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Fig 1. Kartan visar platsen för de arkeologiska undersökningarna vid Hulje och Skrukeby i västra Östergötland. Karta av Lars Östlin. 
The location of the archaeological investigations at Hulje and Skrukeby in western Östergötland. Map: Lars Östlin.
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Inledning
Anders Kaliff

Bakgrunden till denna publikation är några av de arkeolo
giska undersökningar som skedde i regi av Riksantikvarie
ämbetet, UV Ost, under sommaren och hösten 1995. Tre 
geografiskt närliggande fornlämningslokaler vid Hulje och 
Skrukeby, i Högby och Mjölby socknar i Östergötland, 
blev då föremål för arkeologiska slutundersökningar som 
totalt omfattade en yta om närmare 2 hektar. Undersök
ningarna genomfördes som ett sammanhållet projekt un
der gemensam ledning. Resultatet från utgrävningarna ut
gör den gemensamma nämnaren för de artiklar som pre
senteras här. Huljeprojektet var i sin tur en del av det över
gripande uppdragsarkeologiska arbete som företagits in
för E4:ans ombyggnad till motorväg i västra Östergötland.

I Östergötlands centrala och östra delar har förhållan
devis omfattande arkeologiska undersökningar skett un
der senare år; i Norrköpingstrakten och i området kring 
Linköping. Den arkeologiska bilden av dessa områden 
under äldre tid har i och med detta kommit att fördjupas 
väsentligt. Fram till nyligen var den arkeologiska under
sökningsverksamheten förhållandevis liten i västra delen 
av landskapet. Undersökningarna för E4:an väster om 
Mjölby har därför inneburit en viktig möjlighet till fördju
pad inblick i den västra centralbygden och en utgångs
punkt för jämförelser med arkeologiska resultat från öv
riga Östergötland.

Utgrävningarna i Mjölbytrakten har omfattat såväl 
gravar som boplatser samt olika typer av agrara läm
ningar, med en total kronologisk spännvidd som täcker 
in i stort sett hela förhistorien. Som helhet betraktat ger 
resultatet en möjlighet till förståelse av gränslandet mel
lan slätt- och jordbruksbygden och den söder därom lig
gande skogsbygden. De aktuella undersökningarna har 
kunnat bidra till ett förbättrat forskningsläge för behand
lingen av en rad olika frågeställningar; bl a regional varia

tion, centralbygd - randbygd, bybildningsprocessen, bo
sättning - odling, bebyggelsekontinuitet och förhållandet 
mellan gravfält, kultplats och boplats. Några av dessa 
ämnen tas upp till behandling här.

Undersökningsresultaten från Huljeprojektet har tidi
gare i sin helhet (1997) publicerats i rapportform: ”Hulje 
- Boplats, skärvsten och gravar” (Carlsson m fl 1997). 
Rapporten är uppdelad i en textdel och en bilagedel. 
Textdelen presenterar undersökningsresultaten på ett tol
kande deskriptivt sätt och är avsedd att fungera som 
nyckel till vidare forskning kring materialet. I bilagedelen 
presenteras anläggningsbeskrivningar, fyndregistrering, 
dateringar, osteologisk analys samt metallurgisk analys. 
Några av de mest intressanta resultaten som framkom 
vid arbetet har problematiserats och bearbetats i fördju
pade studier inom projektet. De artiklar som ingår i den 
här skriften har författats av samma arkeologer som del
tog i projektets rapporteringsfas. Undertecknad har varit 
projektansvarig för arbetet med Huljeprojektet under så
väl fältarbetet som under bearbetningsfasen.

De undersökningsplatser som ingick i Huljeprojektet 
var belägna dels i själva motorvägssträckningen, dels i 
den nya sträckning som väg 32 erhållit med anledning av 
motorvägen. Den största ytan omfattade delar av ett bo
platsområde i åkermark, RAÄ 89, beläget i området mel
lan Hulje bytomt och den gamla kyrkbyn Västra Skrukeby. 
De två andra undersökningsytorna var belägna i områ
det söder och sydväst om boplatsen. RAÄ 234 - 236 be
stod av flera skålgropslokaler med bl a ett intilliggande 
gravfält samt en märklig skärvstensformation, medan den 
tredje lokalen, RAÄ 246 var en mindre intensivt utnytt
jad yta med spår efter folkvandringstida järnhantering 
samt boplatsaktiviteter från neolitisk tid. De aktuella 
undersökningarna är belägna i ett område som utgjorde
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Västra Skrukeby socken fram till 1890, då en samman
slagning av Högby och Skrukeby socknar skedde. De 
medeltida kyrkorna i Skrukeby och Högby revs redan på 
1870-talet för att bli byggnadsmaterial åt en ny kyrka. 
Skrukeby gamla kyrkplats finns idag kvar som en öde
kyrkogård, belägen endast en knapp kilometer nordväst 
om RAÄ 89. Idag är RAÄ 234 - 36 samt RAÄ 246 beläg
na i Mjölby socken medan området med RAÄ 89 tillhör 
Högby socken.

Ett flertal l4C-prover togs från olika typer av anlägg
ningar inom de olika undersökningsytorna. Dateringar
na är naturligtvis av central vikt för förståelsen av krono
logi och tidsmässig samhörighet. Dateringarna utfördes 
dels av The Svedberglaboratoriet vid Uppsala Universitet, 
dels av Beta Analythic Inc. i Miami, Florida, USA. I artik
larna redovisas resultaten i kalenderår, kalibrerade med

1 sigmas standardavvikelse. I bilagedelen till rapporten 
finns 14C-dateringarna i såväl okalibrerade 14C-år som 
kalibrerade med 1 respektive 2 sigmas standardavvikelse. 
Den osteologiska analysen av såväl gravarna som övriga 
anläggningar med beninnehåll har utförts av Berit Sig- 
vallius, Osteologiska enheten, Statens Historiska Museum. 
För de osteologiska bedömningar som finns med i texten 
hänvisas generellt till den osteologiska rapporten, vilken 
också ingår i bilagedelen till rapporten.

Artiklarna i boken behandlar problemområden och 
företeelser som på olika sätt belysts av resultaten från 
undersökningarna. Några av dessa är av övergripande 
art medan andra mera direkt tar sitt avstamp i den aktuella 
fornlämningsmiljön. Fredrik Molin behandlar problema
tiken kring förtätade bylika bebyggelsekoncentrationer 
under äldre järnålder samt förhållandet mellan bebyggelse-

Fig 2. Foto från undersökningen av Fluljeboplatsen, RAÄ 89 i Högby socken, Östergötland. Foto Anders Ka lift. View of the excavation of the Hulje 
site, RAÄ 89 in Högby Parish, Östergötland. Photo: Anders Kaliff.
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lämningar och agrarlämningar i slättbygd respektive skogs- 
och randbygd. Av särskilt intresse är relationen mellan 
äldre järnålderns bebyggelsekoncentrationer och de histo
riskt kända byarna. Tom Carlsson gör i sin studie en jäm
förelse mellan olika östgötska boplatser från äldre järnål
der vad gäller den rumsliga disponeringen av själva bo
platsytorna. Han diskuterar hur den materiella kulturen, 
det fysiska uttrycket, i detta avseende är aktivt verksamt 
och meningsbärande. Karin Sundberg för en diskussion 
kring skärvig och skörbränd sten som den påträffas i olika 
kontexter. Detta sker med utgångspunkt från en komp
lex och delvis mångtydig skärvstensanläggning som under
söktes i nära anslutning till gravarna vid Hulje. Gravom
rådet var beläget invid en skålgropslokal och innehöll 
främst barngravar. Förekomsten av barngravfält och sy
nen på barnen och barndomen under förhistorisk tid är 
temat i artikeln av Anna Molin. Undertecknad har bidra
git med en artikel som behandlar förekomsten av verk
samheter av kombinerat kultisk-rituell och praktisk-funk- 
tionell art i boplatsmiljöer, samt en diskussion kring hur 
dessa kan spåras i ett arkeologiskt material.

Titeln ”Olika perspektiv” är avsedd att spegla hur fem 
arkeologer väljer olika problemställningar från en och 
samma undersökning. Beroende på olika specialintresse 
kan ett fältmaterial betraktas ur många olika synvinklar 
och ge underlag till fördjupningar av skilda slag. Som 
tolkande arkeologer upplever vi undersökningsobjektet 
och arbetet med tolkningen på ett såväl kollektivt som 
individuellt plan. Det sammantagna föremålet för vårt 
intresse är ett och detsamma och i ett mera övergripande 
perspektiv finns ofta en relativ samstämmighet men olika 
individuella upplevelser och tolkningar ger samtidigt olika 
bilder. Bokens omslag med Johann Zahns perspektiv
illustration från 1685 kan ge såväl medvetna som omed
vetna associationer kring detta, något som jag blivit upp
märksammad på genom Mats Burströms användande av 
bilden för att illustrera arkeologiskt perspektivmedvetande 
(Burström 1989, fig 1). De fyra personerna på bilden ob
serverar en drake. De ser draken från olika vinklar och 
skapar sig olika uppfattning om den utifrån såväl geogra
fisk position, individuell personlighet som tidigare erfaren
heter. Det subjektiva inslaget gör att man kan tala om 
olika perspektiv inte bara ur geometrisk aspekt utan också

i mentalt hänseende. Varje observatör på Zahns bild gör 
sin egen såväl medvetna som omedvetna bild och tolkning.

Någonting saknas dock i detta resonemang, nämligen 
draken själv! Denna finns också med, förutsatt att den 
inte utgör en ren synvilla som omfattas av samtliga obser
vatörer. Draken flyger genom luften och bör (om den exis
terar) själv vara medveten om detta. Den är på så sätt en 
femte observatör som i sin tur iakttar de fyra personerna 
i deras olika positioner. Detta ska inte missförstås som 
att någon av de fem uttolkarna i denna bok bör ges dra
kens roll, varken som fantasifoster eller som innehavare 
av sanningsmonopol. Vad har då resonemanget kring dra
kens existens för relevans för arkeologiska tolkningar? 
Jo, även i den subjektiva tolkningens tidevarv är det fak
tiskt så att en forntida händelse skett på ett specifikt sett. 
Historien inträffade verkligen en gång i tiden och den 
varken var eller är enbart en subjektiv projektion, än mind
re enbart en produkt av fantasin. Objektivitet är därför 
ett eftersträvansvärt ideal även om den i praktiken kan 
vara omöjlig att uppnå. Samtidigt kan man konstatera 
att draken är en bra illustration i sammanhanget, efter
som vi faktiskt aldrig kan vara helt säkra på huruvida 
våra iakttagelser är produkter av fantasin eller ej.

Studiet av arkeologiska lämningar kan liknas vid ob
servationer från vår nutida arbetsvardag, exempelvis den 
situation som sådde fröet till detta förord och till bokens 
titel. När jag släpper en penna på bordet under ett möte 
så faller faktiskt pennan och slår i bordet med en lätt 
duns. Övriga mötesdeltagare observerar detta och gör sin 
individuella tolkning av varför jag handlade som jag 
gjorde. Att pennan faller är ett faktum, medan tolkningen 
av min intention med att låta den falla kan variera mycket. 
Själva det fysiska skeendet har alltså en objektiv kärna, i 
den bemärkelsen att den är oberoende av en speciell be
traktare, i alla fall om vi accepterar utgångspunkten att 
någonting överhuvudtaget kan ske oberoende av en be
traktare. Tolkningen av de bakomliggande orsakerna till 
ett visst skeende och dess betydelse är subjektiv, medan 
det fysiska skeendet i sig i någon bemärkelse kan anses 
som objektivt.

Även forntiden har verkligen inträffat, även om man 
ibland i senare års arkeologiska teoridebatt lätt kunnat 
få en motsatt uppfattning: att det forntida skeendet i sig
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utgör en individuell projektion. Allt som efterlämnar fy
siska spår har en kärna av objektiv sanning, även om vars 
och ens bild av den sanningen kan vara mycket olika. Att 
vi inte kan enas om vad som är objektiv sanning behöver 
inte med nödvändighet innebära att en ideal objektivitet 
skulle vara omöjlig. Att vår tolkning är felaktig är inte 
detsamma som att forntiden är teoretiskt omöjlig att få 
grepp om som objektiv företeelse. Flera observatörer kan 
vara ett sätt att ge en mera hel bild. Även om flera åskåda
res bild inte behöver vara mera riktig, så ökar möjlighe
ten till helhetssyn. Med användande av ett brett spekt
rum ökar sannolikheten att ”sanningen” finns någonstans 
inom detta spektrum.

Det är också viktigt är att man som arkeolog redan i 
fältsituationen försöker visualisera vilken typ av spår som 
bör finnas kvar efter olika sorts verksamhet. Detta bely
ser samtidigt vikten av att arkeologiskt fältarbete betrak
tas som en del i en pågående forskningsprocess, där fält
delen utgör en mycket viktig del. I fältsituationen finns 
en oändlig mängd data som kan registreras, av vilka vi 
väljer ut vissa. Vetenskapshistoriskt har fältarbetet inom 
arkeologin ofta betraktats som ett registrerande av fakta 
som därefter kan överlämnas till forskande kollegor. Ett 
objektivt insamlande av data är och förblir dock en omöj
lighet. Varje observation av ett ofullständigt material ut
gör på samma gång en tolkning. Ett försök till objektiv 
dokumentation och registrering hotar alltid att sluta i ett 
omfångsrikt fältmaterial som knappast går att passa in i 
någon forskningsprocess. Det går inte att betrakta fält
arkeologen som en arkeologins arkivtjänsteman, vilken en

dast plockar fram ett källmaterial åt en forskare. Fält
arkeologen arbetar inte i ett arkiv utan skapar istället arki
vet utifrån en mängd osorterade data. Den enskilde arkeo
logens tolkning är och förblir den mest gångbara nyckeln 
till ett visst material, vilket inte motsäger att omtolkningar 
av gamla material är både nödvändiga och möjliga att 
göra.

För att slutligen återvända till Zahns kopparstick. Må 
så vara att draken kan vara en fantasi men den rör sig i 
alla händelser på en himmel och genom ett landskap, vil
ket också är föremål för observation. Även om primär
objektet för våra studier förblir en gäckande skugga har 
vi definitivt avancerat som tolkande arkeologer om vi kan 
säga något om inramningen av det objekt vi väljer att 
studera. Den del av forntiden vi som enskilda forskare 
fokuserar på kan kanske rent av tillåtas vara en fantasi
bild, likt ett gäckande minne som vi förgäves försöker 
frammana genom att tänka på saker som associeras med 
en viss händelse. Även om detta minne förblir en glömd 
episod kan vi genom tankeansträngningen komma på and
ra saker av betydelse. Det är gott och väl om våra gemen
samma ansträngningar ger oss ett allt bredare spektrum 
av det landskap i vilket fantasibilden färdas. Vad som 
först förefaller viktigt att uttolka visar sig kanske i förläng
ningen vara endast färdmedlet mot ny kunskap.

Linköping och Uppsala sommaren 1999

Anders Kaliff
Projektansvarig
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Fig 3. Översiktskarta visande området för utgrävningarna kring Hulje och Skrukeby samt det geografiska förhållandet mellan de olika 
undersökningsytorna. Bearbetad av Lars Östlin. Survey map showing the area of the excavations at Hulje and Skrukeby, and the geographical 
relationship between the different excavation areas. Adaptation: Lars Östlin.
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Mellan Skog och Slätt
- äldre järnålderns bebyggelse och byar i Västra Östergötland
Fredrik Molin

Föreliggande artikel belyser förhållandet mellan en inten
sivt nyttjad järnåldersboplats århundradena efter Kristi 
födelse och dess efterföljare i form av byarna Hulje och 
Skrukeby. Studien exemplifierar en rumslig koppling mel
lan äldre järnålderns bebyggelseläge och de historiska 
byarna. Vidare diskuteras den lokala bebyggelsestrukturen 
under äldre järnålder, vad gäller såväl utbredning som 
karaktär. I syfte att inlemma de arkeologiska undersök
ningarna i ett kulturhistoriskt ramverk presenteras även 
kort de historiska byarnas markutnyttjande. Det aktuella 
området har nyttjats av en fast boende jordbrukande be
folkning åtminstone sedan yngre bronsålder.

Förutom de arkeologiska undersökningsresultat som 
framkom inom projektet, har även kulturhistoriskt mate
rial använts. Detta innefattar bl a en genomgång av äldre 
kartmaterial från Lantmäterimyndigheten i Linköping och 
Lantmäteriverkets arkiv i Gävle, en genomgång av socken
mappar från Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) i Stock
holm samt uppgifter från Ortnamnsarkivet i Uppsala. Vi
dare har företagits en genomgång av fornlämningsbeståndet, 
dels med utgångspunkt från inventeringsuppgifter ur 
Fornlämningsregistret dels via äldre litteratur. I enstaka fall 
har även intervjuer företagits med enskilda bybor.

