 60 m lång fägata be
gränsade bebyggelsens utbredning åt väster. Hägnaden 
hade en rak nord-sydlig sträckning och mynnade ut mot 
utmarken och äldre gravfält i norr. En säkerställd date
ring av fägatan saknas visserligen men dess närmast in
takta karaktär antyder att den kronologiskt hör samman 
med den likaledes välbevarade bebyggelsen från sen ro
mersk järnålder eller folkvandringstid. En ytterligare in
dikation på samtidighet finns också. I ett av de två 
undersökningsschakt som gjordes genom fägatan påträf
fades en stor malstensunderliggare. Fyndet låg under 
stenblocken i hägnaden och man kan på goda grunder 
förmoda att den var avsiktligt placerad där. Fägatan 
innehöll alltså spår av en - eller flera? - likartade repro
duktionsritualer som hus 1 och hus 6.

Väster om fägatan vidtog en av stensträngar delvis in
hägnad c. 60x80 m stor och stenröjd yta inom vilken 
inga spår av bebyggelse kunde konstateras. Den sär-

Varför sko med runda stenar? 95



Fig. 3. Flygfoto från SV över fägatan väster om bebyggelsen på RAÄ 136 som syns i bildens överkant. I nederkant syns den 
delvis inhägnade ytan uppfattad som en av boplastens odlingsytor. Foto: Jan Norrman, RAÄ. Neg nr: 0004/89.

hägnade ytan har sannolikt tjänat som odlingsyta och 
utgjort en del av bebyggelseenhetens väsentligaste pro
duktionsmark. Den låg i nära anslutning till bebyggel
sen, vilket bör ha underlättat utforslande av stallgödsel, 
och den har med hjälp av fägatan hållits väl avskild från 
kreatur. På lite längre avstånd från bebyggelsen i västlig 
riktning bildade strensträngssystemet ytterligare en fä
gata - med samma sträckning som den tidigare nämnda 
- samt flera särhägnade ytor som åtminstone till delar 
har kunnat konstateras utgöra sannolika odlingsytor. In
om ett par av dessa ytor fanns också äldre bebyggelse
lämningar vars utbredning inte korresponderade med 
hägnaderna. Detta förhållande är en stark indikation på

att odlingsmarken succesivt har utökats under sen ro
mersk järnålder/folkvandringstid.

Inom bebyggelsen på RAÄ 136 fanns ett annat gåt
fullt område som kanske också bäst låter förklara sig 
utifrån den här antagna förändringen av lokalsamhällets 
basnäring. Området utgjordes av en rektangulär särhäg- 
nad yta omedelbart norr om hus 6. Ytan var omkring 
200 m2 stor, begränsades av flacka och breda sten
strängar och hade samma sträckning som huset intill 
men saknade trots detta spår av någon väsentlig bebyg
gelse. Däremot framkom 12 härdar - alla av ansenliga 
dimensioner - vilket får betecknas som en osedvanligt 
stor koncentration av eldstäder till ett såpass begränsat
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område. Ingen härd var belägen i ytans centrala del. I- 
stället var de påtagligt samlade till kanterna, längs med 
stensträngarna i norr, söder och öster. Ett kolprov från 
en av härdarna daterades till folkvandringstid (kalibrerat 
400-550 AD, 1 sigma respektive 330-620 AD, 2 sigma), 
vilket visar att aktiviterna inom den särhägnade ytan 
sannolikt är samtida med den intill liggande långhusbe
byggelsen.

Vid undersökningen uppfattades denna yta som en 
trolig eller möjlig odlingsyta. Så kan det naturligtvis ha 
varit, men jag menar att det får anses som tveksamt om 
detta verkligen varit en odlingsyta av samma karaktär 
som de övriga. Vad som framför allt talar emot det är att 
ytan stenröjts mycket marginellt samtidigt som den sten- 
bundna moränmarken knappast kan betraktas som spe
ciellt gynnsam ur uppodlingssynpunkt; området har kun
nat erbjuda andra platser med betydligt mer lämpade 
jordarter. Men å andra sidan antyder härdarnas belägen
het i ytans perifera delar och längs stensträngarnas kan
ter att någon form av verksamhet ägt rum i den centrala 
delen och ett samband mellan härdansamlingar och 
forntida åkerytor har också ofta påpekats utifrån resul
taten av arkeologiska undersökningar. Sambandet för
klaras dock många gånger ha främst funktionella, agrar
tekniska orsaker.

Till viss del är säkert detta också en riktig slutsats, 
men vid en nyligen utförd bearbetning av undersöknings
resultaten från ett fossilt odlingsområde i Grönsta utan
för Eskilstuna har också andra anledningar, kopplade till 
samhällets behov av ritualer vid åkerbruk, poängterats. 
Förhållandet blir inte ointressantare av att man i Grön
sta med hjälp av naturvetenskapliga metoder kunnat 
klarlägga att odlingsmarken berikats med vedaska som 
utvunnits ur de många närbelägna härdarna (Ericsson 
1995).

Den särhägnade ytan norr om hus 6 kan uppfattas 
utifrån ett liknande perspektiv. Inte som en primär od
lingsyta av samma slag som de övriga, utan som en inom 
vilken man i första hand företagit en symbolisk odling 
som ett slags reproduktionsritual där man kombinerat 
cermonier och ritualer med anknytning till jordbruket 
(kanske en intensiv framställning av vedaska) med högst 
marginell odlingsverksamhet sett ur ett strikt ekono
miskt perspektiv.

Men även om det nu finns flera tecken i det arkeolo

giska källmaterialet från Arlandastad som pekar i rikt
ning mot att man under folkvandringstid utökat odlings
marken och utfört flera reproduktionsritualer i syfte att 
främja samhällets fortbestånd, finns det då något som 
antyder att omställningarna uppfattades som såpass av
görande att de krävde en ökad rituell verksamhet? Upp
fattades produktionsforandringen i sig som ett hot, och 
om så varför genomförde man den? Farms det andra, 
yttre faktorer som också spelade in och framstod som 
hot mot enheten vid denna tid? En lämplig väg att söka 
besvara dessa frågor kan vara att - som föreslagits av 
Anna Maria Renck - analysera den politiskt/religiösa 
idévärlden, inom vilken ritualer utgör en betydelsefull 
del, på två samhällsnivåer: en lågintensiv och en hög
intensiv (Renck 1996 s. 99). Den lågintensiva nivån 
skulle i detta sammanhang motsvaras av boplatsen RAÄ 
136 med dess specifika ritualer avläsbara i hus och andra 
lämningar. Den högintensiva nivån kan förslagsvis sägas 
vara enheten vid (Äs)husby en knapp kilometer söderut, 
som att döma av den storslagna ”Nordians hög” torde 
ha haft en mycket framträdande och expansiv period un
der folkvandringstid.

Klart är i alla fall att bebyggelseenheten vid Arlanda
stad upphör efter denna fas, kanske vid övergången till 
vendeltid, kanske ännu tidigare; en mindre hög (RAÄ 
89) med en kalibrerad datering till 540-770 AD (2 sig
ma) (Johansson ms) söder om RAÄ 136 och RAÄ 16 
vittnar - som en sista påminnelse - om svunna tider. Det 
fanns visserligen spår av att bebyggelsen delvis eldhär
jats, men ingenting tyder på att enheten för den skull 
övergivits. Det sparsamma fyndmaterialet från husen gav 
överlag ett utstädat intryck, som snarare associerar till 
ödegårdar än till ett hastigt övergivande av andra skäl. I 
detta perspektiv skulle man kunna säga att reproduk- 
tionsritualerna trots allt var verkningslösa.

Summary
A decade ago, National Heritage Board (RAÄ) investi
gated an extensive area containing a number of ancient 
monuments, located south of Arlanda airport. The an
cient monuments belonged to different parts of the pre
history, with a possible beginning in the Late Neolitic, 
ending in the Migration Period. The settlement from ca 
400 AD (Ancient Monuments Records (RAÄ) 136) con
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tained six huge, three-ailed houses, some of them partly 
laid over each other. In two houses, house 1 and house 
6, which according to the stratigraphic information be
longed to the latest phase, nine of a total of fourteen dis
covered grinding tools were found. The grinding tools 
were all encountered in features which formed a part of 
the house's basic construction, i.e. postholes and stone
walls. No grinding tool was encountered in hearths or in 
other kinds of pits. The strong relationship between tool/ 
house/time can hardly be seen as merely coincidence. In
stead it is interpreted as material remains of a ritual of 
reproduction taking place at a specific time in order to 
come to terms with a shifting economic situation in 
which agriculture was to play a greater part.
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Bosättningar och agrar utveckling i norra 
Mälarområdet under äldre järnålder
Hans Göthberg
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der äldre järnålder. (Settlements and agrarian development in the northern Mälaren 
area during the Early Iron Age.) Forskaren i fält - en vänbok till Kristina Lamm. 
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Excavations of settlements from the Early Iron Age in Uppland and Västmanland 
shows variations in the settlement stability. During the early part of this period, 
many settlements were frequently moved short distances. During the later part of 
the period more permanent settlements develop. Parallels with the agrarian 
development during the same period are discussed, particularly the introduction of 
stables, active fertilization of the fields and permanently tilled fields.

Keywords: settlement stability, extensiv elintensive tilling, fertilization, stables.

Hans Göthberg, Upplandsmuseet, S:t Eriks gränd 6, SE-7S3 10 Uppsala, Sweden.

D
et stora antalet undersökningar sedan mitten 
av 1980-talet av bosättningar från äldre järn
ålder i norra Mälarområdet har börjat möjlig
göra studier av bland annat bosättningarnas struktur, 

kontinuitet och rörlighet. Det har därmed berörings
punkter med bland annat kulturgeografiska studier av 
den agrara utvecklingen under samma skede. Denna ar
tikel avser att försöka jämföra utvecklingen av bosätt
ningarnas grad av stabilitet med de agrara förhållan
dena från slutet av bronsålder fram till folkvandringstid 
i norra Mälarområdet utifrån arkeologiska och kultur
geografiska tolkningar. Däremot behandlas ej föränd
ringarna vid slutet av detta skede.

Bosättningsmönster under äldre järnålder
En erfarenhet från undersökningar i centrala och syd

västra Uppland och Västmanland är att bosättningarna 
under äldre järnålder rumsligt sett ofta täcker stora 
ytor. En följd av att många av undersökningarna har 
gjorts i samband med utbyggnad av vägar och järnvä
gar är att enbart stråk genom bosättningarna har kun
nat studeras. Bosättningarnas totala utbredning, krono
logi och komplexitet kan därför sällan fastställas. Efter
som jag i det följande enbart till en liten del kommer att 
beröra kvantitativa tolkningar bedöms detta källkritiska 
problem vara hanterbart.

Undersökningarna pekar på att bosättningarna också 
uppvisar stora skillnader i användningstidens längd. 
Karaktäristiskt för många boplatser från slutet av yngre 
bronsålder och början av förromersk järnålder var att 
bebyggelsen ofta bestod av få hus som troligen kombi
nerade funktionen som bostad, fähus och förråd. Husen 
utgjorde därför troligen självständiga ekonomiska enhe
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ter, dvs. motsvarade gårdar. I många fall användes 
samma bebyggelseläge enbart en gång. Detta kan tol
kas som bebyggelsen återkommande flyttades inom 
bosättningsområdet, vilket kan betecknas som ett rörligt 
bosättningsmönster (Göthberg 1998a s. 121 f.). Ett exem
pel är Tibble i Litslena socken (fig. 1) (Andersson et al 
1994). Samtidigt fanns också stora stabila och långva
riga bosättningar, där ett tydligt exempel är Apalle i 
Övergrans socken (Ullén 1995).

Kännetecknande för bosättningar från slutet av för
romersk järnålder fram till folkvandringstid är en 
ökande tendens till att de låg kvar på i stort sett samma 
plats under en längre tid. Bosättningsmönstret kan där
för karaktäriseras som mer stabilt och stationärt än tidi
gare. Troligen har flera orsaker samverkat till detta re
sultat eftersom processen verkar ha varit långt utdra
gen. Ytterligare ett tecken på detta kan vara att några 
bosättningar har en blandning av både rörliga och sta
tionära drag, bland annat Lunda i Badelunda socken 
(Holm et al 1994) och Bredåker i Gamla Uppsala 
socken (fig. 2) (Häringe Frisberg & Göthberg 1998). 
Exempel på bosättningar med stationära drag är Grane- 
berg i Litslena socken (Eriksson & Lang 1998), Rickom- 
berga i Bondkyrko socken (Karlenby 1995) och Skägge- 
sta i Litslena socken (fig. 3) (Göthberg et al 1996).

Odlingssystem i östra Sverige under 
äldre järnålder
Redan från äldre järnålder har regionala skillnader 
kunnat konstateras mellan främst östra och västra 
Sverige (Widgren 1988). Sökandet efter paralleller till 
situationen i de större slättbygderna i Mälardalen be
gränsas av topografiska, odlings- och bevaringsmässiga 
förhållanden.

Från hela äldre järnålder finns välbevarade läm
ningar av odlingssystem och bosättningar på Öland och 
Gotland. På Gotland finns spår av stora system av 
blockliknande åkrar, s.k. Celtic fields, från den äldsta 
delen av äldre järnålder. Enbart mindre delar odlades 
årligen, medan återstoden under långa tider låg i träda 
och utnyttjades som bete (Carlsson 1979 s. 154). En an
nan förklaring är att de enskilda åkrarna tillkommit 
succesivt som följd av utsugning av marken (Windelhed 
1984 s. 184). Åkersystemen kan betecknas som extensivt 
använda med ett stort element av rörlighet och åter
kommande växlingar av markanvändningen mellan 
åker och betesmark.

Under senare del av äldre järnålder ersattes denna 
odlingsform av omfattande system med stensträngar och 
husgrunder. Stensträngarna skilj de åkermark och slåtter-

I Brå
] Tid y brå
r' Sen brå - tid ffomjäå

Fig. 1. Bosättning 
med rörligt bo
sättningsmönster. 
Kronologisk för
delning av hus vid 
Tibble i Litslena 
socken, Uppland. 
Område E, F och 
delar av D och G. 
(Efter Andersson 
et al 1994 fig. 5).

100 Forskaren i fält



H Fromjäå - ä romjäå 
I I Y romjäå -tid fvt 
/\/ Sen y romjäå - fvt 
/\/ Sen fvt-tid vendt

20 40 60 80 m

Fig. 2. Bosättning med blandning av rörligt och stationärt 
bosättningsmönster. Kronologisk fördelning av hus vid Bred
åker i Gamla Uppsala socken, Uppland. (Efter Häringe Fris
berg &c Göthberg 1998, fig. 52).

Ron jäå
□ Fvt 
/ \ z Tid vendt 
/V Sen vendt - tid vikt

0 10 20 30

Fig. 3. Bosättning med stationärt bosättningsmönster. Krono
logisk fördelning av hus från romersk järnålder-vendeltid vid 
Skäggesta i Litslena socken, Uppland. (Efter Göthberg et al 
1996, fig. 65).

mark från betesmark och ingick i fägator som ledde 
från bebyggelsen till betesmarken (Carlsson 1979 s. 
154). Åkermarken hade i detta system betydligt mindre 
omfattning, men var mer intensivt nyttjat.

Åkerbrukets förändring
Under yngre bronsålder och äldre järnålder har föränd
ringar av åkerbruket kunnat spåras i södra och meller
sta Skandinavien. Ett tecken på detta är att de tidigare 
vanliga grödorna emmer och nakenkorn ersattes av 
skalkorn. Ytterligare en indikation är den samtidigt 
ökande förekomsten av ogräs, främst svinmålla. Både 
skalkorn och svinmålla är kraftigt gödselberoende 
(Engelmark & Viklund 1991 s. 38ff.; Engelmark 1992 s. 
371ff.; Gustafsson 1998a s. 65ff.). En arkeologisk indi
kation i samma riktning är förekomsten av hus med 
stall/fähus från yngre bronsålder vilket brukar ses som 
en förutsättning för en direkt gödsling av åkermarken 
(Tesch 1993 s. 164; Widgren 1997 s. 15ff.). Dessa för
ändringar tolkas som intensifiering av åkerbruket under 
detta skede och har betecknats som ”den andra agrara 
revolutionen” (Widgren 1997 s. 15ff.).

De system av stensträngar som traditionellt brukar 
ges en datering något senare under äldre järnålder inne
bar en fastlåsning av odlingssystemens organisation och 
markens användning. Mats Widgren har föreslagit att 
den årligt odlade åkerytan i de extensiva åkersystemen i 
stort sett motsvarade den permanenta åkerytan i sten- 
strängssystemen. Förändringarna skulle därför troligen 
inte ha inneburit en ytterligare intensifiering av åker
bruket. Möjligen innebar förändringarna att boskaps
skötseln fick större betydelse genom att ställningen av 
boskapen över vintern och fägator till betesmark på 
utmarken innebar att produktion av mjölk och gödsel 
kunde utnyttjas bättre. Detta förutsatte också slatter på 
ängsmark för att kunna utfordra boskapen (Widgren 
1997 s. 55f.).

Sammantaget innebär denna tolkning att introduk
tionen av de innovationer inom det agrartekniska kom
plexet som tidigare bedömdes tillhöra äldre järnålder 
(se Myrdal 1988) har börjat något tidigare. Under detta 
skede har dessutom odlingssystemen hunnit förändras 
kraftigt.
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Spår av odlingssystem i Mälarområdet
I stort sett saknas fysiska spår av odlingssystem och bo
skapsskötsel under yngre bronsålder och äldre för
romersk järnålder i Mälarlandskapen. Från en troligen 
mer framskriden del av äldre järnålder finns däremot 
system av stensträngar. I Uppland och Västmanland är 
dessa bevarade i väsentligt mindre omfattning än på 
Gotland, Öland och Östergötland. Även inom området 
finns stora skillnader eftersom stensträngar är relativt 
vanliga i södra och centrala Uppland och östra Väst
manland. I övriga delar är de dock ovanliga eller sak
nas (Widgren 1997 s. 40ff.). En förutsättning för att de 
har bevarats är dock att de ligger på ej odlad mark. I 
de större slättbygderna är stensträngar därför ovanliga 
utom på impediment och i skogskanter. Till detta kan 
läggas att hägnader också kan ha varit utförda i trä (se 
Fallgren 1993 s. 83f.). Stensträngssystemen brukar gene
rellt anses tillhöra äldre järnålder (Widgren 1997 s. 40). 
Fallgren hävdar däremot att de kan ha tillkommit och 
använts även under andra skeden (Fallgren 1993 s. 83).

Hägnader av sten eller trä kan också sägas vara en 
indikation på samverkan och organisation inom och 
mellan bosättningarna och deras ägoområden. De talar 
också för en stabilitet för bosättningar, odling och bo
skapsskötsel. Ytterligare ett tecken på mer stabila och 
permanenta drag är att lämningar av förhistoriska, 
kraftigt gödslade åkrar har påträffats. Lämningarna ut
görs av tunna påförda (kultur)lager på lermarker i nära 
anslutning till bosättningslägen från äldre järnålder. 
Lagren innehöll kolstänk och små avrundade fragment 
av bränd lera och keramik, vilket tyder på att de har ett 
förhistoriskt ursprung och att gödslet delvis har bestått 
av hushållsavfall (Eriksson 1997 s. 39f.; Eriksson & 
Anund 1998 s. 263).

Makrofossil som indikationer på 
gödsling i Mälarområdet
Vid makrofossilanalyser av material från undersökta 
bosättningar har förkolnade fröer av såväl skalkorn 
som ogräset svinmålla påträffats på flera platser (tab. 1).

Sammantaget tyder detta på att introduktionen av 
skalkorn och spridningen av svinmålla och därmed 
bruk av gödsling förekom från mellersta bronsålder. Få

talet indikationer från yngre bronsålder bör inte ses som 
en avspegling av att gödslingen infördes långsamt. Sna
rare kan det vara en avspegling av fåtalet undersökta 
bosättningar från detta skede.

Spår av ställning i husen
En annan indikation på gödsling är ställning av boskap 
i fähus. På grund av bevaringsförhållandena är tydliga 
spår av båsindelning ovanliga i Mälarområdet. Istället 
har man varit hänvisad till andra indikationer på en in
delning av husen i rum med olika funktion.

Ett sådant tecken är stora variationer i husens spann
längd. Exempel på detta finns från och med yngre 
bronsålder. Till dessa hör hus B vid Lunda i Badelunda 
och ett hus vid Malma i Bondkyrko socken (fig. 4). Båda 
har dateringar till övergången mellan yngre bronsålder 
och förromersk järnålder (Holm et al 1994 s. 34ff.; 
Åstrand 1996 s. 21 ff.).

En annan hustyp från slutet av yngre bronsålder och 
äldre förromersk järnålder kännetecknades av att husen 
genomgående hade relativt korta spann som inte direkt 
antyder någon rumsindelning. Husen var dessutom rela
tivt korta, omkring 15 m långa. I några hus med detta 
utförande, bland annat hus IV vid Tibble i Litslena (fig. 
5) och hus F vid Lunda i Badelunda, har härden varit 
placerad i ena halvan av huset (Andersson et al 1994 s. 
226; Holm et al 1994 s. 82f.). Möjligen skulle place
ringen av härden kunna antyda att husen varit indelade 
i flera rum, såväl bostad som exempelvis fähus, utan att 
det var synligt i den takbärande konstruktionen. Husens 
ringa längd är inte heller något skäl mot en sådan tolk
ning, eftersom de längdmässigt har motsvarigheter i 
samtidiga danska hus med spår av både bostads- och 
fähusdel (Göthberg 1995 s. 89f.). Ytterligare en indika
tion i denna riktning är att en fosfatkartering av hus IV 
i Tibble har tolkats som att det varit ett kombinerat 
bostads- och fähus (Andersson et al 1994 s. 226).

Förändringar av bosättningar, 
agrarsystem och samhället
Bosättningarnas grad av rörlighet eller stabilitet kan sä
gas vara en indirekt avspegling av de agrara systemen.
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Lokal Datering Frö Källa
Vrå, Knivsta sn, Up MB SK (Gustafsson 1998b s. 42ff.).
Tibble, Litslena sn, Up YB, RJ SM (Andersson et al 1994 s. 338).
Malma, Bondkyrka sn, Up YB-ÄFRJ SM (Åstrand 1996 s. 33).
Bålsta, Ytter grans sn, Up ÄFRJ SM (Franzén et al 1996 s. 188).
Lunda, Badelunda sn, Vsm ÄFRJ-RJ SM (Holm et al 1994 s. 94).
Graneberg, Litslena sn, Up YFRJ SK+SM (Eriksson & Lang 1998 s. 108).
Årby, Lena sn, Up YFRJ-ÄRJ SK+SM (Engelmark 1998 s. 70).
Nyckelby, Övergrans sn, Up FRJ SM (Eriksson &C Anund 1998 s. 291 f.).
Skälby, Lundby sn, Vsm FRJ-RJ SK (Eriksson 1997 s. 36 o. där anf. litt.).

Tabell 1. Förekomst av skalkorn (SK) och svinmålla (SM) på boplatser i Uppland och Västmanland från bronsålder och äldre 
järnålder.

Fig. 4. Hus med stora skillnader i spannlängd som indi- 
kerar en indelning i flera rum. Hus B vid Lunda i Bade- 
lunda socken, Västmanland. (Efter Holm et al 1994, pl. 2).

Fig. 5. Hus med små skillnader i spannlängd. Placeringen 
av härden i husets ena ände antyder en indelning av huset 
i såväl bostad som ett möjligt stall/fähus. Hus IV vid 
Tibble i Litslena socken i Uppland.
(Efter Andersson et al 1994, fig. 144).

10 m
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De kompletterar därmed de typer av fornlämningar som 
har ett direkt samband med agrara verksamheter, till 
exempel stensträngar och röjningsrösen.

Makrofossiler av odlade växter och ogräs som är be
roende av gödsling samt indikationer på ställning i hu
sens konstruktion förekommer i Mälarområdet från och 
med mellersta eller yngre bronsålder. Därmed kan 
denna process ha varit mer eller mindre likartad som 
och samtidig med utvecklingen i Sydskandinavien (se 
Widgren 1997 s. 22ff.).

Däremot saknas fysiska spår av åkersystem i Mälar
området från yngre bronsålder och förromersk järn
ålder. Bosättningarnas belägenhet på slättmark innebär 
att odlingssystemen ytmässigt kan ha varit omfattande 
och ger begränsningar av var förebilder kan sökas. En 
möjlig analogi är de samtidiga stora extensivt odlade 
åkersystemen på Gotland. Bebyggelsens rörlighet kan 
möjligen också vara en indikation på extensivt odlade 
åkersystem. I andra delar av Uppland, exempelvis den 
östra delen där landskapet har en mer bruten och kupe
rad karaktär, kan de extensiva odlingssystemen mer ha 
präglats av röjningsrösen. Även i sådana områden 
skulle den extensiva prägeln kunna vara förenlig med 
att bosättningarna var rörliga.

Ytterligare ett skäl till bebyggelsens rörlighet kan ha 
varit att det samlade avfallet på de övergivna bebyggel
seplatserna innebar en gödning av marken, som kunde 
komplettera den direkta gödslingen av åkermarken. 
Denna tolkning har föreslagits för Tibble i Litslena och 
Bålsta i Yttergrans socken under förromersk järnålder 
(Andersson et al 1994 s. 456; Franzén et al 1996 s. 117ff.). 
Gödslingen av de extensivt odlade åkersystemen kan 
därigenom kortfattat karaktäriseras som såväl direkt 
genom aktiv gödsling som indirekt genom bete, träda 
och uppodling av bebyggelselägen.

Stensträngssystemen representerar introduktionen av 
mer permanenta hägnadssystem och åtskiljande av den 
intensivt odlade åkermarken och slåttermark från betes
marken. Gödslingen var direkt och eftersom ytorna var 
relativt små tillfördes relativt sett betydligt större mäng
der gödsel per yta än tidigare. På sikt kan det också ha 
lett till att marken blev mer näringsrik på de bättre jor
darna.

Bosättningarnas ökande tendens till en mer stationär 
placering under romersk järnålder och folkvandringstid

bör vara en naturlig följd av fastlåsningen av perma
nent utnyttjad åker- och betesmark. Under förutsättning 
att det fanns ett kronologiskt samband mellan de mer 
stationära bosättningarna och permanenta, intensivt od
lade åkrar skulle dateringarna av boplatserna eventuellt 
indirekt kunna datera spridningen av detta odlings- 
system. Den kronologiska fördelningen från slutet av 
förromersk järnålder till folkvandringstid skulle möjli
gen kunna avspegla en långsam introduktion. Å andra 
sidan är det sannolikt att fler faktorer måste tas med i 
beräkningen, däribland förslagsvis sociala och/eller 
ekonomiska.

Den mer fasta organisationen av åker- och betes
mark var också en förutsättning för att en enskild dispo
sitionsrätt och äganderätt av mark skulle kunna upp
träda. Förändringarna av bosättningarna och den 
agrara organisationen är exempel på några av de för
ändringar som inträffade under sen förromersk järn
ålder och romersk järnålder. Andra exempel på föränd
ringar är gravskicket där skelettgravar åter började fö
rekomma och artefakter där exotiska och prestigefyllda 
föremål blev vanligare tillsammans med nya vapen
typer som tvåeggade svärd. Dessa förändringar upp
trädde på flera plan och kan troligen ses som en anty
dan om en indirekt påverkan från romarriket. De kan 
också tolkas som en omvandling till ett mer skiktat 
samhälle där en elit styrde hövdingadömen eller små- 
riken av varierande stabilitet. Denna skiktning var ett 
av flera uttryck för en ökad stabilitet som var karaktä
ristiskt för utvecklingen i det västgermanska området 
under den senare delen av äldre järnålder, till skillnad 
mot den mer mobila prägeln i det östgermanska områ
det (Andersson & Herschend 1997 s. 117ff.).

De omfattande systemen av stensträngar och hus
grunder från samma tidsskede på Gotland, Öland och 
Östergötland har tolkats som spår av en expansion av 
de agrara näringarna. De har tolkats ha utgjort central
områden i hövdingadömen eller småriken grundade på 
utbyte av prestigegåvor (se Widgren 1997 s. 52ff.). En 
jämförelse med situationen under den äldsta delen av 
äldre järnålder är dock svår eftersom omfattningen av 
odling och bosättningar i dessa områden under detta 
skede är väsentligt mindre kända.

En motsvarande tolkning av situationen i norra 
Mälarområdet ter sig lockande mot bakgrund av indi
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kationerna på centrumbildningar som rika och monu
mentala gravar från skilda delar av järnålder utgör. 
Bosättningstätheten förefaller också ha varit relativt hög 
mot slutet av äldre järnålder i de centrala jordbruks
bygderna, även om en kvantifiering inte är helt pro
blemfri ur källkritisk synpunkt. Samma problem gäller 
även den svaga tendens till expansion av bosättningarna 
under äldre järnålder som kan skönjas.

Summary
Excavations of settlements from the Early Iron Age in 
central and southwest Uppland and Västmanland have 
shown tendencies to chronological differences in settle
ments stability. During the Late Bronze Age and the Pre- 
Roman Iron Age the settlements seem to have been 
moved short distances relatively frequently, but became 
more permanent during the Roman Iron Age and the 
Migration Period.

The general agrarian situation in Eastern Sweden 
during these periods shows a development from large, 
extensively tilled fields to smaller, more intensively 
tilled fields. These were separated from the pastures by 
enclosures made from stone or wood.

Macrofossils of seeds and weeds indicate the intro
duction of active fertilization of the fields during the 
Late Bronze Age and the Pre-Roman Iron Age. Other in
dications of fertilization are stabling of cattle. The ferti
lization could have been direct, through the spreading 
manure, or indirect, through grazing by cattle, fallow
ing the lands for long periods and tilling deserted settle
ment sites. The fertilization during the Roman Iron Age 
was probably direct and intensive.

The frequent movements of the settlements during 
the early part of the period could be connected to the 
extensively used field systems, as the tilled areas 
changed location frequently. The more stationary settle
ments during the Roman Iron Age have a functional 
parallel with the more permanent field systems with 
small, intensively used tilled lands and pastures sepa
rated by enclosures.

The introduction of the permanently tilled fields was 
probably an indirect influence from the Roman Empire 
and part of the development of an hierarchical society.
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Från Saleby till Lidköping: från land till stad?
Lars Lundqvist och Magnus Stibéus

Lundqvist, L. & Stibéus, M., 1999. Från Saleby till Lidköping: från land till stad? 
(From Saleby to Lidköping: from rural life to urbanisation?) Forskaren i fält - en 
vänbok till Kristina Lamm. Stockholm.

Saleby in the province of Västergötland displays an abundance of rich finds from 
the period AD 200 - 1200. It is likely that a residence or manor was located close 
to the parish church of Saleby, at least from the Migration Period until c. 1300. 
Several indications of rich Migration Period farms and (/or) cemeteries surround 
Saleby. This pattern can be interpreted in terms of a strategy of dominating a 
landscape during the Migration Period, Saleby being the centre. A runic stone 
dated to c. AD 1000 - 1050 indicates that the inhabitants of Saleby manor had 
close connections to a wider area, pointing to a large estate owned by different 
family members. This information forms the basis for recently started studies of 
the emergence of the aristocracy and its connections to urbanisation in the Middle 
Ages (Lidköping).

Keywords: central place, manor, Migration Period, Viking Age, Iron Age, Early 
Medieval, Västergötland, urbanisation.

Lars Lundqvist och Magnus Stibéus, Riksantikvarieämbetet, Box 102 59,
SE-434 23 Kungsbacka, Sweden.

U
nder sin tid på Riksantikvarieämbetets avdel
ning för arkeologiska undersökningar (UV) ver
kade Kristina Lamm för samverkan mellan de 
olika regionkontoren. Ett sådant samarbete fokuserade 

på rika boplatser från yngre järnålder och äldre medel
tid. Ett av resultaten blev bl.a. en publikation: ”Slöinge 
och Borg. Stormansgårdar i öst och väst” (Lundqvist et 
al 1996). Studien av Slöinge och Borg inspirerade till 
fortsatt dialog och en fördjupad bearbetning av miljöer 
med spår av yngre järnålderns aristokratiska bosätt
ningar. Det regionala perspektivet visade på både likhe
ter och olikheter. Variationer i hur makten förändras

och kommer till uttryck i landskapet kan användas för 
att belysa etablerandet av en aristokrati och hur den 
rumsligt organiserar sig under olika perioder, både soci
alt och ekonomiskt och hur dessa lokaliseringsstrategier 
förändras. Maktens rumslighet studeras med syfte att 
förstå huvudgårdarnas framväxt, hur en territorialise- 
ring av landskapet sker, urbanisering m.m.

Ett lämpligt område att pröva problemställningar på 
är Västergötland. En av de mindre kända, men inte de
sto mindre intressanta miljöerna finns vid Saleby, strax 
söder om Lidköping (fig. 1) (Lundqvist 1998).
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Fig. 1. Vid Saleby finns en av många koncentrationer av va
pen, ädelmetaller; import och ryttarfynd från yngre järnålder 
(små ofyllda cirklar). På kartan framgår också läget i förhål
lande till storhögar och bosgårdarna. Karta: Lars Lundqvist.

Saleby
Strategin i studiet av bl.a. Västergötland har varit att 
inledningsvis, med ett övergripande västsvenskt perspek
tiv, finna miljöer med koncentrationer av ädelmetallföre
mål, vapenfynd och importföremål - centralplatsindika- 
tioner - från järnålder och äldre medeltid (AD 200 - 
1100) (Lundqvist 1998). Steg två har varit att välja ut 
ett antal lämpliga miljöer för fördjupad analys, paral
lellt med studier av litteratur, arkivmaterial och land
skap. Den här artikeln är en sorts lägesrapport för en av 
dessa miljöer - Saleby.

I Västergötland finns flera bygder med koncentratio
ner av centralplatsindikationer (fig. 1). Man kan på 
goda grunder anta att dessa miljöer - centralområden - 
svarar mot trakter med sociala, ekonomiska och reli
giösa centrala funktioner (Brink 1996; Lundqvist et al 
1996 o. där anf. litt.). I dessa centralområden finns dess
utom ofta ortnamn som indikerar läget för stormans- 
gårdar, befattningshavare eller kultplatser (Brink 1996; 
1998).

Saleby ligger centralt inom Varaslätten, ett lerigt 
område med hög uppodlingsgrad och med mycket små 
höj dvariationer. Genom detta flacka och öppna land
skap sträcker sig en rullstensås, Saleby åsen. Den höjer 
sig bara ett 10-tal meter över den omgivande slätten 
men utgör ändå en markant naturbildning. Längst i 
norr på denna ås, och mitt emellan Flian och Lannaån 
(biflöden till Lidan), låg (och ligger) Saleby kyrka samt 
byns gårdar.

Under medeltiden bildade Saleby med tre andra 
socknar Als härad. Häradet kom senare att uppgå i 
Skånings härad. Andra territoriella förändringar är att 
Saleby församling idag består av Lanna och Saleby 
socknar.

I och intill Saleby finns en uppsättning ortnamn som 
har en direkt parallellitet på Falbygden (Friggeråker, 
Lovene, Saleby, Slöta, Synnerål), vilket Jungner upp
märksammade i sin avhandling (Jungner 1922). Hans 
tes var att en folkvandring på 30 - 40 km skett från 
Ållebergsområdet vid Falköping till Salebytrakten (Als 
härad). Denna märkliga namndubblering har noterats 
och diskuterats av Hellberg och Brink (Brink 1997 s.
64). Jungners tolkning får anses som tidstypisk. Likhe
terna mellan de båda områdena skulle istället kunna 
spegla två kärnområden i två mycket nära besläktade 
maktcentra, centra som etablerats vid samma tidpunkt, 
under samma omständigheter och utifrån likartad ideo
logi. Respektive centrum skulle då ligga centralt i två 
av Västergötlands jordbruksbygder. Likheterna i nam
nen skulle mer gå tillbaka på strukturella likheter i 
maktutövning, snarare än folkförflyttningar (jfr Jungner 
1922; se Brink 1997 s. 64 not 4).

Centralplatsindikationer i Saleby
Saleby socken är anmärkningsvärt rikt på lösfynd som 
indikerar centralplatser (Jungner 1922; Johansson 
1969). Ett 15-tal fyndplatser för vapen och ädelmetall
föremål har registrerats och de ligger alla inom Salebys 
äldsta utsträckning, dvs. före sammanslagningen med 
Lanna (fig. 2). De flesta hittades mellan åren 1856 och 
1935, vid grustäkt eller odling. Trycket på marken har 
varit stort, och då framför allt på de torra jordarna på 
åsarna. De flesta fynden har gjorts inne i byn Saleby. På 
en ungefär 2000 meter lång sträcka, och inom den ur-
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sprungliga Saleby socken, har man registrerat allt från 
förromerska flatmarksgravar till ett 10-tal tidigmedel
tida gravmonument (sammanlagt ett drygt 40-tal olika 
fynd). De flesta indikationerna på en stormansgård finns 
emellertid från de gårdar som låg intill kyrkan. Faktum 
är att samtliga gårdar har fynd från järnålder (Präst
gården, Dummagården, Selagården, Per Rutsgården, 
Åker). Framför allt är det sen romersk järnålder och 
folkvandringstid som märks.

Utöver fynden från kyrkområdet (fig. 3) finns ytterli
gare en rad fynd (avstånd från kyrkan):

• Basebo (1 700 m): folkvandringstida vapengrav
• Rasagården (700 m): folkvandringstida vapengrav
• Rycka Skattegården (4 400 m): folkvandringstida 

guldspiralten
• Synnerål Axelsgård (1 800 m): folkvandringstida 

guldspiralten
• Åby Bengt Jonsgården (1 450 m): folkvandringstida 

guldspiralten
• Åby Björkebacken Kristinedal (2 500 m): 

folkvandringstida guldspiralten
• Åby Frälsegården (900 m): folkvandringstida 

vapengrav.

Fig. 2. De flesta centralplatsindicerande fynden från Saleby 
ligger nära kyrkan. Inom några få kilometer finns fynd av 
samma typ. De flesta fynden i och utanför byn är från sen 
romersk järnålder eller folkvandringstid.
Karta: Lars Lundqvist.

Fig. 3. Ett exempel på 
fynd från Saleby är 
dessa tre svärd och 
den spjutspets som 
hittades 1894, strax 
öster om kyrkan. 
(SHM 13369) (efter 
Jungner 1922).
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Här kan man fundera på hur den folkvandringstida 
fyndbilden ska tolkas. En möjlighet är att en stormans- 
gård i Saleby varit omgiven av gårdar, befolkade med 
personer som bar vapen och med del i den folkvand
ringstida guldcirkulationen. En annan möjlighet är att 
fynden kommer från gravsättningar, där de gravsatta 
varit knutna till en stormansgård i Saleby. Saleby 
fungerar i båda fallen som centrum för bygden med en 
uppsättning krigare knuten till sig.

Fynden från vendeltid och vikingatid är få. Litet 
märkligt är det med tanke på att vikingatiden (jämte 
folkvandringstid) annars är ganska väl företrädd i land
skapet i övrigt, åtminstone vad gäller lösfynd. Av de 
centralplatsindicerande fynden märks en guldfingerring 
från Stora Slöta (SHM 2606). Från samma trakt finns 
också en bronsnyckel (Falbygdens Museum 290).

Den sena vikingatiden representeras genom den s.k. 
Salebystenen, vars äldsta kända placering var vid kyr
kan (idag på Dagsnäs). Salebystenen restes i 1000-talets 
början av Fröjsten över sin hustru Tora. Stenen anses 
tillhöra dansk runtradition, saknar kors men typen an
ses ändå vara rest över kristna (Johansson 1969). I Norra 
Härene (6,5 km norr om Saleby) finns en runsten som 
restes över Fot, Toras farfar.

Det finns flera indikationer på att det har funnits en 
huvudgård i Saleby socken under medeltid. Den medel
tida kyrkan revs 1894, men äldre avbildningar visar att 
den haft ett romanskt västtorn (Jungner 1922; Svärd
ström 1970 s. 383). Förekomsten av västtorn har i forsk
ningen tillmätts stor betydelse när man diskuterat en
skilda initiativ bakom kyrkobyggandet (Claesson 1989 
s. 74). En av Sveriges märkligaste kyrkklockor finns 
dessutom i Saleby. Runinskriften på klockan innehåller 
bl.a. klockans tillkomstår (1228) och en välönskan till 
Dionysius. Klockan är Sveriges äldsta självdaterande 
kyrkklocka och den äldsta kända klockinskriften på an
nat språk än latin (Svärdström 1970 s. 385ff.).

I Saleby finns tiotalet mer eller mindre fragmen- 
terade gravmonument, s.k. stavkorshällar och lilje- 
stenar. Monumentens tillkomsttid har diskuterats, men 
de brukar ! regel dateras till äldre medeltid. Saleby är 
en av de orter med flest gravvårdar av denna typ. På en 
av liljestenarna finns en inskrift som visar att den är 
rest över Kallo, möjligen en latinisering av Kalli. Res
ten av texten är tyvärr vittrad, men fortsättningen inne

håller bl.a. ett ord som kan tolkas som förledet till ort
namnet Synnerål (Svärdström 1958 s. 118). Synnerål, 
som ligger drygt en kilometer sydväst om kyrkan, finns 
omnämnt 1357 (29/11 RAP or).

Väpnaren Nils Jönsson (Tjurhuvud), som var härads
hövding i Als härad, omtalas ha haft sin sätesgård i Aby 
kring 1420 (Lundahl 1961 s. 39).

Jordeböckerna från år 1564 kan ge en antydan om 
de medeltida ägoförhållandena i Saleby. Påfallande stor 
andel kyrkligt jordägande finns i socknen i mitten av 
1500-talet. Kyrkan ägde gårdar i kyrkbyn Saleby, Frig- 
geråker, Slöta, Synnerål. Särskilt Saleby och Slöta do
mineras av kyrkojord. År 1540 upprättades en jorde- 
bok över Skara stifts domkyrkas, biskops, kanikers, 
prästers och sockenkyrkors gods. Jordeboken omnämner 
bl.a. landbor i Saleby. Man skulle kunna tänka sig att 
gårdar i Saleby donerats till kyrkan i något eller några 
skeden, dvs. att gårdar brutits loss från ett godskomplex. 
En annan möjlighet är naturligtvis att kyrkan bedrivit 
en egen aktiv godsförvärvspolitik.

De arkeologiska fynden och Salebys speciella belä
genhet lyfter fram denna miljö som ett centralplatskom- 
plex. Till detta kan fogas en rad ortnamn och andra ele
ment som gör att Saleby skiljer ut sig. Främst är det 
Saleby-namnet självt som anses syfta på en byggnad 
med stor social och religiös betydelse (Herschend 1993; 
Brink 1996). Den förhistoriska termen för hall var ”sal” 
som utgjort särskilda byggnader, nära associerade till 
den germanska aristokratin (Brink 1996 s. 255ff.).

Men Saleby är inte det enda namnet som avviker. En 
kilometer väster om Saleby kyrka ligger Friggeräker, ett 
ortnamn som räknas till de teofora (se bl.a. Jungner 
1922). Strax sydöst om kyrkan i Saleby finns en gård 
som heter Åker som eventuellt ska räknas till denna 
grupp av ortnamn. Även namnet på det medeltida Als 
härad anses syfta på en helgedom (Jungner 1922).

De arkeologiska utgrävningar är få. Förutom en 
gravgrävning på 1930-talet (Åby) gjordes år 1986 en 
mindre undersökning ett par hundra meter norr om kyr
kan. 14C-dateringarna från den här undersökningen ger 
en spridning från BC 200 - AD 1400, med en svagt 
markerad tyngdpunkt i yngre järnålder - tidig medeltid 
(AD 500 — 1000, kalibrerad ålder). Vid undersökningen, 
som omfattade drygt 200 m2, påträffades några kokgro
par, stolphål och ett kulturlager. Det senare, som var re
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jäit skadat, innehöll bl.a. förhållandevis mycket obränt 
djurbensmaterial, keramik, slagg, en järnkniv och två 
sländtrissor (rapportmaterial på Västergötlands mu
seum, Skara).

Fältarbeten i Saleby
Studiet av landskapet kring Saleby inleddes med en ge
nerell genomgång av lösfynd och kartstudier, där de se
nare omfattade både gamla och nya kartor (topografi, 
äldre lantmäterikartor, geologiska kartblad m.m.). Efter 
att arbetet presenterats för Salebyborna inleddes fält
arbeten våren 1998 med inventeringar. Syftet var dels 
att lära känna landskapet, dels att kontrollera indikatio
ner på bebyggelse från järnålder och äldre medeltid. Ur
valet av platser baserades på: 1) uppgifter om fynd, 
främst lösfynd och gravfynd, 2) topografi, 3) om mar
ken var möjlig att besiktiga. Endast höstplöjda åkrar 
besiktigades och trots att förhållandena inte var de allra 
bästa fann vi förhistoriska boplatslämningar inom samt
liga fyra utvalda områden (Stibéus & Lundqvist ms). 
Två lokaler gav bara stenåldersfynd (flinta), medan två 
andra (Holma intill Saleby kyrka samt Åby Frälse- 
gården) uppvisade spår av järnåldersbebyggelse.

Stormansgårdar från järnålder och tidig medeltid är 
rika på metaller, både ädla och icke ädla. Därför ge
nomfördes en undersökning med metalldetektorer. Syftet 
med metallavsökningen i september 1998 var att av
söka oskadade (ej täktade eller bebyggda) marker i an
slutning till kyrkan. En avsökning av åkermark med 
järnåldersfynd hade planerats, men kunde inte genom
föras på grund av sen skörd. I stället ägnades uppmärk
samheten på trädgårdarna vid kyrkan (fig. 4).

Förvånande nog var utbytet tämligen litet. Endast en 
senromersk eller folkvandringstida bronsfibula samt 
mynt från senmedeltid och framåt togs tillvara. Vid be
siktningen påträffades dessutom en sländtrissa av lera 
från yngre järnålder.

En mindre provgrävning gjordes under september 
1998 mot bakgrund av ovanstående excerpering och 
fältarbeten. Provgrävningarna hade två primära syften: 
dels att få en uppfattning om bevarandegraden av kul
turlager och konstruktioner på några enstaka punkter i 
kyrkbyn, dels att om möjligt lokalisera lämningar från 
järnålder - medeltid.