Västra Skrukeby socken 
- kulturhistoria och landskapsomvandling
Området med boplatsen RAÄ 89 vid Hulje och Skrukeby 
tillhör Högby socken men innefattades fram till 1890 av 
den därefter med Högby inkorporerade Västra Skrukeby 
socken. Socknarna ligger inom Göstrings härad som un
der medeltiden (1311) omtalas som Gilstrings hceradh. 
Det har framhållits att Gilstring- kan vara ett namn på 
en lokal som fungerat som tings- och mötesplats. Nam

net är bildat med ett ing- suffix till ett rekonstruerat 
ånamn, *Gelstró(n-), och kan vara ett äldre namn på Ske
naåns källflöde (Brink 1990, s 32). Ett antal av Skenaåns 
källflöden rinner upp i Högbys närområde, bl a vid Skru
keby och Hulje. Skenaån var med sin förbindelse med 
Svartån en viktig vattenväg för transport och kommunika
tion.

Det äldsta belägget för Skrukeby (Skrochceby) socken 
är från den 21 februari år 1353 (SD 6, s 412). År 1386 
tillbyter sig riddaren Birger Ulvsson samt väpnarna Karl 
Karlsson och Ulv Karlsson jord i kyrkbyn och vid ett jord
skifte samma år gav kyrkoherren Niclis Ulvsson bl a 
Skrukuby med landbohemman till sin broder väpnaren 
Lafrens Ulvsson (Ridderstad 1918, s 505). Namnet Skru
keby anses syfta på ån/ågrenarna som omflyter byn Skru
keby och genom socknen, vilken ska ha kallats Skruckan. 
Namnet har samma form som skrocka - skratta, vilket 
kan hänsyfta på vattnets porlande. Namnet Skrukeby 
ansluter sig till gruppen -by namn med en tydlig anknyt
ning till Östergötlands slättområden. Namnformen här
stammar troligen från vikingatiden och förleden i nam
nen syftar oftast på olika terräng eller kulturförhållanden 
(Franzén 1982, s 39 ff). Kyrkbyn Skrukeby finns doku
menterad på en geometrisk avmätning från år 1638 - 39 
och bestod då av 10 stycken sammanhållna hemman, för
delade på 4 kronohemman och 6 frälsehemman. Därtill 
fanns en obebyggd grästomt markerad. Kyrkan låg i västra 
delen av byn. Storskifteskartan över Skrukeby, från 1763, 
visar i stort sett samma bystruktur.

På samma medeltida dokument (SD 6, s 412) där Skru
keby första gången nämns finns även byn Hulje (Holøghce) 
omnämnd. Riddaren Ulv Håkansson och hans son Nils 
Ulvsson sålde 1353 till klostret i Skänninge 5 attungar 
jord i Hulje för 220 mark svenska penningar. Kaniken
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Magnus Algotsson sålde 1356, för 600 penningar till nun
neklostret i Skänninge alla sina fastigheter, utgörande 7 
hela attungar jord med en del av 1 attung i Hulögba jämte 
en kvarn i Mölnaby. Bland vittnena till transaktionen fanns 
konung Magnus och riddaren Magnus Sture (Ridderstad 
1918, s 505). Namnet Hulje anses sammansatt av orden 
hål och hög och har tolkats som ”höjden (högen) med 
hålorna”. Här finns flera tänkbara ursprung såsom exem
pelvis syftande på höjderna öster om byn, på det s k 
Kungshögagravfältet eller på andra gravhögar i området, 
i dag kanske borttagna. En tolkning innebär att namnet 
syftar på en hög med en krater.

Kungshögagravfältet, RAÄ 231 i Mjölby socken, låg 
tidigare inom Hulje Östergårds ägor i den s k Huljeskogen. 
Vid sekelskiftet började området att utnyttjas för sand- 
täkt och redan 1902 företogs en arkeologisk undersök
ning. Denna avslöjade ett stort antal flatmarksgravar, 
sannolikt härrörande från äldre järnålder (Norrby 1903). 
Gravfältet består idag av 125 registrerade anläggningar, 
bl a högar, runda stensättningar, resta stenar, domarringar 
och treuddar. Utifrån gravöverbyggnadernas form, samt 
de tidigare undersökningarna kan gravarna dateras till 
såväl äldre som yngre järnålder men gravfältet innehåller 
troligtvis även begravningar från bronsålder. Det får an
ses troligt att området döljer ett betydligt större antal gra
var än de idag registrerade. Beläget på samma grusås som 
gravfältet finns även resterna efter det nord-sydliga hål- 
vägssystem som här möter såväl Svartån som den öst
västliga landsvägen genom Östergötland.

Det äldsta kartmaterialet över Hulje är en geometrisk 
avmätning från år 1638 - 39. Byn består vid detta tillfälle 
av 6 sammanhållna kronohemman. Ett särhägnat ängs- 
gärde separerar två av gårdarna från de övriga fyra. Från 
storskiftet föreligger två kartor, från 1767 och 1796, och 
byn består nu av 3 kronorusthemman, 1 skatterusthem- 
man och 1 korpralsboställe. Den ängsmark som förr se
parerade gårdarna är uppstyckad och inlemmad i by
tomten, där gårdarna ligger samlade. Pål700-talet om
nämns även ett åkergärde som brukades i hägnadslag med 
det enstaka hemmanet Wiringe (Vaaringe by under 1600- 
talet och Viringe i modern tid), som låg alldeles söder om 
Hulje. Mycket talar för att Viringe varit en avgärda en
het ursprungligen tillhörande Hulje by. Viringe är idag

försvunnet efter Mjölby stads expansion. Inom hemmanets 
tidigare ägor ligger ett delvis undersökt gravfält av äldre 
järnålders karaktär, benämnt RAÄ 37 i Mjölby socken. 
På våren 1992 undersöktes bl a två skadade stensättningar 
med kantkedjor som utifrån fyndmaterialet kunde date
ras till äldre järnålder (Hörfors 1992).

Byarna Hulje och Skrukeby är centralt belägna inom 
respektive inägostruktur. Genom att överföra dagens re
gistrerade fornlämningsbild till en kartkalk över Hulje 
och Skrukebys ägor under 1700-talet kan en tänkbar bild 
skapas också av järnåldersbebyggelsens närmaste kring- 
land. Huvuddelen av de registrerade fornlämningarna ut
görs av skålgropar som i stort sett finns representerade på 
varje impediment eller område med berg i dagen. Inom byar
nas sammanslagna åkermark finns inte mindre än 11 skål- 
gropslokaler. Strax utanför åkermarken, på ängs- och be
tesmark, finns dessutom ytterligare två lokaler. Skålgro
par kan generellt anses härröra från yngre bronsålder och 
äldre järnålder, även om de som fornlämningstyp förekom
mer under en betydligt längre tidsrymd. Under denna pe
riod påträffas de förutom på större hällristningslokaler i 
anslutning till gravfält även på lokaler som legat i åker
mark (Kaliff 1997, sill ff).

Inom Skrukebys ägor återfinns sex skålgropslokaler 
varav tre förekommer i närmast direkt anslutning till be
byggelse och på Huljes ägor fem lokaler varav en till viss 
del är överbyggd av sentida byggnader. Överlag finns en 
relativt stor mängd skålgropar inom varje lokal. En skål- 
gropslokal, RAÄ 190, framträder som speciellt intressant. 
Impedimentet med skålgropslokalen är beläget i åker
marken alldeles norr om Hulje bytomt, endast ca 300 
meter från den undersökta boplatsytan RAÄ 89 och finns 
markerad på samtliga äldre kartor. Marken närmast berg
klacken har nyttjats som åkergärde. Ett tidigare våtmarks
område i anslutning till vattendraget ”Skrockan” har dock 
nyttjats som ängsmark. Minst 275 ristade skålgropar finns 
fördelade på två begränsade ytor. Skålgroparna ger ytter
ligare en möjlig tolkning av namnet Huljes ursprungliga 
innebörd som ”höjden med hålorna”. Det skulle kunna 
anspela på RAÄ 190 som är en av de största skålgrops- 
lokalerna i Östergötland överhuvudtaget.

I det äldre kartmaterialet kan man troligen skönja ett 
numera bortodlat gravfält i direkt anslutning till skål-
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Fig 5. Geometrisk avmätning över Kulje by från år 1638 - 39 (D7:120-l). 
Bebyggelsen var vid detta skede separerad. Impedimentet med det 
största antalet skålgropar, RAÄ 190, finns bl a markerat strax norr om 
bytomten. Karta från Lantmäteriverks arkiv, Gävle. Geometric survey 
of the village of Hulje from 1638-39 (D7:120-1). The settlement at 
this time was divided. The infertile land with the largest number of 
cup marks, RAÄ 190, is marked just north of the village site.
Map from the archives of the National Land Survey, Gävle.

gropsimpedimentet, beläget i området mellan detta och 
våtmarken. På storskifteskartorna finns två tydliga kon
centrationer av stenansamlingar markerade i åkern öster 
om berget. I delningsprotokollet tillhörande 1767 års skif
teskarta går dessutom att läsa, om norra gärdets delning; 
”innehåller utom vägarna, befintliga bergbacke, och sten- 
rösen.” Dessa ”stenrösen” blir sedan bortodlade och upp
slängda. Vid en besiktning av impedimentet idag är det 
slående att röjningssten endast finns uppslängd på dess 
östra sida. Utifrån kartorna kan man möjligen urskilja två 
gravgrupper, däremot inget som förtäljer om gravfältets 
ålder.

Detta gravfält ger en god bild av den bortodling som 
skett av fornlämningar. I takt med odlingslandskapets 
gradvisa förändring har fornlämningsbeståndet i socknar 
med fullåkersbygd kraftigt decimerats. Det är rimligt att 
tänka sig en mycket hög bortodlingsgrad i sådana trak
ter, enligt vissa beräkningar möjligen så hög som uppe
mot 90% (Kyhlberg 1982). Även bebyggelsens omfördel
ning efter och under skiftena har påverkat de befintliga 
fornlämningarna. I takt med att allt mer åkermark tas i

Fig 6. Skrukeby utifrån det äldsta kartmaterialet. Geometrisk avmätning 
från år 1638 - 39 (07:116-7). Byn ligger omgärdad av vattendraget 
"Skrockan". Kyrkan är tydligt utritad. Kartan visar bl a att den tidigare 
byvägen sträckt sig över boplatslokalen RAÄ 89. Karta från Lantmäteri
verkets arkiv, Gävle. Skrukeby according to the oldest map. Geometric 
survey from 1638 - 39 (D7:l 16-7). The village is surrounded by the 
"Skrockan" watercourse. The church is clearly marked. The map 
shows, among other things, that the earlier village road ran across 
the settlement site RAÄ 89. Map from the archives of the National 
Land Survey, Gävle.

bruk intensifieras bebyggelsen vid och på befintliga im
pediment. Efter laga skiftet har exempelvis delar av Hulje 
by flyttat längre upp på den höjdsträckning som låg syd
öst om bytomten. Denna höjdrygg, med flera områden 
med berg i dagen, kan mycket väl ha varit platsen för 
gravar under förhistorisk tid. Förutom att man på går
darna regelbundet påträffar historiskt och medeltida ma
terial från den tidigvarande bytomten, exempelvis slagg, 
ben och olika järnföremål, har även en liten blå glaspärla 
framkommit i anslutning till en del brända ben. Av pär
lans storlek och utseende att döma så härrör den troligt
vis från vikingatid (jfr Helander & Zetterlund 1997, s 51 
ff). Detta skulle kunna indikera att det på höj dryggen le
gat numera bort- och överbyggda gravar. Även på detta 
ställe är det på storskifteskartorna utritat stenansamlingar 
i åkermarken.

Från och med 1890 års sockensammanslagning ingår 
den tidigvarande Västra Skrukeby socken i Högby socken. 
Redan 1872 fick socknarna gemensam kyrka, när Högby 
nya kyrka stod klar. Rivningarna av de båda socknarnas 
medeltidskyrkor pågick under åren 1870 - 73. Västra
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Skrukeby och Högby gamla kyrkplatser är sedan dess be
varade som ödekyrkogårdar. Ar 1862 upprättades en karta 
över Högby och Västra Skrukeby socknar ”med afseende 
å omtvistad plats för ny kyrkobyggnad”. Kartan omfattar 
bl a upptagna byar och enstaka hemman i båda socknarna. 
Socknen låg i övergångszonen mellan skog och slättbygd 
och således med del i både skogsresurser och slättens goda 
jordbruksmarker. Åt väst gränsade den till Hogstad socken, 
där tingsstället för Göstrings härad var beläget och åt 
norr till det gamla Högby socken. Strax sydöst om sock
nen ligger Mjölby socken. Byarna Skrukeby, Hulje och 
Vammelby ligger på rad centralt i socknen på dess bästa 
jordbruksmarker, längs den åt nordväst-sydöst löpande 
landsvägen.

Även om socknen delvis låg i skogsmark led bönderna 
ibland brist på trä och virke. Broocman beskriver år 1760 
socknen och tillägger; ”Skog äga merendels alla hemman, 
dock icke tillrådelig, så att timmer, Gärdsle och stör dels 
måste hämtas från häradsallmänningen, dels köpas uti 
Västra Harg och Ulrica Socknar” (Broocman 1760, s 722). 
Widegren beskriver år 1828 en liknande situation och an
ger vidare att varje gård endast kunde uppvisa en mindre 
del ängs- och betesmarker, medan huvuddelen av marken 
runt byarna utgjordes av åkermark (Widegren 1828, s 358). 
Näringsbasen låg således i slättens bördiga kalkjordar med 
jordbruk och boskapsskötsel. Wilhelm Tham skriver under 
mitten av 1800-talet att socknens enda näring ”är åker
bruk, med boskapsskötsel och någon brännvinsbränning” 
(Tham 1855, s 574).

Det vikinga- och medeltida odlingslandskapet anses i 
stort ha bestått fram till skiftesreformerna på 1700- och 
1800-talet. Innan dess brukades åkern främst i tvåsäde 
och marken var skiftad i s k solskifte, vilket finns beskrivet 
i östgötalagen på 1200-talet och ansågs skapa rättvisa 
mellan byarnas olika gårdar. Ängs- och hagmarker var 
viktiga inslag i det äldre jordbrukslandskapet. Under 
främst 1500- och 1600-talet skedde en omfattande upp
odling av ängsmarker till åker. Under andra hälften av 
1700-talet genomförs storskiftet i Västra Skrukeby socken, 
med syfte att samla varje gårds brukningsdelar i så sam
manhängande ytor som möjligt. Laga skiftet på 1840- 
talet splittrade slutligen bytomterna och gårdar vars mar
ker inte gränsade till dessa fick flytta ut. Varje gård erhöll

nu så få skiften som möjligt och tanken var att böndernas 
bostadshus, ekonomibyggnader etc skulle ligga centralt 
på ägorna. I och med industrialiseringen blev bönderna 
allt mer specialiserade och självhushållningen löstes upp. 
På grund av cirkulationsbruket blev trädan överflödig och 
konstgödsel började att spela en allt viktigare roll. Ett fler
tal tekniska hjälpmedel infördes, där stålplogen kanske var 
det viktigaste. Under 1900-talet har jordbruket som be
kant fortsatt att moderniseras och mekaniseras. Idag är 
kreaturslöst jordbruk det vanligaste i slättbygden där od
lingen framför allt sker på större sammanhängande åker
fält (Benett Gårdö 1996).

Västra Skrukeby socken blev under första hälften av 
1600-talet (1633 - 43) till 97,5 % karterad och uppmätt 
i form av de geometriska avmätningarna. Staffan Helmfrid 
(1962) behandlar i sin studie ”Östergötland Västanstång” 
det äldre odlingslandskapet väster om Stångån. Han be
räknar bl a de olika socknars uppodlingsgrader i förhål
lande till total landareal. Under perioden 1633 - 43 upp
skattar Helmfrid att den totala åkerarealen för Västra 
Skrukeby socken uppgått till ca 225 ha och uppodlings- 
graden var 17,2 % av den totala arealen. År 1880 hade 
denna siffra stigit till hela 51%, vilket tydligt visar den 
relativt snabba omvandlingen av odlingslandskapet som 
skedde (Helmfrid 1962, s 20 ff).

I takt med att jordbruksmarkens omfattning ökade och 
dess användning förändrades med nya metoder och red
skap, skedde även förändringar av bebyggelse och sam
hällsekonomi. Befolkningstalet ökade med bl a följden 
att de ekonomiska och sociala skillnaderna blev större. 
Utöver byarna och enstaka hemman i Västra Skrukeby 
socken etablerades under 1700- och 1800-talet en rad nya 
torpenheter, företrädesvis i socknens utmarker. Socknen 
uppvisar en relativt konstant befolkningsökning mellan 
1750 - 1 870, från ca 300 till 550 innevånare (Broocman 
1760, Widegren 1828, Tham 1855, Höjer 1882).

Äldre järnålderns bebyggelse 
vid Hulje och Skrukeby
Undersökningen av RAÄ 89 företogs med anledning av 
omläggningen av väg 32, i samband med ombyggnaden 
av E4:an. Vägens nya sträckning ligger i området mellan
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Hulje och Skrukeby byar och kom att beröra båda byarnas 
historiska ägor. Undersökningen föregicks av en utredning 
samt flera förundersökningar (Helander & Zetterlund 1993, 
Zetterlund &C Helander 1995). Utifrån resultaten antogs 
att en slutundersökning skulle komma att beröra en före
gångare till de historiska byarna. Slutundersökningen upp
dagade en omfattande förhistorisk boplats som nyttjats se
dan tidigneolitisk tid men med en markant tyngdpunkt i 
dateringarna till äldre järnålder. Undersökningsområdet låg 
helt i plöjd åkermark som varit intensivt brukad under lång 
tid och idag med modern jordbruksteknologi. Bruknings- 
intensiteten hade tydligt påverkat lämningarnas bevarande
grad men trots detta var anläggningarna i flertalet fall an
märkningsvärt välbevarade. Den undersökta ytan inom 
RAÄ 89 omfattade ett ca 10 000 m2 stort område, i form 
av ett långsträckt schakt i den planerade vägsträckningen 
i nord-sydlig riktning. Undersökningen berörde endast en 
mindre del av en platåbildning som till sin helhet utgör ett 
troligt boplatsläge men kompletterades av två längre sök- 
schakt väster om det egentliga undersökningsområdet. Pla
tån begränsas av höjdkurvan 121 mö h, med synliga te
rasskanter åt norr och åt väst, vilket skapat en attraktiv yta 
för bebyggelse på en sammanlagd yta av minst 48 000 m2. 
Samtliga påträffade och undersökta hus och hyddkonst- 
ruktioner var belägna ovanför eller i anslutning till 121 
meters kurvan. Platåns högst belägna yta på 122 m ö h 
utgjorde sannolikt den mest centrala delen av boplats
området som omfattade en yta om drygt 12 000 m2.

Boplatslämningar påträffades över i stort sett hela 
undersökningsområdet men med en markant koncentra
tion till platåns centrala del. Efter matjordsavbaning var 
anläggningarna väl synliga i en botten av lera och mo
rängrus. Att anläggningarna ställvis var mycket välbe
varade kan indikera att det funnits tjockare kulturlager, 
främst på de centrala delarna av platån. De kulturlager 
som påträffades var emellertid endast bevarade i sam
band med huslämningar och kan ses som rester av aktivi
teter knutna till dessa.

Boplatsområdet uppvisade en kontinuitet från tidig- 
neolitikum till övergången mellan äldre och yngre järn
ålder, dock med ett ”glapp” i bebyggelsen under äldre 
bronsålder. Den första bosättningsfasen avspeglade sig i 
form av minst tre hästskoformade hyddor vilka i två fall

via 14C-dateringar kunde tidsfästas till ca 3600 f Kr. Läm
ningarna kompletterades av ett mindre antal lösfynd, bl a 
två yxfragment samt slagen kvarts. Boplatsplatån var un
der stenålder troligtvis omsluten av en igenväxande insjö 
eller våtmark.

Från och med övergångsperioden mellan yngre brons
ålder och förromersk järnålder uppvisar boplatsen läm
ningar efter en permanent bebyggelse med välstruk- 
turerade aktivitetsytor. Detta avspeglas i såväl olika hus
konstruktioner som eld- och kokområden och mera spe
cialiserade aktivitetsytor. För att kronologiskt avgränsa 
boplatsen togs ett antal l4C-prover. 15 dateringar, av to
talt 22 analyserade prov, bildar en kontinuerlig daterings- 
kurva från förromersk järnålder till övergången mellan 
folkvandrings- och vendeltid. Kurvan är inte jämnt för
delad utan visar en markant intensifiering av bebyggel
sen under främst äldre romersk järnålder (0 - 300 e Kr). 
Boplatsen expanderar kraftigt under äldre romersk tid 
fram till 300-talet e Kr. Under yngre romersk tid och 
folkvandringstid, ca 350 - 550 e Kr minskar aktiviteten i 
omfattning och vid övergången mot vendeltid (ca 550 e Kr) 
verkar boplatsläget ha övergivits.

Under äldre romersk järnålder utvecklas en förtätad 
bebyggelsestruktur där ett flertal gårdsenheter sannolikt 
samverkat i en byliknande form. Förutom ett mindre hus 
från tidig förromersk järnålder, vilket tolkades som nå
gon form av kultbyggnad (hus III), totalundersöktes tre 
byggnader (hus I, II och IV). Ytterligare hus spårades i 
kompletterande sökschakt. Två av de undersökta husen 
(hus I och II), båda treskeppiga långhus, var samtida och 
kunde genom 14C-prov från husens härdar dateras till ti
dig romersk järnålder. Husen uppvisade stora inbördes 
likheter och var placerade i öst-västlig längdriktning. Båda 
var uppdelade med en i väst belägen bostadsdel, där här
den var placerad i mittskeppet, samt en östlig ekonomi/ 
stalldel. Byggnaderna delades av ett hallrum i anslutning 
till ingångarna.

Hus I var i det närmaste komplett bevarat och bestod 
av sex par stolpar i en takbärande sidsulekonstruktion, 
varav sex stycken troligtvis blivit omsatta. Husets enda 
ingång låg mot norr och markerades av två större indragna 
stolphål. Väggstolphålen visar att huset hade rundade 
gavlar och inte helt raka långväggar. Närheten stolphålen

VITTERHETSAKADEMIENS Mellan Skog och Slätt 17



Fig 7. Översiktsplan över undersökningsområdet, RAÄ 89 med samtliga huskonstruktioner och höjdkurvor markerade. Efter Carlsson m fl 1997, fig 31. 
Survey plan of the investigated area, RAÄ 89, marking all house structures and contours. After Carlsson et al. 1997, fig. 3 7.
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emellan gör det troligt att väggarna byggts upp av ett 
kiinat flätverk. Hus II hade ett liknande utseende, bygg
naden var dock betydligt sämre bevarad. Huset bestod 
av sju par takbärarande stolpar varav ett dubblerat. En
dast ett mindre antal stolphål fanns bevarade från vägg
konstruktionen och av härden fanns bara rester kvar i 
husets västra del. Husen har varit ca 20 m långa och som 
bredast 7,5 m. Bostadsdelen bildade husens största ut
rymme. Tätare satta stolppar i husens östra del markerar 
ekonomiutrymmet med en trolig stalldel. I anslutning till 
båda husen fanns kulturlager bevarade som troligen ut
gör rester av utrensat material från stalldelen. Hus IV var 
mindre välbevarat och överlagrades delvis av hus I och 
det var svårt att fastställa huruvida byggnaden varit två- 
skeppig eller treskeppig, något som försvårade en typolo
gisk datering. Huset hade dock brunnit och ett analyse
rat 14C-prov gav värdet 92 f Kr - 39 e Kr, vilket gör att 
hus IV bör kunna ses som en föregångare till hus I.

Vid förundersökningen påträffades och undersöktes 
delar av en tät stenläggning som antogs utgöra en gårds
plan eller en dräneringsyta 
invid en byggnad. Ett antal 
stolphål i direkt anslutning 
kan förutsättas tillhöra en 
huskonstruktion som sträckt 
sig vidare västerut, utanför 
det slutliga undersöknings
området. I ett av dessa stolp
hål påträffades ett troligt 
husoffer i form av ett när
mast komplett keramikkärl 
(Zetterlund & Helander 1995, 
s 10). Kärlform och gods in- 
dikerar en sannolik datering

till romersk järnålder. Husoffret ger därmed indirekt bygg
naden en datering grovt överensstämmande med hus I och
II.

Ytterligare fyra byggnader (A - D) berördes vid slut
undersökningen. Samtliga påträffades i de två sökschakt 
som togs västerut över den centrala boplatsplatån. Efter
som denna yta inte ingick i exploateringsområdet kartera
des anläggningarna endast. De påträffade anläggningarna 
bestod mestadels av stolphål och ett fåtal angränsande 
härdar och gropar. En stor del av stolphålen kunde kny
tas till fyra huskonstruktioner. Särskilt i sökschakt 2, upp
taget i nord-sydlig riktning, framträdde ett flertal tydliga 
bockpar tillhörande tre stycken treskeppiga hus belägna i 
öst-västlig riktning. Ett av husen föreföll ha brunnit och 
uppvisade sotiga stolphål samt bränd lera. Åtminstone 
ett av husen hade även bevarade vägglinjer.

De undersökta husen (I och II) i huvudschaktet var 
inbördes placerade ca 20 m från varandra och bör ha 
utgjort huvudbyggnader i varsin ”gårdsanläggning”, där 
även mindre ekonomibyggnader bör ha ingått. En sådan

Fig 8. Hus I och hus IV vid RAÄ 89. 
Samtliga kringliggande anlägg
ningar och kulturlager markerade. 
Bearbetad av Lars Östlin.
Houses I and IV at RAÄ 89.
All the surrounding features 
and occupation layers are 
marked. Adaptation: Lars Östlin.
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gårdsstruktur har ofta dokumenterats på undersökta bo
platser från äldre järnålder (jfr Hvass 1988 och 1993, 
Göthberg 1995). Gårdarna har i sin tur troligen ingått i 
ett system med liknande enheter som tillsammans skapat 
en byliknande bebyggelse. Husen i sökschakten var orien
terade i samma riktning som de undersökta konstruktioner
na och vittnar också om en medvetet planerad bebyggelse
struktur. Ett återkommande avstånd på ca 10 m mellan 
husen är en indikation på att bebyggelsen varit relativt 
tät inom dc centrala delarna av platån. Eftersom ingen 
möjlighet rymdes för att säkert datera husen i sökschak
ten är dock samtidigheten än så länge hypotetisk.

Stensträngsbygd och slättboplatser
Undersökningen av RAÄ 89 visar en större boplats från 
äldre järnålder, troligen med en relativt tät samlad bebyg
gelse. Frågan om järnåldersbebyggelsens karaktär har 
under en längre tid varit ett stort diskussionsämne. En 
stor del av grunden för bebyggelsearkeologin lades under 
1960-talet med Björn Ambrosianis (1964) avhandling; 
”Fornlämningar och bebyggelse”. Genom sin analys av his
toriska källor, äldre lantmäterikartor och framför allt un
dersökta gravfält blev detta arbete mer eller mindre norm
givande för den mellansvenska bebyggelsearkeologin och 
kom under 1970- och 80-talet att följas av en rad bebyg- 
gelsehistoriskt riktade studier. Åke Hyenstrands avhand
ling ”Centralbygd-Randbygd” (1974) fokuserade ytterli
gare på regionala studier centrerade kring begrepp som 
bebyggelseformer, befolkningsstorlek, ekonomi, administ
ration etc. Centrala problemställningar var kopplade till 
frågor rörande bortodlingsgrad, bebyggelseenheternas och 
den gravlagda befolkningens storlek samt frågan om tid
punkten för bybildningen. Liknande frågeställningar har 
även behandlats av historiskt inriktade kulturgeografer. 
Detta har givit en tidvis livlig debatt arkeologer och kul
turgeografer emellan, trots att tolkningar och ståndpunk
ter varit tämligen likartade (Broberg 1994, s 34).

Även om den ökade exploateringsverksamheten i Öster
götland inneburit att ett stort antal äldre järnålders boplat
ser upptäckts och undersökts, är det i hög grad kultur
geografiska studier av det fossila odlingslandskapet som 
ligger till grund för synen på äldre järnålderns agrarsam

hälle. Delar av det östgötska kulturlandskapet inbjuder 
till sådana studier genom välbevarade fornlämningsmiljöer 
och fossila odlingslandskap i form av de s k stensträngs- 
bygderna, söder om slätten och öster om Stångån (jfr Lind
quist 1968, Widgren 1983, Larsson L m fl 1996). För väst
ra Östergötland uppvisar övergångszonen mellan slättom
rådet och skogsbygden söderut en markant koncentra
tion av bevarade stensträngar. Området omedelbart sö
der om slättbygden rymmer ett lika utpräglat stensträngs- 
landskap som socknarna öster om Stångån. Stensträngar
na uppvisar här ett delvis annat formspråk och förefaller 
även vara bättre bevarade så till vida att de är mindre upp
styckade av sentida bebyggelse (Larsson L m fl 1996, s 16).

Mats Widgren (1983) har i sin studie av äldre järnål
derns kulturlandskap främst arbetat med exempel öster 
om Stångån, från Fläret i Skärkinds socken. Med utgångs
punkt från stensträngssystemen beskriver han ett kultur
landskap under omvandling, där enskilda gårdsenheter 
(ensamgårdar) varit sammanbundna av stensträngarna 
med del i gemensamma inägor. Ursprunget till denna orga
nisation finns enligt Widgren redan under förromersk järn
ålder eller tidigare. Stensträngarna representerar då främst 
olika system med fägator och gärdeshägnader. Fägatorna 
band samman flera enskilda gårdsenheter vilket tolkats 
som spår efter samverkan gårdarna emellan. En social 
organisation kan skönjas där de samverkande gårdarna 
kan jämföras med byar från historisk tid. I analogi med 
den historiska bebyggelsen kan gårdssamverkan tolkas 
som byar med spridd bebyggelse, dock med skillnaden 
att de tillsammans nyttjade större arealer (jfr Fallgren 
1993).

Stensträngssystemen med gärdeshägnader och fägator 
kan korrespondera med och representera en intensifie
ring av ett nytt agrartekniskt komplex, vilket måste ha 
varit utvecklat under de första århundradena efter Kristi 
födelse. De stora samhällsförändringar som uppenbarli
gen har skett i övergången mellan äldre och yngre järn
ålder sammanfaller med att stensträngsbygden avtar i 
betydelse. Mats Widgren konstaterar utifrån sina under
sökningar öster om Linköping att detta kulturlandskap 
radikalt förändras under perioden 400 - 700 e Kr. Syste
men med stensträngar bryts upp och omvandlas så små
ningom till historiskt kända byterritorier, med nya ägo

20 Mellan Skog och Slätt



gränser som följd (Widgren 1983, s 116 f). Utifrån sten- 
strängsbygden framträder ett samhälle anpassat för åker
bruk men kanske främst för boskapsskötsel. Mindre åk
rar brukade med ensäde var gödselkrävande, något som i 
sin tur inneburit att en stor del av marken nyttjats som 
ängsmark för att tillgodose foderbehovet. Det har före
slagits att en gård nyttjat drygt 60 ha där endast 3 ha 
odlats medan ca 30 ha gått åt till ängsmark och ungefär 
lika mycket därtill för bete (ibid, s 79).

Tidigare arkeologiska undersökningar i Östergötland 
har legat till grund för tolkningar av äldre järnålderns 
gårdar som främst ensamliggande och flyttande inom ett 
givet resursområde (jfr Larsson M 1993a; Lindeblad 1995). 
Grunden för detta resonemang vilar i mycket på den kul
turgeografiska analysen av de fossila stensträngsmilj öerna. 
Dessa fornlämningsmiljöer är oftast belägna i vad som 
idag utgör marginalområden, företrädesvis i övergångs- 
zonen mellan slätt och skogsbygd - områden som under 
senare tid inte berörts av intensiv j ordbruksverksamhet. 
Inget motsäger att dessa områden även i äldre tider period
vis varit relativt extensivt nyttjade. Frågan är då om för
utsättningarna i eventuellt mer marginaliserade områden 
och randzoner bör överföras även till slättens fullåkers- 
bygder?