Provgroparna förlädes till tre områden: trädgårds- 
mark omedelbart väster (Holmas gårdstomt) och sydost 
om kyrkogården, samt tillgänglig åkermark c. 150 m 
sydväst om kyrkogården (Holma) (fig. 4). På det första 
området påträffades ett kulturlager med en nord-sydlig 
utbredning på åtminstone 70 m och 20 m västerut från 
kyrkogårdsmuren. Lagret, som var upp till 0,3 m kraf
tigt, innehöll rikligt med kol och skörbrända stenar. I 
lagret påträffades boplatsmaterial från yngre järnålder 
- tidig medeltid, som t.ex. keramik, bryne, överliggare 
till maisten och djurben. Kulturlagret täcktes av påförda 
massor som var mellan 0,5-1,5 m tjocka. Massorna 
innehöll rikligt med obrända människoben, men också 
fynd från medeltid och yngre järnålder. Bl.a. påträffa
des en sländtrissa. I det här lagret hittades likaså ovan 
nämnda fibula. Det ligger nära till hands att anta att 
massorna fyllts på från kyrkogården. Förutom kristna 
gravar har även förhistoriskt gravmaterial (och boplats
material) dumpats på andra sidan kyrkogårdsmuren. 
Kanske var det i samband med uppförandet av nuva
rande kyrkan som detta skedde.

I det andra området med provgropar, sydost om kyr
kogården, fanns ett halvmetertj ockt sentida lager som 
kunde följas ner till steril markyta. På platsen hade 
Salebys gamla skola stått, vilket förklarar markin
greppen. En del anläggningar hittades dock i botten av 
provgroparna.

I det tredje provgrävda området, åkermarken, på
träffades eldstäder.

Det relativt begränsade utfallet av metalldetektor- 
avsökningen skulle kunna tolkas som en indikation på 
att sentida markingrepp i allt för hög grad skadat 
”Salebys tätort”. Provgrävningarna visade emellertid 
att kulturlager och anläggningar kan ligga utom räck
håll för metallsökaren. Ett annat viktigt resultat av 
provgroparna är att man kan förvänta att boplatsläm
ningarna har varierande bevarandegrad inom bykär
nan. Det är ännu för tidigt att se några funktionella 
skillnader i bosättningens organisation kring kyrkan.

Ett annat betydelsefullt resultat är att även omrörda 
och ”sentida” massor har ett viktigt informationsvärde, 
för att förstå hur byn fungerat under olika tider.
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Konklusioner
I Saleby har vi i sökandet efter arkeologiska spår efter 
stormansgårdar från järnålder och tidig medeltid an
vänt oss av både arkivmaterial samt nya data från fält
arbeten. Kunskapsläget just nu pekar mot att metoden 
fungerar för att skapa hypoteser om bebyggelsens läge. 
Genom sampling kan man välja ut områden för kon
troller av förekomst eller icke förekomst av bebyggelse 
från den aktuella perioden.

Lösfynden och en tidigare gjord undersökning till
sammans med information från de inledande inven
teringarna pekar mot att Salebyåsen i sin helhet utgjort 
ett omfattande järnålderskomplex, bestående av både 
gravar och bosättning. I kanten av dagens bebyggelse 
finns spår i åkerjorden av en stor järnåldersboplats. 
Provgrävningarna visar på att kulturlager finns beva
rade ett stycke ner under dagens markyta.

Ett strukturellt intressant fenomen är att under vissa 
perioder kan man ana en större spridning av s.k. cen- 
tralplatsindikerande fynd (vapen, ädelmetall etc.). Det 
gäller i Salebyfallet folkvandringstid, där flera fynd 
gjorts skilt från Saleby, men inom en ”Salebybygd”. 
Förhållandet skulle hypotetiskt kunna tolkas som att 
man under denna period, säg tiden runt år 400, sökt 
kontrollera landskapet genom rumsligt mer spridda ma
nifestationer. Dessa mer eller mindre symboliska makt
representationer skulle kunna ha varit i form av bosätt
ningar med gravar eller bara genom gravsättningar.

Vendeltid och äldre vikingatid sviktar i lösfynds- 
materialet och det är svårt att förklara varför. Beror det 
på att centralplatsfunktionerna försvinner från Saleby 
eller är det en fråga om tillfälligheter? I sammanhanget 
kan det noteras att den ovan refererade undersökningen 
1986 just gav boplatsdateringar från den här perioden. 
Det bör dock påpekas att felmarginalen är stor i dessa 
dateringar och att endast ett fåtal dateringar föreligger.

Från sen vikingatid finns en klar representation av 
en stormansklass i form av Salebystenen. Runstenens 
anknytning till en liknande i Norra Härene låter oss 
ana en familjs tämligen omfattande jordinnehav. Möjli
gen rör det sig om stommen till de medeltida huvud
gårdarna i Norra Härenetrakten (Skofteby och Bronäs).

Runor möter vi även på en av liljestenarna från 
Saleby. Kalli från Synnerål (?) fick en sådan rest över

sig på 1200-talet (Johansson 1969). Om ortnamnet 
stämmer så har uppenbarligen inte liljestenarna/grav
monumenten en exklusiv association till sockencentrums 
invånare. Med Kalli i Synnerål får man intryck av en 
differentierad huvudgårdsbebyggelse under 1200-talet i 
Saleby. Detta är ett av de problem som kanske kan be
lysas genom fortsatta, mer fördjupade, studier av histo
riskt kartmaterial. Måhända har vi under 1200-talet en 
rumsligt likartad organisation av stödjepunkter som un
der tiden omkring år 400, med en överordnad huvud
gårdsbebyggelse vid kyrkan, med starka kopplingar till 
gårdar runt om kyrkan.

Det historiska källmaterialet visar på en huvudgård i 
Åby i början av 1400-talet. Är den här gården en del av 
ovan skissade idéer om differentierad huvudgårdsbe
byggelse eller har den sitt ursprung i sockencentrum ? En 
tredje möjlighet är att gården representerar ett nytt gods 
som etablerats under 1300-talet. De folkvandringstida 
centralplatsindikerande fynden från Åby kanske repre
senterar ett annat ”maktskede”, som inte behöver ha 
något sammanhang med en högmedeltida huvudgårds
bebyggelse. Det kan kanske vara fel att tala om bebyg
gelse- eller maktkontinuitet.

Jordeböckerna från mitten av 1500-talet visar att det 
kyrkliga jordägandet är framträdande i socknen. Det är 
möjligt att en huvudgård i en ”Salebybygd” splittrats i 
samband med donation under t.ex. 1300-talet. De cen
tralplatsindikerande lämningarna är inte lika framträ
dande i kyrkbyn Saleby under 1300-1500-talen. Är 
detta en korrekt bild eller en antikvarisk lucka? I sam
manhanget kan det noteras att just frånvaron eller 
knappheten av fynd och bebyggelselämningar från den 
här perioden är ett återkommande fenomen från flera 
bytomtsundersökningar i Halland och Västergötland. 
Bristen kan kanske sammanhänga med förändringar i 
gårdarnas funktion och struktur. De bakomliggande or
sakerna kanske skall sökas i politiska, sociala eller eko
nomiska omväxlingar i samhället. Möjligen kräver 
lämningar från den här tiden också delvis andra under
sökningsmetoder.

Utblickar norrut och framåt i tiden
Ett framträdande drag i södra Vänerbygden från slutet 
av 1200-talet och medeltiden igenom är den rika före
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komsten av huvudgårdar. Påfallande många av dessa är 
också befästa i olika grader (Stibéus 1996a s. 115ff.). 
Blickar vi norrut från Saleby kan vi se några olika mindre 
”huvudgårdsbygder”: Kållandsö - Kållands halvö, Lidan 
- Flian, Dalbosjöns östra strand och Kinneviken östra 
strand. Direktkontakten med vattnet är framträdande 
för dessa gårdar. Kyrkbyn Saleby ligger möjligen ”fel” 
under den här perioden (Aby har mer kontakt med Flian). 
Kanske är det så att byn kring kyrkan tappar fotfäste på 
1300-talet i och med att områden norrut blir mer intres
santa av olika orsaker.

Staden Lidköping, vid Lidans mynning vid Kinnevik- 
ens södra strand, ligger c. 15 km norrut från Saleby. 
Staden erhöll sina privilegier år 1446. En genomgång 
av det samtida arkivaliska källmaterialet och det hittills
varande arkeologiska materialet ger inget stöd för att 
Lidköping skall vara äldre än mitten av 1400-talet 
(Klackenberg 1982 s. 47; Stibéus 1996b s. 143ff.). Ännu 
har inga bebyggelselämningar från järnålder - tidig 
medeltid påträffats i eller vid stadsområdet, men det ar
keologiska materialet visar att platsen var en tätort vid 
tiden för privilegierna. Dykningar i Lidan och Kinne
viken har däremot gett betydligt äldre resultat.

Äldre forskning om Lidköping har argumenterat för 
en bebyggelse vid Lidans mynning på 1000 - 1200-ta- 
len, dvs. en föregångare till den senmedeltida staden. 
Man har bl.a. sett stadens etablerande som en konse
kvens av en marknadsplats vid ett viktigt vägmöte vid 
Lidan. Viktiga förutsättningar utgjordes även av järn
hanteringen i Bergslagen och fisket i Bohuslän.

Henrik Klackenberg pekar på stadens naturgeografi
ska förutsättningar. Han menar att platsen för stads- 
området varit mindre attraktivt för en agrar bosättning 
med tanke på att området varit utsatt för väder och 
vind. I ett vidare perspektiv ser han Lidköpings upp
komst under 1400-talets första hälft och mitt samt sta
dens snabba tillväxt som ett resultat av handeln mellan 
ett agrart överskotts- och ett agrart underskottsområde. 
Det förra utgjordes av Lidans vattensystem, Kållands 
och Kinne härader och Dalsland. Det senare utgjordes 
av Bergslagen - Värmland, som tillhandahöll bergs- 
och skogsprodukter. Via Gamla och Nya Lödöse öppna
des en exportmarknad mot Västeuropa. Klackenberg 
menar att orsaken till stadens etablering var ett led i 
kronans omsorg om bergshanteringen (Klackenberg

1982 s. 48). Han varken förkastar eller godtar huruvida 
det ursprungliga stadsområdet varit en marknadsplats.

Lidköpings uppdykande i källmaterialen väcker flera 
frågor. Etableras staden på jungfrulig mark, dvs. saknas 
verkligen äldre bebyggelse på platsen för stadsområdet? 
Är det så att vissa funktioner redan finns vid Lidans 
mynning, en bakgrund mot vilken man skall se Lid
köping som delvis organiskt framvuxen? Kan man 
tänka sig att stadsfunktionerna flyttats till Lidans myn
ning? Hur förhåller sig Lidköping till omgivande makt
intressen, som så tydligt manifesterar sig genom bl.a. 
huvudgårdarna i landskapet? Är det så att staden grun
das på 1400-talet som en reaktion mot starka lokala 
maktintressen? Genom en stad kunde kronan få likvida 
medel i form av skatter, tull och accis genom en skärpt 
kontroll över handel, sjöfart och hantverk. Eller skall 
man se Lidköping som framsprunget ur ett privat makt
intresse och att kronan ”tar” privilegierna? Jämförelser 
kan göras med en arman sen västgötastad, Bogesund 
(Ulricehamn efter 1741), som kan karakteriseras som en 
stad först på 1470-talet. Stadens tillkomst kan spåras i 
en lokal stormannaätts intressen (Klackenberg 1985 s. 
255ff.).

I Västergötland har urbaniseringen delvis en annan 
bild än andra centrala delar i landet under medeltiden. 
Västergötlands stadskarta är egentligen först etablerad 
vid mitten av 1600-talet, då städer som Göteborg, Borås, 
Alingsås och Vänersborg grundas. Både Lödöse och 
Skara tillhör de tidigare städerna i Sverige. Västergöt
land ligger däremot helt utanför 1200-talets stadsexpan- 
sion, som är så framträdande i östra Sverige - Mälar- 
området. Övriga medeltida städer etableras först under 
senmedeltid, och då är det endast Nya Lödöse som når 
en betydelse i ett riksperspektiv. Kanske är det så att ur
baniseringen i Västergötland tar en delvis annan väg 
beroende på att en framväxt varit omöjlig eller att be
hovet saknats. Det står emellertid klart att studiet av det 
vi kallar urbanisering måste ses i ett långt tidsperspek
tiv där det gäller att försöka förstå hur makt och skilda 
funktioner organiserat sig i landskapet på olika nivåer.
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Summary
The research dealing with settlements belonging to the 
Iron Age and Early Medieval (AD 200 - 1200) elite has 
recently accelerated in Sweden. One object is to try to 
reconstruct and understand strategies for the emerging 
leading groups to manifest themselves in the landscape. 
In this initial study a long-term perspective has been 
chosen, AD 200 - 1200.

The parish of Saleby is located in the province of 
Västergötland. Originally it formed part of the medi
eval Als härad. The place name A1 might denote an 
Iron Age cult site. The name Saleby could be connected 
with the sal (oe. Sael), the king's hall. The central part 
of the province displays an abundance of rich finds from 
the period in question. These artefacts consist mainly of 
stray finds, and the material used here are objects of 
precious metals, weapon, imports and also large monu
ments such as burrows, manors, rune stones etc. These 
finds or places are used as indications for the presence 
of an elite, and can be labelled as indications of central 
places (CPI).

The Saleby parish displays a concentration of CPI. 
Most of them have been found within the Saleby hamlet 
and close to the church (originally 12th century). The 
spatial distribution can tentatively indicate the spot for 
a residence or manor, probably adjacent to the church. 
The CPI are dated to c. AD 300 - c. 1300. Several indi
cations of rich Migration Period farms and/or cemeter
ies surround Saleby. This pattern can be interpreted in 
terms of a strategy of dominating a landscape during 
the Migration Period, Saleby being the centre. A runic 
stone from c. AD 1000 - 1050 indicates that the inhabit
ants of Saleby manor had close connections to a wider 
area, which can be interpreted as Saleby being part of a 
group of large estates, owned by closely related fami
lies. In the 13th century there are some faint indications 
of a hierarchy between manors within the parish.

In order to locate and delimit a tentative Iron Age 
and Early Medieval manor, excavations have been con
ducted. So far, a very limited area has been studied. De
spite the small areas investigated, it has been possible to 
show that cultural layers and features are preserved 
within the intensively used area. The very limited find 
material does not differ from what can be expected from

a normal, agrarian unit. Further excavations might be 
more elucidating.

After c. 1300 Saleby seems to lose some of its impor
tance. After this period, written sources claim that the 
most important manors are located further to the north. 
In the 15th century the town of Lidköping is founded and 
forms a base for influence and control in the area. Con
trary to early centres, which were located within the 
main agricultural areas, the town was located at the 
Lake Vänern.
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U
nder de senare årtiondena har flera verkstäder 
för brons- och silvergjutning påträffats i Mel
lansverige. Helgö och Birka är de största av 
dessa, Bäckby vid Västerås, Barva i Södermanland och 

Valsta i Norrsunda i Uppland några av de mindre. Sär
skilt Helgö och Birka innehåller stora mängder avfall 
från produktionen. Då de är från olika delar av järnål
dern är det intressant att studera vilka likheter och skill
nader, som kan finnas mellan dem.

Helgö
Grävningarna på Helgö antydde redan från början att 
det fanns någon form av bronsgjutarverkstad i anslut
ning till detta omfattande fornlämningskomplex. Till en 
början rörde det sig om enstaka gjutforms- och degel- 
fragment (Holmqvist et al 1961 s. 222ff.; Holmqvist & 
Arrhenius 1964 s. 212ff.). Detta material var koncentre
rat till en av terrasserna i husgrupp 2 (Holmqvist 1972a 
s. 15; Holmqvist et al 1972 s. 3Off.).

Först genom utgrävningarna på den östra husgruppen 
(husgrupp 3), som påbörjades år 1966, kom det riktigt 
stora fyndet av gjutformar och deglar (Holmqvist 1972a

s. 17ff.). Det var koncentrerat till en större avfallshög 
nedanför den slänt, där husgrundsterrasserna visade rik
liga spår av verkstadsaktiviteter. Bearbetningen av detta 
material påbörjades genom volymerna Excavations at 
Helgö IV och V (Holmqvist et al 1972; Lamm et al 
1978), där Kristina Lamm, Jutta Waller och Agneta 
Lundström tillsammans med projektledaren Wilhelm 
Holmqvist lade fram sina preliminära studier av verk- 
stadsfynden. En fullständig bearbetning av verkstäderna 
och deras produktion har emellertid endast delvis ge
nomförts, och den tekniskt experimentella delen med 
gjuteriförsök etc. är endast delvis publicerad (Lamm 
1977).

Bronsgj utarverkstäderna på Helgö kan dateras 
främst till folkvandringstid med fortsättning in i vendel
tiden. Reliefspännen, agraffknappar och bronsnålar var 
några av de viktigaste produkterna från verkstaden, 
men en rad andra samtida föremålsformer har också 
gjutits där. Gjutformarna uppvisar en rad detaljer, som 
ger en uppfattning om den använda tekniken vid fram
ställningen av dessa (t.ex. Lamm 1972 s. 98-131; 1977 
s. 103ff.). De ger även en insikt i förhållandet att 
många föremålsvarianter endast i undantagsfall förelig
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ger i verkliga fynd runt om i Skandinavien (Holmqvist 
1972b s. 258).

Andra föremålsformer som deglar, avdrivnings- 
plattoi; blåstermunstycken och slagger visar den tek
niska kvalitén och omfattningen av metallhantverket i 
verkstaden (Lamm 1977 s. 99ff.). Den stora material
mängden var dessutom för sin tid unik och kommer att 
kräva många ytterligare bearbetningsinsatser innan vi 
fullt ut kan förstå de använda processerna. Fyndet av 
Helgös verkstäder kommer alltid att förbli en milstolpe 
för förståelsen både av järnålderns gjuteritekniska stan
dard och av spridningen av produkterna över vid
sträckta områden i det skandinaviska omlandet.

Helgöverkstaden var när den påträffades det enda 
kända större bronsgjutarfyndet från Nordeuropas yngre 
järnålder vid sidan av en del fynd från 1930-talets 
grävningar i Hedeby (Jankuhn 1986 s. 195). Sedan 
1980 har emellertid flera metallverkstäder från den se
nare delen av järnåldern kunnat påvisas genom nya 
utgrävningar. Coppergategrävningen i York har sålunda 
givit ett intressant material från flera verkstäder, av 
vilka en främst har arbetat med silver (t.ex. Bayley 
1992 s. 802). Det rör sig kanske om myntmästarens 
verkstad eftersom man även fann myntstampar bland 
föremålen.

Birka
De många utgrävningarna i Ribe har också givit ett rikt 
material, främst rester från en produktion av ovalspän
nen av Berdaltyp, likarmade spännen och en mängd an
dra former (Brinch Madsen 1984; Jensen 1991 s. 30-35; 
Feveile 1994). Härtill kom så vid utgrävningen 1990- 
1995 fyndet av en bronsgjutarverkstad i Birka.

Bland Hjalmar Stolpes fynd från Birkas Svarta jord 
finns ett litet material av delvis annat slag än på Helgö, 
dels processavfall, dels verktyg och ett antal stenformar, 
vilka visade att metallgjutning har pågått också där. 
Gjutformar av lera var däremot sällsynta. Endast några 
få sådana påträffades, ofta i annat sammanhang som i 
gravarna. Birkafynden kom att ligga till grund för en 
äldre diskussion om gjutteknik, inte minst för Andreas 
Oldebergs arbeten (t.ex. 1966 s. 79-90).

Den begränsade utgrävningen i Birka 1969-1971 
(Ambrosiani et al 1973) visade dock att gjutformar av

lera också hade använts där även om endast några få 
bitar påträffades vid detta tillfälle. De drygt 30 frag
menten var delvis svårtolkade, men visar på en produk
tion av både ovalspännen, likarmade spännen, runda 
hängen och kanske nålar (Arrhenius 1973a s. 99-111).

Under Birkagrävningens andra år 1991 vidgade vi 
1990 års schakt avsevärt. Vi stötte då på stora ytor, där 
Hjalmar Stolpe tidigare hade grävt. Fyllningsjorden i 
dessa schakt karakteriserades framför allt av stora 
mängder gjutformsfragment av lera. Redan 1991 hitta
des flera hundra bitar. Det gick tidigt att identifiera en 
rad vikingatida smycketyper, som hade framställts i for
marna.

Under de följande åren kunde vi närmare studera ut
vecklingen av en bronsgjutarverkstad, som hade fung
erat genom åtminstone fyra stratigrafiska faser, vilka 
dateras till perioden sent 700-tal - mitten av 800-talet. 
Sammanlagt påträffades c. 25 000 gjutformsfragment, 
c. 8 800 degelfragment och mängder av annat verk- 
stadsanknutet material.

Bearbetningen av produktionen i denna verkstad på
går för närvarande, men samtliga bearbetade grupper 
visar samma sak, nämligen att fragmenten inte kan 
sammanfogas till hela formar, och att man endast i un
dantagsfall med säkerhet kan påstå att fler än tre-fyra 
fragment hör till samma form. Snarare kan man med 
hjälp av formelementens variation med säkerhet påvisa 
att högst ett fåtal fragment kan höra till respektive 
form. Mängden fragment visar därför på en mycket 
större produktion av en föremålstyp än vad en bedöm
ning av materialets totalvikt delad med formens beräk
nade genomsnittsvikt skulle ge.

Relationen mellan antal formar och antal bevarade 
exemplar är också viktig. Valstaspännen och likarmade 
spännen av B-varianten av P58, bronsnycklar, samt 
olika ovalspännetyper är goda exempel härpå.

Av Valstaspännen känner man nu sammanlagt tolv 
exemplar i brons, fördelade på två grupper; samt tre 
kors med samma formelement men i miniatyr. Form
fragmenten motsvarar omkring ett fyrtiotal, troligen 
fler, gjutformar för Valstaspännen och ett mindre antal 
för bronskorsen. Bland bronserna kan minst ett par vari
anter urskiljas med sfärisk respektive konisk mittknopp 
på armarna. Båda varianterna är representerade i form
materialet, men den i brons sällsyntare och yngre vari-
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anten med konisk mittknopp överväger starkt. Det Val- 
staspänne, som påträffades i grav 49 på gravfält 118 på 
Helgö (Sander 1977 s. 58), tillhör den äldre varianten 
och är troligen tillverkad i Birka.

Vikingatidens smycketyper brukar i regel betecknas 
med figurnumren i Jan Petersens Vikingetidens smykker 
(1928). Den vanligast förekommande typen av likar- 
made spännen, P58, är spridd över hela det skandina
viska området (Petersen 1928 s. 76ff.). Gunbritt Aagård 
har i sitt avsnitt i Birka II sökt gruppera de likarmade 
spännena och har till P58, även kallad Ljønestypen, 
lagt en fåtalig grupp lika stora spännen med något an
norlunda geometrisk ornering (Aagård 1984 s. 98-100). 
En variant av dessa har enkla masker i kortänden av ar
marna.

De vanligast förekommande exemplaren motsva
rande den ursprungliga P58 har därvid fått beteckningen 
A, medan den sällsyntare gruppen betecknas med B.
Före 1990-95 års grävning fanns endast sju exemplar 
av denna variantgrupp, varav fyra i Birka.

Ytterligare två bronsexemplar, med masker, är på
träffade i Birkaverkstaden, men därtill kommer c. 240 
gjutformsfragment, de flesta för en ursprunglig B-vari- 
ant. Mot detta står endast tio formfragment för A- 
varianterna. Stratigrafiskt sett ligger dessa senare än B- 
varianternas formar. Detta bekräftar delvis en miss
tanke från ett tidigare arbete att dessa spännen möjligen 
skulle kunna dateras till övergångstiden mellan vendel- 
och vikingatid (Ambrosiani 1956). Skillnaden mellan 
antalet påträffade exemplar och antalet gjutformar är 
emellertid anmärkningsvärd.

Andra föremålstyper i Birkaverkstaden visar samma 
förhållande. Större delen av de 62 bitarna av formar för 
bronsnycklar är avsedda för framställningen av en en
kel liten typ med ett ramhandtag, i regel spetsovalt, 
men i några fall med tydliga ”hörn” på den bredaste 
delen. Nycklar av denna typ är mycket sällsynta i det 
svenska fyndmaterialet. Ett misslyckat exemplar finns i 
Birkaverkstaden som skrot. Formar till sammanlagt 
minst tolv exemplar av dessa båda närstående typer kan 
identifieras.

Formar för ovalspännetypen P27 är den vanligast fö
reträdda i Birkaverkstaden med över 700 bitar. En dryg 
tiondel av det stora antalet formfragment är avsedda för 
B-varianten med ett reliefkors i svickelfälten (Jansson

1985 s. 38ff.). Bitarna representerar minst 18 exemplar, 
troligen flera, men endast ett par bronsexemplar är 
kända. De kommer från grav 515 i Birka. Motsvarande 
relationer mellan antalet formar och de funna brons
exemplaren gäller också för huvudvarianten P27A.

Det ojämna förhållandet mellan antalet bevarade ex
emplar och minsta antalet formar i bronsgjutarverk- 
staden ser ut att gälla för många fler föremålstyper än 
de ovan uppräknade. Bearbetningen befinner sig emel
lertid ännu på ett förberedande stadium och resultatet 
kan ändras så att en ännu större snedfördelning kommer 
att framträda allt eftersom hela massan av gjutforms
fragment blir genomgångna.

Gjutformarna
Anmärkningsvärt är också att i regel är endast en bråk
del av formen bevarad. Detta ökar möjligheten för att 
en mycket stor del av formfragmenten har krossats eller 
på annat sätt förintats så att vi inte kan identifiera vad 
som har gjutits i formen. Härigenom ökar också risken 
för att ett stort antal formar kan ha förstörts utan att 
några spår finns kvar.

Detta fenomen är gemensamt för både Birka och 
Helgö. Birgit Arrhenius har diskuterat möjligheten att 
många gjutningar har misslyckats och att antalet gjut
formar därför är större än antalet slutliga produkter 
(Arrhenius 1973b s. 31). Lamm och Lundström (1976 s. 
20f.) har närmare diskuterat denna fråga och menar att 
den är irrelevant för tolkningen av mängden formar. 
Misslyckade gjutningar har med säkerhet inträffat vid 
vissa tillfällen, men frågan är i hur hög grad detta på
verkar vår uppfattning om produktionens omfattning.

Ett annat förhållande torde i stället, som Lamm och 
Lundström också har påpekat (1976 s. 20), i högre grad 
påverka relationen mellan antalet formar och de beva
rade bronserna. Endast en ytterst begränsad del av hela 
fornlämningsbeståndet i avsättningsområdet är under
sökt och de bevarade bronserna kommer därför från en
dast några procent av det ursprungliga antalet gravar. 
Återstoden bör återfinnas i det i övrigt väl bevarade 
svenska fornlämningsbeståndet.

Vidare har många exemplar kommit att smältas ned 
för att man skulle återanvända metallen i nya gjut
ningar. Att så många bronser av respektive typ har på
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träffats i relation till det bevarade minsta antalet formar 
är mer förvånansvärt.

Den vanligaste formvarianten i Helgöverkstäderna 
är en tvådelad form, som ibland, när den är avsedd för 
att gjuta i förhållande till längden smala föremål, får en 
cigarrliknande form (Lamm 1977 fig. 3b m.fl.). Denna 
formtyp har många motsvarigheter i den långt senare 
Birkaverkstaden.

Så långt gemensamma liknande resultat av under
sökningarna. På ett område skiljer sig däremot materia
len tydligt åt. Lamm (1972 s. 98, 121; 1977 fig. 3e) har 
hävdat att formarna för agraffknappar måste vara upp
byggda av smärre gj utformselement, som har samman
fogats till den färdiga formen, och att en del av dessa 
formelement skulle kunna ha återanvänts till nya for
mar.

Det är troligt att man i vissa fall måste tillverka en 
form av mindre delar när gjutprodukten har så stora 
överskärningar som agraffknapparna har. Men enligt 
min uppfattning är det mindre sannolikt att det har va
rit möjligt att återanvända någon del av formen för en 
ny gjutning. Den utsätts för en kraftig uppvärmning i 
samband med gjutningen och måste slås sönder för att 
man skulle kunna ta ut det färdiga föremålet. Endast i 
undantagsfall skulle ett helt gjutformselement ha kunnat 
tillvaratagas och infogas i en ny form.

Tekniken med av små delar uppbyggda formar kan 
däremot under inga omständigheter återfinnas i Birka- 
materialet. Här har man liksom oftast i Helgöverk
städerna konsekvent använt en tvådelad gjutform med 
över- och underform. Endast i undantagsfall har man 
använt en tredelad form, dvs. en form där överformen 
har delats i två stycken. Detta är annars en vanlig före
teelse i Ribeverkstaden, som vid ett stort antal tillfällen 
använder en tredelad form (Feveile 1994 s. 22f.). Form- 
makarens behov av att på ett enkelt sätt konstruera for
mar, där utstickande element inte hindrar färdigställan
det, har därvid fått styra tillverkningen. Problemet 
måste emellertid ha varit att en delad överform med all 
sannolikhet har lett till gjutsömmar på spännets utsida. 
Efterbearbetning och avslipning av sådana gjutsömmar 
har då varit en väsentlig arbetsuppgift i verkstaden.

En annan detalj av teknisk betydelse är att degel- 
materialet är helt olika i Helgö och Birka. De slutna 
deglarna i Helgöverkstaden (Lamm 1977 s. 99ff.) sak

nar helt motsvarighet i Birka, där de öppna höga deg
larna är helt dominerande. Däremot finns ett antal an
dra degel- och redskapstyper för metallhanteringen av 
samma typ i båda verkstäderna (se Jakobsson Holback i 
ett kommande arbete).

Internationella kontakter
Nya fyndplatser och ny kunskap om gjuteritekniken har 
alltså framkommit i stor omfattning sedan Helgös verk
städer kom i dagen på 1960-talet. Helgö var den första 
kända större verkstaden och är fortfarande den äldsta 
med sina dateringar till folkvandringstid och vendeltid. 
Det är tydligt att det bakom Helgöverkstaden ligger en 
lång utveckling och kanske ett övertagande av teknik 
från det provinsialromerska området (se t.ex. Lamm 
1977 s. 107).

Helgös verkstäder verkar emellertid bara att ha 
fungerat under folkvandringstid och äldsta vendeltid. 
Den komplicerade produktionen av reliefspännen ligger 
tidigt i denna cykel, samtidigt som de yngre formarna 
verkar förenklade och avser flackare föremål med min
dre komplicerad uppbyggnad.

I Birka är det på samma sätt. Till att börja med ar
betar man med komplicerade höga formar för att under 
slutskedet endast producera små flacka föremål. Detta 
skulle kunna tolkas som att både Helgös och Birkas 
produktionsfaser är beroende av nytillförda kunskaper. 
Dessa kan ledas tillbaka till kontakter med Rhenlandet 
respektive med Dorestad och det frisiska området.

Ribe är på sitt sätt den nordligaste utposten i detta, 
om än beläget i Danmark. Birkafynden visar i flera fall 
att förebilderna fanns att hämta i Dorestad. De yngsta 
fynden från Helgö, ej knutna till någon bronsgjutar- 
verkstad, visar på liknande kontakter, men också med 
t.ex. Ribe. Förekomsten av getingpärlor är ett exempel 
på detta (se Sander 1997 s. 73; jfr Ambrosiani & Erik
son 1994 s. 22). Sceatta-myntet från gravfält 116 (San
der 1997 s. 79f.) tillhör dock en annan typ än den, som 
av en del forskare anses vara präglad i Ribe. Detta 
mynt har sitt ursprung längre söderut i Nordsjöområdet.

Det är uppenbart att det finns en betydande fortsatt 
forskningspotential i både Helgös, Ribes och Birkas 
gjuteritekniska material. Det är att hoppas att ett fort
satt arbete med verkstäderna i Birka och Ribe och ett
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återupptagande av forskningen kring Helgö kan komma 
till stånd. Ett studium av produktionen och verk
städernas inre sociala uppbyggnad respektive deras på
verkan på respektive omland och de där påträffade 
spridda gjuterifynden är viktigt att åstadkomma. Vi 
hoppas att ett fruktbärande samarbete kan åstadkom
mas mellan de forskargrupper, som arbetar med dessa 
problem.

Summary
During the past decades, casting workshops have been 
found in different places in Sweden. The two largest are 
found at Helgö, dating to the Migration Period, and at 
Birka, dating to the Viking Age. Their technologies are 
similar, but evidence indicates that both started out with 
a skilled master, followed by people who did not fully 
manage the complex technique. It is made clear that the 
practices of these workshops originated in the Rhineland 
and in Dorestad. Further research is needed.
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The opinion among archaeologists and historians has until recently been that the 
mining areas in the northern parts of Örebro County were not permanently used 
by man before the Middle Ages. Today we have evidence from both pollen 
investigations and archaeological data showing people have lived here more or 
less permanently since at least from the centuries just before Christ. The article is 
a summary of the recent discussion around this matter.

Keywords: iron production, agriculture, semi-permanent settlement.

David Damell och Monica Damell Modin, Noraskog, Pershyttan,
SE-713 91 Nora, Sweden.

I
denna sammanställning av forskningsläget beträf
fande Örebro läns tidigaste järnhantering kommer 
endast länets norra del att behandlas, dvs. det som 
geografiskt omfattas av Noraskogs och Linde bergs

lager (fig.l).
Västra delen av Noraskog, som i stort sett omfattar 

socknarna Hällefors och Grythyttan, avvattnas västerut 
mot Vänern via Svartälvens vattensystem, medan den 
östra delen med Hjulsjö, Järnboås och Nora socknar av
vattnas österut mot Mälaren genom Rastälven - Järleån 
- Arbogaån. Likaså tillhör Linde bergslag Arbogaåns 
vattensystem genom att bland annat Sverkestaån kan 
anses som ett biflöde norrifrån till Arbogaån. Även sjön 
Råsvalen med tillhörande avvattningsområde tillhör 
Arbogaån. Att allt detta nämns här beror på att sjö- och 
älvsystemen är viktiga för förståelsen av hur dessa om
råden en gång utnyttjades. Rent allmänt kan man kon
statera att den rådande uppfattningen inom den kultur
historiska forskningen är att de här nämnda områdena 
har utgjort en fullständig ödemark ända fram till den

stora kolonisationsfasen under medeltiden. Invente
ringar och pollenanalyser av sediment från områdets 
sjöar gjorda under senare år visar emellertid att den ge
nerella uppfattningen nu måste ändras (Karlsson 1998).

Järnålder i nordväst
Låt oss börja i väster, i Svartälvens vattenområde.

I en för några år sedan publicerad doktorsavhand
ling av Heather Almquist-Jacobson (Almquist-Jacobson 
1994) redovisas på ett övertygande sätt landskaps- 
utvecklingen inom centrala Hällefors kommun utifrån 
två pollendiagram, tagna i Lilla Gloppsjön och Ljus
tjärnen. Vad som i detta sammanhang är av särskilt in
tresse är människans landskapspåverkan, redovisad dels 
på två sammanställningsdiagram (Almquist-Jacobson 
1994 s. 64, fig. 64), dels i den kommenterande texten 
(Almquist-Jacobson 1994 s. 64ff.). Redan för 5 000 år 
sedan, vid övergången mellan atlantisk och subboreal 
tid, mellanneolitisk tid i arkeologisk terminologi, syns
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Kartblankett
ÖREBRO LÄN

1 il
LJUSNARSBERG

Ą HÄLLEFORS

LINDESBERG /

1. Karta över Örebro län med i 
texten nämnda viktiga platser.

tydliga spår av betesdrift, bland annat indikerad genom 
kraftig uppgång för enbusken, det öppna betesland
skapets kännemärke. Stenåldersfynd, bland annat bo
platslämningar tycks kunna bekräfta slutsatsen om ett 
rörligt betesbruk inom området. Ännu har dock ingen 
egentlig jordbrukarboplats med bland annat förekomst 
av keramik påträffats. Att sådana boplatser skulle 
kunna finnas antyds dock av pollendiagrammens vitt
nesbörd. Samma typ av landskapsutnyttjande tycks för 
övrigt ha förekommit under hela den resterande delen 
av stenåldern (mellan- och senneolitisk tid) samt brons
åldern och den allra tidigaste delen av järnåldern fram 
till c. 200 f.Kr. då diagrammen signalerar att något nytt 
inträffat, nämligen en begynnande sädesodling vid si
dan av betesbruket. Det som antyds är med andra ord 
en fast bondeetablering med små enheter, kanske av 
fädbodkaraktär.

Tittar man på det arkeologiska materialet finner 
man också vissa spår av järnåldersbosättning i anslut
ning till de stora sjöarna Torrvarpen och Sörälgen. Spå
ren utgörs av röseliknande stensättningar i strandlägen, 
enstaka eller i gravgrupper på upp till fyra anlägg
ningar. Dessa gravars datering är ingalunda helt fast
ställd eftersom vetenskapliga undersökningar totalt sak
nas. Liknande gravtyper har dock på andra ställen kun
nat dateras till äldre järnålder, vilket det här nog är 
fråga om.

Det är också intressant att notera att en rad platser 
med s.k. lågteknisk slagg har påträffats, framför allt 
längs Sörälgens västra strand samt vid Norrälgen. Några 
nyligen genomförda 14C-dateringar på en av dessa plat
ser visar att järnframställning har ägt rum här alltifrån 
övergången mellan brons- och järnålder, c. 500 f.Kr. 
och några århundraden framåt. Det tycks alltså före

124 Forskaren i fält



ligga ett samband mellan gravarna och järnfram- 
ställningsplatserna, dvs. de bönder som slagit sig ner 
här, har förutom boskapsskötsel och jordbruk ägnat sig 
åt framställning av järn, kanske till och med isådan 
omfattning att viss export har kunnat ske. Några mer 
omfattande slutsatser bör man nog inte dra innan vissa 
vetenskapliga analyser ha gjorts av såväl gravar som 
järnframställningsplatser. Det pollenanalytiska materia
let antyder dock ett kontinuerligt nyttjande av här dis
kuterade områden i Hällefors - Grythyttan, något 
som dock inte syns helt klart i det arkeologiska materia
let. Här återstår alltså bland annat fortsatt fältarbete, 
kanske främst i form av inventeringar för att om möj
ligt avgöra om spår av kontinuitet kan föreligga även i 
de arkeologiska lämningarna (Damell 1995).

Tidiga ugnar i Hjulsjö
Öster om vattendelaren vidtar Rastälven-Järleåns vat
tensystem som via Arbogaån hamnar i Mälaren - Öster
sjön. Även här har under senare år påträffats rester av 
s.k. lågteknisk järnhantering, dvs. enkla blästor. Slag
gen på dessa fyndplatser har den karaktäristiska konsis
tensen, liknande runnen stearin. Tre dylika blästplatser 
har bland annat registrerats vid sjön Lilla Grängen i 
Hjulsjö församling. Träkol ur ett av slaggvarpen (forn- 
lämning 295) har 14C-daterats till 1055 BP + 60 (St 
14320), dvs. vikingatid. Ytterligare slaggfyndplatser har 
även noterats högre upp i detta vattensystem. Då besikt
ningar av dessa lokaler ännu inte företagits, kan för 
närvarande inget säkert sägas om deras karaktär. Det 
tycks dock röra sig om s.k. lågtekniska produktions
platser, dvs. platser av samma karaktär som de tre 
nämnda. Som antytts har den hittills enda daterade 
blasten kunnat hänföras till vikingatiden. En bekräftelse 
på att vikingatiden inneburit en expansionstid i området 
har man för övrigt även fått genom en pollenunder
sökning av bottensediment från Lilla Mosjön, belägen 
C.15 km västsydväst om Nora, dvs. drygt ett par mil sö
der om Lilla Grängen. Spår av människans landskaps- 
utnyttjande finns i varje fall från tiden kring Kristi fö
delse, men den stora kulturlandskapsexpansionen är 
tydligt hänförbar till vikingatid - tidig medeltid, då 
landskapet öppnas för betesändamål. Delvis tycks det 
ha skett med eldens hjälp, dvs. genom svedjning. Spå

ren av odling blir också mycket påtagliga under samma 
period. Naturligtvis kan även järnproduktionens ved
behov ha påverkat skogen redan i detta tidiga skede. 
Hyttdrift vid bland annat Moshyttan i Järnboås socken 
med 14C-datering till tidig medeltid skulle kunna tolkas 
som ett tecken på detta.

En märklig plats som måste nämnas i detta samman
hang är fornlämningsområdet vid mossen Påteshål i 
Järnboås socken, vilket påträffades för några år sedan. 
Platsen är belägen i skogsmark långt ifrån närmaste 
bygd. Lämningarna består av en husgrund, en enkel 
källargrund samt vällagda röjningsrösen. Kol från en 
säker lagerföljd direkt under ett av dessa rösen har I4C- 
daterats till 810 ± 50 BP, dvs. c. 1200 e.Kr. Uppenbarli
gen har denna plats haft något samband med den vi
kingatida - tidigmedeltida expansionen i området (fig. 2).

Trots att spåren av mänsklig verksamhet förbunden 
bland annat med järnhantering ännu är vaga inom 
Rastälven - Järleåns vattensystem, vågar man ändå 
anta att järnåldern från och med Kristi födelse inneburit 
ett ianspråktagande av området kanske först som ut
mark för fäboddrift och säsongsmässig järnutvinning 
och från och med vikingatid - tidig medeltid för fast bo
sättning. Spår av boplatser eller gravar från detta skede 
har dock ännu inte påträffats. Det bör dock noteras att 
sju platser med förhistoriska gravar, tillsammans 10 
stycken, har registrerats i Hjulsjö socken. Dessa gravar 
ger emellertid ett intryck av att representera den äldre 
järnåldern och skulle således kunna höra samman med 
den allra första exploateringen av Hjulsjöområdet.

Arbogaåns källområden
Något annorlunda blir förhållandet då man förflyttar 
sig ytterligare österut till Arbogaåns källområden kring 
sjön Råsvalen och trakterna norr därom. Just vid sjön 
Råsvalen finns ett egendomligt, isolerat fornlämnings- 
område, beläget i en sydsluttning nära gården Råsvals- 
lund och bara något hundratal meter från sjöstranden. 
Förutom fornlämningarna vid Råsvalslund finns inga 
kända järnålderslämningar runt den stora sjön som 
sträcker sig ända ner mot Lindesberg. Fornlämningarna 
vid Råsvalslund, RAÄ nr 101, 102, 103, 459, består av 
ett flertal husgrundsterrasser samt gravgrupper med nå
gon enstaka hög och runda stensättningar. Området är
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2. Fornlämningsom- 
rådet vid Påteshål i 
Järnboås socken, date
rat till medeltid, om
kring år 1200.
Efter karta upprättad 
av Per Sjöström, Sigge- 
bohyttan.

nyligen karterat, men några arkeologiska undersök
ningar har inte företagits (Rydén 1995). Detta till trots 
vågar man på grund av fornlämningarnas utseende 
göra följande bedömning: uppenbarligen är de registre
rade lämningarna rester efter en eller flera järnålders- 
gårdar som har haft ett mycket strategiskt läge med 
tanke på den järnproduktion som bör ha funnits i dessa 
järnrika områden. Järnåldersbosättningen vid Råsvals- 
lund är den enda i hela detta utmarksområde. En inte 
alltför vågad gissning är att man härifrån har kontrolle
rat den äldsta järnexporten, dvs. gården vid Råsvals- 
lund har en gång varit bosättningsplats för de första rik
tiga bergsmännen i detta område. Trots att inga utgräv
ningar har företagits här vågar man nog hypotetiskt be
döma platsen hänförbar till yngre järnålder (400 e.Kr. - 
1060 e.Kr.). Men var finns då de järntillgångar som kan 
anses ligga bakom etableringen vid Rås valslund? Om 
man fortsätter c. 15 km norrut från Råsvalslund utefter 
de vattendrag som mynnar i Råsvalen finner man en li
ten sjö vid namn Kölsjön. På flera ställen runt denna sjö

har omfattande slaggvarp påträffats. Slaggen är av den 
s.k. lågtekniska typen, dvs. fluten på det mycket speci
ella sätt som karaktäriserar blästslaggen. På en av 
dessa platser har Viking Wedberg företagit en begrän
sad undersökning som bland annat resulterat i en 14C- 
datering till 600 - 700-talen e.Kr., dvs. vendeltid 
(Wedberg 1986). Det är inte alls uteslutet att ett sam
band kan finnas mellan produktionsplatserna vid Köl
sjön och gården eller gårdarna vid Råsvalslund. En ar
keologisk undersökning här skulle sannolikt medföra 
flera klarlägganden av de frågor som rests.

Rör vi oss nu ytterligare ett stycke österut från Rås- 
valsområdet kommer vi till Sverkestaåns vattensystem 
och Riddarhyttan. Vid Riddarhyttan i Västmanlands län 
har Wedberg tidigare företagit arkeologiska undersök
ningar av flera järnframställningsplatser inom det s.k. 
Röda Jordenområdet. Namnet Röda Jorden har sin 
grund i att järnockra här har utfällts i marken som däri
genom har blivit rödfärgad. Denna järnrika jord håller 
en hög järnhalt och efter röstning kan materialet smäl-
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tas direkt i en järnugn. Inom området har hittills flera 
enkla blästor undersökts. Ugnarna s.k. stenramsugnar, 
har varit nedgrävda i marken samt lerfodrade på insi
dan. De har varit betydligt högre än själva stenrams- 
konstruktionen samt erhållit luft genom enkla, hand- 
drivna blåsbälgar. 14C -dateringar har visat att järnfram
ställning har pågått just här från 400-talet f.Kr. fram till 
200-talet e.Kr. Vid en av produktionsplatserna påträffa
des en holkyxa av järn, något som möjligen kan tolkas 
som att viss förädling av råvaran har skett direkt på 
platsen (Wedberg 1984).

Kring Stormossen, vid vars östra del Röda Jorden 
ligger, har hittills ett tjugotal blästor registrerats, vilket 
tyder på att järnproduktionen här har varit betydande. 
Ännu vet vi dock mycket litet om hur kontinuiteten i 
verksamheten har sett ut. Hittills har man endast belägg 
för verksamhet under äldre järnåldern men osannolikt 
är det väl inte att produktionen har fortsatt även under 
yngre järnåldern.

Ett nyupptäckt produktionsområde
Under de senaste åren har för övrigt en rad tidigare 
okända blästor påträffats även i Grimsöområdet c. 7-8 
km söder om Röda Jorden. Hittills har ett femtontal 
platser registrerats och viss provtagning för ålders- 
analys gjorts på sju av dessa av Eva Hjärthner-Holdar i 
samband med arkeologisk dokumentation av ugns- 
platserna. 14C-dateringar av kol från dessa har visat på 
ett tidsmässigt samband med verksamheten vid Röda 
Jorden med dateringar till äldre järnålder. Ännu har så
ledes inte kontinuitet genom hela järnåldern kunnat på
visas. Även Grimsöblästorna ligger i anslutning till 
mossmark och tycks ha begagnat rödj ord som råmate
rial för järnframställningen. Antalet blästor antyder 
även här stor produktionskapacitet (Hjärthner-Holdar 
1998).

Inte långt från Grimsö ligger Grimsöbodar, en plats 
där man år 1938 påträffade ett depåfynd, bestående av 
två svärd, fem spjutspetsar och två knivar, tidsmässigt 
hänförbart till folkvandringstid (Andersson 1989 s. 79). 
Ytterligare järnåldersfynd eller lämningar av gravfält 
finns inte i området med ett undantag när. Vid Grönbo 
invid Sverkestaån c. 12 km söder om Grimsö ligger en 
storhög, den s.k. Dansarekullen som är c. 30 m i diame

ter och 4—5 m hög och med avplanad topp. Högen är 
inte arkeologiskt undersökt. Den ligger märkligt isole
rad mellan järnproduktionsområdena i norr och järn- 
åldersbygden i Fellingsbrotrakten i söder. Det är inte 
otroligt att ett samband finns mellan storhögen och 
järnframställningen. Man kan ana ett mönster likt det 
för Råsvalsområdet tidigare skisserade och med en bo
sättningsplats i ett strategiskt läge varifrån kontroll 
kunde utövas över den lönsamma produktionsappara
ten. Från den här trakten finns också ett modernt pollen
diagram baserat på prover tagna ur Valsjön 5 km från 
Grimsö. Diagrammet visar att sädesodling har förekom
mit i området från tiden omkring Kristi födelse och 
framåt. Även i detta diagram kan man se en kraftig 
aktivitetsökning kring betesmarkens utnyttjande under 
vikingatid - tidig medeltid och framåt.

Slutsatser
Vad kan då denna översiktliga genomgång av järnål
dern i Nora och Linde bergslager säga oss? Först och 
främst måste myten om att denna del av Bergslagen 
skulle ha koloniserats först under medeltiden avlivas. 
Arkeologiska dateringar och resultaten av pollenunder
sökningarna visar tydligt att de aktuella områdena ta
gits i anspråk redan under äldre järnålder, kanske inte 
alltid för permanent bosättning, men i varje fall för sä
songsmässig verksamhet. Mycket tyder även på att 
järnproduktionen i vissa fall fått en sådan omfatt
ning att den blivit ekonomiskt intressant. Bosättningen 
vid Råsvalslund och storhögen vid Grönbo kan i varje 
fall vara ett tecken på detta. I båda fallen torde yngre 
järnåldern vara storhetsperioden, något som även 
pollendiagrammen visar. Tecken finns också på att mas- 
ugnstekniken tidigt har etablerats här, vilket måste 
hänga samman med en kraftig efterfrågan på järn. In
tressanta antydningar ges alltså inom båda Nora och 
Linde bergslager på att järnet från dessa trakter var ef
tertraktat. Riktigt varför det efterfrågades vet vi ännu 
inte, inte heller vilka konsumenterna ytterst var. Den lo
gistik som även måste ha utvecklats kring järnet och 
dess transport till konsumenterna är ännu outforskad. 
Som så ofta måste man alltså konstatera att svaren på 
frågorna endast kan ges efter fördjupade forskningsin
satser inom det aktuella ämnesområdet. Det finns en
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förhoppning om att denna forskning nu kan komma 
igång och att denna lilla översikt kan vara ett bidrag i 
det sammanhanget.

Summary
During the past decade pollen investigations and 
archaelogical field work in the so-called mining districts 
in the northern part of Örebro County have given us 
new knowledge about the earliest settlement history of 
the area.

So far, historians have stressed the fact that this area 
was not settled until the Middle Ages. However, ar
chaeological mappings and datings of iron producing 
sites together with results from pollen investigations of 
material from some of the lakes in this area have 
proved that the area's settlement history is much longer 
than that. Iron production began already in the interval 
between the Bronze and Iron Age, and cereal cultivation 
some hundred years later. There are also a couple of 
known graves from the time around the first decades 
AD in the area. The base for living here must also have 
been the cattle. Of course very few farmers lived here 
during this early stage, but during the later part of the 
Iron Age, the Viking Age and Early Medieval time there 
is a very strong increase of the landuse visible, espe
cially in the pollen diagrams. New iron producing tech
niques have been at least one of the reasons for people's 
wishes to settle down in the mining districts of nothern 
Örebro County.
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Askahögen. Från ättebacke - till naturbildning - till 
en av Östergötlands största gravhögar
Carin Claréus och Ragnhild Fernholm

Claréus, C. & Fernholm, R., 1999. Askahögen. Från ättebacke — till naturbildning 
- till en av Östergötlands största gravhögar. (The Aska mound. From barrow to 
natural formation to one of the largest burial mounds in Östergötland.) Forskaren 
i fält - en vänbok till Kristina Lamm. Stockholm.

The Aska mound might be regarded as one of Östergötland's largest ancient 
mounds. Several legends and traditions exist around the barrow, and for a long 
time it was considered to be a sepulchral mound. Later this was questioned and 
the mound was considered to be a natural barrow. However, trial excavations in 
1985 and 1986 however indicated that the mound was built by man, probably 
during the Vendel or Viking Period.

Keywords: The Aska mound, Östergötland, Vendel Period, Viking Period.

Carin Claréus, Länsstyrelsen i Ötergötlands län, Kulturmiljöenheten,
SE-581 86 Linköping, Sweden.
Ragnhild Fernholm, Riksantikvarieämbetet, UV Öst, Järnvägsgatan 8,
SE-582 22 Linköping, Sweden.

D
enna artikel, som tillägnas Kristina, behandlar 
en omdiskuterad hög som sent omsider blev re
gistrerad som fast fornlämning i fornminnes-

registret.

”... och det rallade och bullrade och smeden blev rädd 
och han stoppade tillbaka den hjälmprydda människo
skallen i högen ...”

Högen ligger i Aska by i Hagebyhöga socken, Aska hä
rad i Östergötland. Att bygden tidigt varit mycket rik 
vittnar karaktären på både fornlämningar och fynd.
Den s.k. Askahögen ligger strategiskt placerad i skär
ningspunkten där sex vägar tidigare möttes och mitt 
emellan tre medeltida kyrkor. I norr ligger Hagebyhöga

kyrka och i sydost ligger Fivelstads kyrka, som byggdes 
om under 1800-talet, men som har medeltida ursprung.
I väster ligger resterna av en nyupptäckt rundkyrka i 
Klosterstad, vilken grävdes fram av Rickard Hedvall 
sommaren 1997 (fig. 1).

Att platsen tidigt haft en mycket speciell roll i det 
förhistoriska samhället framgår också av de rika grav
fynd som påträffades i en åker tillhörande Aska Frälse- 
gård under 1800-talet och tidigt 1900-tal ( RAÄ 1, 2 och 
36 i Hagebyhöga socken).

Aska by anses ha haft ett speciellt ägomönster som 
skiljer sig från andra byar. Staffan Helmfrid menar att 
bybildningen är komplicerad och att de åtta gårdarna 
delar in sig i tre grupper. Han menar vidare att byns 
egalitet kan vara sen, vilket innebar att det dröjde
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Fig. 1. Översiktskarta över Östergöt
land med Askahögen markerad.

innan Aska by reglerades enligt gängse mönster (Helm- 
frid 1962 s. 181f.). Trots att byn var stor och bestod av 
åtta gårdar och dessutom låg nära Vadstena, har klos
tret inte varit jordägare här. Inte heller kronan eller 
bönderna ägde jord i byn. I början av 1600-talet ägdes 
samtliga gårdar av adeln. Gabriel Oxenstierna bytte se
nare bort två av dessa gårdar till kronan (Ridderstad 
1920 s. 49).

Bakgrund och tidigare fynd
omständigheter
Det finns många sägner och traditioner kring Askahögen.

År 1760 förrättades storskifte över Aska by. I sam
band med detta nämns Askahögen. Herr vice Lant
mätaren Johan Petter Thil skrev: ”Backe, förmodligen 
en ättebacke är väl hög och liknar en vall med fyra

uppgångar till. Uppe uti är den något inböjd och nyttjas 
till intet annat än att hava missommarstång uppå” 
(Larsson 1997 s. 25).

Enligt avritningskartan från 1762 ligger Askahögen 
på en obebyggd tomt, ett litet stycke strax norr om 
själva byn. I stället för att alla vägar leder till byn, le
der de mot högen. Idag är tre av vägarna borta, men 
kvar finns vägen söderut samt vägen mot Motala och 
vägen västerut mot Vadstena. Broocman omtalar år 
1760 i sin monografi över Östergötland en stor och 
rund ättehög i Aska by: ”Somlige hålla före, at Aska By 
fått sitt namn efter en wid Byen befintelig ganska stor 
Ättehög, på hwilken Hedningarne i sin tid brändt sina 
döda til Ask ... och är thenne store Ättehögen äfven ett 
wedermäle, at ther en betydande Man bodt” (Broocman 
1760 s. 657).

På 1860- och 1870-talet skriver C. F. Nordenskjöld i
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samband med de inventeringar han utförde i Östergöt
land : ”På den stora kulle, som synes vid Aska och 
deraf kallas Aska hög, säges ha legat ett kloster och har 
man vid gräfvning hittat lerurnor och ben; numera äro 
träd planterade ofvanpå och ikring kullen, som hör till 
de få minnesmärken, hvilka af lantmätare blifvit undan
tagna från skiftet såsom obyting” (Nordenskjöld, inven
teringar 1869-71, ATA).

Nordenskjöld skriver vidare år 1882: ”Kullen påstås 
vara uppförd af menniskohänder och bestå alltigenom 
af bullerstenar, täckta med ett lager af lera och öfverst 
matjord. — Vid på sidorna för längre tid tillbaka an
ställda gräfvningar har man träffat på sporrar och 
värjor. En smed säges mitt uti högen hafva hittat en 
hufvudskalle med påsittande jernhjelm, men blifvit så 
skrämd, att han nergrävf allt igen” (Nordenskjöld, in
ventering år 1882, ATA).

Enligt Ridderstad har högen också tidigare utgjort en 
kultplats. Midsommarstång har alltid rests på högen 
varvid midsommar firats och gjorde man inte detta så 
sades det att olyckor skulle drabba djuren. ”Midsom- 
marsfirande kunna berätta, att de känt, huru högen gått 
runt”. (Kan detta möjligen förklaras på annat sätt? för
fattarens anm.). Han menar också att kullen ej bör 
ofredas (Ridderstad 1920 s. 48).

Trots dessa tidiga uppgifter har man i samband med 
de fornminnesinventeringar som utförts ej klassat högen 
som fast fornlämning.

Askahögen benämns enligt fornminnesregistret från 
1948, RAÄ 3 i Hagebyhöga socken. Den är belägen på 
en odlad åsrygg och enligt beskrivningen är den en 
naturlämning? c. 80x40 m stor och 2 - 3,50 m hög och 
avplanad. Man nämner dock att: ”En stor båt eller ett 
skepp ska ligga i högen.” (RAÄ, fornminnesinventering 
1948).

Ar 1950 gjordes en inlösningsförrättning omedelbart 
norr om Askhögen över lägenheten Samfälten, som var 
belägen på samfälld mark till Aska, bl.a. tog man ut 
grus här. Enligt tillhörande karta ligger fastighetsgrän
sen dikt an mot högen. Förrättningskartan visar också 
att man har byggt in minst tre små byggnader i själva 
kullen, bl.a. två jordkällare och en vedbod (fig. 3).

I samband med karteringar för den Geologiska kar
tan, utförde Sveriges geologiska undersökningar borr
ningar här 1973. Vid detta tillfälle fann man att högen

var täckt med ett 120 cm tjockt lager matjord och där
under fanns orörd morän, vilket senare skulle visa sig 
vara helt felaktigt. Lämningen klassades då som en 
drumlin (ÖLM, Arkivhandlingar).

Från inventeringen år 1981 är högen benämnd 
”Naturbildning med tradition”, liggande på en åsrygg i 
hagmark, högliknande, 65x40 m och 2 - 3,50 m hög. 
Avplanad. Här nämns också: ”Enl. tradition ska vara 
fornlämning. Vid rovgrävning skall ett kranium m. 
hjälm hittats. Enl. geologisk undersökn. drumlin m. på
förd matjord. Tingsplats”. (RAÄ, fornminnesinventering 
1981).

Undersökningarna vid Aska Frälsegård
År 1885 påträffade man c. 500 m sydväst om Aska
högen den första graven från vikingatid, fornlämning 
RAÄ 36. Det var en mansgrav från 900-talet. I graven 
fanns två svärd, en spjutspets, en kniv, en yxa, en ham
mare, fyra betsel, tre krokar och ett halster, allt av järn. 
Dessutom fanns två selbågsbeslag av brons samt ett 
ringspänne.

År 1920 påträffades ytterligare gravar i samband 
med att man tog bort ett stenröse i åkern. Någon veten
skaplig undersökning företogs ej vid detta tillfälle.

I Östgöta Correspondenten den 9 april år 1920 stod 
att läsa: ”Ägaren av Aska Frälsegård herr Jacob Karls
son, hade låtit borttaga ett mindre stenröse, som låg på 
en åker blott ett par hundra meter väster om huvud
byggnaden. Vid borttagandet av nämnda röse stötte han 
på en hel del fornsaker, och som herr Karlsson ej hade 
tid att syssla med tillvaratagandet av desamma, överlät 
han detta arbete till sin hustru och minderåriga flickor, 
istället för att omedelbart anmäla fyndet för myndighe
terna.

Fynden grävdes fram och allt samlades ihop, och när 
slutligen ingenting fanns att få, då först anmäldes sa
ken. Vilken skada för vetenskapen detta var, ligger i öp
pen dag” (ÖLM, Arkivhandlingar).

En efterundersökning företogs lyckligtvis under 
samma år av T. J Arne. Undersökningen påvisade att 
gravarna, som utgjordes av sex anläggningar, i huvud
sak utgjordes av stensättningar med jordmantel, c. 4 - 8 
m i diameter. En av gravarna hade dock en betydande 
storlek, 16x21 m, med en oval form (Arne 1932 s. 67ff.).
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Fig. 2. Askahögen från väster, med en av jordkällarna som grävts in i högen. Foto från väster, C. Claréus, mars 1987.

Gravarna, som var mycket rikt utrustade, dateras 
genom föremålen huvudsakligen till vikingatid. I fynd
materialet finns exempel på importerade föremål och 
influenser i formspråket som pekar på handelsutbyte 
och långväga kontakter.

I en av gravarna påträffades en liten silverfigur, ett 
magistralt hängsmycke i form av en framifrån sedd 
kvinna i praktfulla kläder, med en mantel som faller 
svepande ut på ömse sidor om en klänning med mönst
rad bård. På bröstet hänger ett flerradigt pärlhalsband. 
Förutom kvinnofiguren fanns ett hängsmycke i form av 
ett manshuvud i silver, fem förgyllda berlocker, tre 
hängsmycken, ett treflikigt spänne, tre ringar, pärlor, 
två spännbucklor, tre arabiska silvermynt, fyra selbågs- 
krön och betsel till hästar, rester av en kittel, stekspett, 
halster och båtnitar.

De fem berlockerna är ögleförsedda med halvklotfor
mig överdel och koniskt avsmalnande underdel. Som en 
avslutning finns granulationskorn på fyra utskjutnade

spetsar. Ytan pryds av pålödda trådar i ringar och ögle- 
mönster. Berlockerna har sannolikt införts från trakten 
vid Svarta Havet via vägar genom det inre av Ryss
land.

Förutom de ovannämnda föremålen påträffades 
också ett cylinderformat, 31,5 cm högt bronskärl med 
rörformig hals och konvex botten. Troligen har det till
verkats i Västturkestan, kanske i Samarkand, och förts 
till Norden längs Volga (Stenberger 1964 s. 710).

Provundersökningarna 1985 och 1986
Mot bakgrund av vad som skisserats ovan och då högen 
ej var registrerad som fast fornlämning, utfördes två 
mindre provundersökningar på initiativ av en privat 
eldsjäl, Margareta Larsson. Provundersökningarna före
togs i samarbete med Östergötlands Länsmuseum (som 
var huvudman) och Riksantikvarieämbetet, dåvarande 
UV Mitt, samt Aska Hembygdsförening, i syfte att kon
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statera om denna stora hög skulle betraktas som en fom- 
lämning eller ej. (Dokumentationsmaterialet i ÖLM).

Hela högen, som idag är oval, mäter c. 55x80 m 
och är belägen i ostnordostlig-västsydvästlig riktning. 
Ovansidan, som är alldeles plan, omfattar en c. 23x53 
m stor yta. Höjden är c. 3 m.

I nordost och i norr har den skador efter tidigare 
schaktningar i jordmanteln, samt av diverse andra in
grepp bl.a. de två jordkällarna, som tidigare omtalats, 
samt en kalkugn i högens västra del. I sydost har högen 
troligen skadats i samband med att man uppförde två 
uthus. Utmed den norra sidan finns idag en kallmurad 
stödmur för att hålla kvar jorden. Dessutom finns en 
stensatt väg i nord-sydlig riktning, som leder upp mot 
platsen för den ovan omtalade midsommarstången samt 
rester av ytterligare tre vägar. Den stensatta vägen, som 
ligger i sydvästra delen av högen, är en direkt fortsätt
ning av den gamla bygatan. Enligt ”Concept Charta 
öfver Aska byes Byggningstomter upprättad år 1791” 
leder bygatan rakt mot Askahögens mittpunkt.

Gravens form är oval. Detta redovisas också i inven- 
teringsanteckningarna från 1948 och 1981. Enligt av- 
ritningskartan från 1762 och konceptkartan från 1791, 
reviderad 1792, visar högen en rundad form och man 
får intrycket av att högen tidigare blivit utsatt för åver
kan eller ingrepp. Här nämns bl.a. att det fanns ett 
samfällt grustag. Detta kan peka på att gravhögens 
ovala form inte är ursprunglig. Broocman beskriver hö
gen som en stor och rund ättehög (Broocman 1760 s. 
665). 1762 års karta förstärker intrycket av att högen 
varit betydligt mer rund än vad den är idag (Afritning 
af Aska Inägor uti Aska härad och Hagebyhaga socken, 
1762 och Conceptkarta öfver Aska byes Byggnings
tomter, upprättad år 1791, kompletterad 10 februari 
1792).

Huruvida högen ursprungligen varit rund eller oval 
är idag svårt att avgöra utifrån de små ingrepp som 
gjordes vid provundersökningarna.

Resultat
Redan vid det första provundersökningstillfället 1985, 
visade det sig att högen inte var en naturbildning. Sam
manlagt grävdes fem provschakt och två provrutor på 
olika ställen i högen. Schakten var 1,5x2 - 28 m långa

och grävdes som mest ned till ett djup av c. 2 m (fig. 3), 
Det huvudsakliga syftet var som tidigare nämnts att 
konstatera om högen utgjorde en fast fornlämning eller 
ej. När detta väl var konstaterat fanns en strävan att få 
fram högens datering och konstruktion.

Det visade sig att tidigare sägner och uppteckningar 
mycket väl stämmer överens med de faktiska förhållan
dena kring högen, både vad gäller funktion och kon
struktion.

Högen består av ett kärnröse byggt av 0,1 - 0,5 m 
stora rundade stenar, med inslag av sotiga, skärviga 
och skörbrända stenar. Röset, som utgörs av en ofylld, 
minst 2 - 2,5 m tjock stenpackning, är troligtvis ner
grävt i den ursprungliga markytan. I samband med un
dersökningen kunde man känna hur kalla vindar drog 
om benen från håligheterna mellan stenarna!

Över kärnröset finns en fyllning, som är upp till 2 m 
tjock. Denna består av olika lager med varierande fyll
ning av jord, sand, lera, kalkbruk, stenar, grus m.m. 
Lagerstrukturen visar att uppbyggnanden av jordman
teln utgörs av bl.a. rester av äldre gravar och boplats
lämningar. Bl.a. påträffades resterna av en trasig äldre 
järnåldersgrav. Fyllningen innehöll dessutom ett antal 
artefakter såsom keramik, bränd lera, järnföremål, ett 
flintavaslag, harts samt brända och obrända ben (fig. 4).

Fynden
De fynd som framkom i högens fyllning får anses sekun
därt ditkomna. Fyllningen utgörs av olika lagerstruk
turer och innehåller en del sentida fynd samt rent förhis
toriska föremål av vilka framför allt keramiken men 
även två knivar av järn antyder en datering till för
romersk/romersk järnålder. Merparten av benen har ge
nomgått en preliminär osteologisk bestämning (utförd 
1998 av Hanna Menander och Pär Karlsson, RAÄ, UV 
Öst).

Jämföremål
I fyllningen påträffades ett antal järnföremål. Att dessa 
är förhistoriska är utom all tvivel. Bl.a. påträffades två 
järnknivar (F3 och F10), varav den ena möjligen kan 
dateras till förromersk järnålder (F3). Däremot har de 
påträffats i fyllningen vilket pekar på att de inte utgör 
gravgåvor, som härrör från en begravning i kärnröset.
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Skala 1:400

Fig. 3. Schaktplan över Askahögen, RAÄ 3 i Hagebyhöga socken. Upprättad juni 1985 av J. Eriksson och C. Claréus.
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+ 2,78

Schakt 4
Fig. 4. Profil genom delar av högen. Schakten 4 och 5 i högens östra 
del mot åkermark. Upprättad av C. Claréus, juni 1985.

Schakt 5

Stöd mur

Brätte

Brätte

1. Mylla.
2. Mylla + sand.
3. Sand och kalksten.
4. Rödbrun lera.
5. Lager med sten och sand.
6. Sand - fin gulvit.
7. Små kullerstenar, kalksten, sand, m m kompakt
8. Gul sand.
9. Kol och sotinbi mylla, ben, keramik, sand.
10. Kärnröse. med 0,1 - 0,5 m stora stenar. 

Mellanrum, håligheter mellan stenarna.
Botten obestämbar. Sot, skärvig, skörbränd sten 
mellan kullerstenarna.
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Keramik
Även en del keramik (F16, F18 och F19) påträffades i 
fyllningen. Ett av dessa fynd (F16), påträffades c. 1,90 m 
ner i fyllningen mot kärnröset (schakt III). Det kan da
teras till yngre förromersk järnålder (muntlig uppgift U. 
Stålbom 1998). Fyndet består av skärvor från ett kärl med 
S-formad sida och med en mynningsdiameter på c. 16 cm.

Ytterligare keramik påträffades i schakt III, tillsam
mans med o brända ben av människa (Fl 7). Dessutom 
framkom mycket kraftiga bottenbitar (Fl8) till en kruka 
i schakt IV.

Ben och harts
Fyllningen innehöll brända och obrända ben från såväl 
människa som djur. Av de ben som hittades vid under
sökningen har följande bestämts i en preliminär analys; 
F4, halben från ung katt/hare, tänder av får/get samt 
ko, tand och fingerben av människa (schakt I, ruta 2 ). 
F10 innehöll ben av får/get samt ko (schakt 1, ruta 3). 
Ytterligare ben av människa påträffades tillsammans 
med ovannämnda keramik Fl7 (schakt I) samt harts och 
kol, F5.

Hartsen har tresidig genomskärning och man kan 
tydligt se spånaskens trästruktur. Hartsen pekar också 
på en datering till äldre järnålder. Ytterligare ben, både 
obrända och brända ben (F 6, A och B) påträffades i ett 
av schakten (schakt I ) tillsammans med bränd lera.

Förutom ovan nämnda ben påträffades inne i kärn
röset ett obränt ben av häst (F13), (analyserat vid osteo
logiska institutionen, SHM). Benet blev avgörande för 
undersökningen då det genom 14 C-analys kunde dateras 
till yngre järnåldern, 680±100 AD (St 11326, ålder BP 
1265+100, korrigerat för 13C-värdet 1270±100, 1988-06- 
16, kalibreringvarde anges ej).

I det osteologiska utlåtandet framgår att ”samtliga 
identifierbara ben, härrör från det högra bakbenet av en 
häst. Benen är kraftigt urkalkade och starkt söndersmu
lade, medan skenbenet är i stort sett intakt” (Per Eriks
son, osteolog vid SHM).

Sammanfattning
Provundersökningens ringa omfattning kunde tyvärr ej 
påvisa någon begravning i kärnröset. Däremot antyder

fyndet av hästbenet i kärnröset en datering till yngre 
järnålder.

Hur tolkar vi då de fynd som sannolikt är betydligt 
äldre och ligger i den jordmantel som överlagrar själva 
kärnröset?

Vår tolkning är att när Askahögen byggdes, använde 
man det material som låg närmast till hands runt plat
sen för den blivande gravhögen. Här fanns/finns sanno
likt äldre gravar och eventuella boplatslämningar som 
fördes till högens fyllning. Man utnyttjade marken runt 
omkring för att få fram all den jord som behövdes till 
jordmanteln. Med tanke på att det krävdes mängder av 
fyllning för att kunna bygga gravhögen, tog man det 
som fanns tillhands i närheten.

Som tidigare nämnts var eldsjälen till att Askahögen 
blev provundersökt Margareta Larsson. En förutsättning 
för att provundersökningarna överhuvudtaget kunde ge
nomföras var också ortsborna och Aska Hembygdsför
ening, som med stort engagemang deltog i undersök
ningarna.

Provundersökningarna visade att Askahögen, vilken 
redan på 1700-talet antogs vara en ättehög, inte är en 
naturbildning, utan en hög byggd av människor, sanno
likt under yngre järnåldern. Huruvida sägnen om att ett 
skepp skall finnas i högen är sann eller ej, med hänvis
ning till dagens ovala gravform, får tills vidare stå obe
svarad. Askahögen har dock genom sin storlek intagit 
platsen som en av Östergötlands största gravhögar, tro
ligen den största.

Askahögen kan genom sitt läge i landskapet och ge
nom sin mäktighet mäta sig med de övriga storhögarna 
från yngre järnåldern i Östergötland. De rika grav
gåvor som tidigare påträffats inte långt ifrån platsen, 
talar dessutom tydligt för att området haft en mycket 
speciell betydelse under yngre järnåldern. Kyrkornas ti
diga etablering, talar tillsammans med Klosterstads rund
kyrka också för att trakten behållit sin särställning un
der medeltiden och att detta också levt vidare in i sen 
tid, då gårdarna i Aska by under en längre tid inneha
des av högreståndspersoner.

Slutligen blev så Askahögen registrerad som en fast, 
lagskyddad fornlämning, men som det utrycktes ”med 
stor tvekan”...
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Summary
The Aska mound, located at Aska village in Hageby- 
höga parish in the province of Östergötland, has for a 
long time been considered a sepulchral mound. Several 
legends and traditions also exist around the barrow. 
However, in spite of this, during the later part of the 
1990, the mound has not been considered an ancient 
monument in connection with the inventories of the an
cient monuments taking place in the province.

Today the Aska mound has an oval shape of 55x80 
m with a height of up to 3 m. The characters of both the 
ancient monuments and the archaeological findings are 
evidence of the early prosperity of the county. On pri
vate initiative, trial investigations were performed dur
ing 1985 and 1986 in order to study whether the mound 
was an ancient monument or not. The trial investiga
tions deary showed that the mound in Aska, which was 
considered a burial mound as early as the 18th Century, 
is not naturally derived, but an ancient monument built 
by man, probably during the Early Iron Age.

The ancient mound is a heavy cairn, about 2 - 2,5 
m high consisting of rounded stones, 0,1 - 0,5 m in size. 
There is no earth filling. The cairn is covered by a 
heavy earth jacket, up to 2 m thick. The filling has an 
undefined stratigraphical quality and contains several 
prehistoric findings. Ceramics were found as well as 
two iron knifes, resin and burnt clay. Most of the finds 
have been dated to the Early Iron Age. The fillings also 
contained burnt and unburnt human and animal bones 
which indicates that the filling material has probably 
been gathered from an older field of graves or settle
ments possibly located close to the mound. Regrettably 
the diminutive scope of the trial investigation could not 
prove a burial in the cairn.

The decisive find on which the interpretation of the 
creation of the mound was built was the find in the 
cairn of a complete tibia from a horse. The bone has 
been dated through 14C analysis to 680+100 AD, i.e. the 
Vendel Period/Viking Age. This result indicates that we 
can now give the Aska mound the same status as the 
other major mounds in the province of Östergötland.
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Platsens identitet - kollektiva minnens funktion i en 
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ascribed with in the traditions and ideology of society. In the analysis it is 
suggested that a large Viking Age burialground was constructed through the social 
use of collective memories. The Viking Age graves were situated around a Roman 
Iron Age barrow, and likewise the burialground was surrounded by large Bronze 
Age monuments. These places became central to the ideology of society in the 
sense that through time they contained and exposed both the genealogical history 
of society as well as the most important ancient myths.
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S
yftet med denna artikel är att reflektera över hur 
ett specifikt landskapsrum erhåller en egen identi
tet som en viktig ”plats” i ett samhälles traditio
ner och ideologi. Artikeln utgår från två enkla påståen

den. Det första är att samhällens ideologi består av upp
fattningar om en känd historia, men också utifrån kol
lektivt förankrade föreställningar om en tidsavlägsen 
mytisk förhistoria och kosmologi. Det andra påståendet 
är att all materiell kultur består av ackumulerade min- 
neskonstruktioner. I symboler och ritualer avbildas res
pektive identifieras och bekräftas myter och kollektivt 
förankrade minnen. Stora variationer i den materiella 
kulturen blir med ett sådant synsätt synonymt med att 
förändringar ägt rum i samhällets omvårdnad av de 
kollektiva minnenas innehåll. Vad är exempelvis anled-

”Stenar litar fromt på dödens flit 
Men de kan knappast undgå snart 
att märka: Ingen död bärs längre bit.
Att något skett är uppenbart”.
(Robert Frost, 1911 - Ur ”På en ödekyrkogård”.)

ningen till att vi, som i exemplet i artikeln, finner att 
den romerska järnålderns järnugnar återfinns mitt i den 
yngre bronsålderns gravplatser, och att dessa senare i 
sin tur blir omgivna av vikingatida begravningar? Vad 
är anledningen till att platsens identitet förändrats - för
ändrats från vad religionsvetenskapen definierar som en 
”helig plats” till ett område för profana aktiviteter? Ett 
funktionalistiskt sätt att svara skulle vara att påstå att
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Fig. 1. Sannagård ligger i Vinberg, några kilometer nordost 
om Falkenberg i mellersta Halland. Ätradalen har i alla tider 
utgjort en huvudled för så väl idéer som för handel och krigs
härar.

de lokaler där bronsåldershögar en gång uppförts, långt 
senare ansågs vara mycket lämpliga platser för järn
framställning. Svaret är givetvis på ett plan helt riktigt 
- järnhantering kräver god lufttillförsel. Men lokaliser
ingen av järnframställningen är sannolikt också resulta
tet av att förändringar skett i samhällets ideologi, i för
hållningssättet till just denna bronsåldersnekropol och 
också i generell mening till äldre tiders gravplatser.

Från religionvetenskapen och socialantropologin vet 
vi att åminnelsen och omvårdnaden av gravplatser i 
traditionella samhällen kan beskrivas som ytterst funk
tionellt. Ett andra svar på frågan om förändringens or
sak kan därför vara att påstå att samhällets ideologiska 
kopplingar till landskapets kollektiva minnen har bru
tits, myterna har övergivits och nya sociala samman

hang uttrycker en förändrad och ny ideologi - en ideo
logi där kopplingen till det förflutna inte längre är vik
tig, eller manifesteras på annat vis.

Det är knappast möjligt att fråga sig hur en specifik 
”plats” tillskrivits sin identitet utan att relatera frågan 
till människors föreställningar om tid, landskap och 
minnen. Tiden är en socialt konstruerande idé och land
skapet arenan där sociala strukturer manifesteras ge
nom att monumentala och kollektiva minnen lagras. 
Den gravplats eller offerlokal vi som arkeologer iakttar 
är, enkelt uttryckt, summan av en över tid ständigt på
gående ackumulation av kollektiva minnen i landska
pet. Att naturlandskapet i sig självt, fyllt som det alltid 
är av topografiskt karaktäristiska punkter som flod
krökar, mossar, flyttblock, åldriga träd etc. alltid bil
dade ramen för varje lokalsamhälles ideologi är en 
självklarhet, men en självklarhet som jag fortsättnings
vis dock lämnar därhän i just detta sammanhang (jfr 
Tilley 1996; Artelius 1999).

Om lokaliseringen av vikingatidens 
stora halländska gravfält
I det här exemplet är den geografiska platsen en mycket 
liten del av en mäktig halländsk grusås. Vi rör oss inom 
en 200x400 meter stor yta, där människor växelvis le
vat och gravlagts från sen mellanneolitisk tid till vi
kingatid. Målsättningen är att redovisa hur platsens 
identitet ter sig i tre arkeologiska tidsutsnitt - i yngre 
bronsålder; i romersk järnålder samt i vikingatid. Syftet 
är att framkalla en förståelse av hur den vikingatida 
gravplatsen erhöll sin identitet som en följd av vad som 
skett på samma plats redan ett- och tvåtusen år tidigare. 
Gravfältets identitet som ”helig plats” och ”central
plats” i den vikingatida bygden vilade i grunden på fö
reställningar om att området på grusåsen innehaft en 
sakral funktion också i historien. När den vikingatida 
gravplatsen anlades kring en hög från romersk järn
ålder och även inringades av stora bronsåldershögar 
skapades både en ideologisk kontakt med de egna förfä
dernas värld såväl som med den mytiska förhistorien 
och samhällets kollektiva minnen.

Den geografiska kopplingen mellan bronsålderns hö
gar och den yngre jänålderns stora gravfält är ett åter-
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kommande mönster i Halland. Traditionellt sett brukar 
detta förhållande tolkas som ett tecken på att man un
der både bronsålder respektive vikingatid hade klara re
ligiösa föreställningar om att dessa landskapslagen var 
lämpliga gravplatser. Istället vill jag påstå att lokaliser
ingen av de vikingatida gravplatserna i direkt anslut
ning till bronsålderns nekropoler visar att man i vi
kingatid både socialt och religiöst använde sig av kol
lektivets minnen, dvs. dess föreställningar om bygdens 
historia och viktigaste myter.

Med ett betraktelsesätt som utgår ifrån att förhisto
riska populationer socialt brukade sin historia och sina 
myter får vi möjlighet att reflektera över hur sociala 
strukturer och religiösa ritualer organiserats och mani
festerats på vissa platser i landskapet. Vi får också en 
möjlighet att nyansera en mer funktionalistisk tolk
ningsbild av varför vårt förhistoriska kulturlandskap 
formats på just det mönstergivande vis som det de facto 
har.

Den aktuella platsen kallas, åtminstone sedan sen
medeltid, för Sannagård och för den som söker väl åter
finns gården ännu idag norr om Ätran i Vinbergs socken 
bara några kilometer nordost om Falkenbergs stad. Den 
nyligen övergivna odlingsmarken präglas numera av en 
bred riksvägs asfalterade yta, av en stor golfbana och 
Vinbergs vackra hembygdsgård. Som nedslagna minnen 
av andra ideologier och epoker står bland rallarrosorna 
en rostig harv bredvid ett skålsgropsblock i backslutt
ningen. I en stor björk har någon för länge sedan ristat 
in initialerna K. S. och bredvid det grönskande trädet 
vilar mängder av flintavslag och tre navkapslar från en 
Ford Taunus tillsammans med en bortflyttad gravsten 
från vikingatid. Just här i backsluttningen, där bilarna 
nu passerar i hög hastighet, genomförde människor un
der 800- och 900-talet hundratals begravningar.

Precis som Robert Frost säger om ”ödekyrkogården” 
är det alldeles tydligt att något hänt också vid denna 
gravplats - ”ingen död bärs längre hit”. Samtidigt är 
platsen en del av ortsbefolkningens lokala myter. Ås
ryggen kallas än idag av de äldre för ”Stenkyrkans” 
gärde, och enligt den folkliga föreställningen skall det 
ha legat en kyrka och en stor ”gravplats här för länge, 
länge sedan”. Traditionen säger också att det spökar i 
sluttningen under vissa vinternätter. Då går man inte ut. 
På samma vis som dessa folkliga föreställningar är ex

empel på hur platsen än idag får sin lokala identitet ge
nom konstruktionen av ett ”kollektivt minne” som bott
nar i föreställningar om järnåldern, bör vi förutsätta att 
samma förhållande rådde även i vikingatid, då området 
också måste ha definierats som en ”plats” just utifrån 
föreställningar om dess roll i historien. Då talade man 
däremot inte om ”Stenkyrkan”, men säkerligen om de 
jättelika bronsåldershögar som ännu avtecknar sig mot 
horisonten bakom de framrusande bilarna.

Platser som tid, minne och landskap
År 1952 höll Claude Lévi-Strauss en föreläsning med ti
teln ”La Notion d'archaisme en ethnologic”, där han 
bl.a. beskrev hur den materiella kulturen inte bara speg
lar det närvarande, dvs. det i historisk mening nära och 
dokumenterat kända samhällets struktur. Grovt förenk
lat påstod han att myterna, såväl som den iakttagbara 
materiella kulturen, alltid är historiskt förankrade so
ciala konstruktioner som hela tiden bekräftas i tradi
tionsbundna ritualer. I varje kulturell kontext finns all
tid äldre samhällens myter och strukturer inkapslade 
och representerade. Detta förflutna hade enligt Lévi- 
Strauss två dimensioner. Dels finns alltid den egen- 
genealogiska historien representerad i den materiella 
kulturen - en historia där släktskap med namngivna för
fäder, platser och händelser kan identifieras, en historia 
där de levande står i direkt och känd relation till det 
förflutna. I den andra dimensionen, som Lévi-Strauss 
såg som de övergripande sociala strukturerna, och som 
bestod av kollektiva myter, saknas däremot alla egen
genealogier och släktskapsförhållanden. Här rymdes i 
stället kollektiva föreställningar om en mycket avlägsen 
historia och världens konstruktion. Eller för att uttrycka 
det med sociologen Maurice Halbwachs ord, myterna 
är kollektiva minnen, minnen som förvaltats genom ti
den och ofta var relaterade till en given plats i ett land
skap för att kunna leva vidare. Myter och minnen foku
serades i en ”plats”, och platsen blev synonym med 
dessa (Lévi-Strauss 1952 s. 32ff.; Halbwachs 1925).
Som ett senkommet eko av den franska sociologin och 
antropologin har även arkeologer under 1990-talet bör
jat bruka dessa begrepp för sina tolkningar av ”plat
sens” funktion i förhistoriska samhällskontexter (jfr 
Bradley 1991; 1993; Tilley 1994). “We propose that all
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prehistoric societies oriented their actions in the present 
with the past in mind... We propose a distinction 
between genealogical history, where the past is created 
through links to known ancestors, and mythical his
tory...” skriver Chris Gosden och Gary Lock i World 
archaeology i år (Gosden & Lock 1998 s. 2). Man kan 
inte undgå att reflektera över om Gosden och Lock tror 
att påståendet är nytt. Halbwachs visade redan under 
1920-talet att begreppen tid, minne och plats för det för
sta är odelbara, och för det andra att arkaiska myter - 
kollektiva minnen - uttrycktes i platsrelaterad och 
materialiserad form. För det tredje visade han att den 
materiella kultur vi iakttar till mycket stor del är av
speglingar av detta samhälles uppfattningar om sitt eget 
förflutna (jfr Burke 1989 s. 98). Halbwachs skulle ha 
sagt att när vi tolkar vikingatida förhållanden så be
traktar vi egentligen den vikingatida ideologins före
ställningar om andra epoker.

I en artikel om den sociala organisationens utveck
ling i östra Ungern, har John Chapman på ett fåtal sidor 
lyckats sammanfatta forskningen kring ”platser” på ett 
skärskådande vis (Chapman 1997 s. 3Iff.). I artikeln 
ställer han bl.a. frågor om ”platsens” socialt konstrue
rande funktion i relation till tids- och landskapsupp- 
fattningen. Han relaterar analysen till teoribildningen 
hos bl.a. Tuan, Eliade, Jackson och Pred. En av de vik
tigaste kopplingarna i forskningsdiskussionen kring 
”platsens” funktioner är just människans förhållande till 
tiden och landskapet — en ”plats” kan enligt Chapman 
definieras som ett historiskt hävdat rum där föreställ
ningar om tiden och landskapets konstruktion möts. Al
lan Preds utgångspunkt för hur en ”plats föds” är att 
denna inte kan utvecklas ur ett intet, dvs. “... place is 
synonymous with the structural processes whereby time- 
space activities and power relations become each other” 
(Chapman 1997 s. 32). Tuan och Eliade ser helt enkelt 
landskapet som en social konstruktion av tid - “land
scapes represent humans taking upon themselves the 
role of time, both as viewers at a particular time and 
place and as creators of a past that carries its own seeds 
into the future ...” (Chapman 1997 s. 31; Tuan 1977; 
Eliade 1955). Specifika platser erhåller sin identitet ge
nom att de tillskrivs en fundamental social och/eller sa
kral mening inom ideologin. För att ett specifikt land
skapsrum skall kunna brukas i olika sammanhang,

socio-politiskt såväl som religiöst anses det vara helt 
avgörande att platsens symbolik kan identifieras emo
tionellt; platsens funktion skall ”kännas” (Tuan 1977). 
För J. B. Jackson har också manipulationen av de min
nen som definierar en ”plats” innehåll en central me
ning. Jackson indelar nodala kulturella ”platser” i två 
dimensioner; dels i det politiska landskapets centrala 
platser och dels i det genom traditioner och historia för
ankrade symboliska landskapets ”platser”. Om vi över
för hans definitioner till arkeologins nutidsretorik finner 
vi att Jacksons ”vernacular landscapes” är synonyma 
med vår syn på vad som konstituerar en ”bygd”. En 
”bygd” är ett system av definierade platser, som genom 
historiska kopplingar identifierar lokala/regionala före
ställningar, kollektiva minnen och traditioner i ett defi
nierat landskapsrum (jfr bl.a. Ersgård 1997). Det poli
tiska landskapet blir i Jacksons beskrivning på samma 
vis en synonym till den arkeologiska diskussionen kring 
centralplatsers formation (jfr Haselgrove 1986; Harri
son 1997). Det är däremot tvivelaktigt om vi som 1990- 
talsarkeologer i vår ar betstradition verkligen identifie
rat ”plats” -begreppets hela komplexitet.

Arkeologers vilja att låta en ensidig analys av över
regionala kontexter tona fram som förklaringsmodell 
för hela samhällets organisation under yngre järnålder 
framstår på många vis som mycket förenklad när man 
bl.a. värderar forskningen kring vad som definierar en 
”plats mening”. Dels betraktas det överregionala poli
tiska landskapet ofta som ideologiskt fristående från 
bygdernas traditionella landskap, och dels nedvärderas 
lokala och regionala traditioners roll för formationen 
av det överregionala politiska landskapet. Jackson beto
nar dock att för att politiskt kunna påverka samhälls- 
ideologin är manipulationen av sakrala platsers identi
tet helt nödvändig, då dessa är noderna i den regionala 
”bygdens” identitet (Jackson 1984). Om vi också be
traktar hur religionsvetenskapen definierar ”heliga plat
ser” (sacred space) kan vi konstatera att just lokaler i 
landskapet där både den egengenealogiska identiteten, 
myterna och en allmän föreställning om historien geo
grafiskt sammanstrålar har mycket centrala funktioner 
för samhällsideologin. En ”helig plats” kan dock vara 
mycket varierande till sin karaktär, den behöver inte 
ens vara geografiskt definierbar. Det är meningen som 
tillskrivs platsen som är central för dess identitet i ideo
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login. I många religioner är centrala platser inte heller 
möjliga att identifiera för utomstående. De kan utgöras 
av sjöar, vägar, bergstoppar, oansenliga byggnader etc. 
etc. Joel Brereton konkluderar att en gravplats som bru
kats under mycket lång tid måste anses vara en ytterligt 
central plats i ideologisk mening. Här finns genom de 
ständigt genomförda begravningarna dels den tydliga 
kopplingen till en egengenealogisk historieuppfattning - 
man begraver släktingar och förfäder - och dels ankny
ter omvårdnaden av en åldrig gravplats till samhällets 
myter och generella kosmologiska föreställningar 
(Brereton 1987 s. 528). I gravplatser som brukats under 
lång tid, och under olika perioder, inryms därför båda 
de kriterier som enligt Lévi-Strauss definierar egenska
perna hos en för den sociala strukturen central ”plats”. 
De fåtaliga mycket stora gravfälten från yngre järn
ålder i Halland uppvisar på alla vis dessa av religions
vetenskapen och de antropologiska strukturalisterna 
framförda kriterierna för vad som utmärker en ”plats” 
som central i både religiös såväl som socio-politisk me
ning. En sådan ”plats” var också gravplatsen vid 
Sannagård under vikingatid.