Vid ett par tillfällen har det gjorts försök att applicera 
den bebyggelsemodell som kunnat utläsas från stensträngs- 
bygden på slättområden i västra Östergötland (t ex Bro
berg 1990; Karlsson E 1996). Metodiskt har man försökt 
att beskriva järnåldersbygden utifrån bevarade forn- 
lämningar, där framför allt bevarade gravfält använts som 
indikation på boplatslägen. Anders Broberg (1990) pre
senterar i en artikel en bebyggelseanalys som omfattar 
Tåkernbygden. I studien ingick elva socknar med skif
tande landskapstyper. Utifrån förekomsten av enstaka 
stensträngslokaler ute på slätten, samt det faktum att tal
rika stensträngssystem i angränsande bygder är riktade 
mot slätten, där de tvärt bryts av, antas det att även dessa 
områden under romersk järnålder och folkvandringstid 
har haft en bebyggelsestruktur liknande den som påvi
sats i stensträngsbygderna (Broberg 1990, s 20).

I en arkeologisk uppsats från Stockholms universitet 
(Karlsson E 1996) görs en ytterligare analys av åtta an
gränsande socknar, samtliga belägna i fullåkersbygd, som

delvis motsäger Brobergs idéer om att slättbygden runt 
Tåkern möjligen rymt en stensträngsbygd av samma typ 
som tidigare konstaterats i östra Östergötland. Karlsson 
framhåller tveksamheter till materialets representativitet 
då slättområdet uppvisar en mycket hög bortodlingsgrad 
för fornlämningar. Materialet är således inte helt repre
sentativt och en arkeologisk bebyggelseanalys baserad på 
bevarade fornlämningar är inte möjlig (Karlsson E 1996, 
s 34). Det framstår tydligt att de idag bevarade fornläm- 
ningarna i västra Östergötland endast utgör en mindre 
del av de som ursprungligen funnits i området. Fornläm- 
ningsregistret och sockenmapparna på Antikvarisk-topo- 
grafiska arkivet (ATA) innehåller en mängd uppgifter om 
nu bortodlade fornlämningar. En jämförelse mellan da
gens landskap och 1600 - 1700-talets kulturlandskap, 
återgivet på de äldre lantmäteriakterna, visar tydligt de 
genomgripande förändringar som landskapet genomgått 
(jfr Helmfrid 1962, Essen 1997).

Inför ombyggnaden av E4:an mellan Mjölby och Ödes
hög utförde arkeologer från UV Öst en specialkartering 
av ett omfattande stensträngssystem i socknarna Väder
stad och Rinna (Larsson L m fl 1996). Som en del i arbetet 
gjordes även en landskapshistorisk analys för att komp
lettera tolkningen av området (Widgren 1996). Delar av 
detta område har därefter varit föremål för arkeologiska 
undersökningar (1997 - 1998), vilka i skrivande stund ej 
hunnit avslutas. Widgrens landskapshistoriska analys vi
sade att det fanns flera skillnader mellan stensträngssys- 
temet i Väderstadsområdet och stensträngsområdena i 
östra Östergötland. Det kunde exempelvis konstateras att 
Väderstadssystemet var beläget på ett annorlunda sätt i 
förhållande till den historiska bebyggelsen med ett läge 
avsides den historiska markanvändningen (ibid, s 16).

Stensträngarna i Väderstadsområdet har en mycket 
tydlig orientering i nord-sydlig riktning, med fägator och 
hålvägar riktade mot slättområdena i norr. Karteringen 
kunde inte identifiera några bebyggelselägen via hus
grunder eller terrasseringar. Utifrån topografi och forn
lämningar kunde däremot ett antal troliga boplatslägen 
utpekas. Dessutom framträdde endast få och ytterst svaga 
spår av åkerindelningar. Detta indikerar att bebyggelsen 
antingen varit av sådan karaktär att den inte lämnat syn
liga lämningar eller alternativt att boplatserna bör sökas
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utanför det karterade området, dvs på slätten eller i rand
zonen mot slätten (Larsson L m fl 1996, s 9). Stensträngar
nas former, utöver fägator och kommunikationsstråk, 
uppvisar heller ingen entydigt tolkningsbar bild vad gäl
ler markanvändning och bebyggelse. De inhägnade ytorna 
är generellt betydligt mindre än vad som är fallet i östra 
Östergötland, där det antagits att större gärden brukats 
av flera gårdar gemensamt. Detta kan vara en indikation 
på mindre åkerytor samt en eventuell specialiserad fåll
drift i samband med boskapsskötsel eller som ett system 
av mindre odlingsgärden (Widgren 1996, s 26 f).

Den historiska landskapsanalysen visade att det un
dersökta området under historisk tid utgjort en utmarks- 
resurs till slättområdet och framför allt till de byar som 
legat på gränsen till utmarken. Det historiska källmate
rialet indikerade vidare att det förekommit ett antal en
samgårdar eller oregelbundna gårdsgrupper längs grän
sen mellan inägor och utmark, vilka troligtvis successivt 
flyttat samman i byar med en anpassning av åkermarken 
som följd. Inom karteringsområdet fanns indikationer på 
dels en ödegård samt en avgärda torpenhet vilket ger grun
den till en möjlig tolkning att markområdet fungerat som 
en slags ”säkerhetsventil” under expansiva perioder. Sam
ma område skulle sedan ha utnyttjats mer extensivt un
der mer normala förhållanden (ibid, s 23). Mats Widgren 
har i en nyligen publicerad artikel satt hägnadslagen i de 
östgötska stensträngssystemen i samband med behovet 
av en överskottsproduktion, sett i ljuset av en stratifie- 
ring av samhället och ett ökat utbyte av exempelvis pres
tigevaror (Widgren 1998, s 282 och 291).

Under en period av allt intensivare odling, där delar 
av slättområdet redan varit fullkoloniserat, uppstår en 
extra känslighet för variationer i befolkningsantalet. Sten
strängssystemen skulle då kunna representera en tillfällig 
kolonisering i utmarksområden, betingad av en särskilt 
expansiv fas under romersk järnålder. Vidare kan man 
tänka sig att stensträngsbygden utgjort en specialiserad 
del av ett större agrarsystem, där centrum legat på slät
ten nära de senare bylägena. Med basen i slättens mer 
spannmålsinriktade produktion kan stensträngssystemen 
möjligen återspegla en specialiserad betesorganisation där 
boskapsskötseln varit den primära inriktningen. Det är 
lätt att se likheter med exempelvis 1700-talets ”förhag-

ning” och torpbildning i utmarksområden, utan jämfö
relser i övrigt (Widgren 1996, s 27).

Ett sådant system skulle rimligtvis innefatta ett flertal 
större boplatser belägna på slätten samt mindre boplats
lägen i skogsområdena. Bebyggelseenheterna i slätt- res
pektive skogslandet har då samverkat i en övergripande 
samhällsstruktur. I detta mönster framträder en skillnad 
mot tidigare föreslagna hypotetiska modeller med bebyg
gelseenheter av ensamgårdskaraktär. På slättbygden och 
i randzonen mot slätten finns förutsättningar för relativt 
stora och omfattande boplatser från äldre järnålder, av 
den typ som Huljeboplatsen utgör. Ensamgårdar, specia
liserade eller ej, bör däremot ha varit den mest rationella 
lösningen i mer marginaliserade områden. I en mera in
tensivt brukad slättbygd bör istället en ”bygemenskap” 
ha varit en förutsättning för att effektivt nyttja ett inten
sivt jordbrukslandskap. Samlokaliserade gårdar i förtä
tade bebyggelsestrukturer, likt byarna i historisk tid, kan 
där ha varit mönstret redan under äldre järnålder. Bebyg- 
gelseagglomerat av denna typ behöver inte ha sina ur
sprung i en central reglering utan kan ha uppstått natur
ligt i områden med gynnsamma förhållanden.

Enligt denna hypotes karaktäriseras skogsbygden med 
dess stensträngsområden av ett dynamiskt nyttjandeför- 
hållande, där längre eller kortare expansioner med åtföl
jande regressioner skapat ett specifikt kulturlandskap. I 
detta speglas även en social dynamik, med variationer i 
bebyggelse och odlingslandskap, snarare än enbart faser 
av successivt allt mer intensifierade odlingssystem. Lik
nande dynamiska förhållande kan generellt sett följas vi
dare genom historien.

Svenska storboplatser och danska landsbyar
Järnåldersboplatsen vid Hulje och Skrukeby kan repre
sentera en av dessa hypotetiska större slättboplatser i väst
ra Östergötland. Troligen har den tillsammans med flera 
likvärdiga slättenheter samverkat med bebyggelse i de 
näraliggande skogsområdena. Boplatsen är fördelaktigt 
belägen och ligger även centralt i förhållande till senare 
historisk bebyggelse. Ett rimligt tolkningsalternativ inne
bär att boplatsen representerar en tidig form av bybild
ning, en tolkning som delvis skiljer sig mot den mest före-
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kommande bilden av det östgötska äldre järnålderssam- 
hället. Som en följd av detta är det svårt att finna lämp
liga jämförelseobjekt.

Den bebyggelsearkeologiska situationen i Sverige komp
liceras av bristen på större totalundersökta boplatser från 
äldre järnålder, vilket kan ha skapat en ofullständig bild 
av boplatsernas omfattning. Exploateringsgrävningarnas 
speciella förutsättningar gör att endast ett fåtal boplatser 
kan anses totalundersökta. Ofta undersöks endast en 
”korridor” genom boplatsen. Ett flertal företagna under
sökningar av stora sammanhängande ytor visar dock att 
boplatser från äldre järnålder kan vara mycket vidsträckta. 
Det finns ett samband mellan större avbanade undersök- 
ningsytor och upptäckten av mera komplexa boplats
strukturer. När grävytorna vidgas framträder en annor
lunda bild av bebyggelsestrukturen (Göthberg 1995, s 93).

Undersökningarna vid Fosie utanför Malmö under slu
tet av 1970- och början av 1980-talet omfattande ett un
dersökningsområde om totalt ca 400 000 m2. På en av 
boplatsytorna (IV) undersöktes drygt 45 huslämningar 
varav ca 30 tolkades som bostadshus. Boplatsen låg på 
en svagt markerad moränkulle och uppskattades täcka 
en yta om ca 300x300 m, vilken dock inte kunde begrän
sas vid undersökningen. På den högst belägna delen fin- 
schaktades en yta av 20 000 m2. Bebyggelsen anses ha 
etablerats vid tiden kring Kristi födelse och mycket talar 
för att boplatsen haft tomtstruktur eller hägnader som 
påverkat husens placering. Husen låg ordnade i två pa
rallellt belägna koncentrationer, orienterade i öst-västlig 
riktning. Inom boplatsens totala yta, delvis utanför 
undersökningsområdet, fanns möjligen ytterligare utplace
rade gårdar. Bebyggelsen antogs på goda grunder ha ut
gjorts av en bybildning, med minst tre och som mest sex 
samtida gårdar. Ytterligare fem boplatslägen var föremål 
för undersökning inom exploateringsytan, på ett avstånd 
av ca 200 m i förhållande till varandra. Undersökningen 
vid Fosie gav ett bra tillfälle att studera bebyggelseom
flyttning och expansion inom ett område. Generellt före
faller boplatserna och bebyggelsen att expandera kon
tinuerligt från och med yngre bronsålder fram till och 
med yngre romersk järnålder-folkvandringstid. Under ven- 
deltid-vikingatid sker en kraftig regression av bosätt
ningarna.

Under förromersk och romersk järnålder sker en nyetab
lering av bebyggelsen inom två av boplatslägena, något som 
inneburit en förskjutning av bebyggelseintensiteten i områ
det. Vid tiden kring Kristi födelse beräknas samtliga fem 
boplatslägen vara bebyggda, där boplats IV intar en sär
ställning i form av en tidig bybildning. Detta blir särskilt 
tydligt under senare delen av romersk järnålder. Bebyggelse
lämningarna vid Fosie skulle möjligen kunna tolkas som 
spår efter omkringflyttande gårdar men vissa av boplats
ytorna uppvisar mera intensiv bebyggelse än andra, varför 
det är mera troligt att det har funnits en koncentration av 
bebyggelseenheter under vissa tider. Det konstaterades att 
det inom Fosieområdet knappast varit fråga om kontinuer
ligt bebyggda eller samtida likvärdiga boplatser, utan att 
det vid olika tillfällen skett sammandragningar och splitt
ringar av bebyggelsen. Bybildningen inom boplatsläge IV 
uppkommer i sådana fall under en expansionsfas, när samt
liga boplatslägen är bebyggda, och uppträder på en plats 
som inte tidigare varit bebyggd (Björhem & Säfvestad 1993, 
s 12, 294 ff samt 350 ff).

Vid Brogård i Halmstad i södra Halland har konstate
rats en ca 150 000 m2 stor boplats. Genom ett stort antal 
sökschakt fastslogs att bebyggelselämningar förekom över 
en yta av ca 50 000 m2 som totalundersöktes. Boplatsen låg 
på en flack sandig platå avgränsad av raviner. Genom hu
sens placering var det möjligt att belägga en sammanhäng
ande bosättningsstruktur. Järnåldersbebyggelsen etablera
des kring Kristi födelse och redan under boplatsens första 
fas fanns en väl utformad struktur, med skilda gårdsenheter 
placerade på ömse sidor av en allmänning som förblev obe
byggd under samtliga bebyggelsefaser. Bebyggelsen utgjor
des av en landsby, närmast att jämföra med danska förebil
der, som under knappt 400-år var belägen på samma plats. 
Som mest beräknas den ha omfattat sex samtida gårdsen
heter. Gårdarna förefaller ha varit stationära så till vida att 
nybyggnationer skett i direkt anslutning till äldre byggna
der. En byggnad utskiljer sig genom dess storlek och har 
tolkats som bosättningens stormannagård. Parallellt med 
landsbyns kärna etablerades under olika faser ett antal 
ensamgårdar (totalt 3 - 4 st) inom ett avstånd av 75 - 300 m 
från byns centrala delar. Bosättningen var som mest inten
siv under 200 - 300-talet e Kr och minskar därefter succes
sivt, för att under folkvandringstid upphöra (Carlie 1992).
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Flera intressanta större boplatsytor har även under
sökts i Östergötland (se vidare Carlsson i denna volym). 
1988 - 89 undersöktes ett 43 000 m2 stort område i kvar
teret Glasrutan vid Ullevi nära Linköping. Undersök
ningen omfattade ett större boplatsområde beläget på och 
omkring en moränkulle. Boplatsytan kunde inte helt be
gränsas men den undersökta ytan antogs utgöra större 
delen av boplatsen. Sammanlagt 34 hus identifierades, 
fördelade på fem grupper och daterade från neolitisk tid 
fram till yngre järnålder. Det fanns indikationer på ytter
ligare hus men beroende på dåliga bevaringsförhållanden 
kunde dessa ej fastställas. Under äldre järnålder delades 
bebyggelsen upp i två gårdsenheter. Något senare tillkom
mer ytterligare en enhet. Materialet ansågs för fragmen
tariskt för att konstatera om någon bybildning skulle ha 
initierats. Överlagrande huslämningar vittnar dock om 
en stationär obruten kontinuitet, snarare än en förflyttning 
av gårdsenheter över tid. Vid övergången till yngre järn
ålder överges boplatsläget, varefter bebyggelsen antas 
flytta närmare den senare bytomten (Karlenby 1996).

Under åren 1993 - 94 företogs vid Pryssgården, i Östra 
Eneby socken i Norrköping, landskapets och en av Sveri
ges största boplatsundersökningar. En mer än 80 000 m2 
stor yta i åkermark undersöktes. Lämningarna visade att 
en kontinuerlig bebyggelse funnits i området från äldsta 
bronsålder fram till tidig medeltid. Materialet omfattar 
uppemot hundra huslämningar. Undersökningsområdet 
bildade ett kilometerlängt snitt genom boplatsen, belä
gen i en svag sydsluttning av den s k Norrköpingsåsen. 
Asen bildade under förhistorisk tid ett smalare näs invid 
Motala ström som separerade sjön Glan från Östersjön. 
Boplatsen var knuten till åsbildningens lätta sandjordar 
och den undersökta delen utgör sannolikt ett representa
tivt utsnitt av boplatsen som helhet. Ett antal av de fram
komna huskonstruktionerna kunde härledas till yngre 
bronsålder - äldre järnålder varvid ett flertal gårdsenheter 
tycks ha varit samtida (Borna-Ahlkvist m fl 1998).