Platsen under brons- och järnålder
Under en resa sommaren 1773 konstaterade Anders 
Gustaf Barcheus när han färdades över Vinbergs hed att 
denna öde trakt var den vidaste och mest makalösa ut
mark han sett i landskapet Halland. Heden var helt 
ljungbevuxen och inget han såg minde Barcheus om att 
människor levat här (Barcheus 1924 [1773]). Riktigt så 
ter det sig inte för en besökare idag. Istället är Vinbergs 
hed nu till delar ett industriområde, ljungen är närmast 
helt försvunnen och all annan åtkomlig mark är upp
odlad. I den nordöstra kanten av heden ligger uppe på 
en mäktig åsrygg Vinbergs moderna villasamhälle, 
byggt inom den stora medeltida byn Töringes ägor 
(Windelhed 1989). Både i byn och däromkring finns 
flera förhistoriska gravplatser bevarade, och än fler har 
odlats ned.
Strax nordost om Vinberg återfinner vi Sannagård in
klämd mellan den nya riksvägen, en golfbana och den 
meandrerande Vinån. 1815 beskriver prosten och arkeo
logen S. P. Bexell det stora gravfält som är beläget här.
I backsluttningen trängs högar, resta stenar, domar

ringar och stensättningar, och uppe på åsen förundras 
Bexell över den mer än femtio meter långa och av 
klumpstenar konstruerade skeppssättningen med det 
märkliga egennamnet ”Stenkyrkan” (Bexell 1931).

De äldsta spåren av bosättning som påträffats vid 
Sannagård utgörs av material från stenåldern. Bland 
detta förekommer senmesolitiska men framför allt neo- 
litiska artefakter. I samband med de arkeologiska under
sökningarna 1989-90 utgrävdes också tre av stridsyx- 
kulturens flatmarksgravar bland de många vikingatida 
begravningarna. Den äldsta perioden med tydliga läm
ningar av bosättning är annars bronsåldern, och fram
för allt då den yngre delen av perioden. Som så ofta vid 
undersökning av sammansatta bebyggelsemiljöer från 
brons- och äldre järnålder i Halland så härrör större de
len av fyndmaterialet från ett fåtal anläggningar som 
kan dateras till bronsålder. Anläggningarna bestod av 
gropar med keramik, däremot saknades lämningar av 
byggnader från bronsåldern. De stora fynden av kera
mik kan tolkas som att området varit flitigt brukat un
der perioden. Detta framgår också när vi iakttar den 
koncentration av större gravhögar från bronsåldern som 
återfinns kring åsplatån och som inringat boplatsen vid 
Sannagård. I området återfinns också två skålgrops- 
förekomster. 1992 undersöktes en km längre söderut, på 
andra sidan Vinbergs samhälle, några välbevarade tre- 
skeppiga byggnader, varav en från yngsta bronsålder 
(Bramstång & Artelius 1997).

Det stora flertalet bebyggelseanläggningar som un
dersökts vid Sannagård kan dateras till järnålder. 1986 
dokumenterades bl.a. ett 30 m långt och 7 m brett tre- 
skeppigt långhus från yngre romersk järnålder. Att om
rådet brukats även under äldre perioder av järnåldern 
understryks genom schaktugnar för järnframställning 
som kunde dateras till äldre romersk järnålder. I sam
band med undersökningen 1989 påträffades också 
längst upp på höjdplatån ett stort antal härdar som da
teras till äldre järnålder. I ett flertal av dessa farms järn
slagg. Sannolikt är dessa anläggningar nedplöjda rester 
av ett flertal ugnar.

Förutom de stridsyxegravar som påträffades inom 
vikingatidsgravfältet så härrörde de äldsta järnålders- 
begravningarna från romersk järnålder. Gravarna från 
romersk järnålder bestod av en helt nedplöjd hög som 
ursprungligen varit omgiven av några enkla urnegravar
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Fig. 2. Kartbilderna visar området på åsryggen vid Sannagård 
under tre olika tidsperioder. Under bronsålder präglas områ
det av både bosättning och gravplatser. Bosättningsytan är in
ringad av större högar. Under yngre romersk järnålder åter
finns en ensamliggande gård med en gravhög. Under 800- 
och 900-talet finns inte längre någon bebyggelse i området. I 
stället präglas hela miljön nu av en gravplats. I denna har 
också en mycket stor skeppssättning anlagts.

från samma period. I gravhögens centrum fanns en rund 
och c. metern vid nedgravning, och i denna dokumente
rades resterna efter begravningarna av minst tre indi
vider. Den äldsta graven i anläggningen var en brand
grop. Denna kunde dateras till äldre romersk järnålder.
I samma nedgravning gravsattes under 300-talet en 30- 
årig svårt leprasjuk kvinna, och i samband med denna 
begravning byggs också graven över med en stor hög. 
Den tredje begravningen i samma anläggning genom
fördes under perioden 650-775 e.Kr. enligt en 14C-ana- 
lys. Alldeles invid gravhögen fanns också enklare gra
var. Desssa var några få urnegravar och brandgropar 
som påträffades under ett igensandningslager. Sannolikt 
har den stora högen byggts under yngre romersk järn
ålder och detta sammanfaller med dateringen av det 
långhus som undersöktes 1986. Det är rimligt att tolka 
lämningarna som en gård med tillhörande gårdsgrav- 
plats.

Det stora flertalet av de c. 150 helt överplöjda gra
var som undersöktes hade anlagts under vendel- och vi
kingatid. Gravgömmorna bestod av brandlager. Monu
menten hade enligt prosten Bexells beskrivning bestått 
av högar, resta stenar och domarringar. Efter utgräv
ningen kan vi konstatera att gravfältet omfattat domar
ringar, klumpstensgravar, resta stenar, stensätmingar 
och högar, men det förekommer också exempel på att 
brandlagret inringats av små skeppsformiga stenkon
struktioner.

I miljön dokumenterades också ett treskeppigt och c. 
13 m långt samt sju m brett långhus. I alla inre tak
bärande stolphål påträffades vid vattensållning brända 
ben av människa. Byggnaden har tolkats som en an
läggning som innehaft funktioner i anslutning till be-
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gravningarna under yngre järnålder. Som redan nämnts 
har också den av prosten Bexell beskrivna skeppssätt- 
ningen som legat på åsryggen ”återupptäckts”. Skepps- 
sättningen är med sina dryga 50 meter i längd den 
största i Halland, och kan inräknas bland monument 
som Ale Stenar och skeppssättningen vid Askeberga 
(Artelius 1995; 1996; Artelius & Arcini 1996).

Platsens identitet 
- minnenas mittpunkt
Under 700-900-talet genomfördes hundratals begrav
ningar i backsluttningen där Sannagård långt senare 
återfinns. Monumenten som byggdes var av i traditio
nen fastlagda kategorier. Gravfält med högar, resta ste
nar, domarringar och mindre stensättningar är typiska 
för den andra hälften av järnåldern i det halländska 
landskapet, och de halländska gravfälten uppvisar sam
ma typer av monument som förekommer i både Skåne, 
på norra Jylland och på Sjælland under perioden. Några 
av de halländska miljöerna kan räknas in bland riks- 
kända monument från järnåldern, såsom gravfälten vid 
Li på Fjärås Bräcka, Broåsen och Högaberg i Grimeton, 
Korsgatan i Träslöv och Jättahögen i Värö.

Alldeles tydligt är att de monument som finns i dessa 
gravfält är desamma över ett stort sydvästskandinaviskt 
område. Förenklat kan man påstå att gravfälten är ty
piska för det område som under vikingatid i politisk 
mening blir norra och östra Danmark. Att dessa stora 
gravplatser också var ideologiska centra i regionala och 
lokala bygder är närmast en självklarhet. Många av 
miljöerna återfinns också i direkt anslutning till de 
äldsta kyrkplatserna. Lika tydligt är att det i direkt an
slutning till dessa gravplatser också i nästan samtliga 
fall finns koncentrationer av gravmonument från åtskil
ligt äldre perioder - från bronsåldern. För vikingatidens 
människor framstod det säkerligen, utifrån det form
språk och den landskapsanpassning som kännetecknade 
bronsålderns stora högar, som att dessa monument var 
viktiga gravplatser från en avlägsen del av historien.

Lika tydligt som det är att dessa stora gravfält upp
visar en mycket likartad yttre utformning är det att 
begravningarna är mycket varierande till sin karaktär. 
När man närmare studerar gravarnas inre detaljer står

det klart att snart sagt varje begravning måste ha om
fattat individuella rituella särdrag. I Sannagårdsgrav- 
fältet kan man faktiskt påstå att ingen begravning varit 
den andra lik, även om samtliga genomförts inom en 
ram av traditionella föreställningar.

Bilden vi får av dessa gravfält är alltså att de såväl i 
landskapsanpassning som i sin monumentala utform
ning är mycket lika, både inom regioner och i Sydväst- 
skandinavien som helhet. Detta samtidigt som begrav
ningarna i monumenten paradoxalt nog är mycket va
rierade i sitt utförande. Om vi med denna vetskap åter
går till frågan om hur identitet uttrycktes i ett system av 
”platser” och i materiell kultur blir det möjligt att fram
föra en tolkning kring paradoxen i den utåtriktade kon
formiteten och den inre variationen.

Den yttre enhetligheten i gravplatsernas utformning 
och valet av monument ansluter, enligt min mening, till 
en överregional identitet. Monumenten är alltid de
samma, i enhetligheten är det sannolikt att vi iakttar en 
ideologisk koppling till överregionalt förankrade reli
giösa föreställningar och till en över stora landområden 
erkänd religiös och historisk tradition. På samma gång 
kan vi, utifrån sociologins och antropologins teoribild
ning och exempel, påstå att den rika variationen i 
begravningarnas utformning är tydliga exempel på en 
egengenealogiskt förankrad identifikation. I de varie
rade begravningarna uttryckte vikingatidens människor 
den egna hushållsgruppens identitet genom att exponera 
släktens traditioner och relationer till kända förfäder.

Det är också rimligt att en anledning till att de vi
kingatida gravplatserna återfinns i direkt anslutning till 
bronsålderns stora högar var att dessa för vikingatidens 
människor på ett fullkomligt naturligt vis tjänade som 
ideologiska riktmärken, som representanter för en my
tisk och tidsavlägsen förhistoria. De platser där brons
åldershögar återfanns kunde i vikingatid brukas som 
materialiseringar av kollektiva minnen. För vikingatid
ens människor kunde bronsålderns gravhögar lätt ”kän
nas”. Formerna på gravarna var desamma som före
språkades av den egna religionen och traditionen, och 
monumentaliteten i de ofta 25 meter vida och tre meter 
höga gravarna måste ha framstått som anslående för 
vikingatidens människor. Platsens identitet blir på så vis 
till en konstruktion byggd av tid och minne på det vis 
som Dürkheim, Eliade, Halbwachs, Lévi-Strauss, Chap-
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man och Jackson definierar dessa landskapsrums funk
tion.

Samtidigt kan vi i utvecklingen vid Sannagård no
tera tydliga brott i den identitet som platsen tillskrivits. 
Under bronsålder förekommer bosättning i området, 
men framför allt präglas miljön av att ett stort antal 
monumentalgravar byggts. Under äldre järnålder för
ändras däremot platsens karaktär. I romersk järnålder 
brukas området profant för järnframställning och på 
300-talet ligger troligen en ensam gård på platsen. Un
der äldre järnålder har området förlorat sin äldre identi
tet som gravplatsområde och ”helig plats”.

Under 700-talet börjar den stora nekropolen växa 
fram på platsen. Nu finns inte längre någon bebyggelse 
i området överhuvudtaget. I det enda påträffade huset 
har man istället sysselsatt sig med att efterbehandla de 
kremerades ben i komplexa ritualer. Centrum i grav
fältet utgörs av en äldre gravhög från romersk järn
ålder, kring denna anläggs hundratals små monument. 
Runt den vikingatida gravplatsen finns också ett stort 
antal monumentala gravhögar från bronsåldern. Strax 
nordost om det vikingatida gravfältet ligger på åsrygg- 
ens krön fem mycket stora högar. Sammantaget finns 
åtminstone 12 större gravhögar från bronsålder i direkt 
anslutning till den vikingatida gravplatsen.

När vi diskuterar frågan om vad som konstituerar en 
”plats” identitet och funktion är det väsentligt att vi för
står att dessa platser erhöll sin särprägel utifrån med
vetna sociala strategier såväl som utifrån föreställ
ningar om det förflutna. När en jättelik skeppssättning 
anlades mitt i den vikingatida gravmiljön är det rimligt 
att betrakta detta som ett exempel på en tydligt genom
förd social strategi som ter sig helt främmande för byg
dens traditioner och befolkning. Stora skeppssättningar 
har satts i direkt samband med den tidiga danska sta
tens framväxt, och de kan knytas till tidiga kungliga 
kontexter som i Jelling (Helmuth Andersen 1985; Arte- 
lius 1996; Elfstrand 1998). Om man ville uttrycka sin 
politiska makt över de halländska områdena kunde 
inget vara mer lämpligt för den arkaiska danska kunga
makten än att låta uppföra ett jättelikt skeppssättnings- 
monument mitt i en för dessa bygder ytterligt central 
”plats”. På samma vis kan vi tolka förhållandet mellan 
de första kyrkornas lokalisering och dessa vikingatida 
nekropoler. Genom att uppföra kyrkor i direkt anslut

ning till dessa av minnen, förfäder och historisk identi
tet genomsyrade landskapsrum kan vi förstå att valet av 
kyrkplats både anslöt till platsernas historiska identitet 
som religiösa centralplatser men också på ett över
tydligt vis exponerade en förändring i identitetens inne
håll.

Tack till Anders Andersson, Riksantikvarieämbetet, som 
producerat de förklarande illustrationerna.

Summary
The paper takes its starting-point in the common hy
pothesis that many places in the prehistoric natural 
landscape of southern Scandinavia were ascribed with 
important historical and mythological identities. The ar
ticle discusses the formation of one such place, a large 
Hallandic Viking Age burialground, and it is argued 
that this place represented the links to both a mythical 
ancient past as well as to a geneologically known his
tory to the collective. The burialground is interpreted as 
the place for repetitious confirmation of myths and his
tory through a conscious and social use of collective 
memories. The Viking Age burial ground was sur
rounded by large barrows from the Bronze Age, and 
situated around a mound from the Early Roman Iron 
Age. The direct connection to the Bronze Age barrows, 
which in the Viking Age probably represented the an
cient past, underlined that this was a place of religious 
and ideological importance even in a remote past; a 
past that was shared by the population and which was

Fig. 3. Kartbilderna visar förhållandet mellan yngre järn
ålderns gravfält och bronsåldershögar i några av de stora hal
ländska gravmiljöer som ännu finns bevarade. De stora 
gravhögarna från bronsålder har med sin monumentalitet 
kunnat fungera som riktmärken för vikingatida uppfatt
ningar om en mytisk förhistoria. Av bilden framgår också att 
de tidiga kyrkorna i flera fall också uppförts i anslutning till 
dessa miljöer. Kyrkorna lokaliserades till dessa platser, tillika 
med den stora skeppssättningen ”Stenkyrkan” vid Sanna
gård, i en social strategi som anknöt till dessa platsers identi
tet som centrala i en bygd.
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an essential part of their collective identity. The Viking 
Age burials were situated around a Roman Iron Age 
mound, and in the same manner, this mound is inter
preted as a representation of a more known geneo- 
logical history and society. In Halland, there are still a 
handful of such areas preserved, and in most cases the 
Viking Age burial grounds are intimately connected to 
Bronze Age grave monuments as well as to medieval 
churches.
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This article deals with different aspects of the medieval formation of a state in 
Sweden and the relationship between the region of Götaland and the Mälaren re
gion and puts Alvastra in Östergötland into a wider context. In Alvastra, the focus 
is set on the early medieval site in ” Sverkersgården” and the extensive Christian 
cemetery close to the ruins. This site is compared with similar constructions in 
early medieval Lund and Sigtuna and with the Royal palace in Dalby and a 
presumed palace connected with a chapel-baptistery in Ostrów Lednicki, a strong
hold linked with the first Christian dynasty in Poland, which played an important 
role in the formation of the early medieval state in Poland.
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Marie Holmström, Riksantikvarieämbetet, UV Öst, Järnvägsgatan 8,
SE-582 22 Linköping, Sweden.

K
ristina Lamm var under sin tid som chef för 
Riksantikvarieämbetets arkeologiska under
sökningsverksamhet starkt engagerad i den ar
keologiska verksamheten i landet och hade ett mycket 

personligt förhållningssätt till medarbetarnas utveckling 
och arkeologiska intresseområden. På sin fritid följde 
hon därför med stort intresse även de externa projekt 
som personalen deltog i. Forskningsprojektet ”Det medel
tida Alvastra” var ett givet besöksmål för Kristina under 
de år på 90-talet, då riktade, mindre undersökningar ge
nomfördes i Alvastraområdet.

Nedan följer först en kortare presentation av projek
tets uppläggning och inriktning och därefter har jag för
sökt att sätta in det tidigmedeltida Alvastra och Öster
götland i ett större sammanhang och valt att fokusera

på problematiken kring den s.k. ” Sverkersgården” och 
området i anslutning härtill.

Forskningsprojektet ”Det medeltida 
Alvastra”
Det tvärvetenskapliga projektet ”Det medeltida Alv
astra” har som målsättning att studera Alvastra kloster 
i ett större sammanhang och anknyta till frågeställ
ningar kring ekonomisk och social organisation före 
och efter klosteretableringen samt till problematiken 
kring områdets relation till kungamakten och den med
eltida statsbildningsprocessen. Projektets arbete har kon
centrerats kring fyra problemområden (fig. 1). Det för-
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Fig. 1. Alvastraområdet.

sta består av en undersökning av de sociala och poli
tiska förhållandena i området vid tiden för klostrets eta
blering och aktörerna bakom klosteretableringen. Det 
andra är en analys av klosterlandskapet med särskild 
inriktning på dess specifika ekonomiska och sociala or
ganisation. En central fråga är huruvida det produk
tionssystem som fanns vid kloster på kontinenten s.k. 
grangier existerade även i Alvastra. I samband med 
detta har arkeologiska undersökningar genomförts i om
rådet mellan Ålebäcken och ”Sverkerskapellet”, vilka 
visar att byggnaden ingått i ett större komplex av an
läggningar med olika ekonomiska funktioner. Utifrån 
komparativa studier i utlandet har en ny tolkning av 
området presenterats, som bygger på att byggnaden kan 
ha ingått i en produktionsenhet under klostret, eventu
ellt i ett grangiekomplex och således inte fungerat som 
Sverkerättens gravkapell, en hypotes som tidigare fram
lagts av arkeologen Otto Frödin (Frödin 1919 s. 41; 
Holmström & Toliin 1990 s. 325; 1994 s. 36f.). Det 
tredje problemområdet består av en analys av den med
eltida kyrkoarkitekturen i bygderna kring Alvastra. En 
central fråga är i vilken utsträckning klostret har påver

kat byggnadstraditionen i den västra delen av Östergöt
land. Traktens bestånd av medeltida kyrkobyggnader 
inventeras med hjälp av byggnadshistorisk analys. 
Detta arbete genomförs i samarbete med Sveriges kyr
kor vid Riksantikvarieämbetet och projektet ”Kyrkorna 
i Dals härad”. Inom området finns ett par av de äldsta 
dendrodaterade stenkyrkorna i landet, Herrestad och 
Örberga kyrkor. Virket i Herrestads takstolar fälldes 
1112± 5år och virket från tornet i Örberga 1116-1117 
(Bonnier 1996 s. 69ff.). Det fjärde problemområdet är 
inriktat på en rekonstruktion av den äldre rumsliga 
strukturen i Tåkernbygden. Med hjälp av skriftligt käll
material och kartor rekonstrueras domäner och bebyg
gelse som en utgångspunkt för ett vidare resonemang 
kring landskapets utnyttjande under klostertiden.

Götalandskapen i statsbildningstid
Under senare tid har götalandskapen alltmer lyfts fram 
som ett kärnområde för framväxten av en kungamakt 
av mer feodal karaktär. Fram till 1200-talet, då mak
tens politiska centrum förskjuts mot Mälardalen, tycks
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de tidiga kungadynastiernas maktbas ha varit koncen
trerad till Götaland, framför allt till Östergötland samt 
den rika odlingsbygden i Västergötland.

Klostergrundande och maktutövning
Det är också i Götalandskapen som de tidigaste kloster- 
etableringarna sker, Vreta, Alvastra, Nydala och Värn
hem och det finns en tydlig koppling mellan kloster
grundande och maktutövning. Alvastra var Sverkerätt- 
ens ”huskloster”, Värnhem främst Erikska ättens ”hus
kloster” och sannolikt fungerade Vreta kloster på mot
svarande sätt som den Stenkilska ättens ”huskloster”. 
Ett ”huskloster” fungerade bl.a. som begravningsplats 
för grundarens familj (Hill 1992 s. 345). Dessa ätter 
gjorde även anspråk på att utöva herravälde över ett 
större område (Lindkvist 1988 s. 61). Den maktstruktur 
som började att framträda under denna period bör ha 
föregåtts av en äldre struktur med trolig koppling till 
dessa k ungadynastier.

Klosterfrämjandet i kombination med kyrkobygg- 
andet kan ses som ett led i kungamaktens behov av ma
nifestation och legitimitet. Cistercienserna fick en cen
tral roll i detta sammanhang. Denna ordens snabba och 
omfattande geografiska spridning i Europa under främst 
1100- och 1200-talet, dess välorganiserade uppbyggnad 
samt starka koppling till olika kungadynastier och an
dra inflytelserika grupper gjorde den till en viktig över
gripande institution som fungerade som påvemaktens 
förlängda arm i Europa. Klostren bidrog även med en 
välutvecklad ekonomisk organisation och stor hant
verksskicklighet och förde med sig olika innovationer 
samt kunskaper inom ett flertal områden, bl.a. jord
bruk, skogsbruk, fiske, byggnadsteknik, tegelbränning, 
järn- och kopparhantering (Holmström &C Toliin 1990 s. 
30Iff.). De bidrog sannolikt även till spridningen av den 
kanoniska rätten och ett skriftligt regelverk för bekräf
telser av olika godsdonationer även utanför släktens 
krets samt med ett nytt synsätt på förvaltning och sköt
sel av stora godskomplex, vilket skapade förutsätt
ningar för kontroll över stora territorier. Det äldsta 
svenska skriftliga källmaterialet som berör godsdona
tioner har alla en koppling till cistercienserna.

Sverkerätten
För svenskt vidkommande är det framför allt den i Öst
ergötland starkt förankrade Sverkerätten som först an
slöt sig till denna kontinentala ideologi. De komplice
rade maktstrukturer som framträder i det begränsade 
skriftliga källmaterialet visar att det är kung Sverker 
d.ä. och hans drottning Ulfhild samt Linköpingsbiskopen 
Gisle som är de främsta gynnarna av orden. Drottning 
Ulfhild tycks ha haft en framträdande roll och enligt 
klostertraditionen var det ”en from kvinna, drottningen 
av Sverige” som anhöll om att munkarna skulle komma 
till Sverige (Westman 1915 s. 48). Den Sverkerska ätten 
var besutten främst i Östergötland och Småland samt 
på Öland, dvs. i Östergötlands lagsaga och det var i 
detta område som de första klostren inrättades, Vreta, 
Alvastra och Nydala kloster. Sannolikt hade en stor del 
av de tidiga klostergodsen sin proveniens i Sverkerska 
släktgods (Holmström & Toliin 1990 s. 312). Enligt 
Ahnlund var dock Inge d.ä. och hans gemål Helena 
Vreta klosters första donatorer (Ahnlund 1945 s. 322ff.). 
Kungamaktens stora godsinnehav inom detta område 
tycks främst ha baserat sig på arvegods snarare än på 
gods erhållna genom k ungaämbetet. Den rika och 
mångfacetterade bygden från Alvastra i väster till Lin- 
köpingsområdet i öster utgjorde ett kärnområde i detta 
sammanhang.

Maktens uttryck i landskapet
Antalet husabyar, en godsmassa som tilborde kunga- 
ämbetet, är få i denna del av Östergötland. Husabyarna 
förekommer dock rikligt i Mälarlandskapen och histori
kern Thomas Lindqvist har argumenterat för att husa by
systemet i Svealand härstammar från en tid då den feo
dala kungamakten gradvis etablerade sin ställning. 
Husabyarna skulle ha fungerat som stödjepunkter för 
det nya herraväldet. Lindqvist anser att systematiken 
och regelbundenheten vid genomförandet tyder på att 
detta system inte var av hög ålder, utan snarare en re
surs för maktutövning som genomdrevs någongång på 
1100-talet och det tidiga 1200-talet. Han anser vidare 
att detta system hypotetiskt kan ha haft sin upprinnelse i 
Götalandskapen (Lindqvist 1988 s. 61).

Lindkvist hävdar vidare att kungamakten i Göta-

Alvastra i statsbildningstid 151



landskapen tidigt utövade kontroll över det egna områ
det genom ”intern tillägnelse” medan herraväldet i 
Mälarlandsskapen i stor utsträckning baserade sig på 
”extern tillägnelse” och en mer plundringsinriktad eko
nomi (Lindqvist 1988 s. 59; 1997 s. 38ff.). Den rika 
bygden i Östergötland stämmer väl in på ovanstående 
resonemang. Här tycks tidigt ha funnits en kombination 
av ett skikt av expansiva utåtriktade stormän och 
kungar som utövade kontroll över betydande verksam
hetsområden inom den egna samhällsformationen (Lind
qvist 1988 s. 58).

I detta område är även s.k. ”Eskilstunakistor” eller 
”vikingastilskistor”, en slags tidigmedeltida stormanna- 
gravar från 1000-talet, rikligt förekommande. Dessa 
indikerar att de tidiga stenkyrkorna föregåtts av en 
äldre kristen fas. En hypotes är att dessa förekommer 
vid tidiga kungliga centra av religiös och världslig na
tur, där stormännen som stödde kungamakten lät sig be
gravas. Efterhand börjar dock även stormän att resa 
egna kyrkor på sina gårdar och gravmonumenten för
läggs dit (Neill 8e Lundberg 1994 s. 157). I västra Öst
ergötland finns också de tidigaste kyrkorna med torn 
och absid, vilket också indikerar kungamaktens närvaro 
och stormannainflytande på olika nivåer.

Skriftliga källor
Vissa äldre skriftliga källuppgifter kan också ses som en 
indikation på götalandskapens starka ställning, även 
om de är behäftade med olika källkritiska svagheter 
och tillkomna i ett senare skede än det de skildrar. Ett 
uttalande från Adam av Bremen på 1070-talet: ”Birka 
är götarnas stad och belägen mitt i sveonernas land inte 
långt från det tempel som heter Uppsala” (Adam av 
Bremen kap. 60) kan tolkas som att Birkadynastin kan 
ha varit götaländsk (Hyenstrand 1986 s. 288; Carlsson 
1997 s. 85). När det gäller relationen mellan Väster- 
och Östergötland, om det nu är relevant att använda 
denna landskapsuppdelning så tidigt, har Peter Sawyer 
lagt fram tesen att Västergötlands sårbarhet gentemot 
danskarna ledde till att götarnas politiska centrum kom 
att ligga i Östergötland, som skyddades av Vättern och 
skogarna i Småland (Sawyer 1991 s. 58). Sigtuna och 
området i anslutning till staden är också intressant när

det gäller relationen mellan Götalandskapen och Mälar- 
dalsområdet.

Sigtuna och den materiella kulturens 
vittnesbörd
De senaste årens arkeologiska undersökningar i Sigtuna 
i framför allt kvarteret Trädgårdsmästaren, kvarteret 
Urmakaren och kvarteret S:ta Gertrud (museets tomt) 
har bidragit med information som indirekt skulle kunna 
stärka ovanstående resonemang. Enligt Sten Tesch har 
undersökningarna visat, att Sigtuna redan i sin anlägg- 
ningsfas var en reglerad och anlagd stad med en tät och 
permanent bebyggelse (Tesch 1990 s. 29ff.). Sigtuna an- 
lades på 970-talet och det kan således vara Erik Seger- 
säll, Olof Skötkonungs far, som låg bakom etable
ringen. Det myntstampsavtryck som påträffats i ett hus i 
samband med undersökningarna i kvarteret Urmakaren 
i anslutning till det förmodade kungsgårdsområdet, 
kvarteret S:ta Gertrud, har ytterligare stärkt kungs- 
gårdshypotesen och idén om Sigtuna som en maktpoli
tisk stödjepunkt. Med stampen har mynt slagits för Olof 
Skötkonung 1000-1005 (Tesch 1990 s. 29ff.). Thomas 
Lindkvist ser präglandet av mynt i kungens namn och 
främjandet av kristendomen och en kyrklig organisation 
som ett kvalitativt skifte med ett kungadöme som strä
var efter en större kontroll över det egna området. Sig
tuna har utifrån detta synsätt tillkommit som ett nytt 
centrum för kungamakten (Lindkvist 1988 s. 59). I kvar
teret S:ta Gertrud har påträffats en mycket speciell 
kyrkoanläggning och kyrkogård (fig. 2), som har vissa 
likheter med ”Sverkersgården” och dess kyrkogård i 
Alvastra (se nedan!). Enligt Tesch är kyrkan, som har 
en nedsänkt anläggning med trappor i väster (tolkad 
som krypta av Tesch), sannolikt den äldsta stenkyrkan i 
Mälarområdet, påbörjad redan i slutet av 1000-talet. 
Intill kyrkans södra yttermur har påträffats en biskops
grav, som bl.a. innehöll en kräkla av valrossben (Tesch 
1998 s. 10L). I anslutning till kyrkogårdsområdet har 
även påträffats konstnärligt högtstående dopfuntsfrag- 
ment (Tesch 1990 s. 30) och en brunnsliknande anlägg
ning (muntlig uppgift Tesch 1998). Arkeologiska uppgif
ter indikerar att det högre belägna området, ungefär 
motsvarande museets tomt, utlagts som en enda c.
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Fig. 2. Sigtuna. Arkeologisk undersökning i museets trädgård 
1993 och 1995 (schakt A till F). Kyrkans grundmur är 
snedskrafferad, kyrkogårdens bogårdsmur prickrastrerad 
där den är arkeologiskt belagd. Biskopsgravens plats är mar
kerad med kryss i cirkel. Ritning av Sten Tesch 1995.

50x60 m stor tomt. Gravar med annorlunda orientering 
i förhållande till stenkyrkan skulle kunna tyda på att 
det funnits en äldre träkyrka. Eventuellt överlät kungen 
detta förmodade kungsgårdsområde med kyrka till bi
skopen när Sigtuna blev biskopssäte senast år 1070 och 
hela det gamla kungsgårdsområdet lades ut som kyrko
gård inramad av en stenmur (Tesch 1990 s. 3Of.). Tesch 
ser Sigtunas uppkomst, den tidiga kyrkoetableringen 
och myntningen i ljuset av den riksenande kungamakt
ens behov av att få kontroll över det viktiga Mälarom- 
rådet. Med Sigtuna som maktpolitisk stödjepunkt kunde 
allianser och förtroendeband upprättas med småkungar 
och lokala stormän (Tesch 1990 s. 26). Sigtuna skulle 
således kunna ha anlagts av Erik Segersäll, som en poli
tisk maktbas i ett område där kungamakten var svag. 
Basen för kungarnas makt fanns istället i Götalandska
pen. Resultaten från Sigtuna grävningarna pekar också 
på att kultur- och handelskontakterna under slutet av 
900- och 1000-talet främst var riktade mot ost och syd
ost (Tesch 1990 s. 32; Roslund 1990 s. 53ff.).

Polsk-svenska allianser
I detta sammanhang är de polsk-svenska äktenskapsal- 
lianser, som byggdes upp under Erik Segersälls tid, av 
intresse. Han gifte sig, enligt vissa uppgifter, med 
Mieszko I:s dotter i ett viktigt skede i den polska stats- 
bildningsprocessen. Efter Erik Segersälls död ingick den 
danske kungen Sven Tveskägg äktenskap med denna 
kvinna, vilket ger en inblick i de strategiska äktenskaps- 
allianser som utvecklas under denna tid (Hallencreutz 
1993 s. 49). Sverker d.ä. gifte sig också med en repre
sentant från denna släkt efter drottning Ulfhilds död, 
Rikissä dotter till Boleslav III. Han regerade från år 
1102 och erövrade större delen av Pommern, där han 
jämte biskop Otto av Bamberg införde och befäste kris
tendomen (NF 1951 s. 414, tredje bandet). Eventuellt 
kan dessa allianser ses som ett led i stärkandet av påve
makten gentemot den tyska kejsarmaktens intressen. 
Viktiga centra i denna tidiga polska statsbildning fanns 
i ärkebiskopssätet i Gniezno och i ett politiskt och reli
giöst säte, Ostrów Lednicki, beläget på en ö väster om 
staden. I Ostrów Lednicki har undersökts en intressant 
anläggning, som bl.a. tolkats som en residens- eller 
palatsanläggning med tillhörande dopkapell. Ostrów 
Lednicki har tolkats som ett tidigt säte och en central 
dopplats med koppling till den första kristna dynastin i 
Polen och dess anhängare fr.o.m. Mieszko I:s tid. Inom 
området har även undersökts skelettgravar och grun
derna till en kyrkoanläggning med två stengravar 
(Kurnatowska u. år s. 7ff.). I Ostrów Lednicki har på
träffats en speciell typ av enkelkammar som även på
träffats i Sigtuna, vilket möjligen in dikerar kontakter 
mellan dessa platser (Roslund 1997 s. 254). Det finns 
vissa likheter mellan denna rika bygd i Polen, anlägg
ningarna i Ostrów Lednicki och Alvastraområdet med 
dess tidiga kristna anläggningar. Jag återkommer till 
detta i samband med diskussionen om ”Sverkersgården”.

Linköpings stift
Linköpings stift kan under tidig medeltid betraktas som 
det statsbärande stiftet och samarbetet mellan dess bis
kopar och kungar, framför allt den Sverkerska ätten, 
var intima (Lindqvist 1997 s. 48). Hermann Schück an
ger den troliga tillkomsttiden för en självständig kyrka i
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Östergötland till slutet av 1000-talet (Schiick 1959 s. 
43f.). Stiftets tidiga centrala roll och starka europeiska 
förankring tar sig flera uttryck. Geografiskt omfattade 
stiftet en stor del av sydöstra Sverige, dvs. landskapen 
Östergötland och Småland med undantag från Värend, 
där Växjö efterhand blev centrum för rikets minsta stift. 
I Linköpings stift ingick även Öland och Gotland och 
det rör sig således om ett rikt och varierat område. 
Skriftligt källmaterial visar att kontakterna med påve
makten inleddes redan under kung Inge d.ä.rs tid 
(Hallencreutz 1993 s. 70), men det är framför allt kung 
Sverker d.ä. och hans biskop Gisle i Linköpings stift 
som utvecklade och stärkte dessa kontakter. Det goda 
förhållandet till påvemakten avspeglar sig bl.a. i cister- 
ciensernas ankomst till Alvastra år 1143 och i ett besök 
av den påvlige delegaten Nicolaus Breakspear (senare 
påven Hadrianus IV) kring år 1152/1153. Mötet hölls i 
Linköping och sannolikt var både Sverker d.ä., biskop 
Gisle och cisterciensrepresentanter närvarande. Avsikten 
med mötet var bl.a. att inrätta ett självständigt svenskt 
ärkesäte. Detta misslyckades dock och Sverige tillhörde 
Lunds ärkestift ända fram till år 1164, då ärkestiftet i 
Gamla Uppsala inrättades. Valet av munken Stefan från 
Alvastra kloster till landets första ärkebiskop visade 
tydligt på cisterciensernas inflytande vid denna tid 
(Holmström & Toliin 1994 s. 11). Det är mot denna 
bakgrund vi nu ska närma oss Alvastraområdet och för
söka tolka den situation som rådde när cistercienserna 
anlände till Alvastra.

Alvastraområdet
Alvastraområdet och Omberg strax norr därom tycks ti
digt ha utgjort ett viktigt religiöst, politiskt och ekono
miskt centrum. Det finns ett flertal sägner och legender 
om ”det heliga berget” Omberg bl.a. med koppling till 
en av bergets fornborgar ”Drottning Ommas borg”, 
manifest beläget med utsikt över Vättern, samt uppgifter 
om offerkällor i Alvastraområdet vid Ombergs fot. Alv
astra ligger dessutom i ett kommunikativt betydelsefullt 
läge både beträffande land- och sjövägar (Cnattingius 
1929 s. 130, 140f.). Strax söder om Alvastra ligger 
Hästholmen, som i medeltida källor betecknas som en 
marknadsort/köpstad med stark koppling till Alvastra 
kloster. Hästholmen bör tidigt ha varit en av de vikti

gaste hamnarna i Vättern med central betydelse för 
kommunikationerna till Västergötland (Klackenberg 
1984; Holmström &c Toliin 1994 s. 44ff.). Vid Häst
holmen förekommer även hällristningar, vilket stärker 
ovanstående resonemang om områdets tidiga centrala 
roll och goda kommunikativa läge. I själva Alvastra
området finns flera religiösa manifestationer alltifrån 
lämningar efter megalitgravar öster om ”Sverkers- 
gården” till järnåldersgravfältet Smörkullen nordost om 
klostret och den stora tidigmedeltida kyrkogården och 
byggnadslämningen vid ”Sverkersgården ”. Både Smör
kullen med gravai; som bl.a. indikerar förbindelser med 
Östersjöområdet, daterade till århundradena kring 
Kristi födelse och den stora kristna kyrkogården vid 
”Sverkersgården” tycks ha utgjort centrala begravnings- 
och kultcentra. Alvastra kloster kan utifrån detta reso
nemang ses som en slutgilitig religiös och maktpolitisk 
manifestation i området. Som framgått ovan finns en 
stark koppling mellan Sverkerätten och Alvastra. Enligt 
traditionen mördades kung Sverker d.ä. år 1156 på väg 
till julottan. Det finns flera beskrivningar av omständig
heterna kring Sverkers död. Västgötalagens konunga- 
längd från tiden före 1250, uppger att ”Hans hästesven 
mördade honom om julottan då han skulle fara till kyr
kan”. Här skrivs vidare att Sverker är jordad i Alvastra 
och att han grundade och byggde detta kloster. (Holm
ström &c Toliin 1994 s. 12f.).

Otto Frödins undersökningar
Den för sin tid framstående arkeologen Otto Frödin ge
nomförde redan i början av seklet tämligen omfattande 
undersökningar i Alvastraområdet alltifrån stenålder till 
medeltid. Det var Frödin som lokaliserade ”Sverkers
gården” och ” Sverkerskapellet”. Han försökte påvisa 
att de påträffade lämningarna hade en koppling till 
Sverkerätten, därav namnen. ”Sverkersgården”, som 
troligtvis aldrig blev fullbordad, ligger på en domine
rande höjd vid foten av Omberg, mellan Turisthotellet 
och Vättern. Frödin ansåg att han funnit resterna efter 
kung Sverker d.ä.:s gårds- och borganläggning. En 
provgrävning hösten 1916 hade bragt i dagen en massiv 
under markytan nedgrävd grundmur (fig. 3). Fortsatta 
undersökningar visade att byggnadens grundplan var 
oval med längdaxel ungefär i öst-västlig riktning. I väs
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tra änden fanns spår efter en rätlinjig tillbyggnad, som 
vilade på en betydligt svagare grund än den mycket 
massivt uppförda ovala skalmuren. Frödin ansåg därför 
att denna tillbyggnad uppförts något senare. Från den 
nedsänkta bottenvåningen i öst fanns två c. 1 meter 
breda trappor. På golvnivån påträffades fyra pelar- 
fundament och tre av dessa var mer eller mindre frag
mentariska hällar till gravkistor av 1000-talstyp (Frödin 
1919 s. 4, 15). Rester efter dylika kistor, ”Eskilstuna- 
kistor”, påträffades även på den stora kristna kyrkogård 
i området, som också lokaliserades av Frödin. Pelar- 
fundamenten och skelettgravar under tillbyggnaden i 
väster iridikerar en äldre kristen fas. Frödin ansåg att 
byggnaden främst var av profan karaktär och tolkade 
den nedsänkta delen som resterna efter ett borgtorn. Ett 
argument för denna tolkning var de kraftiga kulturlager 
som han påträffade framför allt väster om byggnaden, 
som bl.a. innehöll rikligt med djurben, slagg, keramik 
och annat material av profan karaktär. Enligt Frödin 
indikerade kulturlagren en både långvarig och intensiv 
vistelse på platsen (Frödin 1919 s. 6). Han lade dock 
även fram hypotesen, att bottenvåningen i det förmo
dade tornet i öster haft en religiös funktion och varit en 
nedsänkt kapellvåning. Dess plan i sin helhet samt 
orienteringen i öst-väst med absid i öst talade för detta. 
Ett vaxstycke som påträffats på golvnivån skulle ytterli
gare stärka detta resonemang. Frödin lade även fram 
hypotesen att tillbyggnaden i väster, som stått i direkt

förbindelse med tornet - kapellet, var lämningarna av 
gårdens huvudbyggnad (”palas”) (Frödin 1919 s. 22ff.). 
En byggnad på denna svaga grundmur skulle endast ha 
varit uppförd i trä, alternativt skulle muren kunna ha 
varit tänkt som en gårdsmur och förgård till tornets en
tré (Frödin 1919 s. 5). I samband med Frödins undersök
ningar påträffades även rester efter enklare profan be
byggelse och föremål från yngre järnålder. Frödin ansåg 
även att han funnit rester efter ett brandgravfält från 
yngre järnålder c. 200 m söder om ”Sverkersgården” 
(Frödin 1919 s. 2). Frödin daterade de äldsta kristna 
gravarna till 1000-talet och ”Sverkersgården” till tiden 
före klostrets etablering år 1143. Detta bl.a. på grund
lag av använd byggnadsteknik, avsaknad av tegel och 
p.g.a. att byggnadsdelar härifrån använts vid kloster
bygget. Byggnaden uppfördes dock troligtvis efter 1000- 
talet med tanke på att delar av ” Eskilstunakistor” an
vänts som pelarunderlag i anläggningen samt de äldre 
skeletten under tillbyggnaden (Frödin 1919 s. 6ff., 22).

Alternativa tolkningar av ”Sverkers
gården”
Flera forskare vände sig mot Frödins tolkning av bygg
naden. Sten Anjou tolkade byggnaden som en romansk 
kyrka med krypta, som troligtvis varit cisterciensernas 
första provisoriska kyrka (Anjou 1933 s. 157ff.). Erik 
Lundberg anslöt sig till kryptkyrkotolkningen år 1934,

Fig. 3. Plan över ”Sverkersgården” 
(efter Frödin).
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men hävdade att kryptan var en del av en stor planerad 
kyrkoanläggning, möjligen Sverker d.ä.:s gravkyrka, 
men att bygget avslutades. Jan O. M. Karlsson har lagt 
fram ett rekonstruktionsforslag av det tilltänkta utseen
det på en större kyrkoanläggning (Lovén, C. 1990 s.
15). Kryptbyggnaden hänför Lundberg till en grupp kyr
kor från huvudsakligen 1100-talets första hälft, vilka 
bl.a. kännetecknas av tuktstensmurverk i smått förband 
(Lundberg 1934 s. 55). Ingrid Swarding lade på 60-talet 
fram hypotesen att byggnaden fungerat som en pre- 
cisterciensisk klosterkyrka med koppling till ett bene- 
dektinkonvent (Swarding 1963 s. 121). Kryptkyrko- 
teorin har fått störst genomslagskraft. Ett argument mot 
denna teori och för tolkningen av ”Sverkersgården” 
som en tänkt gårds- eller palatsliknande anläggning 
med tillhörande kapell är dess placering på kyrkogår
den, proportionerna mellan de olika byggnadsdelarna, 
”tillbyggnadens” utseende samt ”kryptans” oansenliga 
storlek. Anläggningen ligger på kyrkogårdens allra öst
ligaste del och inte centralt beläget. Därtill kommer 
Frödins uppgifter om mäktiga kulturlager med profant 
material. En viktig framtida uppgift är att få en mer 
precis datering och analys av såväl fynd- och skelett
material som ”tillbyggnaden” i väster samt klarlägga 
om det finns ytterligare konstruktioner väster därom 
med medeltida föremål av profan karaktär och eventu
ella rester efter en mer centralt placerad kyrka. Frödins 
uppgifter om att det även skulle finnas profant fyndma
terial med koppling till ”Sverkersgården” har ännu inte 
kunnat verifieras genom senare tids undersökningar. Un
dersökningarna har dock varit av begränsad omfattning.

Senare tiders undersökningar och nya 
problemformuleringar
De riktade undersökningar som genomförts inom pro
jektet ”Det medeltida Alvastra” har ytterligare bekräf
tat att den stora kristna kyrkogården föregåtts av en 
äldre fas av profan karaktär som troligtvis har samband 
med de förmodade brandgravarna c. 200 meter söderut. 
Vid grävningar strax öster om ”Sverkersgården” påträf
fades bl.a. kulturlager med rester efter gjuteriverksam- 
het, deglar m.m. 14C-dateringar från detta område spän
ner från 600-talet till 800-talet. Vid anläggandet av

”kryptan” har man grävt igenom detta kulturlager. 
Äldre kulturlager påträffades även norr om ”Sverkers
gården”. Inom projektets ramar har också gjorts en 
mindre undersökning av ett c. 25 m2 stort område på 
den stora kristna kyrkogården väster om ”Sverkers
gården”, ungefär i mitten av området. Undersökningen 
visade att det rör sig om två gravgrupperingar, en i 
väst-östlig riktning, det vill säga i samma riktning som 
”Sverkersgården”, och en i sydväst-nordöstlig riktning. 
Sammanlagt påträffades c. 35^40 gravar inom detta be
gränsade område. Utifrån en uppskattad gravtäthet på 
1,4 gravar/m2 skulle det kunna röra sig om c. 4 000 
gravar på en c. 75x40 m stor kyrkogård. Kyrkogården 
har troligen anlagts under 1000-talet och varit i bruk i 
huvudsak under 1000- och 1100-talet (Ersgård 1996 s. 
13). I anslutning till gravarna påträffades två ituklippta 
tyska silvermynt från 1021-1051 (Henrik III, Speyer) 
och 1039-1056 (greve Hermann, Ämden). 14C-date- 
ringar från nio av de påträffade skeletten spänner över 
en tidsrymd från 1000- och 1100-talet till början av 
1200-talet. Norr om ”Sverkersgården” finns dessutom 
tre brunnsliknande anläggningar av sten, som dock 
ännu ej är undersökta. Eventuellt skulle dessa kunna 
tolkas som dopbrunnar. Under biskop Otto av Bambergs 
missionsarbete i västra Pommern år 1124 förespråkade 
biskopen separata dopceremonier för män och kvinnor 
och gav order om byggandet av tre dopanläggningar 
(Kurnatowska u. år s. 10). Förekomsten av tre brunnar i 
anslutning till Salvators- eller Trinitatiskyrkan (S:t 
Drottens kyrka) i Lund är också av intresse i samman
hanget (se nedan!)

Alvastra som religiöst och politiskt 
centrum
Den stora kyrkogården vid ”Sverkersgården” in dikerar 
att Alvastraområdet fungerat som en tidig central kris
ten begravningsplats, som eventuellt även kan ha fun
gerat som dopplats. Det finns en tydlig koppling mellan 
dop- och begravningsplatser på kontinenten (Davies 
1962 s. 13; Krautheimer 1969 s. 135ff.). Utifrån ett syd- 
skandinaviskt perspektiv har Ebbe Nyborg lagt fram 
hypotesen att tidiga dopkyrkor uppfördes av kungen och 
hans biskopar i förbindelse med kungsgårdar och tidiga
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städer samt vid biskoparnas storgårdar (Nyborg 1986 s. 
28). Dopet, som förättades av biskopen vid speciella 
tillfällen främst vid påsk, var av avgörande betydelse 
för införandet av kristendomen och omgärdades av ett 
flertal ceremonier.

Kryptanläggningar i Norden
Förekomsten av brunnar eller källor i och i anslutning 
till vissa kryptanläggningar (t.ex. i Lunds domkyrka) 
skulle kunna indikera att dessa använts som dopkyrkor. 
Kryptanläggningar var mycket ovanliga i dåvarande 
Sverige och är kända endast i Skara domkyrka (Wideen 
1993) och eventuellt i kyrkoanläggningen i kvarteret 
S:ta Gertrud i Sigtuna (se ovan!). I dåvarande Danmark 
kan nämnas Lunds domkyrka, vars krypta invigdes år 
1123, samt den mäktiga Salvators eller Trinitatis- 
kyrkan, S:t Drotten i Lund. Maria Cinthio har behand
lat denna kyrkoanläggning i en intressant artikel till 
den danska tidskriften Hikuin. Denna kyrka hade dock 
två kryptor, som troligtvis främst fungerat som grav
kryptor och saknat rituell funktion. Eventuellt har de 
tillkommit i samma syfte som de två kryptorna i Old 
Minster i England, som var en kunglig gravkyrka under 
Knut den Stores tid. Salvators/Trinitatiskyrkorna i 
Nordeuropa stiftades fram till 1000-talet på kungligt 
initiativ på administrativt viktiga platser, men kan även 
ha fungerat som biskopskyrkor under den tid då de 
kyrkliga angelägenheterna styrdes av kungamakten, 
innan domkapitlet var organiserat (M. Cinthio ms.). 
Hon hävdar vidare, att Lunds första träkyrka från 900- 
talets slut också bör ha varit helgad åt Salvator/Trini- 
tatis och att stenkyrkan bör ha existerat redan år 1050 
på den gamla kyrkogårdens södra del. Eventuellt har 
Sven Tveskägg varit begravd i träkyrkan och senare 
flyttats till stenkyrkans krypta (M. Cinthio ms.). Denna 
tidiga datering av stenkyrkan är dock omtvistad (Kriig 
1987 s. 32). Förutom förekomsten av kryptor finns flera 
likheter mellan denna anläggning och ”Sverkersgårds- 
komplexet”, dels den tidiga, tämligen stora kyrkogår
den i området och dels de tre skiftesverksbrunnar som 
påträffats ett tjugotal meter norr om stenkyrkan. Dessa 
låg på endast någon meters avstånd från varandra och 
var c. lxl m stora och inte mer än 1 meter djupa och 
har tolkats som dopbrunnar. Två av dem har kunnat

dateras, den ena till 1060±5år och den andra till 
1063±5år. Proportionerna på brunnarna överensstäm
mer med en bildframställning av dopet på ett skånskt 
processionskrucifix från senare hälften av 1000-talet av 
Konstantin den store, som står naken i ett timrat träkar 
iförd endast konungakronan (M. Cinthio 1996 s. 10). 
Eventuellt skulle även kyrkoanläggningen med tillhö
rande kyrkogård i kvarteret S:ta Gertrud i Sigtuna ha 
fungerat som dopkyrka med tanke på den förmodade 
brunnen i anslutning till kyrkan, de påträffade dopfunts- 
fragmenten samt kyrkans koppling till kungen och bi
skopen. Andra intressanta exempel på kryptkyrkor i 
Norden är Gregoriuskyrkan i Trondheim, som i 
”Heimskringlan” satts i förbindelse med ”Magnus den 
godes kongsgård” (Christophersen 1992 s. 41f.), samt 
Kapitelbergets kyrka i Telemark, som troligtvis fungerat 
som gårdskapell för den mäktiga Dagsläkten på Bratts- 
bergs gård med koppling till kungamakten (Nygaard 
1996a s. 16ff.; 1996b s. 35).

Kryptor och helgonkult
Kryptkyrkor kopplas samman med helgonkult och de få 
kryptkyrkor som grävts ut i Norden har fungerat som 
grav- eller minneskyrkor för biskopar och kungliga 
martyrer. Lundbergs hypotes, att ”Sverkersgården” var 
tänkt som Sverker d.ä.:s gravkyrka, är således rimlig. 
Det finns inga egentliga belägg på någon lokal helgon
kult i Linköpings stift före år 1300, dock kan man ha 
försökt att lansera den mördade kung Sverker som mar
tyr men misslyckats på grund av de följande årens poli
tiska kaos och instabila läge (Fröjmark 1990 s. 146). 
Drottning Ulfhild är också av stort intresse, när det gäl
ler teorin om gravkyrka och helgonkult, då hon är den 
som lyfts fram som initiativtagare till klosteretable
ringen i Alvastra enligt cistercienskällor. Hon dog tidi
gare än Sverker, vilket skulle kunna tidigarelägga an
läggningen. Det förekommer uppgifter om ett medel
tida helgon vid namn Ulfhild och vissa forskare har ve
lat koppla samman Ulfhildskyrkan-Över-Selö kyrka på 
Selaön i Mälaren med drottning Ulfhild (Lundén 1973 s. 
88). Hennes eventuella koppling till denna kyrka skulle 
även kunna indikera att Sverkerätten haft en förankring 
i Mälarområdet.
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”Sverkersgården” - en planerad 
palatsanläggning?
Tolkningen av komplexet vid ” Sverkersgården ” som en 
central dopplats skulle även kunna tillämpas på hypote
sen om ”Sverkersgården” som en tänkt palats- eller resi
densanläggning med tillhörande kapell. Den ovan 
nämnda anläggningen i Ostrów Lednicki, vars dop
kapell uppvisar vissa likheter med ”Sverkersgårdens” 
kryptliknande anläggning beträffande bl.a. byggnads
teknik, resterna efter fyra pelare i kapellet samt en 
trappanläggning ner till detta, är av intresse i samman
hanget även om det sannolikt uppfördes tidigare än 
”Sverkersgården”. Kung Sverkers giftermål med Rikissä 
från denna första kristna polska dynasti indikerar kon
takter med denna släkt, vilka kan ha etablerats i ett ti
digare skede. På kontinenten är det även vanligt att 
man använder äldre palatsanläggningar som förebild. 
När Karl den Store lät bygga sin palatsanläggning i 
Aachen fick han påvens tillstånd att utnyttja konstverk 
och byggnadsmaterial från Teoderik den Stores palats i 
Ravenna. Teoderiks palatium i Ravenna i sin tur bar 
sitt namn efter Palatinen i Rom, där kejsar Augustus re
sidens var beläget. Även en ryttarstaty föreställande 
Teoderik den Store till häst ska ha flyttats från Ravenna 
till Aachen. Detta kan ses som en symbolisk handling 
för att stärka Karl den stores legitimitet och kejserliga 
värdighet och göra Aachen till centralpunkt för hela ri
ket, ett nytt Rom. Vissa forskare hävdar att Teoderik 
den store till häst finns beskriven på den kända Rök
stenen inte långt från Alvastra och att en mäktig släkt i 
området gjorde anspråk på släktskap med Teoderik den 
store (Tuulse 1952 s. 37f.; Gustavson 1991 s. 26ff., 36). 
Karl den Stores palatskapell i Aachen har för övrigt tjä
nat som förebild för senare anläggningar i Europa 
(Krautheimer 1969 s. 116).

Dopceremonier i palatsanläggningar finns även be
skrivna i tidiga poetiska skildringar från karolingiska 
palatsanläggningar på kontinenten. I hovpoeten Erm- 
olds lovprisande biografiska poem dedikerat till Ludwig 
den fromme beskrivs den danske prinsen Heriolds (Ha
rald) dop i palatskapellet i Ingelheim. Dagen efter dopet 
gav sig följet ut på jakt som kan ses som en viktig del 
av ritualerna vid palatset (Nelson 1992 s. 167f.). Djur
parker var en viktig lokaliseringsfaktor för palatsen på

kontinenten. Östgötalagen skriver att rådjur är kungens 
djur. Jakten hade en aristokratisk koppling och var av 
stort symbolvärde för härskaren (Andrén 1997 s. 472). I 
detta sammanhang är givetvis Omberg, strax norr om 
”Sverkersgården”, av intresse. Omberg, med sitt rika 
djurbestånd, kan mycket väl ha fungerat som en kung
lig djurgård och jaktpark redan under denna tid. Det 
kungliga palatset i Dalby i Skåne med tillhörande 
kyrkoanläggning från andra halvan av 1000-talet är 
också av intresse. Anders Andrén hävdar att Dalby 
hage, som ligger i anslutning till palatset, fungerat som 
en hjortpark (Andrén 1997 s. 476ff.). Enligt Erik Cinthio 
lät kung Sven Estridsen bygga kyrkan efter det att Dal
by blev biskopssäte 1060. Kyrkan kan ha föregåtts av 
en träkyrka. Väster om stenkyrkan har påträffats rester 
efter en förmodad palatsanläggning (E. Cinthio 1966 s. 
16). I Aelnoths levnadsbeskrivning över Knut den he
lige, från omkring 1095, omtalas bl.a. att brodern Ha
rald Hein efter sin död 1080 begravdes på den berömda 
platsen Vallis-villa, som på danska kallas Dalby. Enligt 
Cinthio är de undersökta lämningarna resterna efter det 
kungliga palatset och släktgården (E. Cinthio 1966 s. 
19). I kyrkan i Dalby finns också ett nedsänkt rum av 
viss kryptkaraktär med en brunn, liksom i domkyrkan i 
Lund (E. Cinthio 1981 s. 482). Eventuellthar även denna 
använts vid dopceremonier.

Slutord
Denna artikel har syftat till att sätta in Alvastraområdet 
i ett större sammanhang och framför allt lyfta fram det 
intressanta komplexet vid ”Sverkersgården". Som fram
gått ovan bör Alvastra tidigt ha varit ett betydelsefullt 
religiöst, politiskt och ekonomiskt centrum. Oavsett om 
man tolkar ”Sverkersgården” som en kryptkyrka/grav- 
kyrka eller som en gårds- eller palatsanläggning med 
tillhörande kapell, så är det ingen tvekan om att det rör 
sig om ett mycket prestigeladdat bygge i Alvastra, som 
eventuellt aldrig blev fullbordat. Det är inte uteslutet, 
att anläggningen även kan ha varit tänkt som en tidig 
kloster- eller biskopskyrka. De personer som kan ligga 
bakom detta manifesta byggnadsverk bör antingen ha 
varit kungen och/eller biskopen. Med tanke på Alvastra 
klosters nära koppling till Sverkerätten, är det troligt att 
anläggningen har en anknytning till denna eller en när-
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besläktad, äldre kungadynasti. Den stora, tidiga kristna 
kyrkogården och de eventuella dopbrunnarna norr om 
” Sverkersgården ” visar också på områdets betydelse un
der denna period. Sannolikt rör det sig om en central 
begravningsplats, eventuellt även med dopfunktion.
Som framgått kan de närmaste parallellerna sökas bl.a. 
i Lund och Sigtuna. Det finns även vissa intressanta lik
heter med Ostrów Lednicki, ett centralt säte med kopp
ling till den första kristna dynastin i Polen, med bl.a. en 
palatsliknande anläggning med tillhörande dopkapell 
samt med det kungliga palatset och biskopssätet i Dalby 
i Skåne. Det är därför sannolikt att Alvastra varit ett 
kärnområde för den tidiga kungamakten med politisk 
och ekonomisk bas i götalandskapen. De influenser som 
kom från detta område bör ha spelat en viktig roll i den 
medeltida statsbildningsprocessen.

Summary
Alvastra seems to have been an important religious, po
litical and economic centre with close connection to the 
royal dynasty during the period of the formation of the 
medieval state in Sweden. It was primarly in the west
ern part of Östergötland that the first Swedish ecclesti- 
cal and monastic institutions were established in mutual 
collaboration with the kings. It would seem that the feu
dal king had his social, economic and political base in 
this region and in the rich parts of Västergötland. The 
important early medieval site of Sverkersgården and the 
extensive Christian cemetery nearby have their closest 
parallell in important administrative and religious cen
tres such as Lund and Sigtuna. The Royal palace of 
Dalby in Skåne and a palace connected with a chapel- 
baptistery in Ostrów Lednicki, an important early reli
gious and political center linked with the first Christian 
dynasty in Poland also show interesting similarities with 
Sverkersgården.
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F
ör många år sedan var jag med om a tt gräva ut 
en bit av Uppsalas medeltida kulturlager. Det var 
närmare bestämt år 1980, i kvarteret Sandbacken 
vid Dragarbrunnsgatan mitt i den centrala delen av sta

den. Stadsarkeologin i Sverige var då inne i ett av sina 
mest dynamiska skeden under 1900-talet. Det gjordes 
talrika undersökningar i de medeltida städerna runt om 
i landet. Den kanske mest omtalade utgrävningen — på 
Helgeandsholmen i Stockholm - var 1980 inne på sitt 
tredje år. Forskningsprojektet ”Medeltidsstaden”, som 
kom att få stor betydelse för den moderna stadsarkeo
login, hade vid denna tid hunnit halvvägs.

I Uppsala hade man kontinuerligt grävt i de medel
tida kulturlagren alltsedan 1970-talets början och året 
1980 betecknade en kulmen på verksamheten, då inte 
mindre än tre större utgrävningar samtidigt pågick i 
staden. Undersökningen i kvarteret Sandbacken var så
lunda en av dessa. Resultaten från denna undersökning 
presenterades dels i en traditionell grävningsrapport

”Sandbacken - bebyggelse och hantverk i ett medeltida 
Uppsalakvarter” (Ersgård et al 1984) dels i en uppsats, 
”Expansion och förändring i Uppsalas medeltida be
byggelse” (Ersgård 1986).

I kvarteret Sandbacken fanns lämningar från unge
fär trehundra år av Uppsalas historia, från början av 
1300-talet till c. 1600. Dessa hade alltså inte något att 
berätta om stadens allra äldsta tid, men däremot om 
hela senmedeltiden och det begynnande renässans
skedet. De tolkningar av det arkeologiska materialet 
från kvarteret Sandbacken, som jag presenterade i de 
två ovan nämnda skrifterna, inriktade sig på att för
söka rekonstruera ekonomiska och sociala förhållan
den i den medeltida staden. Tolkningarna gjordes uti
från en historiematerialistisk grundsyn och det viktiga 
var att studera den produktiva verksamhet som försig
gått i staden och hur denna varit organiserad. Jag an
såg mig kunna urskilja en allmän nedgångs- och för- 
ändringsperiod under senare delen av 1300-talet och
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början av 1400-talet, vilken följdes av en stark ekono
misk uppgång under slutet av medeltiden och början av 
nyare tid. Den sistnämnda kännetecknades av en omfat
tande expansion av bebyggelsen samt en begynnande 
social och funktionell uppdelning av staden. Utifrån 
fynd av smidesslagg, gjutformar och avfall från fönster
glastillverkning menade jag mig kunna definiera det un
dersökta området i kvarteret Sandbacken som en del av 
ett hantverkarkvarter på den östra sidan av Fyrisån från 
och med senmedeltiden.

Nya perspektiv
Min bild av Uppsalas utveckling under senmedeltid och 
början av nyare tid var nog ganska typisk för sin tid 
och de förklaringsmodeller den byggde på är sannolikt 
fortfarande helt gångbara. Under den tid som förflutit 
sedan jag senast arbetade med kvarteret Sandbacken 
har jag emellertid insett att man kan lägga andra per
spektiv på denna undersökning. När jag för en del år 
sedan letade illustrationsmaterial till en föreläsning om 
medeltida vardagsliv hade jag anledning att än en gång 
studera Sandbackenrapportens fyndtabeller. Jag såg då 
att dessa på ett ovanligt tydligt sätt visade bostadens 
förändring under slutet av medeltiden och början av ny
are tid. I de yngsta skikten uppträder fyndkategorier 
som fönsterglas, kakel och golvplattor, indikatorer på 
den nya tidens upplysta bostadsrum, försett med tegel
golv och kakelugnar (exemplet har återgivits i Roslund 
1997 s. 50f.). Denna min ”upptäckt” gjordes inte av nå
gon slump. Jag hade givetvis blivit påverkad av den 
nyorientering som skett i arkeologisk forskning och de
batt under 1990-talet och som inneburit att kulturella 
och mentala perspektiv på det förgångna i allt högre 
grad kommit att uppmärksammas. Problemområden 
som därmed blivit aktuella berör vardagslivet, bosta
den, mentala förhållningssätt till rummet, till avfall, till 
naturen etc. Frågor kring sådana ting var inte själv
klara att ställa i början av 1980-talet och fortfarande 
har den stadsarkeologiska forskningen i Sverige endast i 
begränsad omfattning influerats av nämnda perspektiv. 
Den allra senaste debatten har i första hand handlat om 
den gravningsmetodik som tillämpats vid stadsunder- 
sökningar (se inlägg i META: Roslund 1997; 1998; 
Larsson & Hervén 1998). Några goda exempel finns

dock, t.ex. från tidigmedeltidens Lund och Sigtuna och 
nyare tidens Halmstad (Carelli 1997; Rosén 1995; Ros
lund 1995). Gemensamt för dessa studier är att de ar
keologiska föremålen kunnat användas till något mer 
än de vanliga frågorna kring kronologi och funktioner; 
de framträder här i en ny och framträdande roll som 
kulturella och mentala markörer.

Min omläsning av Sandbackenrapportens fynd
tabeller gav mig sålunda uppslaget till denna essä. Jag 
beslöt mig för att återvända till min undersökning från 
1980 med avsikten att försöka hitta en annan historia 
att berätta om platsen. Fanns det mer att upptäcka i det 
arkeologiska materialet, som i likhet med de ovan 
nämnda fyndkategorierna skulle kunna säga något om 
de människor som en gång levt sina liv i denna del av 
Uppsala, om deras vardagsliv och föreställningsvärld?

Herre över tiden
Efter ett förnyat studium av gravningsrapporten insåg 
jag att det fanns en utgångspunkt för mitt sökande i ett 
enda fynd. Detta fynd var ett s.k. rese- eller ficksolur i 
elfenben och hade hittats i ett av de yngsta skikten vid 
undersökningen, daterat till 1500-talets senare del. Dy
lika saker hör knappast till vanligheterna vid stads
arkeologiska undersökningar och soluret väckte därför 
vederbörlig uppmärksamhet vid påträffandet. I grav
ningsrapporten beskrevs det ingående i ett särskilt kapi
tel tillsammans med en sigillstamp och ett chrisma- 
torium (behållare för heliga oljor). Jag uppfattade dessa 
tre föremål som mycket speciella och unika ting och 
hävdade i rapporten att de inte var ”särskilt representa
tiva för platsen där de påträffats, snarare mera fór de 
respektive tidsskeden som de hör hemma i” (Ersgård et 
al 1984 s. 53).

Soluret från Sandbacken består av två, nästan kva
dratiska skivor av elfenben, 3,2x3,0 centimeter i yta 
samt 3 till 5 millimeter tjocka. Dessa har varit sam
manfogade längs ena kanten och har kunnat öppnas 
som en liten bok (fig. 1). I den skiva som hållits hori
sontellt vid användandet finns en cirkelrund försänk
ning, i vilken en kompassnål, täckt av glas, suttit fäst. 
På denna skiva finns en urtavla med arabiska siffror, på 
den andra skivan en med romerska siffror. När man an
vänt uret har de bägge skivorna fällts upp i nittio gra-
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Fig. 1. Ficksolur av elfen
ben från 1500-talet, funnet 
år 1980 vid arkeologisk 
undersökning i kvarteret 
Sandbacken, Uppsala.
Foto: Gabriel Hildebrand, 
SHM.

ders vinkel mot varandra, varvid en tråd, fastsatt i i 
vardera kanten på dessa fungerat som s.k. skuggstav. 
Uret har med kompassens hjälp riktats mot norr och ti
den har kunnat avläsas. Soluret kan sannolikt ha tillver
kats i Nürnberg, som var en känd tillverkningsort för 
dylika föremål (KHLM 16 spalt 427; Johansson 1981).

Trots sin ringa storlek är detta föremål ett tekniskt 
mästerstycke och tillika förfärdigat i ett dyrbart mate
rial. Att en sådan exklusivitet överhuvudtaget kunnat 
bli ett arkeologiskt fynd i jorden framstår som ganska 
otroligt. Endast två liknande, samtida exemplar är tidi
gare kända från Sverige, men inget av dessa härrör från 
någon sådan ”vanlig”, profan miljö som den i kvarteret 
Sandbacken (KHLM 16 spalt 427). I grävningsrappor- 
ten behandlade jag det lilla soluret i första hand som en 
teknologisk nymodighet, som visserligen var typisk för 
sin tid, men i dess arkeologiska kontext såg jag det mest 
som ett udda fynd, vilket av en märklig slump depone
rats i kulturlagren.

Hade jag rätt när jag antog att det inte fanns något

djupare samband mellan föremålet och den miljö där 
det påträffades? Kanske inte, om man betraktar det i 
ett annat perspektiv, nämligen som ett uttryck för 
1500-talsmänniskans förhållningssätt till begreppet tid. 
Det föregående medeltida skedet hade inneburit något 
ganska grundläggande i detta sammanhang, vilket 
forskare som Aaron Gurevich och Jacques le Goff kun
nat klarlägga (Gurevich 1985; le Goff 1980). Medelti
den representerar nämligen en långsam, mental för
ändring av människans relation till tiden - en över
gång från en äldre cyklisk tidsuppfattning till en nyare 
lineär sådan.

Kännetecknande för en cyklisk tidsuppfattning, som 
var förhärskande i de förkristna, ”arkaiska” samhäl
lena, är att tiden i första hand upplevs som ett kvalita
tivt fenomen, som alltid är relaterat till bestämda hän
delser och objekt. Den kan inte mätas i några likstora 
enheter och har ingen början eller slut. Istället uppfat
tas tiden som ett ständigt återupprepande av händelser, 
som försiggår i cykliska intervaller. Allt som sker är
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en repetition av handlingar som redan utförts i det för
gångna av förfäderna. Därför blir det förflutna, nuet 
och framtiden inte några tydliga, avgränsade kategorier 
i medvetandet utan tenderar att flyta ihop i en evig, my
tisk cykel.

Kristendomen bröt med denna tidsuppfattning genom 
att införa en lineär, jordisk tid som var skild från evighe
ten. Denna jordiska tid hade en början i skapelsen och ett 
slut i den yttersta dagen då allting skulle återgå till evig
heten. Samtidigt fanns det fortfarande en cyklisk dimen
sion i den kristna lärans världsbild där alltings början, 
dvs. evigheten, också var alltings slut.

Den kristna kyrkan hade till en början fullständigt 
monopol på tiden under medeltiden. Klockorna i kyrk
tornen kunde för alla levande kungöra tidpunkten för de 
många religiösa ceremonierna, mässor, böner etc., som 
människorna fick inrätta sina liv efter. Denna kyrkliga 
tid förflöt i harmoni med naturens egen tidsrytm, vilken 
bestämde arbetet på åkrar och ängar och som i medve
tandet alltjämt förblev den eviga årscykeln för en majo
ritet av befolkningen.

Under medeltiden konstruerades de tidigaste meka
niska uren, vilka först kom att placeras i kyrkor och 
kloster (Gimpel 1979 s. 141ff.). Efterhand sattes meka
niska ur också upp i stadshusens torn runt om i det med
eltida Europa, ett tecken på att kyrkans ensamrätt till 
tidmätningen hade börjat att ifrågasättas. Bakom dessa 
”profana” ur farms städernas köpmän och hantverkare 
med nya behov av att mäta tiden. Det hade börjat bli 
intressant att veta hur lång tid det tog att producera en 
viss mängd varor och hur snabbt man kunde transpor
tera samma mängd varor från en plats till en annan. Ti
den kom alltmer att uppfattas som ett neutralt, kvantita
tivt begrepp, vilket kunde delas upp i ett antal mätbara, 
exakt lika stora delar. Den moderna, lineära tiden hade 
tagit sin början.

Var hamnar då vårt lilla solur i denna mycket grund
läggande, mentala förändringsprocess? Det utgör en typ 
av ur som kommer i bruk under renässansskedet, men 
samtidigt förenas här i ett och samma objekt två förete
elser, vilka båda varit kända långt tidigare - skugg- 
visaren och kompassnålen (Lekholm 1955 s. 20). Den 
förra fanns redan under antiken, den senare uppfanns 
under 1200-talet (Gimpel 1979 s. 177). Sandbackens 
solur har på samma sätt som de medeltida tornuren

mätt dagens timmar i en linjär följd men det nya är att 
man genom kombinationen av solur och kompass ska
pat en bärbar tidmätare. Den möjliggjorde för sin ägare 
att varsomhelst och närsomhelst under den ljusa delen 
av dygnet mäta tiden - givetvis med undantag för alla 
gråmulna höst- och vinterdagar då molnen låg täta över 
Uppsalaslätten. Under 1500-talet tillverkas även de för
sta mekaniska fickuren i Europa. Dessa är till en början 
tämligen klumpiga och tekniskt ofullgångna ting, men 
visar på samma sätt som ficksoluren renässansskedets 
nya behov av att mäta tiden.

Det är sålunda inget mindre än en mental revolution 
som konkretiserats i det lilla elfenbensföremålet. Indivi
den har frigjort sig från kyrkans allomfattande makt 
och blivit herre över sin tid. Kanske är det inte någon 
tillfällighet att soluret hittades på en hantverkares gård. 
Som jag ovan nämnt, fanns på 1500-talet en grytgjutare 
och en glasmästare i området. Det är inte längre frågan 
om den äldre medeltidens hantverkare, som stod i ett 
underordnat tjänareförhållande till en feodal herre, utan 
den nya tidens självständiga ”entreprenör”, som själv 
ville kontrollera sin verksamhet i tid och rum.

Individen, gården och staden
Jag har sålunda med hjälp av ett enskilt fynd försökt 
visa hur individen under 1500-talet kommit att ställa 
sig själv i centrum vad gäller en så grundläggande men
tal kategori som tiden. Finns det mer i det arkeologiska 
materialet från kvarteret Sandbacken, som kan belysa 
den mentala och kulturella förändring, som renässans
skedet innebär i städerna?

Inledningsvis har jag redan nämnt hur renässansens 
nya bostad var synlig i fyndtabellerna genom förekomst 
av bl.a. fönsterglas och kakel. Den äldre medeltidens 
boende är inte lika lätt att spåra i fynden. En karakte
ristisk fyndtyp, ljuspipan eller ljushållaren, som endast 
förekommer i de äldsta skikten från 1300-talet, är dock 
en indikation på högmedeltidens mörka bostadsrum, 
som lystes upp av fladdrande ljus eller bloss. Under se
nare delen av medeltiden börjar så en radikal föränd
ring av bostaden och på 1500-talet har det egna hem
met blivit det viktigaste rummet att materiellt framhäva 
och dekorera. Detta yttrar sig sålunda bl.a. i ett bostads
rum, som blivit ljusare genom större glasfönster och
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Fig. 2. Den äldsta kartan 
över Uppsala från 1640- 
talet. Kartan visar dels det 
äldre medeltida gatu- 
systemet (heldragna linjer), 
dels det nuvarande 
(streckade linjer). Ofylld 
cirkel A markerar läget för 
1980 års undersökning i 
kvarteret Sandbacken.

som försetts med dekorerade kakelugnar och tegelgolv.
Också den materiella ramen kring en av hemmets 

viktigaste ritualer, nämligen måltiden, har förändrats. I 
de yngsta 1500-talsskikten fanns stora mängder frag
ment av dekorerade fat och skålar av keramik samt av 
glasbägare, vilket vittnar om den nya status bordets 
kärl har kommit att få. Detta förhållande, som kunnat 
beläggas i flera andra städer, understryker ytterligare 
hur viktig miljön kring individen i det egna hemmet bli
vit och att det blivit allt mera betydelsefullt att mate
riellt manifestera denna miljö (Augustsson 1985 s. 125). 
I skarp kontrast häremot står det medeltida hemmets 
husgeråd, där bordets träkärl har en betydligt oansen
ligare prägel.

Senare års forskning kring de medeltida städerna har 
ofta uppmärksammat en karakteristisk, strukturell för
ändring av stadstomten, vilken innebär att bostadshuset 
får ett nytt och framskjutet läge på denna tomt med an
tingen ena gaveln eller långsidan exponerad mot en hu
vudgata (Thomasson 1997 s. 706ff.; Andrén 1998 s. 
174). Bostaden har med andra ord även blivit ett medel 
för individen att socialt manifestera sig mot omvärlden. 
Någon dylik förändring gick inte att belägga i kvarteret 
Sandbacken bl.a. av den anledningen att den 358 kva
dratmeter stora grävningsytan inte kom att omfatta en

hel tomtstruktur med alla dess olika komponenter.
Möjligt är dock att en genomgripande omläggning 

av bebyggelsen i den nordvästra delen av Uppsala, där 
grävningsplatsen är belägen, faktiskt ägt rum under sen
medeltid eller början av nyare tid. Vad gäller Uppsalas 
medeltida stadsplan, som är återgiven på en karta från 
1640-talet, har det diskuterats i vad mån denna innehål
ler flera urskiljbara, kronologiska skikt (Redin 1976 s. 
62f.). Ett centralt parti på den östra åsidan med lång
smala tomter i ett ”revbensliknande” gatunät har tol
kats som den äldsta delen (fig. 2). Nordväst därom är 
strukturen radikalt annorlunda med stora oregelbundna 
tomtenheter och har därför ansetts representera ett 
yngre skede i stadsutvecklingen. Möjligen är det så att 
detta senare område, i vilket alltså vår undersöknings
plats är belägen, under äldre medeltid utgjort en ut- 
kantszon av staden, men att det i slutet av medeltiden, 
efter nedgången på 1300-talet och början av 1400-talet, 
blir föremål för en ny tomtläggning. Den oregelbundna 
strukturen skulle alltså vara resultatet av ett nytt sätt att 
organisera stadstomten, i stor utsträckning anpassat ef
ter olika individuella behov, medan det regelbundna 
mönstret söder därom på motsvarande sätt formats av 
den äldre medeltidens ideal.

Slutligen skall jag uppmärksamma ytterligare några
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fyndkategorier, vars fördelning i de olika bebyggelse
skikten kan förefalla något förvånande, men som kan
ske ändå kan säga något väsentligt om stadsgårdens liv 
i början av nyare tid. Det gäller två så skilda ting som 
mynt och delar av hästutrustning.

Vid Sandbackenundersökningen påträffades sam
manlagt 17 mynt. Samtliga uppträdde i de yngsta be
byggelseskikten och de äldsta av dessa härrör från Jo
han III:s regeringstid. Mynt är således totalt frånva
rande i detta område under hela det medeltida skedet 
för att från och med 1500-talets senare del bli talrikt fö
rekommande. Detta är emellertid ingalunda något 
ovanligt fenomen utan verkar tvärtom vara något ty
piskt för de medeltida städerna i Sverige. Henrik 
Klackenbergs undersökning av monetariseringen i det 
medeltida Sverige har visat att fynden av mynt i kultur
lager från urbana, profana miljöer är mycket få medan 
motsvarande fynd från stadskyrkornas golvlager är 
mångdubbelt fler (Klackenberg 1992 s. 76). Uppsala ut
gör härvidlag inget undantag. Med undantag för ett de
påfynd om 13 mynt kan Klackenberg inte redovisa mer 
än 12 medeltida mynt från Uppsalas kultur lager, medan 
däremot mynten som påträffats i tre av stadens kyrkliga 
institutionel; domkyrkan, franciskanerkonventet och S:t 
Pers kyrka, uppgår till 125 stycken (Klackenberg 1992 
s. 129). Exempelvis hittades vid den omfattande under
sökningen i kvarteret Kransen 1978, där grävningsytan 
var nästan dubbelt så stor som den i kvarteret Sand
backen, inte mer än två mynt, båda i 1300-talslager, 
och märkligt nog inte ett enda 1500-talsmynt (Ehn & 
Gustafsson 1984 s. 110).

Den slutsats man kan dra utifrån detta av Klacken
berg redovisade, mycket karakteristiska mönster är att 
arkeologiskt funna mynt i första hand har något att 
säga om hur mynten hanterades, inte om det överhu
vudtaget förekom mynt i staden. Den ringa förekomsten 
av mynt i de medeltida städernas kulturlager innebär 
sålunda inte att det saknades mynt i den profana stads
bebyggelsen. Sådana fanns säkerligen i stora mängder, 
men mynten hanterades där på ett sådant sätt att de inte 
hamnade i kulturlagren. I kyrkorna var handhavandet 
av mynt ett annat på grund av att dessa användes i 
samband med olika offerritualer och därmed har fynd
bilden här blivit en annan.

Det går alltså inte att omedelbart sätta likhetstecken

mellan en påvisad hög frekvens av mynt i ett visst 
bebyggelseskede och någon allmän ekonomisk konjunk
tur. Istället visar den ökade mängden mynt att man bör
jat hantera dessa på ett nytt sätt, vilket inte har endast 
ekonomiska orsaker. I detta perspektiv måste vi be
trakta myntens plötsliga och talrika uppdykande i de 
sena 1500-talsskikten på vårt undersökningsområde. Så
lunda vill jag tolka den ojämna fördelningen av mynt 
på vårt undersökningsområde som ett uttryck för att 
man här under 1500-talets senare del börjat hantera 
mynt på ett sätt som man inte tidigare gjort. Detta me
nar jag måste ha att göra med att den enskilda stads
gården i långt högre grad än under medeltiden blivit en 
egen merkantil zon, där pengar gått ur hand i hand. I 
den medeltida staden har de platser där pengar hante
rats förmodligen varit av en annan, förmodligen mera 
”offentlig” karaktär, kajkanter, torg, badstugor etc. 
Helgeandsholmen i Stockholm, vars höga myntfrekvens 
framstår som helt unik i jämförelse med andra under
sökta stadsmiljöer, har uppenbarligen varit en sådan 
plats (Klackenberg 1992 s. 130f.).

Sannolikt speglar den märkligt höga förekomsten av 
hästutrustningsdetaljer under 1500-talets senare del, 
främst hästskosöm och hästskor, samma sak som 
mynten, vare sig det nu har gällt hästhållning för trans
portverksamhet eller för ren handel med hästar. Livet 
på stadsgården har på ett avgörande sätt förändrats, 
den har blivit en plats för nya aktiviteter och av allt att 
döma också blivit mera ”offentlig” till sin karaktär. 
Denna nya ekonomiska verksamhet, som jag tror att 
mynt och hästutrustning är uttryck för, har givetvis ett 
samband med de andra förändringar som jag ovan dis
kuterat. Omgestaltningen av gården på 1500-talet hand
lar inte endast om ekonomi, utan i lika hög grad om 
nya förhållningssätt till några av tillvarons mest grund
läggande sidor.

När detta konstaterats måste ett viktigt tillägg göras. 
Det vi kunnat se av förändringar under 1500-talet i 
kvarteret Sandbacken är uppenbarligen inte utmärkande 
för all bebyggelse i staden. Exempelvis var, som redan 
nämnts, den höga frekvensen för mynt under århund
radets senare del inte iakttagbar i ett område som kvar
teret Kransen. I min uppsats från 1986, ”Expansion och 
förändring i Uppsalas medeltida bebyggelse”, hävdade 
jag att en social differentiering av stadsbebyggelsen bör-
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jar bli märkbar efter 1500, vilket jag tror representerar 
ytterligare en central dimension av den allmänna, kul
turella förändringen under renässansskedet (Ersgård 
1986 s. 95). Den individuella frigörelsen gör det möjligt 
för vissa kategorier i staden att materiellt manifestera 
sig själva och sina gårdar och därmed blir det också 
möjligt att fysiskt distansera sig från andra delar av 
stadsbefolkningen, vilka saknat motsvarande resurser 
att materiellt forma sin tillvaro.

Slutord
Därmed har jag satt punkt för min ”nytolkning” av 
Sandbackenundersökningen och det är dags att söka 
summera vad denna givit. Jag har här försökt ställa 
några nya frågor till min 18 år gamla undersökning uti
från andra teoretiska utgångspunker än de som var ak
tuella i början på 1980-talet. Jag har tagit fasta på 
några företeelser i främst fyndmaterialet, vilka jag i 
min tidigare tolkning endast marginellt eller inte alls 
berört, och med hjälp av dessa försökt närma mig re
nässansskedet i Uppsala ur en kulturell och mental syn
vinkel. Inom de begränsade ramarna för denna text har 
jag inte gått på djupet i några analyser utan nöjt mig 
med några tämligen kortfattade reflexioner över ett in
nehållsrikt fyndmaterial från en svensk medeltidsstad.

Genom det lilla ficksoluret var det möjligt att finna 
individen och dennes förhållningssätt till tiden och med 
fyndkategorier som glas, kakel och keramik blev 1500- 
talets nya bostadsmiljö synlig. Slutligen kunde mynt 
och hästutrustningsdetaljer säga något om stadsgårdens 
nya roll som en självständigare ekonomisk enhet. Ett 
skede som i mina tidigare tolkningar främst kom att 
kännetecknas av ”ekonomisk expansion” har nu kunnat 
beskrivas i ett betydligt mera mångfasetterat, kulturellt 
perspektiv. Och i detta perspektiv blir några av huvud
förutsättningarna för ekonomisk utveckling och social 
stratifiering i hög grad nya värderingar och mentala 
förhållningssätt.

Det har således inte varit svårt att hitta utgångs
punkter för en annan historia om livet i kvarteret Sand
backen under medeltid och början av nyare tid. Jag tän
ker dock inte försöka argumentera för att min nya be
rättelse skulle vara sannare och bättre än den jag pre
senterade på 1980-talet. Varje tid lägger sin speciella in

fallsvinkel på det förflutna. Snarare vill jag hävda att 
de här framlagda resultaten mera kompletterar än ersät
ter det jag tidigare skrivit. Olika forskningsperspektiv 
behöver därför inte alltid utesluta varandra utan kan 
kanske till och med berika bilden av det förgångna.

Summary
The article is a reinterpretation of an excavation in the 
Sandbacken block of the city of Uppsala in 1980. Well- 
preserved remains of the town settlement from the Late 
Middle Ages and the Renaissance were investigated.
The archaeological results are now interpreted from a 
cultural and mental point of view.

A portable sundial of ivory, which was found in one 
of the layers from the late 16th century, is used to show 
a new attitude of the town dweller to the concept of 
time. The individual has become the master of his time 
and freed himself from the power of the Christian 
church, which had the monopoly of the measurment of 
time during the Middle Ages .

Find categories such as window-glass, tiles and ce
ramics are frequent during the 16th century, which indi
cates a radical change of the dwelling at the end of the 
Middle Ages and during the Renaissance. Coins are ab
sent in the medieval cultural layers but become frequent 
during the later part of the 16th century. This indicates 
a new use of money in the town settlement and that the 
town yard has become an independant economic unit.

The settlement in the Sandbacken block has here 
been described in a more complex, cultural perspective 
than was done in the author’s earlier interpretation from 
the eighties. A final conclusion is that new conceptual 
frameworks and mental attitudes are vital conditions for 
economic development and social stratification.
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This article is based on an analysis of consumer behaviour in Nyköping during the 
seventeenth century. The analysis focuses on consumption as a social strategy and 
the role which consumption plays in communicating status. Five households are 
examined and particular attention is directed to the bulk finds. The analysis cent
res on the artefacts usually described as waste.

Keywords: historical archaeology, consumption behaviour, social strategy, 
bulk finds.

Carolina Andersson och Ann-Mari Hållans, Riksantikvarieämbetet, UV Mitt,
Box 5405, SE-114 84 Stockholm, Sweden.

A
rkeologi inom tidig modern tid har visserligen 
en lång historia i Sverige, men i ”modern tid” 
är det främst sedan slutet på 70-talet som ar
keologi i tidsperioden efter reformationen börjar anas, 

och då i de sen- och eftermedeltida stadsmiljöerna (H. 
Andersson 1988; Mogren 1995). Tio år senare var fort
farande inte arkeologi under denna sena period accepte
rad och etablerad. Vid 90-talets slut är det fortfarande 
så att arkeologins berättigande i vissa sena kulturhisto
riska miljöer ifrågasätts t.ex. i allmogesamhället 
(Mogren 1995 s. 7). Mats Mogren framhåller att diskus
sionen om berättigande inte är en riktig och ärlig ut
gångspunkt för att närma sig arkeologi under denna tid,

utan att istället frågor om dess innehåll är mer rele
vanta. I detta sammanhang bör vi arkeologer på ett 
självklart sätt vara drivande (Mogren 1995 s. 3f.).

Ett grundläggande skäl till att tidig modern arkeo
logi haft så svårt att hävda sig, är att arkeologin så tyd
ligt möter historia i denna tid då det skriftliga källmate
rialet är förhållandevis stort och rikhaltigt. Det finns en 
hierarki mellan dessa discipliner där historia står överst 
som mer sann och sannolikt också mer tillförlitlig än ar
keologi (Ersgård 1990 s. 57). Det skrivna ordets mening 
framstår som mer explicit än den materiella kulturens 
mening som kräver betydligt mer tolkningsmöda att nå 
fram till. Detta synsätt kan återfinnas, om än till stora
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En rekonstruktion av 
bagarens tomt. 
Teckning: Anders Eide.

delar outtalat och kanske undermedvetet, hos oss själva 
som varande arkeologer. Vi har varit fångna i en tradi
tionell övertro på det skriftliga materialets möjligheter. 
Arkeologin har därför ofta fått en passiv roll i relation 
till historia, genom att verifiera eller falsifiera det 
skrivna.

Relationen mellan ting och text är emellertid betyd
ligt mer komplex än så. Anders Andrén har i en intro
duktion till de historiska arkeologierna gjort en analy
tisk undersökning av detta förhållande. Han betonar att 
relationen inte är entydig utan att det är sammanhanget 
som definierar ting respektive text liksom relationen
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dem emellan (Andrén 1997 s. 151). Det framgår också 
tydligt att det finns klara fördelar att se historisk arkeo
logi mer som ett metodiskt förhållningssätt än en äm
nesinriktning (Andrén 1997 s. 186f.).

Andrén visar på att det finns ett antal strategier för 
att undvika att arkeologi bara blir bekräftande gente
mot uppgifter i skriftligt material. En av dessa strategier 
innebär att fokus ställs in på områden som är mindre 
kända från det skrivna (Andrén 1997 s. 185). Den stra
tegin kan ses i valet av frågor man under senare år ar
betat med inom historisk arkeologi i USA. Där har man 
bl.a. studerat sociala och kulturella mönster med ut
gångspunkt från de människor som varit marginalise- 
rade i samhället och således inte lämnat tydliga avtryck 
i det skriftliga materialet. Likaså har vardagslivet och 
samhällets minsta sociala enhet, hushållet, tilldragit sig 
uppmärksamhet. I förlängningen har även relationen 
mellan de marginaliserade och de dominerande kommit 
att belysas.

Konsumtion som social strategi
Denna artikel baserar sig på en analys av konsumtions
beteende som social strategi med utgångspunkt från en 
grupp hantverkshushåll i 1600-talets Nyköping. Analy
sen har tidigare publicerats i två artiklar (Hållans & C. 
Andersson 1992; C. Andersson &c Hållans 1998).

Den tidigmoderna perioden karaktäriseras av ett 
samhälle i förvandling - en brytpunkt mellan feodal 
och kapitalistisk ordning. Under denna epok ifrågasätts 
det gamla hierarkiska systemet och tiden kan karaktäri
seras av en stor social rörlighet. Det arkeologiska käll
materialet har i detta sammanhang en unik möjlighet 
att belysa konsumtionsbeteende som ett uttryck för so
cial strategi.

Konsumtion är ett sätt att kommunicera och är en 
viktig del av ett socialt samspel. Materiell kultur kan 
användas för att manifestera och stärka en existerande 
social struktur, men också för att påverka eller förändra 
en relation genom att signalera faktisk eller fiktiv social 
tillhörighet. Genom att införskaffa och använda ett före
mål både sänder och mottager konsumenten sociala 
meddelanden, vilket inbegriper kodning, deskiffrering 
och identifikation av materiell kultur.

Konsumtionsbeteende är en betydelsebärande vilje

yttring som är avhängig av en mängd faktorer (Henry 
1991 s. 5). Viktiga faktorer som är möjliga att kontrol
lera med hjälp av det skriftliga källmaterialet är föl
jande: tidsfaktorn, tillgång till marknaden, hushållets 
sammansättning, hushållets varaktighet på tomten, hus
hållets livscykel samt hushållets sociala och ekono
miska status.

Hantverkarna och deras hushåll
Analysen utgår från fem tomter i kvarteret Biografen i 
Nyköping. Valet av tomter styrdes bl.a. av deras place
ring i kvarteret enligt en tomtöreskarta från år 1674. 
Tomtöreskartan visar att tomtstorleken varierade högst 
betydligt. De stora tomterna låg vid paradgatan Västra 
Storgatan, de små vid bakgatan Västra Kvarngatan.