Danmark intar en särställning i Skandinavien vad gäl
ler bebyggelsearkeologi. Alltsedan 1960-talet, då intro
duktionen av större maskinavbanade undersökningsytor 
resulterade i ett genombrott för bebyggelsearkeologin, har 
man kunnat lokalisera och kartera hela eller delar av verk
liga landsbyar. Landsbyarna bestod av en större eller mind

re grupp gårdsenheter där varje större hus, innehållande 
både bostads- och stalldel, utgjorde en gårds huvudbygg
nad. Idag finns ett stort antal sådana byar dokumente
rade och undersökta, från begynnande järnålder fram till 
historisk tid. Nyckeln till förståelsen av landsbyarna är 
främst dokumentationen av olika hägnader. Hägnaderna 
visar dels vilka byggnader som tillhört varje gårdsenhet 
och hur många enheter som samtidigt ryms inom lands- 
byns gränser. En av de första byarna att undersökas var 
Grøntoft på Västjylland, där under åren 1961 - 1972 ett 
150 000 m2 stort område undersöktes, med omkring 250 
hus. Bebyggelsen daterades till förromersk järnålder och 
representerar troligen ett antal landsbyar i kontinuitet som 
flyttat runt inom ett bestämt område. Den äldsta bebyg
gelsen vid Grøntoft utgjordes av mer eller mindre spridda 
grupper av enskilda gårdar, medan en inhägnad landsby i 
södra delen av boplatsområdet var den yngsta.

Den hittills största dokumenterade landsbyn är jyl
ländska Hodde som var uppbyggd av inte mindre än 27 
samtida gårdar bestående av totalt 53 hus. Utgrävningen 
omfattade en ca 19 000 m2 stor yta. Bebyggelsen date
rade sig till l:a århundradet f Kr och uppvisar dessutom 
en urskiljbar stormannagård. En utgrävning vid Randers 
uppvisar bl a en samlad landsbyplan från 1 - 2:a århund
radet e Kr bestående av en rad individuellt hägnade går
dar (Hvass 1985 och 1993). Från början av vår tideräk
ning och fram genom järnåldern kan man följa ett tillsy
nes stabilt samhälle i stadig utveckling och tillväxt. Ett 
mycket stort antal av dagens danska landsbyar kan upp
visa en trolig kontinuitet tillbaka till järnåldern. Vidgas 
undersökningsområdena runt dessa landsbyar finner man 
ofta även kringliggande ensamgårdar som tillhört den 
samlade bebyggelsekärnan. Vid Køge på Sjælland under
söktes under 1980-talet en landsby med en rad ensam
liggande gårdar, troligen belägna inom bysamhällets re
sursområde. Under hela den äldre järnåldern finns även 
till synes oberoende ensamliggande gårdar. Detta skapar 
en bild av ett mångfacetterat och komplext samhälle. 
Bebyggelsen kan ändå bäst karaktäriseras som en sym
bios mellan ensamliggande gårdar och mera centralt be
lägna landsbyar, ett förhållande inte helt olikt det ovan 
skisserade för västra Östergötland (jfr Carlie 1992, Hvass 
1985 och 1993).
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Traditionsbrott och kontinuitet 
- ett rumsligt förhållande
Den odlingsbara marken och betesmarken har alltid varit 
centrala element i ett bondesamhälle. Odlingsbar mark i de 
förhistoriska boplatsernas omedelbara närhet var en lika 
stor självklarhet som åkrarna inom de historiska byarnas 
inägor. Detta landskapsrum tar sig uttryck i ett givet resurs
område. Såväl de historiska byarna som den förhistoriska 
bebyggelsen var hänvisade till resurserna inom ett visst om
råde. Bygdens kärna utgjordes av bytomterna samt den 
kringliggande åkermarken. I dagens fullåkersbygd är i stort 
sett all mark tagen i anspråk för odling. Sentida forskning 
och undersökningar visar entydigt på en betydande bort- 
odling av fornlämningar inom slättbygden i Östergötland. 
De historiska kartöverläggen ger en bild av kulturlandska
pet före de agrara reformerna på 1700- och 1800-talen men 
speglar samtidigt ofta en betydligt äldre kulturlandskaps
situation, där huvuddragen i det medeltida kulturlandska
pet kan utläsas (jfr Carlsson D 1989).

Det har länge ansetts att medeltidens bylägen varit de
samma som platsen för bebyggelsen under yngre järnålder. 
Förhållandet har varit svårt att belysa arkeologiskt. Fram 
till mitten av 1980-talet hade exempelvis i Mälardalsområ- 
det endast en handfull boplatser från yngre järnålder och 
medeltid berörts av undersökningar och ingen av dessa 
kunde betecknas som totalundersökta. 1 och med den ökan
de exploateringsverksamheten ändrades kunskapsläget ra
dikalt och undersökta lokaler påvisar en klar koppling mel
lan yngre järnålderns bebyggelse och den medeltida bytom
ten. Utifrån rumsliga studier av förhållandet mellan järn- 
åldersgravfält och bytomter har sedan länge en kontinuitet 
konstaterats med rötter åtminstone ned i vikingatid. Konti
nuitet har exempelvis kunnat beläggas för bytomter som 
återfinns på 1600-talets lantmäteriakter där det förekom
mer angränsande yngre järnåldersgravar. Det har dock kons
taterats att lägena för den äldre bebyggelsen inte varit iden
tiska med den historiska, utan att dessa rört sig inom områ
det som hyst 1600 - 1700-talets bytomter. Undersökningar 
har visat att förflyttningarna i enstaka fall uppgått till ett 
par hundra meter (Broberg 1994, s 36 ff).

En studie av tre områden i Skåne har visat den rums
liga relationen mellan vikingatidens boplatser och medel
tidens bytomter, med utgångspunkt från ett antal avstånds-

kriterier. En viktig distinktion görs mellan områdeskon
tinuitet, dvs kontinuitet mellan den historiska byns totala 
areal och det resursområde som fanns knutet till den yngre 
järnålderns boplatser, och platskontinuitet, dvs boplats
ytornas direkta förhållande till den medeltida bytomten. 
Undersökningen visade att platskontinuiteten varierade vä
sentligt mellan de tre undersökningsområdena. Däremot 
låg i genomsnitt 87% av boplatserna inom ett avstånd av 
500 meter från bytomterna, vilket i hög grad visar på en 
markant områdeskontinuitet (Karlsson P 1996).

Liknande förhållanden bör råda i Östergötland, där 
mönstret för den vikingatida bebyggelsen förefaller vara 
att denna ligger invid eller på bytomterna. Utifrån arkeolo
giska undersökningar nära Linköping kan skönjas en ten
dens till koncentration av bebyggelsen till de historiskt kända 
bytomterna under vikingatid och tidig medeltid (Lindgren- 
Hertz 1997, s 59 ff). Även det fåtal boplatser som kunnat 
dateras till vendeltid ligger oftast i anslutning till historiskt 
kända bytomter. Frågan om hur yngre järnålderns bebyggel
sestruktur sett ut, byggnadsteknik, organisationsgrader etc, 
har ännu inte kunnat besvaras, därtill har undersökningar
na varit alltför begränsade (Hedvall 1995, s 63 f). Tendenser 
inom materialet pekar dock på att bytomten redan tidigt 
kan ha hyst en samlad bebyggelse, möjligen planmässigt 
utlagd efter en skiftesprincip (Lindgren-Hertz 1997, s 60).

De historiska bytomterna ligger oftast i anslutning till 
impedimentsholmar, vilket skiljer sig från äldre järnålderns 
bosättningar som oftast är lokaliserade till dagens åkermark. 
Bristen på lämningar från yngre järnålder i dessa lägen samt 
den yngre järnålderns lokalisering till bytomterna talar för 
en omfattande omstrukturering av boplatslägen, i form av 
en flytt till de historiskt kända bytomterna (Hedvall 1995, 
s 63, Lindgren-Hertz 1997). Ett omfattande generellt kon- 
tinuitetsbrott har också påvisats i boplatsmaterial från Öster
götland med ett markant glapp mellan äldre- och yngre 
järnålder. Flertalet boplatslägen förefaller ödeläggas under 
perioden 400 - 600 e Kr, vilket har förklarats med en even
tuell befolkningsminskning och en sammanslagning av går
dar till större enheter eller byar (Hedvall 1995, Lindeblad 
1995, s 30 ff).

Förändringsskedet behöver inte tolkas som en decime
ring av befolkningen utan kan ses som tecken på en över
gripande omstrukturering av samhället, med en kontrol-
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lerad omlokalisering av bebyggelselägen som följd. Om
struktureringen kan spegla skilda förändringar som exem
pelvis ny jordbruksteknik eller ökande handelsutbyte. Det 
är under denna period som äldre järnålderns karakteris
tiska odlingslandskap med stensträngssystem, förändras 
och överges. Flera faktorer såsom fornborgar, social stra- 
tifiering i gravmaterial med vapengravar och en större 
andel importfynd, kan vittna om en brytningsperiod. Det 
sker även synbara förändringar i samhällets kult- och re
ligiösa utövning, där en förändring sker av den offentliga 
kulten troligen sammankopplad med stormännens mot
tagande av nya impulser, främst via kontinentala kon
taktnät. Förändringen speglar möjligen ett samhälle un
der såväl yttre som inre tryck, där makten till slut kan ha 
konsoliderats till ett färre antal ledande släkter under lop
pet av yngre järnålder (Kaliff 1992a, s 108 ff).

Det rumsliga förhållandet mellan den äldre järnålderns 
bosättningar och de medeltida bytomterna har också ob
serverats i andra landskap. Omfattande bebyggelseläm
ningar från bronsålder och äldre järnålder har bl a påträf
fats i Mälardalen, i plöjd åkermark angränsande till se
nare bytomter. Ofta kan flera troligen samtida bebyggelse
enheter beläggas inom byterritorier vilket möjligen in- 
dikerar en äldre flerkärnig bebyggelsestruktur (Broberg 
1994, s 39). I likhet med den bebyggelseförändring som 
kan påvisas i Östergötland under folkvandringstid sker 
även i Mälardalsområdet en markant förändring under 
denna period, vilken i detta område tycks inledas med en 
period av kraftig expansion. Under loppet av ett par år
hundraden, vid övergången mellan äldre och yngre järn
ålder, sker en omläggning eller delning av äldre bebyggelse
enheter, ofta i anslutning till stora gravfält. Omstrukture
ringen sammanfaller med den synliga förändring som sker 
i gravskicket (jfr Ambrosiani 1964). De generella dragen 
i denna bebyggelseutveckling kan sammanfattas som att 
det under romersk järnålder, möjligen redan tidigare, etab
leras bosättningar som omfattar relativt stora områden. 
Vid övergången mellan äldre och yngre järnålder delas 
flertalet av dessa äldre bebyggelser helt eller delvis upp 
på mindre enheter medan några fortlever i stort sett oför
ändrade. Under samma tid sker också en markant nyetab
lering av bebyggelse utan anknytning till äldre enheter 
(Larsson MG 1997, s 157).

Den bosättning som konstaterats vid undersökningen 
av järnåldersboplatsen RAÄ 89 vid Flulje och Skrukeby 
kan således tolkas som ett stadium före den rumsliga 
omstrukturering som kan påvisas inom olika regioner. 
Järnåldersboplatsens tidiga förtätade bebyggelse samt dess 
topografiskt markerade och centrala läge, i direkt angräns
ande till de medeltida bytomterna, gör det sannolikt att 
boplatsen utgör föregångaren till byarnas läge under yngre 
järnålder och medeltid. Dagens byar omfattar fortfarande 
samma landskapsrum som deras förhistoriska motsva
righeter en gång gjorde.

Summary

Between forest and plain 
- Early Iron Age settlement and villages in 
western Östergötland
In summer and autumn 1995, the National Heritage Board, 
Eastern Excavations Department (RAÄ, UV Ost) investi
gated parts of a big settlement site, RAÄ 89, mainly from 
the Early Iron Age. The site was located on a large plateau 
in arable land, between the villages of Hulje and Skrukeby, 
at the transition zone between the plains of western Öster
götland and the forest region to the south. The excavation 
uncovered a probable predecessor of the historical villages.

Traces of Early Iron Age settlement took the form of a 
concentrated and well-structured habitation site which 
expanded vigorously in the Late Pre-Roman and Early 
Roman Iron Age. The concentrated settlement structure, 
in which several farm units probably cooperated, assumed 
a village-like form. Activity on the site declined in the 
Late Roman Iron Age and Migration Period, c. 350 - 550 
A.D. With the transition to the Vendel Period, the site 
appears to have been abandoned. This breach in continuity 
at the transition to the Late Iron Age appears to be a 
general phenomenon in Östergötland. The majority of 
settlements seem to have been deserted in the period 400 - 
600 A.D. The breach is associated with a move to new 
locations, mostly on the sites of the historically known 
villages, probably with fewer settlement sites as a result. 
The overall picture of settlement at RAÄ 89 can be 
interpreted as a precursor of this move, by which settle-
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ment was later established on the village sites of Hulje 
and Skrukeby.

The occurrence of relatively large sites in the Early 
Iron Age, located at the transition from forest to plain, is 
also indicated by excavations and observations from the 
part of Östergötland that is characterized by prehistoric 
stone walls (stensträngar). A society with its base in the 
rich agricultural districts of the plain may have created 
this cultural landscape by using more marginal outland 
areas for limited periods during times of expansion. A 
model of this kind, with large settlement sites located in 
the plain or in the transition zone, in collaboration with 
smaller settlements in forest areas, differs from the 
previous scholarly view of a large number of isolated 
farms. A comparison with other parts of Sweden and 
Denmark shows tendencies towards a similar social 
structure. Not surprisingly, there seems to be a connection 
between the size of the investigated habitation sites and 
the complexity of the settlements.

By compiling historical map overlays one can capture 
a picture of the early cultivated landscape which sums up 
many centuries of history. A large number of surrounding 
sites with cup marks and burial places from both the 
Bronze Age and the Early and Late Iron Age are scattered 
evenly over the landscape. The settlement RAÄ 89 is cent
rally located between the villages of Hulje and Skrukeby, 
from the point of view of historical land use. The villages 
of Hulje and Skrukeby form a coherent ownership struc
ture on either side of the present main road. Geometrical 
surveys from the seventeenth century and enclosure maps 
from the eighteenth century show little change in the lands
cape during these centuries, but this was completely 
changed in the following centuries with the laga skifte 
reforms and the accelerating transformation of agriculture 
in the twentieth century. This transformation had far- 
reaching consequences, for instance, with a high degree 
of ploughed-out antiquities, which obviously limits the 
representativeness of the surviving material.
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Fig 9. Rekonstruktionsbild över Huljeboplatsen med de två undersökta gårdsmiljöerna i förgrunden. 
Illustration Richard Flolmgren, ARCDOC. Reconstruction of the Hulje site with the two excavated farms 
in the foreground. Illustration: Richard Holmgren, ARCDOC.
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Rumslig disponering
- organisationen på äldre järnålderns boplatser i Östergötland
Tom Carlsson

Boplatsbegreppet - ramar och inskränkningar
Mats Burström beskriver i en artikel om förhistoriska 
gårdar och om gårdsbegreppets skiftande dimensioner hur 
definitioner av olika arkeologiska begrepp har styrt forsk
ningens inriktningar på ett ibland begränsande sätt. Defini
tioner innebär i sig ett urval av olika kriterier dvs att in
skränkningar görs om vad som är relevant för tolkningen 
och vad som inte är det. Genom att alltför snävt och en
tydigt definiera olika begrepp skapas inget utrymme för 
att föra diskussionen vidare på nya och djupare plan menar 
Burström. Med slutsats av detta uppstår, menar han vida
re, en skillnad i innebörden av gårdsbegreppet mellan hur 
den förhistoriska människan uppfattade gården och hur 
en arkeolog med strikta analytiska definitioner uppfattar 
gårdar (1995, s 163). Denna ståndpunkt om att tolkningar
na av förhistoriska förhållanden görs av människor, styrda 
av urval och subjektivitet har starkt betonats hos flera 
inom de senaste tio årens teoretiska debatt (bl a Hodder 
1986, Shanks & Tilley 1987, Stig-Sörensen 1996).

Förhållandet är liknande med det arkeologiska begrep
pet boplats; att söka en mångtydig innebörd med möjlig
heten öppen för flera bottnar, utan att vara alltför all
mängiltigt. En mesolitisk boplats skiljer sig t ex på många 
sätt gentemot en boplats från äldre järnåldern, inte minst 
genom sitt säsongsbetonade boende. Ett visst antal rneso- 
litiska avslag inom en viss radie räcker för att platsen 
antikvariskt skall tolkas som en boplats vilken väl knap
past skulle betecknas som en gård. Boplatsen ingår istället 
snarast som en del i Burströms helhetsbegrepp - gården - 
där ”Gården ... inte begränsas av ett bostadshus eller en 
gårdstomt utan... fyller hela gårdsterritoriet” (Burström 
1995, s 164) dvs också åkrar och betesmarker. "Inom 
detta (territorium) avsätts skilda slag av materiella spår 
som är direkt relaterade till gårdsidentiteten” (ibid s 164).