På var och en av de undersökta tomterna valde vi ett 
hushåll som social enhet. De utvalda hushållen har alla 
bott i kvarteret under ungefär samma tidsperiod: c. 
1675-1719.

På tre av tomterna hade de utvalda hushållen haft ett 
överhuvud som varit hantverkare; bagare, svarvare el
ler garvare. Dessa var mästare och hade burskap. För
utom de tre hantverkshushållen fanns det två hushåll 
som inte hade burskap: en båtsman och tillika fiskare 
och en änka utan närmare yrkesbeteckning.

I det befintliga skriftliga källmaterialet fanns en an
tydan om att det inom kvarteret funnits en social diffe
rentiering mellan hantverkshushållen. En relativ rang
ordning mellan hushållen kunde göras med utgångs
punkt från:
Mantalslängder - hushållets sammansättning inklusive 
eventuella anställda personer, dvs. tjänstefolk knutna 
till ett hushåll.

Tomtöreslängder - tomternas storlek och husbondens yr
kesbeteckning.

Skadeståndskraven 1719 - efter branden år 1719 fick 
varje brandhär jad gård i staden lämna in skadestånds
krav till Rådhusrätten. Dessa skadeståndskrav gav en 
uppfattning om hushållens ekonomiska status.

Bouppteckningar - hushållets lösöre, dess värde och 
sammansättning.
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Den relativa rangordningen av hushållen kan samman
fattas på följande sätt. Bagaren och svarvaren innehade 
stora tomter som hade en framskjuten position i kvarte
ret. Deras gårdar tycktes utifrån skadeståndsanspråkets 
storlek att döma ha varit stora och i gott skick. Dess
utom tycktes bagaren och svarvaren ha haft blom
strande näringar eftersom de hade haft råd att anställa 
arbetskraft. Ytterligare ett tecken på svarvarens position 
i staden var hans plats i magistraten. I jämförelse med 
dessa hushåll hade garvaren ett mycket lågt skade
ståndsanspråk, vilket delvis kunde förklaras med att 
han vid tidpunkten för branden var död. Gården och rö
relsen kan därför ha legat för fäfot med en värdeminsk
ning som följd. Men hantverksänkor kunde också ärva 
burskapet och fortsätta verksamheten och därför behö
ver ovan beskrivna scenario inte vara sant (Stadin 1979 
s. 44). Garverirörelsen bedrevs sannolikt i liten skala ef
tersom det inte fanns uppgifter om anställd arbetskraft. 
Fiskaren och änkan hade mycket låga skadeståndsan
språk och hamnade därför längst ner på rangordnings
listan. Dessutom innehade dessa hushåll små tomter be
lägna i den bakre delen av kvarteret.

Det skriftliga källmaterialet antydde således att ba
garens och svarvarens hushåll borde ha haft en högre 
social status än garvarens och änkans hushåll. Syftet 
med vår analys var att nyansera eller kanske omvär
dera denna bild genom att tillföra det arkeologiska ma
terialet. En samverkan mellan dessa båda källmaterial 
kan berika vår kunskap om hantverkarnas sociala posi
tion i tid då en äldre hierarkisk ordning hotades.

Hemmet som social scen
Under tidig modern tid skedde en successiv förändring 
av bostaden, såväl exteriört som interiört. Under medel
tiden var bostadshusen oftast lokaliserade till de bakre 
delarna av de långsmala tomterna. Under den tidig
moderna perioden förändrades tomternas utseende mot 
en allt mer rektangulär form. Vid mitten av 1700-talet 
var den nya kringbyggda stadsgården fullt utvecklad 
och bostadshuset låg nu vid gatan med olika typer av 
uthus och ekonomibyggnader runt gårdsplanen. Paral
lellt med en förändrad tomtdisposition förvandlades bo
stadens exteriör från ett enrumshus till ett hus med två 
våningar indelade i flera rum.

Interiört förändrades boendemiljön radikalt med in
förandet av skorstenen och väggfönster. Med dessa in
novationer fick man ljusa rum utan stickande och be
svärande rök. Den murade skorstensstocken innebar 
även att det blev möjligt att värma upp den angräns
ande kammaren med en kakelugn (Erixon 1947 s. 788; 
Werne 1993 s. 67ff., 211, 223). Hemmet blev inbju
dande och man bjöd in personer utanför familjen till so
cial kraftmätning. Bjudningar gav en möjlighet att ex
ponera sitt bohag och familjens fina manér. Som förvar
ingsmöbel ersattes den slutna kistan av det öppna skå
pet. I skåpet förvarades, för allas beskådan, dekorerade 
lerkärl av allehanda former. Lerkärlens alltmer öppna 
former, som fat och skålar, exponerade piplerdekorens 
färger och komplexa mönster.

När bostaden ikläddes denna nya skepnad berodde 
på vilket samhällsskikt hushållet tillhörde. Idéerna in
troducerades först i de övre samhällsskikten, men det är 
oklart i vilken utsträckning och när dessa s.k. nymodig
heter upptogs av de lägre stånden. Föremålets ideolo
giska innehåll eller sammanhang behöver emellertid 
inte genomsyra eller ens uppmärksammas av det hus
håll som tillägnar sig föremålet. Det arkeologiska mate
rialet bör ha potential att belysa denna fråga.

Det arkeologiska källmaterial vi valde att använda i 
analysen var hus, kakel och keramikkärl.

Hemmets exteriör
Beroende på de bevarade huskonstruktionernas frag
mentariska utseende och i många fall avsaknaden av 
dessa, visade det sig vara svårt att studera bostadshus
ens exteriör. Bostadshusen har sannolikt generellt legat 
mot gatan. Vad gäller fiskarens och änkans tomt kunde 
detta dock inte beläggas då den främre delen av dessa 
tomter var skadade av sentida husgrunder. Bagarens bo
stad gav indikationer om att idéen om ett flerrumsin- 
delat bostadshus i två våningar fått genomslag. Dess
utom fanns en välvd källare under huset, en företeelse 
som p.g.a. dess ekonomiska investering borde ha signa
lerat social status. Hur svarvarens bostad har sett ut 
gick inte att fastställa, men omnämnandet av en källare 
i bouppteckningar kunde ses som ett indicium på att 
svarvaren kan ha haft en bostad som påminner om ba
garens. Grunden till garvarens bostad var tämligen stor, 
men huset har sannolikt endast haft en våning beroende 
på den klena grundkonstruktionen.
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Hemmets interiör
Analysen visade att bostädernas exteriör var svåra att 
rekonstruera p.g.a. konstruktionernas fragmentariska 
karaktär. Emellertid påverkade de nya idealen i högsta 
grad även bostädernas interiör, såväl dess lösöre som 
fasta installationer. För att belysa huruvida hushållen 
tillägnat sig dessa ny företeelser utnyttjades i denna del 
av analysen innehållet i de avfallslager som hade kun
nat identifieras på respektive tomt.

Analysen av företeelser som tillhörde hemmets inte
riör visade att kakel och keramikkärl som fat och skå
lar i rödgods förekom i samtliga hushåll. Detsamma 
gällde även för keramikkärl i fajans, porslin och sten
gods. Mellan hushållen fanns emellertid en liten kvanti
tativ skillnad i förekomst av kakel, fat och skålar i röd
gods och kärl i fajans, porslin och stengods. Bagarens 
hushåll hade den största andelen av keramikkärl av den 
för analysen utvalda typen, medan svarvaren hade den 
största andelen kakel. Garvarens och änkans hushåll 
hade båda en lägre andel av samtliga företeelser, men 
skillnaderna mellan dessa hushåll och bagarens och 
svarvarens hushåll var dock marginell.

Den komplexa konsumtionen
Utifrån de valda föremålskategorierna tycks de nya 
idealen ha fått genomslag inom samtliga hantverkshus
håll. Visserligen fanns det en variation i graden av till
ägnad, men förekomsten av de valda materialen var 
dock tydlig. Analysresultatet kräver dock en problema
tisering.

Att välja föremålskategorier som kan betecknas som 
massmaterial var ett medvetet val då vi anser att exklu
siva föremål kan vara behäftade med en rad problem. 
Distinktionen mellan lyx och allmängods återkommer 
vi till nedan. Den avgörande invändningen mot att an
vända exklusiva föremål är dock att de endast förekom
mer som enstaka företeelser i det arkeologiska materia
let. Det enskilda föremålets representativitet och käll
värde blir således svårt att fastställa.

Massmaterialen har som namnet anger sin styrka i 
sin kvantitet, men ett utnyttjade av massmaterial inne
bär samtidigt en medvetenhet om komplexiteten visavi 
begreppet avfall. En grundläggande fråga är om det

kasserade föremålet utgör vad som kan betecknas som 
ett icke-föremål, dvs. värdelöst avfall eller om de fort
farande ingår i en brukningscykel. Föremål som inte 
längre kan användas för sitt ursprungliga ändamål kan 
sorteras och ansamlas för återanvändning i ett annat 
sammanhang. Exempel på detta är kulturlager som 
innehåller rikligt med keramikskärvor, vilket kan an
vändas som utfyllnad i gatumark (Magnusson Staaf et 
al 1996 s. 49). Sådana ansamlingar av keramik är såle
des inte värdelösa utan representerar en kapitalaccumu- 
lation.

En annan aspekt hänger samman med människors 
förhållningssätt till avfall. Var avfall en sanitär olägen
het som det fanns ett behov av att forsla bort? Fanns det 
en medveten avfallshantering och hur kan en eventuell 
organisation av hanteringen ha fungerat inom en tomt 
eller en stad? Lagstiftningen föreskrev visserligen att av
fallet skulle forslas bort, men huruvida detta efterlevdes 
är oklart. Dessutom kan bortförandet av avfallet i sig 
förutsätta vissa ekonomiska tillgångar och därmed vara 
statusrelaterat.

De källkritiska problemen kring avfall innebär såle
des att det arkeologiska materialet är mer eller mindre 
ofullständigt. Ett annat led i konsumtionskedjan som 
kräver en problematisering är införskaffandet. Förekom
sten av ett föremål kan vara betingat av en rad faktorer 
som inte nödvändigtvis skall knytas till hushållets vilja 
att signalera status. En faktor kan vara var i livscykeln 
hushållet befinner sig; ett hushåll med många barn har 
sannolikt haft ett konsumtionsmönster som avviker radi
kalt från ett hushåll bestående av ett äldre par. En an
nan faktor kan vara arv och gåvor. Ett exempel på 
detta är James Deetz' numera klassiska studie av en 
plantage i den amerikanska södern. Deetz' undersök
ning visade att det arkeologiska materialet som här
rörde från kvarter som bebotts av frigivna slavar inne
höll en typ av exklusivt stengods som saknades i mate
rialet från de bättre bemedlades bostadsområden. Tolk
ningen som Deetz framförde var att de frigivna slavar
na hade fått kärlen som gåva från sina före detta ägare 
(Deetz 1977 s. 147).

Slutligen bör vi återkomma till frågan om lyx kontra 
allmängods. Föremål kan på en glidande skala vara 
alltifrån nödvändiga för livsuppehället till rent onödig 
lyx. Om en företeelse skall karaktäriseras som nödvän-
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dig respektive onödig är helt avhängigt av i vilket sam
manhang den är tänkt att fungera. Om man ser till be
greppet lyx och lyxföreteelsens tolkning under 1700-ta- 
let presenteras i överflödsförordningar en mängd varor 
som dåtiden ansåg vara onödig lyx, exempelvis kaffe, 
tobak, siden och porslin - varor som vi idag ser som 
allmängods (Peterson 1984 s. 3ff.). Tidsaspekten är så
lunda en faktor som bör beaktas. Hantverkshushållen i 
vår analys levde och verkade runt sekelskiftet 1600/ 
1700 och analysresultatet tyder på att såväl kakelugnar 
som keramikkärl av dekorerat rödgods, fajans och pors
lin då var allmängods. Istället kan möjligen bouppteck
ningar från denna tid ge en indikation vilka föremåls- 
kategorier som använts för att signalera status, exem
pelvis föremål i silver och tenn.

När ett föremål mister sin statusindikerande bety
delse kan dessutom ha varierat. Föremålet kan av ett 
förmöget hushåll ha uppfattats som allmängods, medan 
det i ett fattigt hushåll fortfarande sågs som en lyxföre- 
teelse. Sålunda behöver en riklig respektive sparsamt fö
rekommande närvaro av exempelvis dekorerat rödgods 
inte nödvändigtvis förklaras som hög respektive låg sta
tus, utan kan snarare vara ett tecken på det motsatta 
(Rosén 1995 s. 26).

Analysen inspirerar till ett fortsatt studium av kon- 
sumtionsbeteende med utgångspunkt från såväl andra 
massmaterial som enstaka exklusiva föremål. Dessutom 
bör andra tidsavsnitt och miljöer studeras för att ytterli
gare belysa sociala strategier under den tidigmoderna 
perioden. Sammanfattningsvis kan sägas att det arkeo
logiska källmaterialet har problematiserat och nyanse
rat den bild som de skriftliga dokumenten ger av hant
verkshushållen i kvarteret. Den svart/vita bilden har på 
så sätt berikats med gråtoner.

Summary
Historical archaeology has a hard time being accepted 
and established. The struggle to gain ground in the his
torical field resembles the fight between David and 
Goliath. In this situation, it is more constructive to see 
historical archaeology as a methodological attitude.
This analysis will focus on consumption as a social 
strategy. It is based on two earlier articles about con
sumer behaviour during the 17th century in the block

Biografen, Nyköping. Consumption is a complex matter 
and influenced by many factors. The written sources tell 
us that the inhabitants of the block were craftsmen and 
that there was a social differentiation between the 
households. We also know that during the early modern 
time there was generally a gradual change in both the 
exterior and the interior of the home. To reach a more 
complex and balanced understanding of these social and 
cultural patterns it was necessary to analyse the bulk 
finds (tiles, ceramics and the houses themselves) con
nected to the five chosen households. The analysis 
showed that there were small quantitative differences in 
the occurrence of the selected materials between the 
households. In other words, the new ideals appeared to 
have caught on in all the households. The result of the 
analysis needs however to be problematized. When us
ing bulk finds, a fundamental question is whether the 
discarded object was what can be regarded as a non-ar
tefact, i. e. valueless waste, or if it was still part of a 
use cycle. Another important aspect is people's attitudes 
to waste. Was waste a sanitary nuisance which had to 
be transported away? Another part of the consumption 
chain which needs to be problematized concerns the ac
quisition. The occurrence of an object can be dependent 
on the household's stage in the lifecycle. Furthermore, 
the object could be inherited or a gift. A final question 
concerns the concept of luxury. An object can be defined 
as essential or non essential and the definition was prob
ably dependent on the household's social status.
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N
är man undersöker lämningar från historisk
tid tänker man sig att man har möjligheter att 
i större eller mindre utsträckning kontrollera 

resultatet mot bevarade arkivhandlingar. Gäller det 
agrarhistoriska lämningar har man [åtminstone] till
gång till jordeböckei; kartmaterial, rågångs utredningar 
och kanske ett eller annat domstolsprotokoll, om bon
den varit processbenägen. Befolkningsförändringar 
inom gården eller byn kan följas i husförhörslängderna. 
För industrilämningar bör det dessutom finnas konces
sioner, räkenskaper, taxeringsuppgifter och liknande 
handlingar av ekonomisk och administrativ natur. Den 
fråga man kan ställa sig, om det gäller mycket sena be

byggelse- eller industrilämningar är om man överhu
vudtaget behöver sätta spaden i jorden, om inte redan 
”allt finns” i bevarade handlingar. Denna uppsats skall 
beröra förhållandet mellan dessa källor - jorden och ar
kiven. Den kommer också i ett verksamhetshistoriskt 
perspektivse hur projekt med olika informationskällor 
behandlades av undersökningsorganisationen tidigare - 
för några decennier sedan. I en mer centraliserad orga
nisation är det inte som nu en självklarhet att projekt
planering ligger på projektledaren och att denne redan i 
planeringen av arbetet i förväg tar fram uppgifter som 
kan ha betydelse för den kommande undersökningen. 
Som exempel används undersökningen av Folkesta te
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gelbruk i Torshälla socken i Södermanland.
Folkesta tegelbruk kom att undersökas av UV hösten 

1974 eftersom verkstadsföretaget Volvo BM behövde 
mer mark för sin verksamhet (Rapport dnr 4967/74, 
ÄTA). Bl.a. denna lämning låg då i vägen. Den var 
känd och hade ett eget fomlämningsnummer, RAÄ 90 i 
Torshälla sn, belägen på impediment och med beskriv
ningen ”Område med äldre bebyggelselämningar. Bl.a. 
husgrund 9x12 m stor m.fl. lämningar, varav flera är 
stensättningsliknande.” (Forminnesregistret, RAÄ, för- 
stagångsinventeringen, Torshälla sn, Södermanland). 
Lämningarnas karaktär var alltså inte mer utredda än 
så. Projektplaneringen (i praktiken kostnadsberäk
ningen) gjordes centralt inom UV utifrån detta och med 
angivande att det rörde sig om ett 100x50 m stort om
råde. Trots att den till största delen hade karaktär av 
sentida lämning, var inga medel reserverade för efter
forskningar om detta och det lagliga begreppet förun
dersökning (som i dagens kulturminneslag) fanns inte 
vid denna tid. Rent praktiskt var också de täta slånbärs- 
snår som växte på platsen försvårande för besiktning 
och bedömning i fält. Fältorganisationen på platsen var 
den ”sedvanliga”: två arkeologer - Anders Hedman och 
undertecknad — samt grovarbetskraft, i detta fall från 
Eskilstuna kommuns parkförvaltning, 4-5 man, med 
något varierande daglig närvaro. Grävmaskin användes 
för att ta upp provschakt, medan avtorvning och en del 
provschakt gjordes för hand liksom själva utgrävnings- 
arbetet. Detta utfördes ej fullständigt över alla anlägg
ningar, utan väsentliga delar frilädes för uppmätning 
och fotografering. En så pass komplicerad anläggning 
som kom fram skulle ha krävt mer tid och en konstant 
arbetsstyrka. Även av tidsskäl kunde ett fullständigt fri
läggande av alla anläggningar ej göras.

Fältstudierna

Topografi och markdisposition
Lämningarna låg i moränmark i f.d. betesmark och 
med åker i söder och öster. Även uppe i betesmarken 
fanns spår av tidigare upptagna åkrar. Den berörda 
ytan mätte c. 100 x 60 m (fig. 1), dvs. ungefär som tidi
gare angivet. Den dominerande anläggningen var givet
vis lämningen efter tegelugnen (registrets ”husgrund

9x12 m”?), helt övertorvad och med synliga mått 15x13 
m och en bevarad höjd av c. 0,8 m. Den omgavs åt
minstone i norr och öster av plana blockfria ytor, medan 
det i sluttningen mot den stora åkern i söder fanns block
samlingar. Övriga anläggningar var två tydliga hus
grunder och två vagare urskiljbara husgrunder eller en
dast odlingsrösen, belägna i de mer kuperade delarna 
av området väster och nordväst om tegelugnen samt yt
terligare högar av odlingssten. I anslutning till de plana 
ytorna noterades två nedgrävningar samt en avskrädes- 
hög.

Tegelugnen
Tegelugnen (Al) var alltså den mest framträdande an
läggningen och när väl det täta buskaget var avröjt syn
tes den som en tydlig rektangulär upphöjning, helt över
torvad med sluttande sidor och relativt plan överyta. 
Upphöjningen mätte 15x13 m och var c. 0,8 m hög. I 
framrensat skick visade sig av tegelugnen återstå 
bottenytan och murkonstruktioner upp till 0,4-0,5 m 
höjd. Den av tegel uppbyggda ugnen omgavs av glest 
utlagda stenar (0,4-0,6 m stora flata granitblock) vilka 
hade varit grundstenar för en omgivande träbyggnad. 
Dessa låg c. 0,7 m utanför tegelkonstruktionerna i norr 
och 1,5 m utanför i söder. Stenarna låg på 1-1,5 m av
stånd från varandra och i den nordvästra hörnstenen 
satt en 0,1 m hög och spetsad järnpigg, avsedd att fix
era en hörnstolpe eller ett syllhörn. Den yta dessa stenar 
upptog hade 13x12 m långa sidor.

Tegelugnskonstruktionen innanför denna inramning 
hade en utbredning av c. 12x10 m i öst-västlig riktning.
I viss omfattning vilade även denna på grundstenar av 
granit i nordöstra delen. Den omfattade lång- och kort
sidor samt en inre langsgående skiljevägg, belägen nå
got söder om mitten. Såväl denna som de yttre långsi
dorna var uppbyggda av fack (c. lxl m) med mellanlig
gande tvärgående kanaler (8 stycken, längd c. 1 m, 
bredd 0,2-0,3 m). På skiljeväggen fanns dessutom rek
tangulära utskott i norra delen mittför facken (2 
stycken framtagna; bredd 0,65 m, utstickande c. 0,3 m). 
Genom fackkonstruktionen uppgick väggarnas totala 
tjocklek till c. 1 m. Kanalerna i den södra långväggen 
var något förskjutna i förhållande till kanalerna i skilje
väggen och norra långväggen. Även kortsidornas väggar 
var uppbyggda i fack. Den langsgående skiljeväggen
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Fig. 1. Översiktsplan över undersökningsområdet. Renritning Erik Nordberg.

stötte direkt mot kortsidorna och någon passage förbi 
skiljeväggen fanns alltså ej. På utsidan hade varje kort- 
sidevägg en nisch eller ett intag mittför skiljeväggen.

Över hela ytan innanför väggarna utbredde sig ett 
plant tegelgolv. I norr kan det även ha gått utanför väg
gen, ut mot grundstenarna. Facken i den langsgående 
skiljeväggen kunde ofta följas ner till lägre nivå än 
tegelgolvet, vilket alltså begränsades av de fria ytorna 
mellan väggarna. Såväl facken som kanalerna var vid 
undersökningstillfället fyllda med sand eller lera, tegel
stoft - i öster brungrå eller hårdare - eller tegelrester. I 
vissa fall, i kanalerna, utgjorde dessa helt tegelmaterial, 
t.ex. i två kanaler i öster, där helt taktegel förekom. 
Stora tegelmassor fanns mellan skiljeväggen och den 
södra långväggen, ungefär mitt i denna del av ugnen.

Längre åt öster fanns spridda taktegel inom samma ut
rymme. Murtegel i större anhopning låg också i vinkeln 
mellan skiljeväggen och östra kortsidans norra del. 
Spiktegel (reveteringstegel) förekom bl.a. i facket mel
lan kanalerna i öster. Kol påträffades i ugnens nord
västra hörn. Eldningsspår förekom i övrigt endast som 
mörkfärgningar i teglet i några av kanalerna, även i 
skiljeväggen (kanal 2).

Ugnen (fig. 2) påminner till sin konstruktion om en 
s.k. sicksackugn, vilken är rektangulär (men process
mässigt en ringugn) med en langsgående vägg i mitten 
(Olsson 1987 s. 6ff.). Från denna och ytterväggarna går 
tvärväggar ut omlott in i rummet, så att en sicksackfor- 
mig bana framtvingas. Detta gör att man får fram en 
lång brännkanal på en jämförelsevis liten yta och kan
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Fig. 2. Plan över ugnen. Renritning Erik Nordberg.

därmed också sänka byggkostnaden för ugnen. Det är 
också lätt att i de olika avdelningarna få fram olika 
temperatur, så att man i samma brand kan bränna olika 
sorters gods, alltså idealiskt för småskalig varierad pro
duktion (uppgift från tegelslagare E. B. Hallqvist, Julita 
gård). Eftersom denna ugnstyp uppfanns 1868 (av Jacob 
Bürer, Konstanz) är det dessvärre tveksamt att den hun
nit införas till Folkesta, som vid denna tidpunkt tvärtom

var nära sin nedläggning (se nedan). Tvärväggar sak
nas (eller har raserats; antydan finns på två håll) man 
får mer ett intryck av ett tvådelat öppet rum. Den langs
gående inre väggen lämnade ej någon öppning mot 
kortsidorna för en eventuell passage enligt ringugns- 
principen. Det gör att kontinuerlig bränning ej tycks ha 
kunnat äga rum.
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Övriga anläggningar
Undersökningen har omfattat endast delundersökningar 
av några av de övriga anläggningarna. De två tydliga 
husgrunderna (A2, A3) mätte 7x4 m respektive 4,5x4,5 
m och det större hade ett spisröse. Om dessa lämningar 
hör till tegelbruksverksamheten eller är rester av äldre 
torpbebyggelse utan detta sammanhang kan ej göras. 
Det kan noteras, att arkivstudierna (se nedan) ej har 
kunnat lägesbestämma alla torp.

Genom att hela området inte har banats av har inte 
alla verksamhetselement eller -ytor studerats. Å andra 
sidan lämnar de flesta anläggningar frånsett själva 
tegelugnen få spår efter sig, samtidigt som man vet att 
de funnits. Det kan gälla upplag, tegellador, vedförråd 
och tegelbråken. I den sistnämnda ältas leran ihop med 
magringsmedlet, ofta sand och sågspån. Som framgår 
av ungefär samtida paralleller lämnar inte heller en så
dan stora spår efter sig i marken (A. Lundberg 1926, 
Öjebyn, Piteå sn. ULMA 1262).

Några slutsatser efter fältarbetet
Undersökningen i fält har angivit läge och utbredning 
av ett (ytligt sett) okänt tegelbruk samt grunddragen av 
konstruktionen. Det sistnämnda hade kunnat utredas 
närmare vid en mer genomgripande undersökning. Uti
från fältmaterialet kan man dock genom konstruktion 
och storlek dra slutsatsen att produktionen varit ganska 
småskalig. Volymen av denna kan inte beräknas efter
som produkterna givetvis bortförts och högar av spill 
och kassationer skulle ge för dålig vägledning. Själva 
lertäkterna har ej återfunnits och beräkningar av bort
förd volym/år ur dessa skulle falla på det faktum att 
brukets livslängd ej går att få fram ur fältmaterialet. Av 
det spill och de rester som återstår kan produktsorti
mentet anges till såväl mur- som taktegel och även spik
tegel. Tegelrör (täckdikningsrör) har ej återfunnits.

Arkivstudierna
Nu återstod att komplettera iakttagelserna i fält genom 
att studera eventuellt tillgängligt arkivmaterial. Detta 
gjordes i själva verket ganska snart efter fältarbetets 
början, särskilt så snart tegel och fasta murkonstruktio
ner hade uppenbarat sig. Uppgiften fick utföras inom

tids- och kostnadsramen för det beräknade fältarbetet.
De institutioner och arkiv som uppsöktes - med mer 

eller mindre lyckat resultat - var Riksarkivet, Kammar
kollegiets arkiv, dåvarande Lantmäteristyrelsens arkiv, 
samtliga i Stockholm, Domänverkets arkiv, Solna, Läns- 
lantmäterikontorets arkiv i Nyköping, Stadsarkivet i Es
kilstuna samt Landsarkivet och Dialekt- och folk
in innesarkivet (ULMA) i Uppsala. I de genomgångna 
arkivalierna ingår bl.a. ägaruppgiftei^ överlåtelsehand
lingar, taxeringsvärden (vilka ger en uppfattning om 
storleken i jämförelse med andra tegelbruk) samt per
sonuppgifter (vid tegelbruket verksamma personer m.m.).

Folkesta
Folkesta by i Torshälla socken utgjorde tidigare (dvs. i 
denna undersökning belagt till 1600-talets förra hälft) 
två kronohemman (Geom. Avfattning 1647-48, J. L. 
Grate. Lantmäteristyrelsens arkiv, akt C 3:40), motsva
rande nuvarande Folkesta 1:1 och 1:2. År 1728 blev de 
emellertid skattelagda, några år efter det att de stått öde 
efter en eldsvåda (Skattläggningsinstrument 1728. Kam
markollegium) (n:o 2 antecknad som ”ödegård” 1718 
och 1719) (Husförhörslängder 1716-1870. Landsarki
vet). Nära 100 år senare, 1824, meddelade hovrätten 
dom i en process mot kronan, som hade gjort anspråk 
på den del av fastigheten, nämligen Rakåsen, till vilken 
kronan dock frånkändes all rätt (Justi tiere visionen, 
Revisionsakter 1824 Oct 11. Riksarkivet, Stockholm). 
Från senare hälften av 1700-talet och förra hälften av 
1800-talet har Folkesta åtminstone tidvis varit kommi
nisterboställe (komm. Gustaf Nybom c. 1765-1781, fru 
Nybom t.o.m. 1801, komm. Eric Aneli 1816-1825; un
der perioden 1836-1845 antecknad som ägare ”prosten 
Eric Aneli”) (Husförhörslängder 1716-1870. Landsarki
vet).

Lokaliseringsfrågor
Den mark, på vilken tegelbruket enligt fältundersök
ningen är beläget, har tillhört Folkesta åtminstone se
dan 1600-talets förra hälft. I en geometrisk avfattning 
från 1647 redovisas det aktuella området på kartbilden 
till det angränsande hemmanet Skinnlösa, men i be
skrivningen finns anmärkningen, att området hör till 
Folkesta (”Numero 6. 7. 8. 9. 10 kommer allsammans 
folkestads till”) (Geom. Avfattning 1647—48, J. L. Grate.
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Lantmäteristyrelsens arkiv, akt C 3:40). Någon bebyg
gelse finns ej markerad i detta område. Ej heller på en 
karta från 1722 är platsen bebyggd; endast sämre betes
mark är redovisad (”i denna tuuf och buskiga beteshage 
begge hemmanen tillhörig, kan allenast finnas bete för 
1 ko till hvardera hemmanet åhrligen”) (Geom. Avfatt
ning 1722, D. Wilander. Lantmästeriestyrelsens arkiv, 
akt 8:1; ägomätning 1722. Länslantmäteriarkivet, akt 
26). Detaljerat kartmaterial från senare tid (frånsett helt 
modernt material) har ej påträffats. En rågångsbestäm- 
ning mot Skinnlösa 1821-1822 redovisar ej detaljer (Rå- 
gångsbestämning mot Skinnlösa 1821-1822. Lantmä
teristyrelsens arkiv, akt 23:1). All bebyggelse inom fastig
heten synes ej heller vara redovisad i det äldre kartma
terialet. Under tiden 1750-1870 finns c. 8 torp- och 
stugnamn inom Folkesta, men endast ett fåtal går att 
placera på några kartor (inklusive nutida). Det är också 
helt naturligt, eftersom de äldre kartorna återger mar
ken som produktionsfaktor, medan bebyggelsen från den 
synpunkten inte hade något intresse. På samma sätt 
skulle ett tegelbruk ej heller anses ha någon betydelse, 
utom lertäktsområdena, som ju är det areella ingreppet 
och råvarukällan för näringen.

Datering genom ägarförhållanden och 
räkenskaper
Kartmaterialet ger alltså inte någon hjälp att fånga upp 
anläggningen, vare sig belägenhet eller tidsmässigt. Det 
senare kan däremot andra arkivhandlingar stå till tjänst 
med. Tegelbrukets anläggnings- och nedläggningstid 
kan erhållas ur taxerings- och bevillningstaxeringsläng- 
der. Den återspeglas också i husförhörslängderna genom 
upptagande av speciella yrkeskategorier i dessa.

1861 är det första år, som tegelbruket tas upp i en 
taxeringslängd. C. Hyfven (Hywén) står som skattskyl
dig och hela fastighetsvärdet tas upp till 6 495 Rdr, hä
rav Folkesta nr 1 och 2 till 5 095 Rdr; litt Cf och Cg av 
kronoparken Råbyhed till 400 Rdr samt tegelbruket till 
1 000 Rdr (Taxeringslängder för innehavare av Hem
man m m 1854-1861. Landsarkivet), en rund och jämn 
summa. Föregående år, 1860, fanns något tegelbruk ej 
upptaget och totalsumman är därför 1 000 Rdr lägre,
5 495 Rdr.

Aret efter anläggandet, 1862, då Frans Hywén står

som skattskyldig, sker en höjning av alla fastighetsvär
den i bevillningstaxeringslängderna. Bägge hemmanen 
upptas till 8 000 Rdr vardera, kronoparken till 2 000 
Rdr samt tegelbruket till 2 000 Rdr (Bevillningstaxe- 
ringslängder över fast Egendom 1862-1865. Landsarki
vet). Dessa värden består till 1867, då kronoparken 
minskas till 1 000 Rdr. Följande år, 1868, då fastigheten 
övergår till W. Stahre efter Hywéns konkurs, sjunker 
öven tegelbrukets värde till 1 000 Rdr (Utdrag ur bevill- 
ningstaxeringslängden över fast egendom, 1866-1876, 
1882-1887. Stadsarkivet, Eskilstuna). Detta tas sedan 
upp t.o.m. år 1870. Härefter är det ej åsatt något värde, 
och 1872 är dessutom tillagt anmärkningen ”nedlagdt”.

Under den tid undersökningen omfattar, tiden om
kring tegelbrukets existens, ägdes således fastigheten 
1857-1861 av C. Hywén (Taxeringslängder för inneha
vare av Hemman m m 1854-1861. Landsarkivet) 
(”Lantbr Enkl Carl Joh Hywén”, f 1825 i Arboga, ut
flyttad 1862 till Björskog, 1861 ”ej ägare” (Husförhörs- 
längder 1716-1870. Landsarkivet)), därefter och fram 
till 1867 av Frans Hywén i Arboga (Bevillningstaxe- 
ringslängder över fast Egendom 1862-1865. Landsarki
vet) (”conditor Frans Hyfven”, ”Frans O Hywén” (Hus- 
förhörslängder 1716-1870. Landsarkivet)). Efter dennes 
konkurs var W. Stahre i Kungs Barkarö ägare från 1868 
till 1879 (Utdrag ur bevillningstaxerings-längden över 
fast egendom, 1866-1876, 1882-1887. Stadsarkivet, Es
kilstuna). Tegelbruket fanns i drift endast den korta pe
rioden 1861-1870.

Arbetande vid tegelbruket
Verksamheten vid tegelbruket återspeglas också i hus
förhörslängderna (Husförhörslängder 1716-1870. Lands
arkivet) och ger också ett stöd för dateringen. Till 
Folkesta inflyttade år 1860 tegelslagaren Joh. Wilh. 
Asplund från St Ilian (f. 1836 i Arboga). Redan den 17 
juni 1862 utflyttade han med familj till Tillinge. På hös
ten samma år, den 3 november 1862, kom tegelslagaren 
Jon (Johan) Eric Andersson (f. 1834 i Kolbäck) från 
Stora Tvåltorp (eller Kyrksäter). Vid detta ställe bedrevs 
också tegeltillverkning, liksom vid Folkesta påbörjad 
1861 (se vidare nedan). Andersson var vid Tvåltorp be
nämnd dräng och var där en kortare tid, 16 mars - 3 
november, närmast inflyttad från Sim tuna. Till Simtuna 
återvände han också från Folkesta, den 12 mars 1864.

182 Forskaren i fält



Mer än 1 år senare, den 8 november 1865, flyttade 
tegelslagaren Erik Wilhelm Halmén in (f. 1827 i Tveta) 
från Fors sn. Han stannade kvar till den 15 november 
1866, då han avflyttade till Kungs Barkarö. Tidigare 
samma år hade emellertid J. E. Andersson åter inflyttat 
från Simtuna, den 7 april 1866, men nu med titeln f.d. 
tegelslagare, vilket överstrukits och ändrats till rättare. 
Den 11 maj 1869 flyttade han till Eskilstuna.

De ovan nämnda personerna kan anses ha en säker 
anknytning till tegelbruksdriften. Ytterligare personer 
med tänkbar anknytning är de som benämns arbetare (i 
motsats till drängar, statdrängar etc.), en kategori som 
nu tas upp i längderna. Här märks statdrängen Nils 
Gustaf Julin (f. 1824 i Fellingsbro), inflyttad 1857. Ti
teln ”statdr” är överstruken och ersatt med ”arbet”; ef
tersom husförhörslängderna är förtecknade i 5-års- 
perioder, kan tidpunkten för ändringen ej anges. Den 
har skett mellan 1857 och 1860. Julin avflyttade den 24 
oktober 1861 till Hagby ägor, men återkom som dräng 
den 3 november 1862 och kvarstannade till 1864, då 
han flyttade till Dalby. Under tiden 15 april till 15 no
vember 1861 fanns också arbetaren Eric Alfred Carlsson 
(f. 1839) på Folkesta. Från 1864 till 1869 finns ingen av 
kategorin arbetare förtecknad. År 1869 inflyttar inhy- 
sesarbetaren Anders Larsson (f. 1818 i Julita) från Bo- 
ställstorp. Detta är vid tegelbrukets nedläggningstid och 
i en debiterings- och uppbördslängd (Debiterings- och 
uppbördslängd - 1866-1890. Stadsarkivet, Eskilstuna) 
benämns Anders Larson under 1870 ”arbetskarlen”, un
der 1871 ”torparen” samt från 1873 (till 1878) inhyses 
(”inhys.”). Då uppgifter om födelsetid saknas i denna 
uppbördslängd, är identiteten ej helt säker. Larsson är 
här förd till ”Folkesta egor. Tegelbruket”, i motsats till 
tidigare i husförhörslängderna nämnda personer, vilka 
är upptagna direkt under ”Folkesta”; (”Tegelbruket” 
finns överhuvudtaget ej upptaget i dessa.). Till Folkesta 
ägor, men utan närmare specifikation, finns bl.a. arbe
taren Anders Gust Landberg (f. 1826 i Torshälla) uppta
gen, inflyttad redan 1856 och från 1869 med beteck
ningen torpare (Husförhörslängder 1716-1870. Lands
arkivet). Övergången har som synes skett ungefär vid ti
den för tegelbrukets nedläggning, men säkert belägg för 
att denne arbetat vid tegelbruket finns inte. I uppbörds- 
längden återfinnes ”skräddare A. G. Landberg” bosatt 
på Folkesta ägor, Rakåsen, år 1877 (Debiterings- och

uppbördslängd - 1866-1890. Stadsarkivet, Eskilstuna).

Tegelbrukets uppgång och fall. Konkurrens 
och strukturomvandling
Tegelbrukets verksamhetstid sträcker sig som framgår 
av ovanstående från 1860/61 till 1870. En stagnation 
tycks dock inträda redan omkring 1867, vilket framgår 
dels av taxeringsändringen i samband med ägarskiftet 
1868, dels genom uppgiften om tegelslagaren Halmens 
avflyttning i november 1866. Den återinflyttade J. E. 
Andersson synes som rättare har fått nya arbetsuppgif
ter. Full verksamhet skulle sålunda endast ha rått under 
Frans Hywéns tid som ägare, dvs. ej mer än 6 år. Plat
sen bör ha varit bebodd fram till 1878 (Anders Larsson), 
liksom även före tegelbrukets anläggande (se ovan). Det 
kan finnas flera orsaker till tegelbrukets tidigare ned
läggning. Hywéns konkurs 1867 och det därpå följande 
ägarskiftet kan ha spelat in, liksom den allmänna ned
gången under slutet av 1860-talet (nödåret 1868). Dess
utom tillkommer konkurrensen från närliggande tegel
bruk. Här finns t.ex. Stora Tvåltorp (eller Kyrksäter), li
kaledes i Torshälla socken, där tegeltillverkning påbör
jades samtidigt som i Folkesta, 1860-61, av klockaren 
Carl Johan Boström i Råby socken (Taxeringslängder 
för innehavare av Hemman m m 1854-1861. Lands
arkivet). Tegelbruket var 1861 taxerat till 750 Rdr (hela 
fastigheten 979 Rdr), därefter 1 000 Rdr (hela fastighe
ten 2 500 Rdr), dvs. hälften av värdet för Folkesta tegel
bruk. Vid dettas nedgång 1868 behöll emellertid Tvål
torps tegelbruk sitt värde och driften fortsatte ytterligare 
några decennier (i denna undersökning följt fram till 
1888 (Utdrag ur bevillningstaxerings-längden över fast 
egendom, 1866-1876, 1882-1887. Stadsarkivet, Eskils
tuna). Enligt Bruno lades det ner under 25-årsperioden
1865- 1889 (Bruno 1954 s. 297). Från 1865, efter det att 
Boström gått i konkurs 1864, stod Anders Andersson i 
Husby, Jäder sn, som ägare till Tvåltorp, från 1875 
dessutom P. G. Haglund samt J. E. Andersson (Utdrag 
ur bevillningstaxerings-längden över fast egendom,
1866- 1876, 1882-1887. Stadsarkivet, Eskilstuna). Om 
den sistnämnde är identisk med tegelslagaren J. E. An
dersson i Folkesta 1862-1869, har ej utretts närmare 
här, men det är inte osannolikt, eftersom han hade tidi
gare anknytning hit och efter ”exilen” i Eskilstuna hade 
möjlighet att fortsätta som tegelslagare här.
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Tvåltorps tegelbruk skulle leverera tegel till nya 
fattighusbygget i Torshälla (beläget på Nyby frälsehem
mans mark), enligt beslut i kommunalnämnden 1882 
(Kommunalnämndsprotokoll 1879-1888. Stadsarkivet, 
Eskilstuna). Det var kanske en av de sista större leve
ranserna från denna småskaliga verksamhet, för samma 
år startade friherre D. Hermelin tegelbruket vid Ekeby 
(Utdrag af protokoll hållet vid Taxeringskommitténs för 
Torshälla, Tumbo och Råby socknar sammanträde - 
d 3/7 1882. Stadsarkivet, Eskilstuna) och inledde där
med en tegeltillverkning i mer industriell skala i områ
det. Taxeringsvärdet för detta tegelbruk var första året 
5000 kr (Tvåltorps tegelbruk 3 000 kr) (Utdrag ur be- 
villningstaxeringslängden över fast egendom, 1866- 
1876, 1882-1887. Stadsarkivet, Eskilstuna); under 1884 
hade det stigit till 18 000 kr (Tvåltorp fortfarande blyg
samma 3 500 kr) (Taxeringslängd över fast egendom, 
för vilken bevillning erlägges, 1884-1887. Landsarki
vet), vilket tyder på en kraftigt stegrad produktion. Kort 
härefter, år 1886, igångsatte byggmästare C. O. Lund
berg tegeltillverkning vid Hällby i ännu större skala 
och byggde förutom tegelbruksbyggnader även arbe
tarebostäder (Taxeringslängd över fast egendom, för vil
ken bevillning erlägges, 1884-1887. Landsarkivet). 
Taxeringsvärdet var redan första året 22 600 kr, föl
jande år hisnande 40 500 kr (Ekeby 18000 kr, Tvåltorp 
3 500 kr). Detta tegelbruk, som var försett med en 
arbets- och energibesparande ringugn, fortlevde fram 
till 25-årsperioden 1890-1914 (Bruno 1954 s. 297).

Alla här nämnda tegelbruk låg på mindre än 5 km 
avstånd från varandra, därav var tre stycken i drift 
samtidigt. Av dessa var Ekeby och Hällby av mer indu
striell karaktär, medan St Tvåltorp synes haft kvar sin 
mer hantverksmässiga prägel, liksom det tidigare ned
lagda Folkesta tegelbruk. Här illustreras alltså över
gången till en mer industriell produktion. Att av de min
dre bruken Tvåltorp överlevde längre än Folkesta kan 
bero på att i Tvåltorp bedrevs tegeltillverkningen som 
en huvudnäring, medan den i Folkesta mer hade karak
tären av en bisyssla till den större jordbruksnäringen. 
Detta kan man se av proportionerna i taxeringsvärdena.

Källor och organisation
Helt klart är att fält- och arkivmaterialet kompletterar

varandra, vilket ju är en självklarhet, när man står in
för en helt bevarad lämning, fast det då kallas etnologi 
eller industrihistoria. Ett näraliggande exempel är det 
bevarade tegelbruket vid Julita gård i Södermanland 
(Biörnstad 1975). I vårt fall - Folkesta - ger fältmate
rialet läge och topografi men ej namn (i princip), mark
disposition, storlek och utseende av anläggningar så 
långt de är bevarade.

Arkivmaterialet ger datering och livslängd samt an- 
läggningsstorlek (uttryckt i värdet) och därmed en anty
dan om produktionsvolymen. De kommersiella villko
ren antyds och inte minst kommer människorna och de
ras levnadsöden fram i uppgifterna om ägare och an
ställd, där fältmaterialet på sin höjd skulle ge ett hand
avtryck i en kasserad tegelsten. Vad som kan förvåna är 
att när det gäller uppgifter om läget lämnas vi i sticket 
av de arkivaliska källorna liksom om den fysiska storle
ken. (Rent teoretiskt skulle vi alltså kunnat grävt ett helt 
annat tegelbruk än det arkivhandlingarna berättar om!)

Det kan också sägas att fältmaterialet inte har ut
nyttjats fullt ut, (det återstår t.ex. frågor om detaljer i 
konstruktionen och hela verksamhetsytans exakta dispo
nering), eftersom ingen av anläggningarna undersökts 
totalt p.g.a. den komprimerade planeringshorisonten för 
undersökningen. Detta reser frågor om hur en projekt
organisation var beskaffad för något decennium sedan, 
men istället för att göra detta fullt ut kan man ändå 
konstatera att nuvarande kulturminneslagstiftning med 
sina olika deletapper för åtgärder ger större beredskap 
att möta de överraskningar man skulle kunna stöta på i 
fält.

Summary
Due to a commencing land exploitation in 1974, the de
partment of archaeological excavations investigated 
some settlement remains at Folkesta, Torshälla parish, 
Södermanland county. The precise character of the re
mains was not known, but during field work it became 
clear that it were the remains of a brick-yard with a 
brick-kiln as the central feature, probably of a late date. 
Simultaneously with the field work, archive studies 
were carried out covering both maps and documents, 
such as official documents (ownership certificates, 
deeds, taxation values) and personal ones (protocolls
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from parish catechetical meetings etc.). The archives re
vealed a small brick-yard, founded 1861 on the lands of 
Folkesta village and shut down 1870, and which al
ready in 1868 showed an economic decline. A similar 
small brick-yard, of a type complementary to the 
economy of an ordinary farm, existed at Stora Tvåltorp 
that was destined to survive somewhat longer. During 
the 1880s, brick-making on an industrial scale devel
oped in the area with the appearance of Ekeby and 
Hällby brick-yards, both of which had taxation values 
of ten to twenty times of the smaller establishments. 
Thus, the smaller brick-yards were finally terminated.

The field survey was not complete but showed a rec
tangular brick-kiln (of a type resembling a zigzag-kiln), 
plane activity surfaces connected to the kiln, and some 
house foundations. The manufacture consisted of bricks 
and tiles. The features were located in the moraine at 
the edge of the village’s lands. The site was not dis
closed by any maps but was entirely located by the field 
work.

With regard to the organisation of the field work at 
that time, it has to be noted that no preliminary surveys 
that are self-evident today were carried out. The project 
planning was carried out centrally within the organisa
tion and not by or in co-operation with the project lead
ership. All complementary archive studies that had to 
be performed in order to understand the feature had to 
be carried out simultaneously with the field work and 
within the framework of its budget. It has to be stated 
that matters have progressed since then, not least by the 
support supplied by the present laws on cultural herit
age, where special investigation and preliminary ar
chaeological survey are self-evident ingredients in the 
project planning.
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Tid och rum i Helgö. Teoriprövning med 14C
Ola Kyhlberg och Ulf Strucke
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(Time and space on Helgö. Evaluation using ,4C samples.) Forskaren i fält — en vän
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In this study a method is presented for the evaluation of 14C-samples assigned to a 
certain archaeological context. Initially, the quartiles and the quartile deviations of 
the single 14C-datings are calculated. The result is subsequently applied to the so 
called provisional populations, i.e. the weighted class distributions of the quartiles. 
The method has been tested on a number of archaeological source materials, not 
presented here, and is finally applied to the 109 datings from the settlements on 
Helgö. The results of the analyses are interpreted in terms of main occupation 
periods.

Keywords: uC-samples, methods of evaluation, Helgö, socio-economic interpretation.

Ola Kyhlberg, Riksantikvarieämbetet, Box 5405, SE-114 84 Stockholm, Sweden.
Ulf Strucke, Riksantikvarieämbetet, UV Mitt, Box 5405, SE-114 84 Stockholm, 
Sweden.

H
uvudsyftet med denna studie är att lyfta fram 
Helgöundersökningarna. De nya kalibre- 
ringarna av Helgömaterialets 14C-dateringar 
har utförts av Ulf Strucke med programmet OxCal v 3.0 

(för äldre versioner se Bronk Ramsey 1994; 1995) på 
basis av en kalibreringskurva publicerad år 1993 
(Stuiver et al 1993). Det har givit nya förutsättningar 
för att studera de kronologiska strukturerna inom och 
mellan Husgrupperna och bosättningarna på Helgö. 
Dateringarna har tidigare publicerats av Kyhlberg och 
då kalibrerats enligt Clark 1975 (Kyhlberg 1982 o. där 
anf. litt.).

Från naturvetenskapligt håll har man, med all rätt, 
alltid framhållit betydelsen av en systematisk källkritik 
av 14C-metoden. Det gäller provmaterialets renhet och 
forbehandlingskemi, kontaminationseffekter, provets

egenålder, korrigeringar för 13C, kalibreringar osv. För 
att försäkra sig om ett laborativt hållbart resultat har 
delar av verksamheten reglerats i enlighet med interna
tionella konventioner. Källkritiken har även en arkeolo
gisk/kulturhistorisk aspekt. Eftersom datering egentligen 
alltid är ett led i en teoriprövning, det kronologiska sva
ret på en vetenskaplig fråga, har man på den humanis
tiska sidan inriktat sig på tolkningsmomentets proble
matik. Den springande punkten är frågan om provets 
representativitet, både i förhållande till det daterade 
momentet och den arkeologiska kontexten. En datering 
med 14C definierar i första hand inte ett arkeologiskt ob
jekt, dvs. ett föremål eller en konstruktion, utan ett kro
nologiskt. Det kronologiska objektet kan utgöras av en 
enstaka händelse.

Det kan också röra sig om upprepade händelser eller
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långt utdragna förlopp. Dateringen återförs till den teo- 
rigrundande, arkeologiska, kontexten via den händelse 
(händelserna, händelseförloppet) som producerat det da
terade materialet. Hur noga en 14C-datering än precise
rats av laboratoriet har den knappast högre källvärde 
än ett lösfynd om den inte är kontextuellt säkerställd.

Det finns en risk att man vid utvärdering av 14C-vär- 
den blir, mer eller mindre omedvetet, fixerad vid det ar
keologiska objektet. Men 14C-provet är, statistiskt sett, 
en oberoende och kvantitativ variabel som i första hand 
daterar en händelse. Dateringar publiceras som regel 
som ett centralt årtal med sitt statistiska variationsom
råde. Detta centrala årtal är en, av statistiska skäl, mar
kerad punkt på en skala. Vid en tänkt förnyad mätning 
på samma provmaterial, men med högre precision, är 
det fullt tänkbart att ett annat centralvärde utpekas. Det 
förekommer i den arkeologiska litteraturen någon gång 
en formulering som tyder på att centralvärdet, i sam
band med överförandet till den arkeologiska kontexten, 
på ett orealistiskt sätt kommit att laddas med en kvali
tativ innebörd, trots att hela det angivna statistiska 
variationsområdet, konfidensintervallet, per definition 
är det primära källmaterialet. Ett konfidensintervall 
motsvarande 1 sigma skall tolkas som om 68 % av 
dateringarna i ett statistiskt sampel skulle vara korrekta 
i förhållande till den sökta verkligheten och återfinnas 
inom det angivna kronologiska variationsområdet. Den 
allmänna rekommendationen är att uttolkningen av det 
kalibrerade resultatet skall baseras på intervallet 2 
sigma. Det innebär att risken att den daterade händel
sen ligger utanför intervallet har minskats till 1:20, men 
en enstaka datering från ett arkeologiskt objekt kan li
kafullt vara just den som definitionsmässigt ligger utan
för konfidensintervallet.

Två källkritiska utgångspunkter kan formuleras.
Den ena är att varje observation/årtal inom variations
området är en lika sann utsaga som någon annan, rela
terat till den statistiska felmarginalen 1 eller 2 sigma, 
den andra att det av laboratoriet givna centralvärdet 
inte bör användas för att ordna I4C-dateringar i ett sam
pel i kronologisk följd. Detta är en grundläggande ut
gångspunkt och förutsättning för den metod som här 
presenteras.

Kalibrering
Eftersom 14C-halten varierar över tid fordras ett kali- 
breringsförfarande för att konvertera det givna värdet 
BP till kalenderår. Idag finns ett flertal datorbaserade 
program med vilka man kan utföra den nödvändiga 
kalibreringen. Programmen skiljer sig något i beräk
ningsgrund och ger i detalj något olika resultat, men 
differensen är i de flesta fall liten. Andra faktorer av så
väl mätteknisk som arkeologisk natur har större inver
kan på den kronologiska utvärderingen. Det kalibrerade 
värdet är ett intervall där tidpunkten för händelsen van
ligen ligger hitom variationsområdets bakre årtals- 
gräns. Den enskilda dateringen ger oss ett terminus post 
quem. Framför allt är det en effekt av det daterade ma
terialets egenålder i förhållande till den daterade hän
delsen. Denna ålder avser då både den förväntade ål
dern på materialet i sig och materialets brukningstid.
Det är väl känt att ett flertal trädslag, som ek och tall, 
kan ge provmaterial som kronologiskt avviker väsent
ligt från den sökta händelsen. Det behöver dock inte 
vara fallet om det daterade provet härrör från stam
mens yttre delar. Det skall poängteras att även material 
av förmodat låg egenålder, såsom fröer, örter och 
kvistar, kan ge relativt väsentliga avvikelser. Det kan 
ha en kontextuell förklaring och vara fråga om fynd av 
byggnadsmaterial, inredningsdetaljer eller redskap, men 
även utgjort mer eller mindre avsiktligt deponerat mate
rial i brunnar och avfallsgropar. Vi kan därför även vid 
utnyttjande av kortlivade material få en inte oväsentlig 
differens mellan den uppmätta 14C-åldern och tidpunk
ten för den sökta händelsen.

Källproblem
Dateringarna från Helgö faller till stor del in i sen ro
mersk järnålder och folkvandringstid. Folkvandringsti- 
den utgör en av de mer ogynnsamma avsnitten på 
grundkurvan. En tydlig utplanande platå i grundkurvan 
från omkring AD 450 till AD 550, innebär ett särskilt 
problem. Påståendet att den kronologiska avgräns- 
ningen av folkvandringstid med 14C därmed kunde vara 
ett kosmiskt fenomen kan förefalla något bisarrt, men 
faktum är att grundkurvans platå under denna hundra
årsperiod med naturnödvändighet även överbetonar 
åren kring mitten av 400-talet respektive mitten av 500-
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talet. En annan effekt är att daterade händelser inom 
denna period teoretiskt kan ge samma 14C-värde. Enbart 
med kalibrerade värden går det därför inte att fasindela 
lämningar från denna tid. Samtidigt kan just detta vän
das till att vara ett källkritiskt stöd för bedömningen av 
de erhållna perioddateringarnas arkeologiska relevans. 
Platåeffekten är synlig om man sammanställer 
dateringarna från Helgö. I viss mån innebär en kraftig 
variation runt AD 300 att det föregående fallet på 
grundkurvan inte blir lika tydligt markerat. I samman
hanget är också dessa mätningars relativt stora stan
dardavvikelse av betydelse.

Paradoxalt nog behöver inte en förfinad kalibrerings- 
kurva kombinerat med mätning på ett-årigt material 
leda till en förbättrad kronologisk avgränsning. Den år
liga 14C-variationen i material med låg egenålder är 
stundtals mycket stor. Kalibrering av sådant material 
mot en kurva baserad på ett-årigt material ger ett större 
tidsutsnitt (Stuiver 1993 s. 67ff.).

Sedvanan att sammanställa de kalibrerade värdena i 
en kronologiskt ordnad graf kan vara värd att kommen
tera. Detta sätt att redovisa dateringarna kan i en ore
flekterad tolkning skapa en skenbart god kronologi. Ett 
felaktigt val av material eller ett rent mättekniskt fel 
kan på detta sätt komma att döljas i ett resonemang om 
fornlämningens utveckling över tid. En direkt tolkning 
av antalet dateringar inom ett tidsintervall som mått på 
någon form av intensitet är också felaktigt. Dels kan ett 
14C-värde motsvara mer än 100 års verksamhet, dels är 
konfidensintervallet inte en konstant. Det är också 
ofrånkomligt att t.ex. den folkvandringstida platån i 
grundkurvan ger utslag i antalet dateringar.

En metod för beräkning av 
huvudperioder
Uppsatsen skall här presentera en metod som är tillämp- 
bar på kontextuellt sammanhållna serier av 14C-date- 
ringar. Metoden utnyttjar inte centralvärdet/medianen 
hos de enskilda dateringarna utan utgår istället från 
årtalen för första och tredje kvartilen. I det fall en serie 
av 14C-prov är kontextuellt sammanhållen kan kvartil- 
värdenas årtal därvid sammanställas till vad som här, 
något irreguljärt, kallas en provisorisk population, bil

dad genom en sammanställning av kvartilernas varia
belvärden hos de enskilda provernas konfidensintervall. 
Detta nytillskapade källmaterial består följaktligen av 
dubbelt så många variabler som antalet prover. Ett mått 
av förenkling ligger i att man härigenom behandlar för
delningen som om den vore en intervallskala med klass
bredden ett år. I ett följande moment läggs detta nya 
källmaterial till grund för förnyade beräkningar av me
dian och övriga kvartiler samt kvartilawikelse, vilka 
får utgöra kriterier för definition av kronologiska 
huvudperioder.

Enligt modern praxis presenteras resultatet av en 14C- 
datering av analyslaboratorierna allt oftare som en 
fördelningskurva, en kvotskala. Svaret på frågan huru
vida dateringarna i denna representerar en sammanhål
len, eller åtskilda kronologiska faset; kan delvis besva
ras genom att granska fördelningskurvans form med 
stöd av Bowley’s coefficient of skewness (Yeomans 1968 
s. 117f.):

2 (Q3+Q, - 2Q2)
Q3-Q1

Om fördelningen är symmetrisk blir koefficienten 0. 
Om den är positivt snedfördelad blir koefficientens 
värde positivt och vice versa. Varje snedfördelning kom
plicerar bedömningen av vad som är det centrala varia
tionsområdet. Användningen av kvartilvärdena har där
vidlag en utjämnande effekt. En allmän anvisning om 
fördelningskurvans form får man av kvartilavvikelsens 
relativa storlek. Då kvartilavvikelsen är relativt liten 
avspeglar det att kurvans yttre form, relativt sett, är 
mer spetsig och vice versa. Det betecknas i engelsksprå
kig litteratur med termen ”kurtosis”, vilket enligt föl
jande formel kan beräknas mer exakt på grundval av 
medelvärdet (M) och standardavvikelsen (s):

E(x-M)4
ns4

Gränsvärdet för en ”normal” form hos fördelning- 
skurvan är 3. Ett större tal anger att kurvans form rela
tivt sett är mer spetsig och tvärtom (Yeomans 1968 s. 
118f.).

Ett enkelt sätt att granska siffermaterialets struktur
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är att genomföra en viktad klassindelning. En schablon 
kan ibland göra mer skada än nytta genom att klass
gränserna i praktiken då kan komma att fragmentera 
väsentliga kvantitativa strukturer (jfr Kyhlberg 1993 s. 
80-83). Istället kan fördelningens egen median utgöra 
klassmitt (inte klassgräns, vilket ibland förekommer) i 
den klass, utifrån vilken klassindelningen byggs upp. 
Klassbredden definieras i enlighet härmed bäst med 
hjälp av kvartilavvikelsen eller dess fraktioner.

Husgrupperna på Helgö
Helgös 14C-analyser har tidigare publicerats av Kyhl
berg, kalibrerade enligt Clark 1975 (Kyhlberg 1982). 
Genom revisionen av 14C-dateringarna och kalibre
ringar av Ulf Strucke öppnas en ny möjlighet att studera 
Helgös kronologi. Av utrymmesskäl skall de enskilda 
dateringarna inte redovisas ännu en gång. För informa
tion om grunddata hänvisas till Excavations at Helgö I 
- XIII och till Kyhlberg 1982. Dateringarna utfördes 
vid en tid då endast den konventionella mätmetoden 
fanns att tillgå. Laboratoriet för isotopgeologi vid 
Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm svarade för 
mätningarna. För en konventionell datering fordras nor
malt minst fyra gram rent kol. Det kan stundtals vara 
svårt att erhålla denna mängd, särskilt om den 
kontextuella kopplingen mellan provmaterial och date
rat arkeologiskt objekt a priori skall vara entydig. 
Dateringarna från Helgö härrör från anläggningar av 
skiftande slag. Här återfinns bland annat härdar, lager, 
stolphål, gropar och grophus. Förutsättningen att få till
gång till daterbart material har naturligtvis varierat 
mellan de olika anläggningarna, alltifrån kolrika här
dar till spridda kolfragment i kulturlager. Det samplade 
provet blir därför mer eller mindre väl knutet till 
kontexten, det arkeologiska objektet. Troligen är prov
materialen i flera fall en blandning av olikåldrigt mate
rial. Detta försvårar naturligtvis ytterligare bedöm
ningen av dateringen. Materialet som daterats utgörs 
huvudsakligen av träkolsprover men också av obränt 
ben, harts, trä samt björknäver och bröd. DärmKl va
rierar det daterade materialets egenålder.

Den omfattande vetenskapliga debatten kring Helgö 
skall här inte refereras. Presentationen skall utgå från 
Åke Hyenstrands diskussion i studien om den helige

Gautberts kyrka (Hyenstrand 1988; 1996) och en nyut
kommen studie av Björn Varenius (1998 s. 93f., s. 121- 
124). Varenius inleder med att påpeka att Helgö verkar 
ha levererat en alltför stor mängd data för att gängse 
arkeologiska tolkningsmodeller skall fungera samt att 
det funnits en klar tendens till polarisering mellan det 
särpräglade och anomalistiska och det kontinuerliga 
och regionalt ”normala”. Han hänvisar därvid till stu
dier av bl.a. Kristina Lamm och Kyhlberg (Varenius 
1998 s. 122 o. där anf. litt.). Att Hyenstrand och 
Varenius tar upp Helgö till diskussion visar i hur hög 
grad som detta källmaterial, ännu efter ett halvt sekel 
är i högsta grad vitalt, kanske t.o.m. provocerande. 
Varenius' kommentarer om den interna kronologin rör 
de rumsliga och sociala polariseringarna mellan 
Husgrupperna. Han vänder sig emot schematiska upp
fattningar som att det skulle ha rört sig endera om en 
bosättning som flyttat runt (dvs. social kontinuitet men 
rumslig diskontinuitet) eller om ett par tidsmässigt/ 
rumsligt diskontinuerliga bosättningsperioder. Den förra 
delen av hans förslag överensstämmer mer med författa
rens, dvs. om en situation, vari ”en gård innehar, tills
kansar sig, en dominerande position och med övriga i 
någon form av beroendeförhållande, eller också en by- 
liknande gårdsgrupp i ett mer jämställt förhållande.” 
(Varenius 1998 s. 123). Tilläggas kan att tanken på nå
gon form av social uppdelning har ett stöd i bosätt
ningarnas rumsliga struktur och inbördes relationer 
samt i det faktum att den medeltida Bonagården bestod 
av två enheter. Helgö kan ha utgjort en tidig form av 
huvudgård med underlydande gårdar. En sådan förkla
ringsmodell stödjer Kyhlbergs tidigare framförda påpe
kande att Helgö, alla exklusiviteter bland fynd
materialen till trots, förefaller uppvisa en, demografiskt 
och strukturellt, ordinär hus-, gårds- och gravmiljö (jfr 
Kyhlberg 1985; 1988).

Husgrupp 1
Antalet prover är 13. Centralvärdena BP omfattar en 
tidsperiod på 1695 år, vilket schablonmässigt är 130.4 
år per observation. Medianen för de 26 kvartilvärdena 
ligger på AD 730.5. Den första kvartilen ligger på AD 
568 och den tredje på AD 893. Kvartilavvikelsen är 
162.5, vilket är 9.6 % av den totala tidsperioden enligt 
ovan. Årtalsserien är symmetriskt fördelad. Bowley’s
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koefficient är ± 0.00. Det extrema tidsinnehållet och 
låga provtätheten visar att de kronologiska objekten för
modligen är flera, dvs. en räcka händelser. Årtalsserien 
inleds och avslutas med extremvärden vilka uppenbart 
inte daterar den sökta huvudperioden för bosättningen i 
Husgrupp 1. En äldsta aktivitetsfas representeras av 
dateringen av provet St 5539, 724.5 - 474.5 BC medan 
prov St 5963 representerar en yngre aktivitetsfas, AD
1113.5 - 1318. En klassindelning bekräftar att fördel
ningen är bimodal med ett avbrott mellan kvartil- 
värdena AD 750.5 och AD 868.

Huvudperioden för bosättningen i Husgrupp 1 kan 
därför, på grundval av den senare beräkningen, med 
median och kvartilavvikelse, dateras till AD 730.5 ± 
162.25. Det motsvarar tiden mellan AD 568 och AD 
893.

Husgrupp 2: Building Foundation IV
Antalet prover är 26. Centralvärdena BP omfattar en 
tidsperiod på 765 år, vilket schablonmässigt är 29.4 år 
per observation. Medianen för de 52 kvartilvärdena lig
ger på AD 350.5. Den första kvartilen ligger på AD 
239.25 och den tredje kvartilen på AD 500.5. Kvartil- 
awikelsen är 130.6, vilket är 17.1 % av den totala tids
perioden enligt ovan. Ärtaisserien är positivt snedför- 
delad. Bowley’s koefficient är + 0.30. Kvartilavvikelsen 
är avsevärd, men i förhållande till periodens totala 
längd ändå låg. Fördelningen är relativt symmetrisk. 
Detta är en god förutsättning för analysen.

Bosättningens huvudperiod i Husgrupp 2:IV kan, på 
grundval av den senare beräkningen med median och 
kvartilavvikelse, dateras till AD 350.5 ± 130.6. Det 
motsvarar tiden mellan AD 219.9 och AD 481.1.

Inringandet av en huvudperiod innebär att uppemot 
hälften av antalet variabelvärden faller utanför. Detta 
måste ges en särskild källkritisk förklaring, först och 
främst med de extremt stora konfidensintervallen, men 
hartsernas och kolens många gånger högre egenålder 
måste också haft inverkan. Det är likaså möjligt att 
vissa prover varit uppblandade med olikåldrigt material 
från skilda kontexter. Vedartsbestämningar av träkols- 
prover från härdar och stolphål ger ofta flera olika arter 
i samma prov. Detta även i fall där sampelt varit fysiskt 
väl sammanhållet och klart separerat från omgivningen.

I Husgrupp 2:IV har det synbarligen rört sig om flera

kronologiska objekt, där vendeltiden är tydligast.

Husgrupp 2: Building Foundation II och VIII 
samt övriga anläggningar
Antalet prover är 12. Centralvärdena BP omfattar en 
tidsperiod på 1055 år, vilket schablonmässigt är 87.9 år 
per observation. Medianen för de 24 kvartilvärdena lig
ger på AD 469.25. Den första kvartilen ligger på AD 
218 och den tredje kvartilen på AD 680.5. Kvartil
avvikelsen är 231.75, vilket är 21.9 % av den totala 
tidsperioden enligt ovan. Årtalsserien är svagt negativt 
snedfördelad. Bowley’s koefficient är - 0.17.

Bosättningens huvudperiod kan, på grundval av den 
senare beräkningen med median och kvartilavvikelse, 
dateras till AD 469.25 ± 231.75. Det motsvarar tiden 
mellan AD 237.5 och AD 701.

En viktad klassindelning ger förstärkt och förtydli
gad information:

Årtalsserien omspänner en mycket lång period med 
låg provtäthet. Kvartilavvikelsen är mycket stor. Fördel
ningen är synbarligen bimodal. Detta kan förklaras 
källkritiskt med att 14C-värdena är för fåtaliga i förhål
lande till det daterade kronologiska objektet men också 
vara uttyck för en äkta rumslig diskontinuitet. Genom 
klassindelningen framgår tydligt att de tre äldsta varia
belvärdena rimligen måste representera en särskild kro
nologisk horisont. De centrala 2/3 av huvudområdets 
återstående 21 variabelvärdena omspänner perioden 
mellan AD 240.5 och AD 713, vilket nära överensstäm
mer med ovanstående beräkning med gränsvärdena AD
237.5 respektive AD 701. Det förefaller vara ett avbrott 
i serien mellan AD 345.5 och AD 440.5 samt mellan 
AD 510.5 och AD 613, vilket alternativt kunde förkla
ras med att det kronologiska objektet varit underrepre- 
senterat eller att enskilda mätningar hållit alltför låg 
precision, men det kan också avspegla en äkta periodi
citet.

Husgrupp 3
Antalet prover är 32. Centralvärdena BP omfattar en tids
period på 755 år, vilket schablonmässigt är 23.6 år per 
observation. Medianen för de 64 kvartilvärdena ligger 
på AD 563. Den första kvartilen ligger på AD 466.75 och 
den tredje kvartilen på AD 671.75. Kvartilavvikelsen är
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KLASSMITT
(co=115.875)

K V A R T 1 L VÄRD E N

341.9 BC 340,75
226.0 246,25 211,75
110.1

AD 5.7
121.6 153 162,75
237.5 195,5 240,5
353.4 318 330,5 345,5
469.2 440,5 458 480,5 480,5
585.1 613
701.0 680,5 680,5 680,5 713
816.9 820,5
932.7 878

1048.6 1038 1073

KLASSMITT 
(03= 102)

K V A R T 1 L V Ä 1

53,0 54,7
155,0 185,2 203
257,0 220,5 288
359,0 315,5 315,5 328 330,5 360,5
461,0 453 460,5 460,5 465,5 465,5
563,0 505,5 558 560,5 560,5 563
665,0 605,5 608 608 615,5 648
767,0 713 720,5 723 723 723
869,0 823 828 838 918
971,0 953

: D E N

383
468 468 468 470,5 475,5 478 478
563 563 573 573 573 585,5 588
648 695,5 703 708
743 743 805,5

478
598

493 493 495,5
598 600,5

102, vilket är 13.6 % av den totala tidsperioden enligt 
ovan. Årtalsserien är svagt positivt snedfördelad. 
Bowley’s koefficient är + 0.12.

Bosättningens huvudperiod kan, med median och 
kvartilavvikelse dateras till AD 563 ±102. Det motsva
rar tiden mellan AD 461 och AD 665. Årtalssekvensen 
uppvisar inga tydliga diskontinuiteter eller tidsintervall. 
Bosättningen kan därför bedömas ha varit kontinuerlig 
under denna tid.

Fördelningen är utpräglat symmetrisk. De centrala 
2/3 omfattar värdena från och med AD 453 till och med 
AD 720.5, vilket är ett något större tidsintervall än 
ovanstående beräkning.

Husgrupp 4
Det totalt antalet prover är 12. Centralvärdena BP om
fattar en tidsperiod på 630 år, vilket schablonmässigt är
52.5 år per observation. Medianen för de 24 kvartil- 
värdena ligger på AD 615.5. Den första kvartilen ligger 
på AD 531.75, och den tredje kvartilen på AD 721.75. 
Kvartilawikelsen är 95, vilket är 15.1 % av tidsperio
den enligt ovan. Årtalsserien är svagt positivt snedför
delad. Bowley’s koefficient är + 0.24.

Bosättningens huvudperiod kan, med median och 
kvartilavvikelse, dateras till AD 615.5 ± 95. Det mot
svarar tiden mellan AD 525.5 och AD 710.5.

Genom en klassindelning bekräftas populationens, i 
det närmaste ideala, utseende.
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KLASSMITT
((0=89.4)

K V A R T 1 L V /\ R D E N

232,5 215,5
321,9 365,5
411,3 445,5
500,7 468 488 508
590,1 555,5 563 583 590,5
679,5 643 655,5 688 710,5
768,9 733 765,5 803
858,3 838 848
947,7 983

623

Ett centralt variationsområde ligger synbarligen mel- trala klassernas 12 variabelvärden omfattar dateringar 
lan AD 468 och AD 803, vilket betyder att 6 av 24 mellan AD 555.5 och AD 710.5, vilket ligger närmare
variabelvärden dvs. 25 % diskrimineras. De två cen- ovanstående beräkning.

Husgrupp 5
Från denna Husgrupp finns endast två daterade prover.

Analysnr Fyndnr Anläggning Provmaterial Datering BP, 
ls

Datering cal. 
AD

Konfidens 
intervall, år

Datering cal. 
AD Q

i

Datering cal. 
AD Q

3

St 2300 8739 Västgården, Bona
3'

Kol 1345±90 AD 430 - 
AD 610

190 478 573

St 4282 — Västgården, Bona
3'

Kol 1535±90 AD 610- 
AD 790

180 655.5 745.5

Husgrupp 6
Antalet prover är fem. Centralvärdena BP omfattar en 
tidsperiod på 545.5 år, vilket schablonmässigt är 109 år 
per observation, något som tydligt signalerar låg prov
täthet i förhållande till det kronologiska objektet. 
Medianen för de 10 kvartilvärdena ligger på AD 565.5. 
Den första kvartilen ligger på AD 468 och den tredje på 
AD 643. Kvartilavvikelsen är 87.5, vilket är 16 % av 
den totala tidsperioden enligt ovan. Att kurvans form är 
helt normal, trots fåtalet prover, liksom att den är 
symmetriskt fördelad, är ett stöd för slutsatsen ovan. 
Bowley’s koefficient är - 0.22.
1 Bosättningens huvudperiod kan, med median och 
kvartilawikelse, dateras till AD 565.5 ± 87.5. Det mot

svarar tiden mellan AD 478 och AD 653. Att även 
äldsta och yngsta variabelvärdena daterar samma 
bosättningsperiod som de centrala kan, liksom ovan, 
besvaras genom en klassindelning.

Klassindelningen bekräftar att det kronologiska 
objektet skulle vara tydligt underrepresenterat vad gäl
ler antalet prover. Två variabelvärden faller helt utan
för konfidensintervallet och ytterligare två ligger tydligt 
utanför ett centralt kronologiskt område som avgränsas 
av variabelvärdena AD 463 respektive AD 643.
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KLASSMITT KVARTILVÄRDE N
(ro = 87.5)

128,0
215,5 210,5
303,0
390,5 350,5
478,0 463 503
565,5 563 566
653,0 643
740,5 748
828,0
915,5 903

Huvudperioder

FASER Husgrupp Husgrupp
2:IV 2:Övr
(n = 26) (n = 12)

Bronsålder/äldre järnålder

Husgrupp 3 Husgrupp 4 
(n = 32) (rv=l 2)

Husgrupp 6 Husgrupp 5 Husgrupp 1 
(n = 5) (n = 2) (n=13)

1 (200 - 275) 219.9 - 237.5 -

2 (275 - 350) 336 -
389 -

3 (350 - 425)
4 (425 - 500) 461 0 - 435 - 492-

-481.1 X
5 (500 - 575) 50kl - 525.5 - x 568.0 .

6 (575 - 650) ~ 609 - 657 - 643

7 (650 - 725) - 701.0 - 665.0 - 679.9 - 710.5 x
8 (725 - 800) X "740
9 (800 - 875)

10 (875 - 950) - 893.0
Y. Vikingatid - medeltid

Fig. 1. Serien kan antas inledas av Husgrupp 8 / gravfält 117 och 
avslutas av Husgrupp 7/ gravfalt 118. De med fetstil skrivna årta
len är hämtade ur redovisningen ovan. Huvudperiodema markeras 
med den mörkare skuggningen. De rutor som täcks in av enstaka 
kvartilvarden har givits en ljusare skuggning. Med tecknet X mar
keras positionen för kvartilvärdena för de två dateringarna från 
Husgrupp 5.

De med mindre typsnitt återgivna årtalen i figuren 
är hämtade ur Kyhlberg 1982 (Table 15). Differensen 
mellan de äldre kalibreringarna enligt Clark 1975 och 
de nya verkar snarast vara en konstant. Uppdelningen 
av Husgrupp 2 har varit olika vid de två beräkningstill- 
fällena och kan inte direkt jämföras. För övrigt skiljer 
sig de nya värdena från de äldre med +22, +56, +66, 
+67, +72, +76, +153 och +189 år. Typvärdet återfinns 
mellan + 56 - + 76 år och medianen ligger på + 69 år.
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Fig. 2. Gravfält, bosättningar och andra fomlämningar på Helgö. Efter Lamm 1988, fig. 2. Nr 1 - 8 = boplatser/bosättningar. Nr 113 - 126 
= gravfält, 175-176 = rösen, stensättningar.

Sammanfattning
1 en första bosättningsfas under romersk järnålder upp
träder kring c. 220 - 240 e.Kr. framför allt aktiviteter 
inom Husgrupp 2 (jfr Lamm 1988 fig. 2). Enstaka date
ringar uppträder också i Husgrupp 6 och 4. I följande 
bosättningsfas under romersk järnålder uppträder akti
viteter i Husgrupp 3. Ett enstaka prov i Husgrupp 5 till
hör samma fas. I den vikingatida bosättningsfasen upp
träder enstaka dateringar i Husgrupperna 2, 6 och 4. 
Det är tydligt att det yngre järnåldersskedet i Husgrupp
2 med Building Foundation I A och B, vars fyndmate
rial till en del en gång var incitament till hela Helgö- 
undersökningen, inte haft platskontinuitet från den äldre

huvudbosättningen som beräknas ha upphört omkring 
700 e.Kr., utan möjligen endast representeras av de 
yngsta fem proverna. Dateringarna ska nu jämföras oęh 
kontrolleras gentemot de enda skriftliga källorna, 
mynten. I anläggningen framkom sju arabiska mynt 
från perioden 742 - 833 e.Kr. Hyenstrand föreslår att 
hela fyndkomplexet deponerats på 830-talet och att 
detta varit Gautberts kyrka (jfr Hyenstrand 1988; 1996 
s. 116f.).

I stora drag visar den kronologiska strukturen en 
form av kongruens med den rumsliga. Efter Husgrupp 8 
med gravfältet RAÄ 117, orienterade mot Norrsundet,
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som troligen är en liten normal bosättning från för
romersk eller romersk järnålder, förefaller Husgrupp 2 
ha etablerats som en form av huvudgård söder om den 
V-Ö vägen på öns östra del. Då bosättningen i denna 
Husgrupp som betecknats som Building Foundation IV, 
upphör, uppträder samtidigt Husgrupp 3, verkstads- 
området. Detta sker c. 460 - 480 e.Kr., en tidsfästning 
som är väl synkroniserad med fyndet i Husgrupp 3 av 
två stycken ringguld och en solidus av kejsar Marcianus 
(450-457 e.Kr.; Kyhlberg 1986 s. 44, 108). En solidus av 
kejsar Libius Severus (461-465 e.Kr.), som uppges ha 
påträffats på annan plats, kan misstänkas härröra från 
endera Husgrupp 2 eller 3 (Kyhlberg 1986 s. 43, 108).

Det bör tolkas som att ”Helgö-godset” då fått en sär
ställning och specialiserats ur socio-ekonomisk synvin
kel. Etableringen av en klensmidesverkstad i Husgrupp 
3 är ett tecken på en gårdens/gårdarnas mycket höga 
sociala nivå. Efter ett par decennier, omkring 500-525 
e.Kr., tillkommer Husgrupp 4 och 6 på norra sidan om 
den V-Ö vägen. Det bör kunna tolkas som en form av 
intern resurs-/befolkningstillväxt. En sådan tankegång 
stöds av de två solidiskatterna med yngsta mynt från 
kejsar Anastasius (491-518 e.Kr.) vars deposition har 
beräknats till omkring 510-520 e.Kr. (Kyhlberg 1986 
Tables 43 - 44). Såväl Husgrupp 2, 3, 4, (5 ?) och 6 
anges avsluta sina respektive huvudperioder omkring 
665-710 e.Kr. Det är också tydligt att Husgrupp 1, som 
inleder sin huvudperiod i samma bosättningsfas som 
Husgrupp 4 och 6, omkring 500-575 e.Kr., fortsätter 
under vendeltid och en del av vikingatid. Därefter för
svinner dragen av exklusivitet och en mer normal 
gårdsenhet på Husgrupp 7 med gravfält 118, som eta
blerats i vendeltid, förefaller ha funnits kvar också un
der vikingatid. En händelse som ser ut som en tanke är 
att denna yngsta enhet (liksom för övrigt den förmodade 
äldsta, Husgrupp 8/Grf 117) ligger i nära rumslig an
slutning till den medeltida Bona-gården på vägens norra 
sida.

Genom samspelet i tid och rum mellan de angräns
ande Husgrupperna, 2 respektive 1, på södra sidan av 
den väg som idag leder mot Kaggeholm, framträder en 
överordnad gårdsstruktur. Det är lockande att i denna 
tids-/rumsstruktur se en, historiskt sett, tidig godsstruk
tur med Husgrupp 2 (från c. 220/40 till c. 480 e.Kr.), 2/3 
(från c. 460 till c. 665-700 e.Kr.) respektive 1 (från c.

570 till c. 895 e.Kr.) som huvudgårdar och med Hus
grupp 6, respektive 4 och 5 som i något avseenden in- 
och underordnade bebyggelser från c. 500-525 till c. 
680-710 e.Kr. (jfr Kyhlberg 1982; 1985; 1988).

Summary
This study presents a quantitative method for the evalu
ation of 14C-dates assigned to certain archaeological 
contexts. The 14C data delivered by the laboratories are 
seldom worked upon by the archaeologists. A main 
methodological principle is introduced which calculates 
the first and the third quartile of the confidence interval 
of each 14C sample. These two chronological variables 
of samples from the same archaeological context are 
combined in so called provisional populations. These 
distributions are again weighted by its quartiles and 
quartile deviations, thereby defining the main periods, 
the ”floruit”, of single events or of courses of events.
The validity of this is tested by comparing the results to 
archaeological and written sources, coins, dendro 
datings etc. The critical examination shows that the 
shape of the calibration curve can have a direct (nega
tive) influence on the results and on the interpretation of 
single 14C samples. By applying this method it has been- 
possible to define the occupation periods and the struc
ture of the farms on Helgö and to interpret them in 
socio-economical terms.
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Arkeometallurgin som en del av arkeologin
Eva Hjärthner-Holdar, Peter Kresten, Lena Larsson och Lars-Erik Englund

Hjärthner-Holdar, E., Kresten, P., Larsson, L. &c Englund, L.-E., 1999. Arkeo
metallurgin som en del av arkeologin. (Archaeometallurgy as a part of 
archaeology.) Forskaren i fält - en vänbok till Kristina Lamm. Stockholm.

To improve the understanding of the importance of iron and other metal working, 
it is not sufficient only to study constructions and contexts, or to interpret metals, 
slags, furnace walls etc. by ocular inspection. A combination with analytical work 
is essential to increase the knowledge of the role that, e.g., iron production played 
in different parts of society. Results from some archaeometallurgic investigations 
in different contexts are presented as examples.

Keywords: archaeometallurgy, metal, slag, iron, bloomery, furnace.

Eva Hjärthner-Holdar, Peter Kresten, Lena Larsson & Lars-Erik Englund, 
Geoarchaeological Laboratory, UV GAL, Box 137, SE-751 04 Uppsala, Sweden.

rkeologi är till sin natur ett interdisciplinärt 
ämne eftersom det behandlar all typ av mänsk
lig verksamhet. Detta betyder att ett samarbete 

mellan olika discipliner inom ett projekt kan göra att 
tolkningen och utvärderingen av ett arkeologiskt mate
rial kan bli än mer fullödig och leda fram till nya slut
satser och idéer.

Inom Geoarkeologiskt Laboratorium arbetar natur
vetare och arkeologer tillsammans för att på ett förståe
ligt sätt förmedla resultat från bl.a. arkeometallurgiska 
undersökningar. Bakgrunden till vårt arbete är att vi 
deltar i olika projekt på mycket olika premisser och i 
allt från gigantiska exploateringsundersökningar till en
skilda forskares projekt. Vi har också egna forsknings- 
och utvecklingsprojekt. Dessa har hittills gått ut på att 
både modifiera och ta fram metoder och underlag för 
att på ett adekvat sätt kunna arbeta inom arkeologin. 
En viktig del i detta arbete är experimentell järnfram

ställning som utförs under kontrollerade former bl.a. 
tillsammans med Peter och Susan Crew, forskarkolleger 
i Wales. Vid dessa experiment prövas utifrån arkeolo
giskt framtaget material allt från reduktion till före- 
målssmide och framställd kvalitet. Vi utarbetar också 
analysmetoder vars resultat tillsammans med tolkningar 
av de fysiska lämningarna på ett bättre sätt kan belysa 
och förmedla kunskap om olika processer inom den 
äldre metallurgin än vad som hittills varit möjligt. 
Denna kunskap är viktig för vår bedömning av verk
samheternas ekonomiska och sociala betydelse för de 
samhällen de förekom i.

Geoarkeologiskt Laboratorium kommer att ge ut en 
handbok som bland annat behandlar blästbruket och 
dess lämningar. Detta hoppas vi skall bli ett första inci
tament till en systematisering av terminologin och 
dokumentationsmetoder, insamling, urval och provtag
ning av material. Detta är helt nödvändigt eftersom vi
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som arbetar inom detta fält försöker rekonstruera pro
cesstekniska anläggningar och bl.a. göra en bestämning 
av processled och processens effektivitet samt bestäm
ning och bedömning av framställda kvaliteter.

Bakgrund
Nyttjande av metaller och därmed metallhantering går 
tillbaka till åtminstone mitten av yngre stenålder. Det 
behövs ett samlat grepp om hur vi skall förhålla oss till 
lämningarna och den produktion vars ekonomiska över
skott bidrog till att skapa den välfärd vi har idag. Kva
liteten på dokumentationen och sättet att undersöka 
järn- och metallhanteringens lämningar får stora åter
verkningar på tolkningen och det är tolkningen av an
läggningar, produkter och avfall som föregår diskussio
ner om verksamhetens betydelse för kontinuitet och för
ändringar i ett samhälle över tiden.

För att man skall komma ett steg vidare i förståelsen 
av järn- och metallhanteringens betydelse, organisation 
och status räcker det inte med att bara undersöka an
läggningar och kontext samt tolka metaller, slagger och 
andra typer av avfall okulärt. För att en så stor förstå
else som är möjlig skall nås krävs en arkeometailurgisk 
undersökning. Detta är ett analysinstrument i vilket in
går undersökning, tolkning och rekonstruktion av olika 
typer av anläggningar förknippade med järn- och 
metallhanteringen samt en analys, som behandlar allt 
från råmaterial till färdigt föremål och processtekno
logi. Resultatet kan sedan användas som en del i den 
tolkning som görs av den arkeologiska kontexten. För 
att kunna genomföra en dylik undersökning är det för
delaktigt att forskare från olika ämnesområden samar
betar. Viktigt är här precis som i allt tvärvetenskapligt 
samarbete att det bygger på ömsesidig respekt för var
andras kunskaper och att man förstår vad samarbets- 
partnern vill förmedla. De individuella forskarna måste 
ha en viss kunskap och ett intresse för varandras ämnes
områden och ett gemensamt intresse av resultatet och 
tolkningen av helheten. Detta betyder att man från bör
jan bör lägga upp en gemensam övergripande strategi. 
När det gäller arkeometallurgi måste man också ut
veckla en gemensam begreppsapparat och metodik ef
tersom ämnet som sådant inte finns representerat i den 
traditionella forskningen.

Undersökning, dokumentation och urval
Det är viktigt att det finns strategier för hur en arkeo
metailurgisk undersökning ska gå till, hur dokumenta
tion och arkivering ska ske och hur urval och provtag
ning bäst bör utföras samt att en enhetlig terminologi 
används. Man bör ha i åtanke att en undersökning av 
en ugn inte är detsamma som en undersökning av ett 
stolphål. En ugn bör alltså grävas med andra metoder 
än de gängse.

Redan vid dokumentationen är det en fördel att veta 
vad som är tekniskt möjligt och omöjligt. Även om 
grundprinciperna är lika så löser man de tekniska pro
duktionsproblemen på ett otal sätt vilket bl.a. resulterar 
i ett flertal olika ugnstyper. En stor risk ligger i att tro 
att vi nu vet hur ugnar, ässjor och andra hithörande an
läggningar ser ut samt känner till processerna. Detta 
kan medföra att man börjar facitgräva och därmed mis
sar viktiga tekniska detaljer. Man kan till och med 
hamna i en situation där ugnen blir en teknisk omöjlig
het. Man bör således ha både specialiserad arkeologisk 
och metallurgisk kunskap för att på ett adekvat sätt do
kumentera t.ex. en jämframställningsplats.

Urvalet och provtagningen i fält måste utföras så att 
man vet vad det är man arkiverar och analyserar och 
att det man analyserar är adekvat, det vill säga motsva
rar det som förevarit på platsen. Eftersom materialen i 
de här sammanhangen ofta är stora, otympliga, smut
siga och för arkeologen i gemen tämligen ensartade 
ställer det stora krav på den som väljer ut material. Det 
måste sägas gälla framför allt vid exploateringsgräv- 
ningar där man inte kan komma tillbaka och göra ett 
nytt urval. Allt material kan inte och ska heller inte 
samlas in. Ett litet, rätt utvalt och insamlat material är 
också betydligt mer lättillgängligt för andra forskare än 
ett stort och undanstoppat material.

Analyser
Som en del i den arkeometallurgiska undersökningen in
går provurval av det i fält insamlade materialet för fort
satta analyser i form av petrografiska och metallografi- 
ska studier under mikroskop, mineralkemiska analyser 
med hjälp av mikrosond, totalkemiska analyser samt 
inte minst viktigt bearbetning, tillämpning och tolkning
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av analysresultaten. Inom arkeometallurgin kan man 
med analysernas hjälp bl.a. göra en bestämning av 
processled och processens effektivitet, en bestämning 
och bedömning av framställda kvaliteter, bestämning 
av råvara/malm och eventuella flussmedel använda i 
processen och i många fall även lokalisera malmföre
komsten. Dessa resultat utgör en viktig del i den totala 
arkeologiska tolkningen.

Gamla påståenden och nya resultat
Vi ska försöka illustrera ovan sagda genom att visa 
några resultat som nåtts genom det tvärvetenskapliga 
arbete som utförs inom Geoarkeologiskt Laboratorium. 
Vi har under vårt arbete bl.a. upptäckt att det inom äm
net finns många vedertagna uppfattningar, dvs. hypote
ser eller slutsatser som nästan blivit axiom efter okri
tiskt och upprepat användande.

En av dessa uppfattningar är att det järn som fram
ställdes under förhistorisk tid och tidig medeltid var ett 
tämligen mediokert kolfritt till lågkolhaltigt järn. Det 
har visat sig att detta inte är helt överensstämmande 
med verkligheten. Vid undersökningar som vi företagit 
har det visat sig att man kunde framställa mycket goda 
kvaliteter, bl.a. mycket goda kolstål men också goda 
fosfor järn av samma kvalitet som de svärdsformade 
brittiska ämnesjärnen. Detta har tidigare endast fram
kommit i enstaka fall. Till mycket stor del beror det på 
att man undersökt spikar, sämre knivar och annat som 
museer ansett vara möjligt att avsätta för analyser vilka 
ofta innebär ingrepp på materialet. Spikar är t.ex. ofta 
av sämre kvalitet, dvs. slaggbemängda och ofta dåligt 
smidda. Det är fortfarande svårt att få undersöka före
mål av högre dignitet. Många av de kvaliteter som vi 
fångat upp idag härrör från ämnesjärn och reduktions- 
och smidesavfall. Sådant är fallet då det gäller under
sökningarna som vi gjorde utanför Borlänge i Stora 
Tuna i samarbete med Dalarnas museum (Hjärthner- 
Holdar et al 1995). En mycket stor järnframställnings- 
plats från yngre järnålder, med c. 40 ugns- och smides- 
anläggningar undersöktes där. Det visade sig att man 
hade framställt två järnkvaliteter av den lokala mal
men, en mycket god myrmalm; ett mjukt kolfritt järn 
av jämn och god kvalitet samt ett härdbart järn, dvs. ett 
mycket jämnt och fint kolstål. Bland smidesavfallet men

helt frånvarande i de tidigare leden av processen fanns 
ytterligare en kvalitet, ett fosforjärn/fosforstål som med 
all sannolikhet importerats till platsen. Kvaliteten på 
det framställda järnet/stålet visar hög teknisk kunskap 
och smidestekniken tyder på stor skicklighet. De fram
ställda och använda kvaliteterna är mycket lämpade till 
vapen och eggredskap. Undersökningen har dessutom 
visat att det är en stor skillnad på de kvaliteter man ar
betar med i en och samma smedja. Lokalen i Stora 
Tuna uppvisar en hög kvalitet och ett avancerat smide 
där olika kvaliteter och vällsand använts under det att i 
smedjan i Eknö i Västmanland, även den från yngre 
järnålder, har kvalitetsvalet varit tämligen ensartat i 
form av kolfritt till kolhaltigt ej härdbart järn samtidigt 
som smidestekniken varit tämligen god och tydliga 
tecken på att vällsand använts finns (Hjärthner-Holdar 
& Kresten 1995). En slutsats som man kan dra av detta 
är att i det första fallet har vi att göra med en järn
produktion avsedd för avsalu. Ett alternativ är också att 
den tillhörde ett annat skikt i samhället än den senare. 
Smedjan i Eknö skulle mycket väl kunna vara det vi i 
vardagligt tal kallar för en gårds- eller bysmedja.