Avsikten med att ändå skilja själva boplatsytan från det 
övriga gårdsterritoriet grundar sig på tanken att olika 
platser varit avsedda för specifika aktiviteter och organi
serades efter en idé. Vid diskussioner kring boplatser är 
det ändå av stor betydelse att betona att det i människor
nas medvetande fanns en större organiserad helhet utan
för den direkta boplatsytan.

Det teoretiska verktyget - den materiella kulturen
Människor lever inte i kaos. Omgivningen är organiserad 
efter ett mönster som gör verkligheten gripbar och detta 
mönster uttrycks genom individernas handlingar inom 
något som vanligtvis betecknas som kultur. Begreppet 
kultur eller tradition inkluderar hela den samlade världs
bilden; strukturer, traditioner, handlingar och resultaten 
av handlingar etc. Till skillnad mot dagens naturveten
skapliga hierarkiska världsbild med sekvenser av början 
och utveckling var världsbilden före naturvetenskapen ett 
samlat komplex av korrespondenser och relationer. Så
lunda ingick även all materiell kultur; hus, artefakter, här
dar m m som komponenter i denna allomfattande struk
turerade världsordning. Varje komponent speglade hel
heten utan att vara hierarkiskt inordnade - var och en 
berättade de om världens ordning.

Den materiella kulturen var i sin blotta närvaro en 
aktivt medskapande faktor av de kulturella systemen, dvs 
de stod i ett reflexivt förhållande till varandra och var 
inte uteslutande fysiska uttryck av dessa mönster. Kultur är 
ett mönster, skapat av människors beteende och i samma 
stund är kulturen ett återskapande av dessa beteenden. I 
sitt innersta väsen har den materiella kulturen vidare också 
en mening, en betydelse. Meningen är både plats- och tids
bunden och ändras följaktligen i en ständigt pågående pro-
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Borgs sn, RAÄ 168
Borgs sn, RAÄ 243
Borgs sn, Borgs säteri
Borgs sn, Brudberget
Borgs sn, Eneby
Borgs sn, Herrebro
Borgs sn, Högby
Borgs sn, Klinga, STG 6341
Borgs sn, Klinga STG 6351
Borgs sn, Klinga STG 6352
Borgs sn, Leverstad
Borgs sn. Skälv
Borgs sn, Vattenverket
Brunneby sn, Brunneby
Drothems sn, Mariehov
Gårdeby sn, össby
Högby sn, Linneberg
Järstads sn, Ullevi
Kaga sn, Gerstorp
Krokeks sn. Majstorp m m
Krokeks sn, Svintuna
Kuddby sn, Odenstomta
Kvillinge sn, Häradsjorden
Kvillinge sn, Klingstadlotten
Kvillinge sn, Ringeby
Kvillinge sn, Vilhelmsberg

Kärna sn, Trft, RAÄ 10
Kama sn, Titt. RAÄ 11
Landeryds sn, Bogestad, RAÄ 11 m fl
Landeryds sn, Bogestad. STG 4512
Landeryds sn, Edsberga
Landeryds sn, Haninge
Landeryds sn, Möjetorp
Landeryds sn, Ullstämma, STG 4457
Landeryds sn, Ullstämma, RAÄ 257
Landeryds sn. Ullstämma RAÄ 221
Landeryds sn, Ullstämma RAÄ 221
Linköping, Gärstad
Linköping, Kallerstad
Linköping, kv Glaskulan

Linköping, kv Glasrutan 2
Linköping, kv Glasrutan 2
Linköping, kv Glasrutan 2
Linköping, kv Paragrafen
Linköping, kv Paragrafen
Linköping Lilla Ullevi
Linköping, Mörtlösa
Linköping, Mörtlösa
Linköping, Mörtlösa V Gård 2
Linköping, Mörtlösa V Gård 1
Linköping, Tallboda
Linköping, Tornby
Linköping, V Bökestad
Linköping. Valla

Fig 10. Undersökta boplatser i Östergötland fram till 1993. Noterbart är den stora andelen daterade boplatslämningar från äldre järnåldern. 
Efter Hedvall 1995. Excavated settlement sites in Östergötland until 1993. The large proportion of settlement remains dated to the Early Iron 
Age is remarkable. After Hedvall 1995.
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Mjölby, Hulje, RAÄ 243 a
Mjölby, Hulje, RAÄ 243 b
Mjölby, Hulje, STG 1559
Mjölby, Högby
Mjölby, STG 1041
Mjölby, Sörby
Rappestads sn, Fågelberg
Ringarums sn, Vammersmåla
Rystads sn, Kyrketorp
Rystads sn, Stora Bjursholmen
Rystads sn, Tallboda
Rystads sn, Tallboda
Sjögestads sn, Sjögestad

Skeppsås sn. Vevinge
Skärkinds sn, Bäckeby
Skårkinds sn. Eggeby
Skärkinds sn, Kvästad
Skärkinds sn, Bäckeby
Skärkinds sn, Viggeby
Siaka sn, Lilla Mjärdevi
Siaka sn, Lilla Mjärdevi, RAÄ 254
Siaka sn, Lilla Åby, RAÄ 49, 50
Siaka sn, Lilla Åby, RAÄ 119
Siaka sn, Mjärdevi
Siaka sn, Röby
Siaka sn, Slestad
S.1 Johannes sn, Händelö
Si Johannes sn, kv Sällskapsdansen
Si Johannes sn, Smedby
SI Johannes sn, Smedby
Sya sn, Hydinge
Sya sn. Päpplinge
Tjärstads sn, Tävelstad
Try serums sn, Kurum
Tömevalla sn, Gällstad
Tömevalla sn, Herrbeta
Tömevalla sn. Herrbeta Södergård
Tömevalla sn, Linghem
Tömevalla sn, Reva
Tömevalla sn, Ullälva
V Husby sn, Broby
V Husby sn, Ringeby 
Veta sn, Lilla Ljunga 
Viby sn. Viby Bosgård

Vikingstads sn, Bankeberg 
Vreta Klosters sn, Biåsvädret 
Vreta Klosters sn, Kungsbro 
Vreta Klosters sn. Kungsbro 
Väderstads sn, Vistad 
Västerlösa sn, Västerlösa 
ö Eneby sn, Fiskeby 
ö Eneby sn, Kv Melonen 
ö Eneby sn, Pryssgården
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cess. Världsbilden av relationer och korrespondenser för
ändrades och anpassades i samma takt utan synbar bör
jan eller slut. De enskilda objektens mening stod i ett för
hållande till de kulturella koderna som kan sammanfat
tas i det numera något slitna begreppet kontext.

Den rumsliga disponeringen, den fysiska organisatio
nen av omgivningen, ingår i kontexten. Landskapet - rum
met - organiserades efter ett nätverk av verksamhets- 
komponenter: härdar, gropar, brunnar, kulturlager, järn
framställning etc och samlades till en sammanvävd bild, 
”a spatial story” (Thomas 1993, s 81), av händelser och 
verksamheter. Alldagliga sysslor planerades och utfördes 
utifrån denna tankebild om kur rummet var konstruerat. 
Varje arkeologisk undersökning blottar sålunda fragment 
av denna sammanlagda världsbild, kontext av mening, 
dolt i till synes ostrukturerade lämningar.

Med den teoretiska plattform som här har lagts fram 
börjar vi närma oss den problematik som den här texten 
söker. Hur organiserade människor med samma kultu
rella referensramar - ideologiska, ekonomiska etc - sitt 
fysiska rum? Texten fokuseras på äldre järnåldern och 
försöker diskutera hur rummet närmast runt husen struk
turerades fysiskt. Huvudfrågan som ställs är hur männis
korna på boplatsen relaterade olika aktiviteter till ett större 
sammanhängande kulturellt mönster?

Äldre järnålderns boplatser
Boplatser från äldre järnåldern är sannolikt den mest 
undersökta fornlämningstypen av boplatskaraktär i Skan
dinavien. Redan Brøndsted beskrev i Danmarks Oldtid 
från 1940 att ”... Romertidens fire Aarhundrader er den 
bedst oplyste bland Danmarks Oldtidsperioder” (Brønd
sted 1940, s 14). Den moderna exploateringsarkeologins 
utveckling med stora ytavbaningar har förstärkt denna 
bild ytterligare. På var och varannan arkeologisk för- och 
slutundersökning påträffas spår efter varierande aktivi
teter från äldre järnåldern. Många lämningar från denna 
tid påträffas dessutom synliga ovan jord, t ex stensträngs- 
systemen och stensatta gravar. Av den senare anledningen 
har äldre järnåldern intresserat kulturgeografer och inte 
minst i Östergötland har det fossila landskapet blivit före
mål för studier. Med hjälp av kartering av stensträngs-

systemen och fossila åkerytor samt en viss arkeologisk 
verksamhet har en bild av äldre järnålderns samhälls
organisation målats upp, med ensamliggande gårdar om
gärdade av in- och utmarker (bl a Lindquist 1968 och 
Widgren 1983) De senare årens intensiva uppdragsarkeo- 
logiska undersökningar har givit en mer nyanserad bild 
med byliknande bebyggelse, t ex vid Hulje och Pryssgården 
i Östergötland och i Västra Skälby i Västmanland men 
de ensamliggande gårdarna har också bekräftas, t ex vid 
Högby (Borgs socken) och vid Mjärdevi, båda i Öster
götland.

Ett centralt objekt för orienteringen i landskapet för 
människorna bör bostadshusen ha varit. Det är sannolikt 
med utgångspunkt från huset som omvärlden relatera
des. Lämningarnas stora geografiska spridningen har 
medfört att boplatser med väldokumenterade hus är rela
tivt vanliga, varför husens utformning från denna tid är 
väl kända. De flesta hus som undersökts i Sydsverige har de 
facto daterats till äldre järnåldern (Larsson M 1995, s 50). 
Sten Tesch visar samtidigt i sin avhandling om förhisto
risk bebyggelse i ett långtidsperspektiv att regionala skill
nader är vanliga under förromersk järnålder och att det 
därför kan vara problematiskt att kronologiskt gruppera 
husen från denna tid (Tesch 1993, s 173). Kortfattat kan 
man beskriva en generell förändring av husen från brons
ålder till förromersk järnålder i Sydskandinavien med fler 
bockpar och något större bredd men med en divergerande 
form. Husen under romersk järnålder förändras konst- 
ruktionssmässigt till att få ett större avstånd mellan bock
paren med fem istället för som tidigare sex bockpar (ibid, 
s 173,183 f). Förutom de traditionella långhusen framträ
der också andra hustyper under romersk järnålder, exem
pelvis grophus och mindre lador (Larsson M 1995, s 55).

I föreliggande artikel kommer generella drag från ett 
flertal undersökta järnåldersboplatser från Östergötland 
att beskrivas. Merparten av boplatserna som analyseras 
användes under romersk järnålder. Med utgångspunkt 
från Teschs (1993) konstaterande angående de regionala 
skillnaderna i husens utformning under äldre järnålder 
kommer uteslutande material från Östergötland att använ
das. Platserna som berörs i artikeln ligger inom den in
delning i tre centralområden som är urskiljbara utifrån 
de fasta fornlämningarna i Östergötland (bl a Norden
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1 925, Kaliff 1992a). Det skall nämnas att valen av jäm
förelseobjekt är gjorda från aktuella undersökningar där 
hus kunnat konstateras. Analysen har utifrån husens orien
tering koncentrerats till specifika aktivitetslämningar som 
var viktiga i det dagliga livet; kokgropar, härdar och brun
nar och områden där restprodukter från vardagen depo
nerades, dvs kulturlager. Mer speciella aktiviteter som 
exempelvis järnhantering har i den mån de upptäckts ta
gits med för att visa den geografiska spridningen mellan 
olika typer av verksamheter.

Sex jämförelseobjekt av äldre järnålderns 
boplatser i Östergötland
Boplatsen mellan Hulje by och Skrukeby är ett bra exem
pel på en förtätad boendestruktur under äldre järnåldern. 
Platsen ligger väster om Mjölby i västra Östergötlands 
fullåkers bygd. Denna boplats beskrivs först nedan och 
är utgångspunkten även för vidare diskussioner kring 
övriga jämförelseobjekt. Därför görs en relativt noggrann 
men ändå kortfattad genomgång av olika aktivitetsspår, 
deras placering och omfång.

o C>

° O
O O Oo

Fig 11. Tolkningsplan över delar av Huljeboplatsen. Bearbetad av Lars Östlin. Interpretation plan of parts of the Hulje site. Adaptation: Lars Östlin.
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Vid undersökningen av Huljeboplatsen totalundersök- 
tes två långhus. Utanför undersökningsområdet, i de 
referensschakt som togs upp för att utröna boplatsens om
fång, fanns spår efter ytterligare konstruktioner vilka tol
kades som delar av hus. Flera 14C-prover tyder på att flerta
let av husen var samtida. Dateringarna tyder också på att 
bebyggelsen och aktiviteterna var som mest intensiva un
der århundradena kring Kristi födelse. Husen låg i öst-väst
lig riktning och var uppförda med liknande konstruktion. 
De båda undersökta husen hade förvisso sex (hus I) res
pektive sju (hus II) bockpar men var sannolikt lika långa, 
ca 19 m. Båda husen var divergerande med en smalare 
östlig del. Inte minst husens inre organisation liknade va
randra. Uppdelningen i en östlig fädel och en västlig 
bostadsdel överensstämde liksom härdens läge i bodelen. 
Hus I hade en källare eller förrådsgrop placerad i husets 
östliga avdelning. Husens ingångar konstaterades ligga 
mot norr, möjligen riktade mot de övriga husen i byn. 
Trots att boplatsen låg i åkermark fanns rester kvar efter 
kulturlager invid husen. Vid den nordöstra och sydöstra 
gaveln intill hus I fanns två mindre lager medan hus II 
hade ett större sammanhängande avfallslager direkt vid 
södra vägen. Runt om husen fanns spår efter enstaka akti
viteter. Till största del tolkades dessa tillhöra en senare 
fas än husens användningstid (Carlsson m fl 1997, s 22 ff).

Ett femtiotal meter norr om de båda husen fanns ett 
område med kokgropar och härdar. Kokgroparna låg 
parvis två och två i tre grupper. Till varje par fanns också 
en mindre härd. Aktiviteterna vid kokgroparna hade också 
avsatt flera mindre gropar nära dessa. Ett stort antal här
dar fanns spridda över hela ytan men med en märkbar 
koncentration till det centrala boplatsläget. Tydligast ur
skiljde sig härdarna från äldre järnåldern i tre koncentra
tioner. Två mindre grupper var tillsynes utan samband 
med andra aktiviteter än just de som pågått vid härdar
na. En tredje härdkoncentration bildade två langsgående 
rader vilka sträckte sig fram mot en mycket stor brunn. 
Detta område var avskilt från boplatsens centrala delar 
där boningshusen fanns. Minst tre brunnar var samlade 
inom denna relativt begränsade yta men i vilken mån dessa 
varit i bruk samtidigt är svårt att säga. I ett fall kunde, via 
datering på trärester från en vidjeflätning som påträffades i 
brunnens bottenskikt, användningstiden bestämmas till

omkring 200 - 300 AD (ibid, s 37). Inom samma område 
undersöktes också ett komplext gropsystem. I groparna 
fanns spår efter högst varierade aktiviteter. Varför gropar
na inledningsvis grävdes är osäkert men möjligen var syftet 
att hämta klining till husväggar. Därefter fylldes groparna 
igen med avfall och grävdes därtill om ett flertal gånger. I 
gropsystemet fanns stora mängder djurben, en malsten, 
keramik m m. Här hittades också en mindre ornerad ben
platta (ibid, s 41f) (jfr Kaliff i denna volym).

Påfallande få andra fynd hittades med tanke på den 
intensitet som anläggningarnas täthet och boplatsens ut
bredning visar. Eftersom fornlämningen ligger i plöjd mark 
bör detta dock ha påverkat bevarandet av föremålen. Där
för är det osäkert om det finns något synbart deponerings
monster i fyndens fördelning. Ca 90% av samtliga fynd 
fanns i det stora gropsystemet, medan de övriga hittades 
som enstaka objekt i mindre gropar och härdgropar. För
utom organiskt material som ben från olika djur påträf
fades främst keramik (ibid, s 49 f). Ett kärl hittades i ett 
stolphål (Zetterlund & Helander 1995).

Aktiviteterna i Hulje är tydligt uppdelade i separata 
områden vilket ger en bild av gemensamt organiserade 
aktiviteter. Brunnarna var väl samlade inom ett område, 
ett system av parvisa härdar och härdgropar påträffades 
samt även ett större antal diffusa, svårtolkade gropar, 
avskilda från övriga aktiviteter. Endast kulturlagren ver
kar vara individuellt knutna till husen. De olika aktivitets- 
lämningarna avspeglar återkommande händelser från bo
platsen under lång tid, ca 200 år.

Hur ser då organisationen ut på de övriga boplatserna? 
Vid Järnstad, utanför Ödeshög i västra Östergötland un
dersöktes under 1997 lämningar med varierande date
ringar. Sannolikt fanns här en områdeskontinuitet från 
mellersta bronsåldern fram till vendeltid. Pga det topo
grafiskt ogynnsamma läget intill en mossmark bedömdes 
området initialt vara utkanten av en större fornlämning 
(Schönbäck m fl, rapport under arbete). Trots det topo
grafiskt dåliga läget konstaterades sammanlagt 12 hus 
från olika tidsperioder, varav merparten tillhörde äldre 
järnåldern. Minst två långhus från denna period under
söktes. Det bäst bevarade huset (hus 1) bestod av 5 bock
par i öst-västlig riktning. Ingången var med all sannolik
het riktad mot norr eftersom hela vägglinjen på den södra
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sidan fanns kvar och var obruten. Det andra långhuset 
var ytterst fragmentariskt och därför koncentreras beskriv
ningen till hus 1. En inre uppdelning i en östlig fädel med 
förrådsgrop och i en västlig bostadsdel var skönjbar. Cent
ralt i huset, möjligen i ett avskilt mindre rum, fanns minst 
en härd. Huset daterades till romersk järnålder.

Hela området gav ett mycket städat intryck. Ett tiotal 
meter norr om huset avgränsades platsen naturligt av flera 
uppstickande impediment och en märkbar koncentration 
av vardagliga aktiviteter konstaterades istället på husets 
södra sida. Härdar, härdgropar och anonyma gropar låg 
samlade i en långsmal sammanhängande koncentration

mellan impedimenten. Ett fyrtiotal meter söder om huset 
fanns också en mindre fyrsidig stolpkonstruktion, vilken 
sannolikt utgjorde någon form av ekonomibyggnad. In
till detta hus fanns ett stort antal härdar.

Ett större sammanhängande kulturlager låg intill ett 
mindre impediment sydost om huset. Två brunnar under
söktes i närheten av husområdet men det är något osä
kert vilken fas dessa tillhör. En brunn fanns direkt norr 
om huset medan den andra låg i ett sankt parti ett femtio
tal meter åt öster. I närheten av kulturlagret hittades också 
en avfallsgrop fylld med enbart stora mängder djurben. 
Fyndmaterialet var annars litet, varierat och utspritt. Kera-

Fig 12. Tolkningsplan över delar av järnåldersboplatsen vid Järnstad, St Åby socken. Bearbetad av Lars Östlin. Interpretation plan of parts 
of the Iron Age settlement site at Järnstad, Stora Åby Parish. Adaptation: Lars Östlin.
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miken från äldre järnåldern var ytterst sparsam. En kruka 
påträffades överst i den nordliga brunnen men kärlet depo
nerades förmodligen i samband med brunnens igenläg
gande. Enstaka keramikskärvor fanns också i kulturlagret. 
I husets förvaringsgrop hittades en malstenslöpare, denna 
blev sannolikt deponerad när huset övergavs.

Ett hundratal meter öster om huset undersöktes and
ra, samtida, lämningar, bl a en skärvstenshög och spår 
efter järnframställning. Här fanns inga spår efter någon 
permanent bebyggelse. Ytterligare ett stycke västerut fanns 
ett välbevarat stensträngssystem. Här fanns också spåren 
efter ett hus från äldre järnåldern. Sammantaget ges en 
bild av separerade aktiviteter över en mycket stor yta. Det 
är naturligtvis omöjligt att veta om det är samma män
niskor som använt alla områden under samma tid eller 
om det är en geografisk och tidsmässig kontinuitet som 
skapat detta mönster. Mönstret är ändå tydligt, att få 
aktiviteter är rumsligt sammanblandade.

Vid Mjärdevi i Siaka socken strax utanför Linköping 
undersöktes äldre järnålderslämningar inom två närståen
de områden (Larsson M 1993b). Platsen ligger i Öster
götlands mellersta centralområde. Inom den första ytan, 
RAÄ 251, påträffades lämningarna efter två relativt väl- 
bevarade långhus, belägna i öst-västlig riktning med ca 
20 meters mellanrum. Husen är indirekt tidsbestämda till 
förromersk tid med hjälp av fynd och 14C-daterade an
läggningar runt omkring. Spår från omfattande aktivite
ter fanns öster om husen. Dessa låg vid undersöknings
områdets schaktgräns varför eventuella anläggningar väs
ter om husen tyvärr är okända. Aktivitetslämningarna 
grupperar sig i två områden synbart kopplade till de en
skilda husen. Mellan husen finns ett närmast tomt om
råde. Inom området finns också en något senare fas som 
märks i bl a en yngre härd som överlagrar det sydligaste 
huset. Detta medför också en sannolik störning i bilden 
av härdgrupper från den tid då husen var bebodda. Ett 
tiotal meter från husens östra gavlar fanns en ugn och en 
skärvstenshög. Larsson har tolkat dessa som kupolför- 
sedda ugnar, sannolikt för metallhantering (ibid, s 15). 
Intill dessa hittades också sintrad lera från ugnsväggarna. 
Förmodligen tillhör också ett flertal mindre härdar som 
grupperar sig runt om ugnarna till samma verksamhet. 
Ett femtiotal meter öster om husen påträffades två brun

nar och ett större sammanhängande kulturlager. I detta 
lager fanns en mindre mängd keramik och djurben och 
en sammanhängande stenpackning. Larsson ger en tolk
ning av platsen som två hushåll med vardera separerade 
aktivitetsytor med härdar, skärvstenshögar och mer ano
nyma gropar (ibid, s 24). Till boplatsen tycks också höra 
ett gemensamt område med brunnar och ett större kul
turlager.

500 m söder om detta boplatsområde undersöktes också 
ett husområde från ungefär samma tid. I schaktets norra 
kant undersöktes ett relativt välbevarat långhus beläget i 
öst-västlig riktning samt troligen också ett mindre uthus. 
Sydöst om långhuset fanns en väl samlad grupp härdar, 
bestående av ca 10 anläggningar. Ytterligare härdar och en 
kokgrop var placerade 10-15 meter öster om dessa, intill 
ett kulturlager. Här låg också det lilla uthuset (ibid, s 32). 
Med förutsättningen att härdarna är samtida med huset 
har dess ingång sannolikt varit placerad mot norr och akti
viteterna utförts på den motsatta sidan. Samtliga kolprover 
är tagna från härdar och dessa visar en samlad datering 
varför en samtidighet för härdarna är trolig.

Vid Stängebro strax intill Stångån i Linköping, inom 
samma centralområde som Mjärdevi, undersöktes ett 
större sammanhängande fornlämningsområde i flera olika 
etapper. Platsen visade på kontinuitet från stenålder till 
vikingatid. Från äldre järnålder framträdde två separata 
verksamhetsytor. Det sydligaste området med ett stort 
sammanhängande kulturlager, ca 1200 m2, som avsattes 
under sen förromersk tid. Under kulturlagren fanns ett 
treskeppigt hus (hus II), orienterat i västsydvästlig-ost- 
sydostlig riktning. Typologiskt daterades huset till för
romersk tid. Vad som i övrigt tillhör denna fas är svår
bedömt eftersom hela detta huskomplex överlagrades av 
lämningar från ett intensivt senare skede.

I lagrets övre skikt undersöktes två (sannolikt) sam
tida, hus från tidig romersk järnålder. Ett av dessa hus 
har tolkats som en konstruktion över en ugn (Helander 
& Zetterlund 1995b, s 43 och 48). Hus I var ett långhus 
med en härd och källargrop placerad centralt i huset (ibid, 
s 34). Denna konstruktion var orienterad i nordväst-syd
ostlig riktning. Genom en fosfatkartering kunde en syd
lig boskaps- och en nordlig bostadsdel skönjas. Sannolikt 
representerar den centrala härden ett köksutrymme. Typo-
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logiskt och genom ,4C-dateringar från omkringliggande 
anläggningar dateras huset till romersk järnålder (ibid, 
s 42 f). Utanför hela den östra väggen på detta hus fanns 
ett langsgående stråk med drygt 20 härdar som samtliga 
sannolikt är samtida med den yngre fasen. Här fanns också 
mindre ansamlingar med skärvsten och enstaka gropar. 
Alla lämningar var anlagda på och i kulturlagret. Utanför 
lagret kunde ingen el
ler åtminstone endast 
en mycket begränsad 
aktivitet dokumente
ras.

Ca 150 meter norr 
om detta område un
dersöktes en tidsmäs
sigt samstämmig yta.
Här påträffades dock 
inga som helst indika
tioner på bebyggelse.
Lämningarna pekade 
istället på specialise
rade aktiviteter, såsom 
järnhantering (Hed
vall 1996). De tre ug
narna ,4C-daterades 
till perioden mellan ca 
180 BC - 530 AD.
Sammantaget antyder 
dateringarna på sam
röre främst med den 
mest intensiva fasen 
av boplatsområdet i 
söder. En ansamling 
härdar fanns också här, strax intill en lokal med tre skål
gropar inknackade i fast berg. Härdarna har i stort samma 
datering som ugnarna (Hedvall 1996, s 30). Inga hus
lämningar fanns i detta område.

Det femte exemplet hämtas från en undersökning vid 
Högby gamla bytomt i Borgs socken utanför Norrköping 
och alltså i det östligaste centralområdet i landskapet. Två 
hus fördes till romersk järnålder utifrån typologiska kri
terier samt med hjälp av intilliggande daterade anlägg
ningar. Bägge konstruktionerna hade fem bockpar och

var orienterade med längdriktningen åt nordväst-sydost. 
Endast hus II hade en tendens till spår efter ingång, vil
ken varit belägen åt nordost. I detta hus fanns en härd i 
den sydöstra delen, vilken sannolikt har utgjort bostads
del (Lindeblad 1995, s 15ff).

Förutom husen var området runt dessa förvånansvärt 
tomt på aktiviteter. Ett större sammanhängande kultur

lager med enstaka 
mindre föremål fanns 
öster om husen, med 
enstaka härdar pla
cerade i detta lager. 
Endast ett fåtal av 
dessa kunde med sä
kerhet föras till äldre 
järnåldern. Söder om 
hus II fanns ytterli
gare tre härdar varav 
två daterades till om
kring 200 - 400 e Kr 
(ibid).

Övriga härdar var 
spridda över hela om
rådet och bör kop
plas samman med ak
tiviteter som utgick 
från det område med 
lämningar från yngre 
järnålder som påträf
fades ca 100 meter 
därifrån. Av särskilt 
intresse på Högby- 
boplatsen är att före

mål med speciell innebörd nedlagts i husens stolphål. Vid 
undersökningarna i kulturlagret påträffades endast ett 
mindre antal järnfragment, bränd lera och små keramik
skärvor. I de olika stolphålen från hus I påträffades i två 
fall keramikskärvor, en malstenslöpare, slagg samt även 
delar från ett blästermunstycke.

Den sista boplatsen som presenteras här undersöktes 
1992 intill Borgs säteri, också i Borgs socken utanför Norr
köping. Något väster om en boplatsyta med omfattande 
lämningar från yngre järnålder och medeltid undersöktes

Glasrutan Norrköping
Motala

Högby
Linköping<? yv/Vadstena / 

' )Æ^Mjölby,
■"" Kv Paragrafei

Ödeshögl

Järnstai

Fig 13. Översiktskarta över Östergötland som visar de i texten beskrivna platserna. 
Bearbetad av Lars Östlin. Survey map of Östergötland showing the places described 
in the text. Adaptation: Lars Östlin.
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lämningar med flera hus från romersk järnålder (Ulfhielm 
1997, s 25 ff). Platsen ligger endast 1,5 km från det ovan 
beskrivna Högby. Två långhus i nordöst-sydvästlig längd
riktning låg på en svag moränkulle. I väster fanns också 
rester efter ytterligare en mindre byggnad, sannolikt en 
ekonomibyggnad. Hus 1 som överlagrade en äldre bygg
nad var bäst bevarat och därför koncentreras beskriv
ningen till detta. Fem takbärande bockpar konstaterades 
men däremot fanns inga spår efter ingången. En härd fanns 
i husets norra del. I denna del påträffades också flera fynd 
i stolphålen, bl a keramik, slagg och bränd flinta. Sanno
likt avspeglar fynden och härden en rumslig uppdelning i 
en nordlig bostadsdel och en sydlig fädel.

Området runt husen är relativt tomt på aktivitetsläm- 
ningar. Fyra härdar och en kokgrop väster om huset har 
tolkats som tillhörande husets gårdskonstruktion (ibid, 
s 29 - författarens kursiv). Dessa anläggningar ligger re
lativt samlade inom ett tiotal meter tillsammans med ett 
mindre antal små anonyma gropar och enstaka stolphål. 
Flera glest liggande stolphål tolkades som rester efter en 
hägnad vilken omgärdat husets västliga sida. Inga rester 
efter kulturlager fanns och inte heller några brunnar. Ös
ter om huset påträffades endast sporadiska spår efter akti
viteter men möjligen kunde en mindre hägnad längs med 
huset skönjas. Sammantaget syns en markant skillnad i 
aktiviteternas intensitet på husens olika sidor.

Sammanfattning av boplatserna
Naturligtvis kan olika bevarandegrad och påverkan av 
tidigare och senare tiders lämningar skapa mönster. Ett 
genomgående drag är ändå den tydliga grupperingen i 
olika aktivitetsområden; olika sysslor utfördes på sina be
stämda platser. Sammanblandning av härdar på och i kul
turlagren visar senare tiders återkommande till platsen.

Härdarna är vanligtvis de tydligaste anläggningarna 
på samtliga platser och utgör även de vanligast daterade 
lämningarna. Grupper av härdar och kok-/härdgropar är 
oftast lätta att urskilja och dessa har vanligtvis daterats 
som samtida med husens användningstid. Ofta har dessa 
anläggningar tillsammans med typologiska grunder också 
daterat själva huset, speciellt som härdar ofta saknas inom 
huslämningarna. Mer ensamliggande härdar tillhör vanli

gen en yngre fas på platsen. Härd- och kokgropsområdena 
inom husens närområde utgör sannolikt de matlagnings- 
platser som användes vid de dagliga bestyren.

Ett permanent boende som också inbegriper djurhåll
ning inomhus producerar naturligtvis en hel del avfall. 
Avfallet - kulturlagren - finns på de beskrivna boplatserna 
oftast i närhet av husen. Ibland som t ex vid Mjärdevi har 
det dock kastats ett stycke därifrån, i en till synes utvald 
svacka. Lagrens omfattning är vanligtvis svåra att upp
skatta eftersom senare tids plöjning och annan markan
vändning rört om och skadat dem. Sannolikt har avfall 
också förts ut på odlingsytorna som gödsel. Synen på avfall 
och hanteringen av olika restprodukter är också en kul
turell konstruktion som har skiftat mellan olika tider. Inte 
minst är detta tydligt i skillnaden mellan yngre bronsål
der, då man haft en till synes strikt hantering av ”skräp” 
som deponerades i gropar och skärvstenshögar, och för
romersk och romersk järnålder då avfallet oftare lagts 
ovan jord i horisontellt sammanhängande lager (Stålbom 
1998). Det stora gropsystemet i Hulje och i viss mån kul
turlagret i Mjärdevi liknar på så sätt mer ett bronsålders- 
sätt att hantera avfall. I dessa fall finns uppenbart länkar 
till ett mer komplext synsätt på avfallet än ett rent funk
tionellt sätt att bli av med restprodukter.

De brunnar som påträffats var placerade i olika rikt
ning och avstånd från husen, vilket sannolikt har en natur
lig förklaring i varierande vattenförekomst och valet för 
husets placering utifrån andra kriterier. Avsaknaden av brun
nar kan förmodligen förklaras med de relativt begränsade 
ytor som undersökningarna berörde. Vid brunnarna i Hulje 
och Mjärdevi kan sannolikt också rituell verksamhet iakt
tas i form av stenpackningar, härdsystem mm. I Mjärdevi 
fanns också några gravliknande konstruktioner endast ett 
fåtal meter från brunnarna (Larsson M 1993, s 16f).