Ett ytterligare resultat som är av intresse och som vi
sar en sida av samhället som vi sällan kan dokumentera 
härrör från en boplats från yngre järnåldern i Härads- 
Kumla sn i Södermanland (Kresten & Hjärthner-Holdar 
1994). Arkeologerna ansåg sig där ha funnit järnslagg 
och en smedja. De kemiska analyserna vi utförde visade 
att det var mycket mer komplicerat än så. I slaggerna 
fanns brons, koppar, bly, tenn, silver och järn. Vi hade 
således här en verkstad där man uppenbarligen både 
göt brons, eventuellt gjorde inläggningar och smidde 
järnföremål. När vi frågade arkeologerna visade det sig 
att det mycket riktigt fanns deglar för bl.a. bronsgjut- 
ning. Det visade sig också finnas en tennten i materia
let. Den var mycket märklig eftersom den var rostig i 
ena änden - tenn rostar inte. Den specifika vikten var 
dock som för gott gjuttenn. Den arkeometallurgiska 
analysen kunde då påvisa en jämten inuti tenntenen. 
Analyserna visade också att tennet var mycket bly- 
blandat, vilket höjer den specifika vikten men med 
hjälp av järntenen, med lägre specifik vikt, blev den 
specifika vikten för hela tenen lik den för gott gjuttenn. 
Frågan var nu vilka som hade blivit lurade och vilka 
hade lurats. Tennets sammansättning tydde på att det
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kom från Cornwall. I slaggerna från Härads-Kumla fö
rekom bara rent tenn och rent bly. Cornwallfolket går 
fria men smeden i Härads-Kumla visste nog hur man 
skulle göra profit.

Ett annat ur historisk synvinkel viktigt resultat är 
fyndet av en alkemiverkstad, från tiden före 1545, i 
kvarteret under slottet i Vadstena (Kresten et al 1997). 
Arkeologerna trodde sig här ha ett gjuteri. Det fanns 
också smedjor i kvarteret och analyser skulle utföras för 
att kontrollera vilken kvalitet som man arbetat med och 
därmed kunskapen om olika typer av gjutgods lämplig
het för olika ändamål. Resultatet av den arkeometall- 
urgiska analysen var helt förbluffande. Degelslaggerna 
innehöll bl.a. koppar, nickel, kobolt, arsenik, antimon, 
zink och bly i stora kvantiteter. Den mycket varierande 
sammansättningen som krävt råvaror från skilda geo
grafiska regioner och att slutprodukterna varit vare sig 
smidbara eller lämpliga för gjutning, dvs. uppenbarli
gen oanvändbara tyder på experimentsmältning, kanske 
i syfte att framställa guld. Tillgång till degel- och smi
deshärdar, samt närheten till klostren i Vadstena och 
Skänninge torde ha utgjort utmärkta förutsättningar för 
alkemistiska experiment.

En annan undersökning som vi var involverade i var 
vid Viby i Närke (Hjärthner-Holdar et al 1997). Bland 
många av de resultat som denna undersökning av 25 
blästugnar daterade från 900 BC till 1000 AD gav fanns 
några intressanta detaljer. På ömse sidor om en liten 
bäckravin i kanten av Vibysjön låg två klungor med ug
nar med samma dateringar. Ugnarna var konstruerade 
på samma sätt och slaggernas sammansättning indi- 
kerar att processen var mycket likartad och att samma 
malmtyp användes. Vad som verkligen skilde dem åt 
och som gjorde att man kunde tolka detta som två sam
tidigt verksamma grupper som framställde järn var att 
den ena gruppen magrade sin ugnslera med hår/tagel 
troligen från häst tillsammans med kvartsmaterial un
der det att det inte fanns något spår av hår/tagel i den 
andra gruppens ugnsväggar. I området fanns det också 
en mängd grävda gropar av olika storlek. Vid en under
sökning av materialet i gropkanterna och groparnas 
storlek, beräkning av leråtgång och rekonstruktion av 
ugnstyperna kunde konstateras att många av groparna 
kunde kopplas ihop med byggnadsmaterialet till ug
narna både vad gäller storlek och material. Det var

också möjligt att få reda på vid vilken årstid ugnarna 
byggts eftersom de vidjor som ingick i konstruktionen 
var tagna tidigt på våren alldeles när saven stiger i trä
den. Vi fann också tillspetsade vidjor till konstruktionen 
och kunde konstatera att ugnarnas schakt/pipmur delvis 
var byggd i en grop, dvs. ugnen var delvis nedgrävd.

Den allmänt rådande idéen eller bilden av hur en 
förhistorisk ässja ser ut är att den är en c. 0,3-0,4 meter 
i diameter och c. 0,2-0,3 meter djup sot- och kolfylld 
grop i backen ibland med inblandning av skärvig sten. 
Hur går det egentligen till att smida i en sådan? Det 
framstår som näst intill omöjligt. Det måste finnas en 
konstruktion som troligen till stora delar har legat ovan 
mark. En möjlighet att utreda problemet dök upp när vi 
blev tillfrågade om att bistå vid en utgrävning inom 
Svealandsbanan/E20-projektet i Södermanland. Vid en 
av lokalerna, Albertsro, fanns ett boplatsområde. Inom 
detta och i dess närmaste omgivning fanns både järn
framställning och smide under en tämligen lång men 
ändå sammanhållen period (yngre bronsålder till äldre 
järnålder). Inom området fanns en välbevarad ässja. 
Rekonstruktionen av den visar dels att den var ned
grävd, dels uppbyggd med sten vilket innebär att 
arbetshöjden hamnade i marknivå. I det här fallet har 
det alltså varit möjligt att dokumentera en stenkon
struktion ovanpå den grop som i flera fall varit det enda 
som observerats vid utgrävningarna (Englund et al 
1996). Fler exempel på liknande konstruktioner har se
nare påträffats vid ytterligare några utgrävningar, bl.a. 
vid Husby i Närke.

I Järnstad, Stora Aby sn, Östergötland påträffades 
vid en arkeologisk undersökning ett 20-tal boplats- 
anknytna rester efter ugnar för framställning av järn 
(Englund & Larsson 1998). Ugnarna befann sig i ett i 
sen tid odlat område och var tämligen skadade. I prin
cip återstod endast delar av en underliggande uppsam- 
lingsgrop för slagg samt groparnas innehåll med bl.a. 
slagg och brända schaktväggsrester av lera. Ugns- 
resterna och ett smidesområde blev synliga först i och 
med avbaningen av undersökningsytan. I samband med 
utredningen i området påträffades alltså inte en enda 
slaggbit eller någon annan metallurgisk indikation trots 
att området är i nutida åkermark med goda besiktnings- 
förhållanden. Med tanke på att det är troligt att järn
hantering förekommer på järnåldersboplatser bör relate
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rade anläggningar och slagg kunna förväntas. Vid en 
undersökning med magnetometer i samband med utred
ning eller förundersökning av sådana områden kan ofta 
slaggkoncentrationer och ugnar lokaliseras. Detta inne
bär att grävresurserna kan planeras effektivare. I flera 
av ugnarna på området påträffades material som vid en 
okulär besiktning bedömdes vara malm. Att malm före
kommer i en ugn kan betyda att processen inte varit till
räckligt bra, dvs. delar av malmen har gått genom ug
nen oreducerad och järnproduktionen har inte blivit så 
stor som den optimalt skulle ha kunnat vara. Som en 
del av våra analyser utför vi totalkemiska analyser av 
både malm och slagg för att beskriva järnframställ
ningens effektivitet och för att kunna beräkna mängden 
producerat järn. Som regel utför vi också en petrogra- 
fisk studie av allt material som ska analyseras. I sam
band med en sådan studie kunde vi notera att den s.k. 
malmen inte var malm utan kraftigt vittrad slagg. Ef
fekterna av observationen blev alltså flera. Dels föreföll 
det inte längre som om malm gått oreducerad genom 
ugnen, dvs. processen var troligen bättre än vad som 
först ansetts, dels fanns det ingen malm att analysera 
och jämföra med slaggerna och därmed inte heller för 
att kunna beräkna mängden producerat järn.

Av hävd har många ansett att järn med innehåll av 
fosfor är ett dåligt järn. Detta stämmer endast till viss 
del och bygger troligen på kunskap från användandet 
av fosforrika bergmalmer i masugnar vilket resulterar i 
alltför höga fosforhalter i det producerade järnet. Vid 
normaldrift av en blästugn är processen annorlunda och 
främjar inte att fosfor går in i järnet utan till slaggen 
varför risken för för höga fosforhalter är mindre. Om 
järn innehåller för höga halter av fosfor blir det hårt 
och sprött vilket innebär att det blir kallbräckt och 
omöjligt att smida. Fosfor i halter upp till 1 % kan 
dock vara kvalitetshöjande och ökar alltså hårdheten på 
ett annars mjukt järn. Fosfor medför också att järnets 
seghet ökar. Vi har studerat material, alltifrån järnålder 
till 1600-tal, i form av föremål, ämnesjärn, smidesav- 
fall och järn inneslutet i slagg från reduktionsprocessen. 
Inte i något av fallen har fosfor förekommit i kvalitet- 
snedsättande halter. I flera fall har det gått att konsta
tera att fosfor valts för att få ett hårdare material t.ex. i 
eggar. Som exempel kan också nämnas några stångjärn 
från Köping, daterade till 1600-talets första hälft. Bland

det analyserade materialet fanns bl.a. två stångjärn som 
till den yttre formen var lika. De uppvisade dock olika, 
men goda kvaliteter. Det ena är ett hårt kolstål och det 
andra ett kolfritt järn med fosforhalter på maximalt 0,7 % 
(Hjärthner-Holdar & Larsson 1997).

Den allmänna åsikten bland de som arbetar med 
järnhantering har varit att man inte kunde utnyttja Sve
riges bergmalmer före införandet av masugnstekniken 
och att bergsbrukets frammarsch skulle vara kopplat till 
masugnsdriftens införande. 1989 framkom dock vid en 
grävning vid Fullerö i Gamla Uppsala sn alldeles intill 
Fyrisån i Uppland en del slagg, en rest av en trolig 
blästugn samt ”tunga stenar” vilka visade sig vara 
bergmalm (svartmalm) (Karlenby 1993). Efterföljande 
analyser visade att slaggen och malmen var relaterade, 
dvs. man hade vid framställning av järn på denna lokal 
använt en bergmalm. Bergmalmens troliga ursprung 
kunde lokaliseras till en gruva c. 8 km uppströms Fyris
ån (Kresten 1993). Datering av kol i slaggen visade att 
järnframställning med bergmalm i blästugn hade ägt 
rum under romersk järnålder. För att undersöka om det 
överhuvudtaget är möjligt att reducera en bergmalm i 
blästugn har vi genomfört en serie fullskaleexperiment 
med bergmalm. Våra försök visar att det går att fram
ställa järn av bergmalm i blästugnar. Det återstår dock 
fortfarande att förbättra processen för att erhålla bättre 
konsoliderat järn, få ett större utbyte och försöka få 
fram olika kvaliteter (Hjärthner-Holdar et al 1997; 
Larsson et al 1997; 1998). Från samma geografiska om
råde, Vallskog och Vendel, har på senare tid också in
kommit flera indicier på bergmalmsanvändning.

Diskussion
Mängden råmaterial och avfall dvs. malm, bränsle, 
slagg av olika typer, järnskrot, delar av konstruktions
detaljer samt ibland även ämnesjärn och verktyg/före
mål kan på många järnhanteringslokaler vara avsevärt. 
Då uppkommer det problem som alla arkeologer upple
ver som en plåga - man måste göra ett urval. Detta 
gäller i första hand råmaterial, ugnsrester, metallavfall 
och slagger. För det mesta uppstår inte problemet för 
ämnesjärn och andra föremål.

Ett problem är att de flesta arkeologer inte har till
räckliga kunskaper för att kunna göra ett urval. Vi åter-
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kommer således igen till att det är nödvändigt att man 
känner till vilken teknik/ugnstyp som använts vid fram
ställningen och att man känner till vilka processled som 
ingår i järnhanteringen för att man överhuvudtaget 
skall kunna göra ett urval. Det är svårt att välja mate
rial. Vi som arbetar med järn- och metallhanteringens 
lämningar har många gånger blivit varse att den ej spe
cialiserade arkeologen inte klarar av att göra detta ur
val. Man tror att man har gjort ett riktigt val men kun
skaperna räcker inte till. Ögat väljer ofta det som är 
ovanligt. Som exempel kan sägas att vid de tidiga 
masugnslämningar har man ofta valt de glasiga gröna 
och blå slaggerna trots att dessa är få och inte typiska 
för den tidiga masugnsprocessen t.ex. vid Lapphyttan 
och Vinarhyttan. I första hand ska man välja de mest 
vanligt förekommande slaggerna, vilket alltså är svårt 
för den ovane. Därför bör man istället i första hand ta 
ett utsnitt ur t.ex. slaggvarpet och ta allt som finns i den 
delen. Likadant bör man göra med avfallet invid fäll- 
stenen, vid härdar, färskningshärdar, malmupplag etc. 
Därefter kan man börja handplocka material men då 
utifrån tidigare erfarenhet och specifika frågeställ
ningar. Specialisten letar dock direkt i fält fram de olika 
slaggtyperna och de goda informationsbärarna. Mäng
den insamlat material stannar därvid vid c. 10-20 kg, 
vilket är långt ifrån de halva och hela ton material som 
ibland samlas in. Bara kostnaderna att registrera ett så 
stort material blir skyhöga, dessutom till liten nytta då 
man efter en viss tidpunkt bara samlar dubletter. På lo
kaler där lämningarna är dåligt bevarade är insam
landet av slagg/slaggtyper ännu viktigare för att vi 
överhuvudtaget ska kunna tolka verksamheten på plat
sen och dess betydelse.

En slutsats som man kan dra av det här förda reso
nemanget är att det behövs bättre utbildning när det 
gäller arkeometallurgins betydelse och dess material 
och lämningars inneboende informationspotential. Detta 
medför inte att alla ska utbildas till specialister i arkeo- 
metallurgi men förstå hur och när man kan samarbeta 
med specialister.

Summary
Archaeology is an interdisciplinary subject since it in
volves all kinds of human activities. This means that 
interdisciplinary co-operation within projects can result 
in more complete interpretations and valuations of ar
chaeological material and subsequently new conclusions 
and ideas. At the Geoarchaeological Laboratory, scien
tists and archaeologists co-operate to increase the under
standing of archaeometallurgic investigations. The 
Geoarchaeological Laboratory is involved in large res
cue excavations as well as in minor research projects, 
and since archaeometallurgy is not represented in the 
traditional area of research, there is also a need for suc
cessive development of terminology, as well as for new 
methodologies for excavation, documentation and 
analysis.

The archaeometallurgical work starts when an exca
vation is prepared and continues during the excavation 
with proper choices of excavation techniques - a 
bloomery furnace and a post-hole should not be identi
cally excavated. The contemporaneous documentation 
is improved by the understanding of process technology 
and the selection of information-carrying samples, such 
as slags, furnace walls or metals, benefits from knowl
edge of what is representative, or can provide special 
information. It is important to remember that an exten
sive sample selection with more or less identical sam
ples generally does not improve the information, but 
rather complicates its use and surveyability. Similarly, 
samples for petrographic, metallographic and chemical 
analyses are selected to e.g. be able to determine in de
tail the type of metal working and metal qualities, to 
differentiate between different process stages, to relate 
ores and slags, and to estimate the process efficiency 
and iron recovery. Results from all stages are finally 
combined in a complete archaeometallurgical interpre
tation and conclusion.

There are several examples of where an inter
disciplinary archaeometallurgical investigation has 
been able to increase the information and improve the 
interpretation compared to what can be established 
from a traditional archaeological investigation. For ex
ample, complex metals from Vadstena Castle, Öster
götland, with varying compositions and with no practi
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cal use, indicate experimental smelting, possibly aimed 
at producing gold, i.e. alchemic experiments. One inter
esting detail concerns the finds of rock ore and slags 
from an Early Roman Iron Age bloomery site north of 
Uppsala, Uppland. Contrary to previous opinions, the 
archaeometallurgic analyses suggested that rock ore 
was smelted in a bloomery furnace to produce iron. The 
following experimental smeltings succeeded in present
ing the possibilities of such a process. An other result 
deals with iron qualities, which generally are consid
ered to be rather poor from prehistoric and Early Medi
eval Periods. Several recent investigations have instead 
shown high quality phosphorous containing iron bars 
and carbon steels, sometimes produced in a specialised 
smithy. Lately, also furnaces, e.g. in Viby, Närke, and 
smithing hearths, e.g. in Albertsro, Södermanland, have 
successfully been reconstructed applying results based 
on information from excavations, detailed documenta
tion, selected samples, analyses and considering process 
technologies.
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Tiden, landskapet och människan - en arkeologisk 
betraktelse
Anders Kaliff

Kaliff, A., 1999. Tiden, landskapet och människan - en arkeologisk betrak
telse. (Time, landscape and man - an archaeological reflection.) Forskaren i 
fält - en vänbok till Kristina Lamm. Stockholm.

This article focuses on the interplay between human mentality and people's 
physical environment. The cultural landscape can be defined as a geographical 
room where human ideas, feelings and memories are reflected. Over time, a 
meningful environment is created. The optimal situation comprises a feeling of 
balance between physical elements of the landscape and human expectations. 
During transitional periods there is a risk for instability between mental projec
tions and the actual shape of the landscape. This state can create a feeling of 
alienation, when the environment no longer mirrors collective ideas and expec
tations. The forming of a cultural landscape can also be compared to the con
struction of actual monuments and buildings. The creation of certain monu
ments and artificial landscapes can be interpreted as means of preserving and 
confirming a feeling of homeliness in a particular environment.
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Anders Kaliff, Department of Archaeology and Ancient History, S:t Eriks torg 5, 
SE-753 10 Uppsala, Sweden.

M
änniskor formar landskap och landskap for
mar människor. Det till synes enkla påstå
ende rymmer komplexa samband av bety
delse för hur kultur och kulturlandskap utformas i ett 

samspel. Landskapets bevarade och nyskapade element 
härrör inte från någon slump och uppstår inte heller ur 
ett vakum. De skapas i ett nära samspel mellan männi
skan och hennes omgivning, ett samspel där både med
vetna och omedvetna val och önskningar spelar in. I 
landskapet finns våra kollektiva minnen bevarade. Vissa

landskap känner vi samhörighet med och där finner vi 
också en hemkänsla. Våra egna avtryck i omgivningen 
länkas samman med spåren från tidigare generationer.

Landskapet inte bara existerar i tiden utan kan även 
upplevas som en del av denna. Spåren från det förflutna 
är frusna ögonblick som likt isflaken från en uppbruten 
sjöis för ett ögonblick bevarar fragment av en annan 
årstid. Liksom den föränderliga vattenytan och isflaken 
tillsammans utgör sjön, utgörs landskapet av både det 
föränderliga ögonblicket och spåren av alla tidigare
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ögonblick. Människor lever, verkar och passerar genom 
tiden på samma sätt som de existerar i ett landskap. I 
den hemkänsla som upplevs i ett avgränsat geografiskt 
område, finns också en inbyggd samhörighet med land
skapet. Marken man bebor och brukar kan liknas vid 
en kedja, där varje generation utgör olika länkar. Län
karna existerar var för sig men är samtidigt ett med 
kedjan. På så sätt kan människors identitet bli ett med 
det landskap de befolkar.

Generationers liv och verksamhet ger landskapet 
dess prägel av kollektivt rum men även individer läm
nar sina avtryck i detta mönster. Platser får namn och 
blir behäftade med minnen och betydelse. Sådana men
tala aspekter på landskapets ingående element samver
kar med funktionella och vardagliga händelser men är 
inte endast skapade med utgångspunkt från dessa. Män
niskors föreställningar om landskapet återverkar på 
olika platsers funktion, vilket i sin tur tillför nya före
ställningar om samma platser. Funktion och mentalitet 
samverkar i ett dialektiskt spel med en särskild dyna
mik. Ju mera inarbetad den mänskliga närvaron blir i 
ett landskap, desto svårare blir det att urskilja vad som 
styr vad. Funktion omvandlas till mental föreställning 
medan föreställning blir till funktion.

Omformning och jämvikt
Formandet av kulturlandskapet - människans landskap 
- kan liknas vid utformandet av konkreta byggnader 
och monument. Människans behov av att uttrycka sig 
genom monumentala byggnadsverk av olika slag, sam
manhänger med olika faktorer som ingår i en viss sam
hällstyp och livssyn. Traditionen att uppföra särpräg
lade eller monumentala byggnader som samlingsplatser, 
platser för de döda eller av andra rituella skäl, anses 
höra nära samman med bofasthet och brukande av jor
den. I mesolitiska samhällen, med en ekonomi upp
byggd kring jakt och insamling, uppfattas vanligen 
ingen skarp skiljelinje mellan människans värld och den 
omgivande naturen. I sådana samhällen finns inte heller 
något behov av att uppföra särskilda byggnader eller 
monument som en kontrast mot en otämjd, vild omgiv
ning. Sådana traditioner tycks uppstå i en komplex 
samverkan mellan bofasthet, domesticering och jordbru
kande som nya näringsfång och nya livsmönster och en

förändrad ideologi (jfr Bradley 1998).
I det mesolitiska samhället lever människan i natu

ren som en del av denna, på samma sätt som djuren och 
växterna runt omkring. Viljan och anledningen till att 
betona en skillnad mellan natur och kultur uppstår inte 
förrän människan börjar omforma sin fysiska miljö.
När denna omformning väl tagit sin början skapar den 
i sig förutsättningar för en förändrad inställning och 
ideologi, vilket i sin tur ger underlag för ytterligare om
formning. Människan är då inte längre en varelse som 
endast existerar i ett landskap utan har förändrats till 
att aktivt utforma sin omgivning. Med ett antropocen- 
triskt perspektiv kan man säga att människan genom 
sin vilja skapar en passande omgivning. Med ett natur- 
centrerat synsätt blir människan istället ett aktivt red
skap för att föra evolutionens blinda vilja vidare med 
nya medel. Kulturen och dess avspegling i kulturland
skapet kan då betraktas som en förlängning av samma 
mekanismer som alltid verkar i naturen. Kulturlandska
pet är i ett sådant perspektiv inget annat än naturland
skapet i ny utformning, eftersom människan och även 
kulturen utvecklats genom samma evolutionära proces
ser som format resten av naturen. De bakomliggande 
processerna i ett sådant skeende är dock av mindre be
tydelse för förståelsen av handlande och upplevelse ur 
ett arkeologiskt eller generellt humanvetenskapligt per
spektiv.

Kulturlandskapet kan definieras som det av männi
skan upplevda och formade landskapet. Över tid skapas 
en meningsfylld omgivning som fortfarande är natur 
men på samma gång också människans egen skapelse. 
Genom ett kontinuerligt samspel mellan människa och 
natur sker en omformning av landskapet i riktning mot 
en jämvikt som, då den uppnås, upplevs som ett harmo
niskt förhållande. Landskapet bildar då ett kulturellt 
rum som på samma gång är en spegelbild av mentala 
föreställningar hos flertalet människor och utgör ett 
funktionellt redskap för en samhällsform i samklang 
med dessa föreställningar.

Jämvikten i en upplevd harmoni med landskapet är 
beroende av samma faktorer som formar samhället i 
stort; ekonomi, social struktur, religion, mytologi och 
ritual. Samtidigt som dessa faktorer interagerar och är 
beroende av varandra formas landskapet som en del av 
processen, i ett samspel dels med varje enskild sam
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hällsfaktor, dels med totaliteten av sådana. I ett sam
hälle där människor upplever identifikation och hem
känsla i det omgivande landskapet har ett visst mått av 
jämvikt uppnåtts. När någon faktor i systemet rubbas 
förändras detta förhållande och processen startar på 
nytt.

Under övergångsperioder, exempelvis mellan olika 
produktionsformer, ökar sannolikheten för att jämvikten 
kommer ur balans och hemkänslan minskar. Männi
skors intentioner och föreställningar finner inte längre 
en meningsfull spegelbild i sin omgivning och rummet 
blir därmed främmande.

I den västerländska postindustriella världen kan man 
idag skönja ett sökande efter identifikation i landskapet 
liksom i tillvaron i stort - ett sökande efter en hem
känsla och mening som plötsligt flytt undan. Industri
samhällets epok var troligen för kortvarig för att en 
verklig jämvikt skulle hinna uppstå och nu har redan 
grundförutsättningarna hunnit förändras på nytt. Indu
strisamhällets strävan efter jämvikt med landskapet har 
därmed kullkastats redan innan den var i närheten av 
att uppnås. Människans plats i sitt landskap kan därför 
upplevas som mera osäker och mindre meningsfull än 
kanske någonsin tidigare i historien. Detta kan idag 
iakttas i form av en idealisering av det förindustriella 
kulturlandskapet men också i en längtan tillbaka till en 
tid då industrisamhället ännu föreföll oproblematiskt. 
Kanske ligger denna känsla också bakom det intresse 
för landskapet och dess ”mentala aspekter” som blivit 
allt tydligare inom arkeologin (bl.a. Andrén 1997; Nash 
1997; Gansum et al 1997; Häggström 1998) och som 
givetvis även denna text utgör en del av. Möjligen kan 
man också se det generellt ökande intresset för arkeo
logi och historia som ett uttryck för samma känsla.

Landskapet som konstruktion
Landskapet har visserligen alltid en fysisk form, vilken 
till sin grund är given, men hur människor upplever 
denna form är samtidigt en mental produkt, en projek
tion. Ett omformande av landskapet behöver därför inte 
endast ta sig fysiska uttryck. Det kan också bestå i en 
förändrad upplevelse av det fysiska rummet. Såväl en 
förändrad upplevelse av innehåll och betydelse i ett 
landskap som en fysisk omformning innebär att föränd

ringar faktiskt sker. Hela den bild vi bär på av omgiv
ningen och av oss själva, även distinktionen mellan na
tur och kultur, är egentligen vår egen projektion.

Detta kan jämföras med det resonemang kring Var
andet och Varat som Håkan Karlsson för i en artikel om 
tidsbegreppet och arkeologin (1998a). Resonemanget 
sker med utgångspunkt från Martin Heideggers filosofi, 
vars tillämpning på arkeologiska frågor Karlsson mera 
generellt diskuterat i sin avhandling (1998b). Varat ka
raktäriseras som en fundamental egenskap hos den exis
terande verkligheten, vilken skiljer sig från Varandet. 
Varat har en egen bakomliggande historia som dock en
dast kan uppenbaras i Varandet. Tänkandet och medve
tandet kan liknas vid en öppning mot Varat och som en 
registrering och tolkning av detta. Den medvetna tolk
ningen ska då inte i första hand betraktas som en aktiv 
konstruktion utan som ett selektivt urval av stimuli, in
släppta från Varat. Varandet kan dock manifesteras på 
olika sätt i förhållande till Varat och det vore därför fel 
att betrakta mänskliga reaktioner och upplevelser som 
determinerade eller predestinerade i förhållande till Va
rat. Varat är bakgrunden som ger möjliga öppningar till 
tolkning och upplevelse (Karlsson 1998a s. 146ff. o. där 
anf. litt.).

På motsvarande sätt är det enkelt att konstatera att 
landskapet verkligen existerar som en oberoende fysisk 
verklighet men att det samtidigt är i människans upple
velse som bilden av landskapet tar gestalt. Utifrån denna 
upplevelse och tolkning tar även människans fysiska om
skapande av landskapet form. Upplevelse och fysisk 
form smälter därför samman över tid. Landskapet blir 
på så vis till den mentala projektion som människor gör 
det till, vilket i sin tur omformar projektionen. Följande 
förenklade schema skulle kunna illustrera detta:

Ursprungsform - upplevelse - omgestaltning 
- upplevelse - omgestaltning - upplevelse osv.

Dialektiken mellan form, upplevelse och omgestaltning 
gör också att det som i vår tid uppfattas som människans 
monument i ett landskap kan avvika kraftigt från upple
velsen hos de människor som en gång uppförde monu
menten. För att exemplifiera detta väljer jag ett exem
pel med få motsvarigheter i storslagenhet - den för ar
keologer välbekanta och synnerligen magnifika forn
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lämningsmiljön i området runt Avebury i Wiltshire, 
England. Benämningen ”rituellt landskap” förekommer 
numera ofta inom arkeologin och Aveburyområdet kan 
ses som ett tydligt och storslaget exempel på ett sådant. 
Man kan välja att se de olika ingående monumenten 
som enskilda fornlämningar vilka förlagts till ett om
råde som haft stor betydelse för människor i den omgi
vande regionen under neolitisk tid. Man kan också se 
monumenten som olika delar, vilka samverkar inom 
den arena som landskapet utgör. Silbury hill, som reser 
sig från dalgångens lägre parti, höjer sig upp till en 
nivå som motsvarar de kringliggande kullarna. När 
man exempelvis står vid långhögen West Kennet och 
blickar mot Silbury hill och vidare mot Avebury, ligger 
platån på toppen av Silbury hill i nivå med blickfånget. 
Aktiviteter på platån skulle därför avspegla sig i perfekt 
siluett från denna nivå, fast samtidigt placerade när
mast fritt i landskapsrummet. Toppen av Silbury hill 
syns också från det inre av den cirkulära hägnaden vid 
Avebury.

Richard Bradley menar att olika typer av stencirklar 
och runda hägander kan tolkas som byggda för att 
passa in i det omgivande landskapet. Cirkulära hägna- 
der (enclosures) är ofta byggda så att det omgivande 
landskapet är högre, liksom i exemplet Avebury. Själva 
hägnaden blir således till ett mikrokosmos av landska
pet, där hägnadens arketypiska ringform avbildar blick
fånget runt horisonten. Stencirklarna öppnar sig istället 
mot det omgivande landskapet, exempelvis mot grav
högar som är samtida eller mot naturliga formationer 
som uppstickande berg (Bradley 1998 s. 118ff.).

Ett annat sätt att se på platser av detta slag är att be
trakta landskapet i sig som det övergripande monumen
tet. De olika ingående delmonumentet, varav de mest 
framträdande i det ovan använda exemplet är Silbury 
hill, Avebury ring och West Kennet longbarrow, utgör 
då endast olika detaljer. Storslagenheten i varje enskild 
”detalj” gör att vi idag i första hand ser flera enskilda 
storslagna monument, vilka sannolikt samverkat på nå
got sätt. Mitt påstående bör naturligtvis inte tolkas som 
att jag hävdar att innevånarna i Wiltshire under neoli- 
tikum och bronsålder på ett fysiskt sätt skulle ha omfor
mat också själva landskapet, vid sidan om de nämnda 
byggnadsverken. Poängen är istället frågan huruvida 
det för dessa människor fanns någon kvalitativ skillnad

mellan det mänskligt uppförda monumentet och det av 
naturen givna. Vi ser en kraftig mänsklig påverkan av 
landskapet, en storslagen ”domesticering” av ett helt 
landskapsrum. Det ligger nära till hands att tolka detta 
som tecken på en förändring av mentalitet, i riktning 
mot ett medvetet omskapande av omgivningen. Det kan 
å andra sidan vara lika naturligt att se monumenten 
som kompletteringar av landskapsrummet.

Det har hävdats att neolitiseringen innebar att män
niskor delade upp sin värld i binära motsatspar enligt 
en strukturalistisk modell; vilt - tamt, ordning - kaos, 
ute - inne, manligt - kvinnligt (jfr Hodder 1990; Tho
mas 1991). Det är med ett sådant perspektiv lätt att se 
byggandet av monument som en markering som av
gränsar människan mot naturen. Möjligen är också 
denna upplevelse snarast vår egen sentida bild. Man 
kan lika väl se omformningen av landskapet som män
niskans bidrag till ”naturen”. Monumenten utgör då de 
delar som vid tidpunkten för uppförandet har kommit 
att saknas i människors kollektiva föreställningar om 
landskapet. Man har valt att förse landskapet/monu
mentet med de delar som saknades i den fysiska bak
grunden men som ingick i den mentala föreställningen 
om ett ”idealt” landskap.

Landskap och idé - orsak och verkan
Samspelet mellan människan och hennes omgivning 
kan således beskrivas enligt en systemteoretisk modell: 
Människan anpassar sig till landskapet men anpassar 
samtidigt landskapet till sig, med utgångspunkt från så
väl medvetna som omedvetna önskningar. Den dialek
tiska processen avstannar först när ett jämviktsläge upp
står. Skillnaden i synsätt mot vad som brukar före
komma inom processuell arkeologi, när det gäller 
systemteorier om samspelet mellan människa och land
skap, är att jag här betraktar även omedvetna och till 
synes irrationella önskningar och mentala strukturer 
som viktiga för skeendet. Mitt synsätt på kulturlandska
pet är därför processuellt endast så länge man med be
greppet avser processen som sådan. När det gäller sy
nen på vilka faktorer som påverkar, liksom människans 
reaktion på och adaption till dessa, kan resonemanget 
snarare beskrivas som postprocessuellt. Detta ska inte 
missförstås som att jag inte tillmäter funktionalistiska
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aspekter en grundläggande betydelse. Jag föreställer 
mig att människans primära anpassning till landskapet 
sker främst med utgångspunkt från funktionella behov. 
Postprocessualisternas vanligen starka betoning av ideo
logi och mentalitet som faktorer av överordnad bety
delse som drivkraft för mänskligt agerande och mänsk
lig kultur ansluter jag mig därför inte okritiskt till, vad 
gäller synen på landskapets mentala dimensioner. Att 
mera genomgripande förändringar i ekonomi och pro
duktionssystem skulle ha sin främsta utgångspunkt i ny 
ideologi och förändrade föreställningar finner jag sällan 
övertygande. Detta kan visserligen gälla för moderna 
ideologier, exempelvis marxismen, vilka skapas som 
medvema ideologier av en eller flera individer. När det 
gäller förändringar i lågtekniska och traditionella sam
hällen framstår det som mera troligt att de fysiska förut
sättningarna i omgivningen är primärt styrande.

Det postprocessuella synsättet kan exemplifieras med 
några av de teorier om neolitieringen som framförts (jfr 
Hodder 1990; Thomas 1991; Larsson 1997), vilka lyfter 
fram den ideologiska bakgrunden som den kanske vikti
gaste förutsättningen i denna process. Jag ifrågasätter 
inte att ett sådant samspel mellan ideologi och fysiskt 
uttryck alltid är närvarande, något som jag just uttryckt 
ovan. Frågan är dock om inte ideologin oftast innehål
ler ett aktivt motstånd mot förändringar. Först då en för
ändring blir nödvändig av materiella orsaker, eller in
flödet av vissa impulser blir allt för stort, omformas den 
lokala ideologin och kan då istället snabbt anta en form 
som konfirmerar, rättfärdigar och förklarar föränd
ringen. Sedan förändringen i materiella förutsättningar 
väl är ett faktum och förändringen i såväl samhälls- 
strategi som ideologi har startat, påbörjas det dialek
tiska spelet mellan mentalitet och funktionellt utnytt
jande på nytt.

En del av detta utgörs naturligtvis av enkla sam
band; exempelvis att förändrade ekonomiska förutsätt
ningar ger en förändring i religiös struktur och ideologi 
men också att det motsatta förhållandet kan råda. Det 
är samtidigt svårt att avgöra huruvida ideologi och fy
siska förutsättningar samspelar på ett jämbördigt plan, 
eller om vissa faktorer har en överordnad roll. Utgörs 
ramen för de förändringar som sker främst av de fysiska 
förutsättningarna i människans omgivning, vilket jag 
antydde ovan, eller kan lika väl människans mentala

förutsättningar betraktas som en sådan ram? Är det 
överhuvudtaget meningsfullt att försöka se en uppdel
ning i överordnade och underordnade orsaker när det 
gäller samspelet mellan mänsklig kultur och naturmiljö 
- formandet av det kulturella landskapet?

Ett möjligt svar skulle kunna sammanfattas som att 
de materiella förutsättningarna ger vissa primära och 
grundläggande förutsättningar men att den fysiska ge
staltningen av dessa förutsättningar grundar sig på ett 
samspel med människans psyke. I detta avseende när
mar jag mig en materialistisk åskådning med de givna 
materiella förutsättningarna som en ram för mänsklig 
strategi. Jag menar likväl att det kan vara möjligt att 
vända på resonemanget och istället betrakta det mänsk
liga psyket som det landskap varigenom den fysiska 
omgivningen flyter fram. Landskapets element förvand
las då till något rörligt och föränderligt som under sin 
färd påverkas och omformas av människans inre förut
sättningar. Med detta synsätt är det inte människan som 
vandrar genom ett föränderligt kulturlandskap utan den 
fysiska miljön som passerar revy genom människans 
mentala landskap.

Min utgångspunkt i detta resonemang är att männi
skan som kulturvarelse, såväl fysiskt som psykiskt, har 
sin grund i naturgivna förutsättningar. Går man tids
mässigt tillräckligt långt tillbaka i människans historia 
blir detta också allt mera uppenbart. Från och med den 
tidpunkt i människans utveckling då den kulturella evo
lutionen ger intryck av att börja ett eget liv, parallellt 
med den övriga naturmiljöns, minskar dock utrymmet 
kraftigt för rent materialistiska förklaringar av mänsk
ligt beteende. De mentala strukturerna och deras inne
boende kraft måste därefter betraktas som en realitet.
De inte bara formas av naturen och evolutionen, de är 
av samma natur. Sociologiska, psykologiska och ideolo
giska förklaringar tilltar i värde ju mera komplext det 
studerade samhället är. Detta motsäger inte betydelsen 
av grundläggande materiella behov, vilka i alla tider 
styrt människor och som det kulturella beteendet så ofta 
visar sig vara en tunn fernissa över.

Hela mitt resonemang här kan definieras som en 
sorts metodologisk hermeneutik (jfr Jensen & Karlsson 
1998 s. 26ff.). Kulturlandskapet och den mänskliga kul
turen kan bara förstås utifrån varandras förutsättningar, 
samtidigt som de också utgör varandras förutsättningar.
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Att förstå dessa förutsättningar var för sig och tillsam
mans är till yttermera visso själva förutsättningen för en 
analys, samtidigt som en sådan förståelse på sätt och 
vis fullföljer analysen. Det är samtidigt relevant att 
ställa frågan huruvida det egentligen finns någon skill
nad mellan kultur och landskap vid en analys av det 
slaget. Avgörande i sammanhanget är naturligtvis också 
analytikerns, det vill säga i detta fall författaren, förhål
lande till och syn på samspelet mellan människa och 
miljö. Självspeglingen är som vid behandlandet av alla 
mångbottnade frågeställningar en fara som alltid ligger 
på lur.

Hemkänslan i livet och landskapet
Jämvikten i landskapet kan upplevas när mentalitet, 
funktion och landskapsform står i samklang med vart
annat. Jag erinrar mig i detta sammanhang en anekdot 
som John Chapman berättar i en artikel om landskapet 
i floden Tiszas övre lopp, på den ungerska slätten. Un
der en inventering i detta område fick man kännedom 
om att lokalbefolkningen tog jord från en gravhög. I ett 
försök att förhindra vidare förstöring av högar i trakten 
tillfrågades ”plundrarna” om de inte lika gärna kunde 
ta jord från annan näraliggande mark, vilken kvalita
tivt sett var lika bra. Detta ansågs inte vara en lika god 
idé. Varför jorden i högen var att föredra var dock svårt 
att få något egentlig svar på. En möjlig förklaring gavs 
av en ungersk arkeolog som själv var uppväxt på Alföld 
- den ungerska slätten. Denne menade att folket på slät
ten helt enkelt inte tål att se högarna. Man är så van 
vid den platta horisonten att varje anomali upplevs som 
en styggelse (Chapman 1997 s. 31).

- Vad ser man på slätten när man blickar mot hori
sonten runt om, vad är vanligt och vad avviker? Berg 
och höjder är anomalierna i landskapet medan slätten, 
den räta linjen vid horisonten, utgör det normala. I ett 
odlat slättlandskap är de avvikande partierna de delar 
som fortsätter att vara natur och motsätter sig männi
skans brukning och utnyttjande. De är platser för obän
diga krafter som fortfarande verkar men som också ut
gör en del av jämvikten i landskapet. En sådan motsätt
ning mellan kaotiska naturkrafter och en ordnad värld 
möter oss som ett genomgående tema också i den nor
röna mytologin. Människors och gudars åtaganden är

väsentliga för att upprätthålla jämvikten i kosmos, ge
nom arbete, släktsammanhållning och rätt kultbruk. 
Visserligen är både människor och gudar underkastade 
ödet men likväl är strävan mot att upprätthålla världen 
avgörande för hur länge en ordnad värld kan bestå.
Man kan läsa in en tydlig uppfattning om att den ord
nade världen inte kan fortbestå utan ett aktivt delta
gande från människan själv.

Hemma är en plats - ett rum, ett landskap - där 
våra föreställningar, känslor och minnen kan speglas. 
Ett sådant landskap kan förändras med bibehållen hem
känsla förutsatt att den fysiska förändringen står i sam
klang med en mental omställning. Förändringar får inte 
gå snabbare än den takt med vilken flertalet människors 
inställning och föreställningar förändras. Om så sker 
blir resultatet rotlöshet och vilsenhet - hemkänslan upp
hör. Att skapa artificiella landskap och bestående monu
ment kan vara ett sätt att bevara och konfirmera en 
hemkänsla, likaså att låta landskapselement ta form 
med utgångspunkt från kollektiva föreställningar. I en 
föränderlig värld skapar man något som är mera fast 
än själva omgivningen. Förändringen i omgivningen 
kan därigenom bli mera hanterlig och rent av få en ny 
innebörd och mening. Genom fasta referenspunkter, i ti
den och i landskapet, finns en möjlighet att skapa per
spektiv. Fasta punkter i tiden, högtider och riter, liksom 
i rummet gör tillvaron mera stabil och förändringarna 
mera hanterliga. Som arkeologer arbetar vi med dessa 
monument men vi är också med och skapar dem. I do
kumentationen och tolkningen av äldre tiders landskap 
skapar vi samtidigt ett nytt innehåll för vår egen tid.

Summary
The cultural landscape is shaped by human actions, but 
the landscape itself also forms human behavior. Differ
ent elements of the cultural landscape are not the result 
of a coincidence. Instead, they arise from a close inter
play between man and environment, in which both con
scious and unconscious wishes play a part. The cultural 
landscape as a phenomenon could be defined as a physi
cal environment experienced by man and partly shaped 
by human actions. Consequently the cultural landscape 
should not only be defined as an element existing in 
time, but can as well be experinced as a part of time it
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self. As human beings we live, work and pass through 
time in a similar way as we travel through the cultural 
landscape. To feel at home in a physical environment 
is to feel affinity with the elements of a certain land
scape. The life and work of earlier generations have left 
their marks and impressions and have created a feeling 
of homeliness.

The shaping of a cultural landscape can be com
pared to the modelling of actual buildings and monu
ments. Over time, a meaningful environment is created 
- a landscape, still nature but at the same time also a 
creation by man. The optimal situation comprises a 
feeling of balance between the physical elements of the 
landscape and human expectations. By way of a con- 
tinuos interplay between man and nature a tranforma- 
tion of the landscape towards a state of equilibrium is 
obtained. The experienced harmony between mentality 
and landscape is dependent on the same factors as hu
man society in general: economy, social structure, reli
gion, mythology and ritual. Modifying one factor 
causes all conditions to change, and the process will 
start all over again.

During transitional periods, for instance between dif
ferent methods of production, there is an increased risk 
of instability between mental projections and expecta
tions regarding the actual shape of the cultural land
scape. This state can create a feeling of alienation to
wards the environment, when it no longer mirrors col
lective ideas and expectations. In western society today, 
the search for identification in the cultural landscape, as 
in life in general, is evident - a search for a feeling of 
homeliness and meaning that suddenly seems to be 
missing. The era of industrialized societies has probably 
been too short to establish a balance and now the condi
tions are already changing again. Our place in the envi
ronment could easily be experienced as more uncertain 
than ever. This feeling is expressed in an idealization of 
the pre-industrial cultural landscape but also in a yearn
ing for a time when the benefits of the industrial society 
seemed unproblematic. This can also be seen in today's 
archaeology as an increasing interest in the study of 
landscape and its mental aspects, of which also this arti
cle is a manifestation.

Home is a place - a physical room, a landscape - 
where our ideas, feelings and memories are reflected.

Such a landscape could change with a preserved feeling 
of homeliness, provided that the physical alteration is in 
harmony with a mental adaption. This state requires 
that different physical changes are adjusted to the pace 
in which ideas and attitudes change, among the major
ity of inhabitants in a certain geographical environ
ment. The creation of certain monuments and artificial 
landscapes can be interpreted as a way of preserving 
and confirming a feeling of homeliness. This can also 
be compared to manifestations in time, expressed in dif
ferent festivals and rituals. Frames of reference in time 
as well as in space can be means of creating perspective 
on human existence in general.
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