En tendens som också märks är att områden ett stycke 
från husen är de mest frekventa aktivitetsytorna, vilket 
möjligen är en del av förklaringen till ödsligheten runt hu
sen vid Högby. Vid undersökningarna av de sinsemellan 
mycket olika boplatserna vid Stångebro respektive Järn
stad hittades aktivitetsområden av ett slag som inte direkt 
kopplas samman med själva boendet och de dagliga syss
lorna. Ett liknande område som dessa två undersöktes vid 
Hulje knappt 500 meter från boplatsen. Här fanns bl a järn-
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framställningsugnar, stora källarliknande gropar och även 
ett mindre grophus (Carlsson m fl 1997, s 69). I vilken 
omfattning denna verksamhet organiserades från Hulje- 
boplatsen är dock osäkert. Strax intill detta aktivitetsområde 
fanns sannolikt ytterligare en större boplats. Järnfram
ställning i form av reducering av oxider till smidbart järn 
verkar alltså ha företagits på särskilda platser, en bit bort 
från husområdena. Däremot finns både smide (Borgs säteri 
och Stångebro) och stopning (Mjärdevi) belagt i direkt när
het till husen. Även i Högby fanns antydan till metallhan
tering i form av slagg och blästermunstycken i stolphål.

Boplatserna från äldre järnålder förefaller ofta vara 
påfallande fyndtomma jämfört med exempelvis yngre 
bronsålderns boplatser. Fyndens lokalisering på äldre järn
ålderns boplatser går ofta att koppla till kulturlagren el
ler till någon form av anläggningar. I gropsystemet på 
Huljeboplatsen fanns relativt mycket keramikskärvor, 
varav ett flertal kom från samma kärl. Dessa skärvor kan 
ändå inte spegla hela det inventarium som måste ha fun
nits. I gropsystemet låg som tidigare nämnt också flera 
föremål som snarast är att betrakta som offergåvor. Syss
lorna vid till synes enkla gropar utfördes sannolikt med 
skiftande innebörd eller ingick i ett mer komplext hand
lingsmönster än vad begreppet avfallshantering antyder, 
utgående från en modern syn på samma syssla. Som an
tyds här är fyndens fördelning på boplatsen inte slump
mässig utan de fynd som lades ned i gropar och i härd
gropar skall sannolikt ses som uttryck för medvetna hand
lingar, där föremålen haft en speciell innebörd länkad till 
handlingen. Denna idé har bl a framförts av Ulf Stålbom 
(1997) som applicerat den på det stora keramikmaterial 
från bronsålder som framkom på boplatsen vid Pryssgår- 
den i Östra Eneby socken. Stolphålsfynden av keramik 
från Hulje, Högby och Borgs säteri är med största sanno
likhet inget undanstädat material utan bör istället betrak
tas som uttryck för en offerhandling (jfr Carlsson m fl 
1997, Lindeblad 1995 och Ulfhielm 1997).

Avslutande diskussion - om tingens sammanhang
Utifrån de sex genomgångna platserna kan man samman
fattningsvis säga att deras planering och organisering av 
rummet till det yttre förefaller olika. Någon initial fysisk

områdesplan för organisationen av en boplats går inte att 
utläsa ur de sex jämförelseobjekten. Trots variationerna 
framträder ändå återkommande drag som kan vara utgångs
punkt för en teoretisk diskussion. Var och hur aktiviteterna 
utfördes - disponeringen av rummet - är beroende på i vil
ket sammanhang de utfördes och har relation till vem som 
utförde sysslan, i vilket syfte den utfördes etc. En härd är 
sålunda inte endast ett fysiskt objekt utan också länkad till 
den aktivitet, t ex matberedning, som i sin tur är länkad till 
vem eller vilka som lagade maten, exempelvis en viss ål
dersgrupp av kvinnor. Den enskilda härden är alltså en sym
bol för samtliga dessa kvinnor. Objektet är på så sätt kopp
lat till en kedja av flera identiteter.

Genom att studera och jämföra föremål, men också 
andra lämningar, t ex hus, märks hur vissa objekt liknar 
varandra även över stora geografiska områden. Detta är 
tydligt i neolitiska flintyxor, bronsålderns svärd, yxor, ri
tuell keramik och järnålderns fibulor och smycken m m. 
Dessa föremål är med största sannolikhet att betrakta som 
offentligt identitetsuppvisande föremål. Vanligen kallas 
sådana objekt något förenklat för prestigeföremål. Dessa 
objekt färdas, antingen fysiskt eller som idékonstruktion, 
över stora områden med liknande meningsbärande inne
börd. Variationerna är däremot betydligt mer tydligt märk
bara på vardagliga föremål, t ex vardagskeramik, knivar 
etc. Objekten avspeglar fysiska uttryck av samhörighet 
mellan människor (åldersgrupper, status, kön etc), dels 
inom den egna gruppen dels utåt mot andra grupper. 
Husens yttre utformning och inre konstruktioner ingår 
sannolikt även i denna kategori (Carlsson 1995). Detta 
är sannolikt en avgörande faktor bakom varför husen lik
nar varandra mera över geografiska områden jämfört med 
fysiska uttryck för andra mera vardagliga aktiviteter.

Den genomgripande förändring med ställning av djur 
som skedde under bronsålder medförde säkert en omorga
nisation även för människors sätt att förhålla sig till olika 
aktiviteter inne i huset. Flera fosfatkarteringar visar en se
parat stalldel och boningsdel och hur huskonstruktionen, 
med skiftande avstånd mellan de bärande bockparen, an
passats efter de olika delarna. Trots att husens orientering 
varierar mellan öst-västligt till nord-sydlig låg boningsdelen 
vanligtvis i samma riktning i förhållande till ingången. Re
dan genom att utifrån betrakta ett hus kunde människorna
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säkert mentalt orientera sig inne i konstruktionen. Huset 
tillhörde den kollektivt offentliga järnålderskulturen som 
både skapade och återskapade de gemensamma kulturella 
koderna. Huset var en del av världsbilden och innehöll ko
der som kommunicerade förbi dess fysiska existens.

Det är också av intresse att se hur huset riktar sig, dvs åt 
vilket håll som ingången fanns. En idé som framförts vid 
tolkningar av bl a medeltida stadstomter är uppdelningen 
av en offentlig och en privat sfär. Det offentliga, det synlig- 
gjorda, var husets framsida - ett området som vändes mot 
passerande människor och där människorna möttes (Ros
lund 1995). Med detta synsätt är området runt husets in
gång det mest offentliga och det som visas upp medan bak
sidan däremot uppfattas som mera privat. På baksidan av 
dagens hus finns bl a trädgårdsodling, skräp och kompos
ter som göms undan för allmänna ögon. Att reservations
löst förflytta dagens synsätt på järnålderns uppfattning om 
privata och offentliga områden låter sig dock sannolikt inte 
göras. För dagens betraktare vore det mest funktionellt att 
lägga ingången mot söder för att dra nytta av dagsljuset. 
Detta är inte fallet med något av de i texten ovan beskrivna 
husen. Det skall dock påpekas att ingången ofta är osäkert 
tolkad och har antagits hypotetiskt, med utgångspunkt från 
husets inre organisation, t ex från fädelens och härdens pla
cering. Husens offentliga del (framsidan) riktar sig sanno
likt mot en för oss osynlig och hypotetisk riktning. Ingången 
lades exempelvis mot andra intilliggande hus eller kanske 
mot en väg. En ren funktionellt förklaring för att skydda 
ingången mot ihållande kall vind motsägs genom att in
gången i de öst-västligt orienterade husen vanligen ligger 
mot norr.

Ett antagande som presenterades inledningsvis i arti
keln var att aktiviteterna organiserades runt huset med 
detta som centralt nav. I samtliga jämförda fall var akti
viteterna mest intensiva på motsatt sida om husens in
gång. I förhållande till ingångens placering verkar det 
sålunda ha funnits en uppdelning av området runt huset i 
två skilda ytor, dels ”där man gick in” dels ”där man ut
förde vardagssysslor”. Detta visar att det fanns en medve
ten uppfattning om olika sidor och aktiviteter som tillhör
de dessa olika sfärer. Av detta kan antas att det framför 
ingången fanns en offentlig sfär och att det privata fanns 
dels inom husets väggar och dels bakom huset.

Även om inte någon strikt organisation i förhållande 
till olika väderstreck eller liknande kan ses utifrån från 
huset, förutom den föreslagna mer offentliga framsidan 
respektive privata baksidan, så är aktiviteterna med all 
tydlighet placerade inom skilda områden. Kulturlagrens 
själva existens och horisontella sammanhållning styrker 
också idén om att man rumsligt skilt på olika sysslor. De 
platser som vid arkeologiska undersökningar uppfattas 
som tomma på spår efter verksamheter kan avspegla en 
medveten separering av olika verksamheter. Lämnar man 
ett alltför snävt geografiskt boplatsbegrepp och ser huset 
som en förvisso viktig men ändå delkomponent i det Bur
strömska gårdsbegreppet, vilket inledningsvis föresprå
kades, avsätter gården materiella spår inom ett betydligt 
större ”gårdsterritorium”. Detta är särskilt tydligt för 
äldre järnåldern, sett i ett vidare geografiskt perspektiv. 
En tolkning av detta förhållande är att denna tids män
niskor verkar ha tagit stora landområden i anspråk. En 
annan aspekt på det stora antalet lämningar är att män
niskorna medvetet manifesterade sin närvaro genom fy
siska spår efter sina aktiviteter i landskapet. I detta ”men
tala landskap” har omfattande fysiska spår avsatts. Natur
geografiska förutsättningar i form av exempelvis vatten
ådror inom lämplig närhet till husen påverkade place
ringen av brunnarna. Andra sysslor som på något sätt, 
funktionellt eller rituellt, hade samband med vatten för
lädes inom samma område. Landskapets gestaltning ra
made på så sätt in gårdsterritoriet men dess mening ska
pades av människorna själva.

Summary

Spatial disposition and organization of 
Early Iron Age settlement sites in Östergötland
Early Iron Age remains are a common phenomenon in 
archaeological excavations, which means that we have 
an unusually large empirical foundation for this period. 
The probable reason for this is the large areas that were 
claimed in the Early Iron Age. Moreover, people’s activities 
appear to have been organized according to a pattern, a 
deliberate way of disposing the landscape. This article 
concentrates on Early Iron Age settlement sites, with the
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focus on Östergötland. On the basis of the density of 
archaeological remains, the province can be divided into 
three central areas: the coastal north-east, the central plain 
around Linköping, and the western plain close to Lake 
Vättern. The text takes its empirical material from six 
major settlement site excavations. The examples have been 
chosen with a view to their geographical distribution in 
the three central areas.

The settlement site (or farm) was part of the larger 
concept of ”farm territory” but was also organized accor
ding to its own structure. The basic assumption is that 
the surroundings are organized according to a pattern - 
an underlying world view - which makes the everyday 
reality comprehensible. This pattern is expressed through 
the actions of individuals in what is called human culture. 
Culture is also expressed through material culture. Art
efacts communicate a coded meaning which can be in
terpreted by the members of a specific cultural group. 
Each thing and activity is a component in an all-embracing 
structured whole.

A pattern shared by all the settlement sites is the 
grouping into different activity areas: different jobs were 
done in their specific places. This was clearest in the dif
ferent areas for hearths and hearth pits. Occupation layers 
are often found close to the houses, which probably reflects 
a view of waste that differs from today’s. Naturally, an 
important part of everyday life was the water supply; 
several wells have been investigated close to the sett
lements. Traces of ironworking (forging) have also been 
found, but this activity was usually assigned to a place

somewhat removed from the central farm. Another 
reflection is the tidy impression that the sites give today; 
very few finds have been discovered at any of the six sites.

If one looks at the house remains, the structured space 
stands out clearly. Activities outside the houses were 
located on the side away from the entrance, while the 
interiors of the houses were organized into a separate 
dwelling section, a central kitchen area, and a separate 
area for livestock. The overall interpretation of the spa
tial disposition is that the house functioned as a hub and 
that other pursuits were organized around the house. In 
all cases the activities were most intensive at the back of 
the house. In relation to the placing of the entrance, there 
thus appears to have been a division of the area around 
the house into two separate parts, one being the entrance 
area, the other being the place where everyday chores 
were performed. This shows that there was a conscious 
perception of different sides and activities belonging to 
these different spheres. From this it is assumed that there 
was a public sphere in front of the entrance and that the 
private sphere was inside the walls and behind the house.

People manifested their presence by leaving physical 
traces of their activities within a farm territory: in the 
mental landscape. Geographical factors influenced the 
placing of things such as wells. Other activities which had 
some connection - whether functional or ritual - with 
water were assigned to the same area. The shaping of the 
landscape framed the farm territory, but its meaning was 
created by the people in the way they made their everyday 
reality comprehensible.
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Fig 14. Översikt över Huljegravfältet från söder. Foto Tom Carlsson. View of the Hulje cemetery from the south. Photo: Tom Carlsson.
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Barngravfältet i Hulje
Anna Molin

Inledning
Att finna det förhistoriska barnet i det arkeologiska ma
terialet är svårt, ibland näst intill omöjligt. Det vi har att 
gå efter är framför allt två företeelser; gravar och föremåls- 
fynd. Båda kategorierna är svårgripbara. Föremålsfynden 
ger i många fall olika tolkningsmöjligheter medan barn
gravar ofta inte påträffas på gravfälten i det antal som 
motsvarar en rimlig mortalitet bland samhällets minsta. 
På vissa gravfält saknas den yngsta åldersgruppen helt. 
Omständigheterna kring detta har debatterats på senare 
tid och diskussionen om barnets roll i det förhistoriska 
samhället är högaktuell.

Gravfältet vid Hulje, RAÄ 234 - 236 i Mjölby socken, 
visade sig vid undersökningen bestå av i huvudsak barn
gravar. Då det generellt finns färre barngravar än förvän
tat i det förhistoriska materialet från Östergötland upp
kom tanken att vi här hade ett speciellt barngravfält. Var
för begravde man barnen för sig och hur speglar det bar
nens roll i samhället? Syftet med artikeln är att utifrån 
olika gravfält, med tyngdpunkt på Huljegravfältet, samt 
andra företeelser, försöka påvisa att barnet redan på ett 
tidigt stadium räknades som en egen individ samt att se 
på dess relation till vuxenvärlden.

Huljegravfältet daterades till perioden slutet av yngre 
bronsålder fram till förromersk järnålder. Gravarna låg 
placerade omkring ett impediment, vilket bestod av ett 
par berghällar som separerades av en smal klyfta. På den 
ena hällen fanns en mindre skålgropslokal om elva skål
gropar (RAÄ 234).

Mellan de båda berghällarna låg de äldsta gravarna, 
tre stensättningar, varav en ,4C-daterades till 721 - 452 BC. 
I den ena graven, som i princip var totalt förstörd av sen
tida odlingsverksamhet, identifierades ett skallfragment 
av en vuxen individ (18 - 89 år) (Sigvallius 1996). De öv

riga gravarna var flatmarksgravar och låg placerade runt
omkring impedimentet. De l4C-daterades till mellan 322 - 
69 BC. Gravarna innehöll mycket få ben men de ben som 
var osteologiskt bestämbara visade sig härstamma från 
mycket unga individer. De små benen i de andra gravarna 
samt fyndkontexten i övrigt, antyder att även dessa var 
barngravar (ibid).

Området runt gravfältet totalutgrävdes inte men det 
befintliga materialet väcker ett par intressanta frågeställ
ningar och tolkningsalternativ:
• Det ena alternativet antyder att de yngsta barnen fått 

vila på en särskild del av gravfältet, medan ungdo
marna och de vuxna kan ha begravts på den ej under
sökta norra sidan av impedimentet.

• Det andra alternativet är att gravfältet först varit i bruk 
under slutet av bronsåldern, då vuxna individer be
gravts i stensättningarna mellan berghällarna och att 
det något senare åter tagits i bruk och använts som ett 
renodlat barngravfält.
Det sistnämnda tolkningsalternativet förefaller i dags

läget som det mest sannolika, främst med tanke på grav
fältets nuvarande utseende. Det är också ur det perspek
tivet som Huljegravfältet kommer att belysas i artikeln.

Kort forskningshistorik
Inte förrän under 1960-talet aktualiserades det förhisto
riska och historiska barnet inom forskningsvärlden. Innan 
dess hade man visserligen bland annat tittat på olika lek
saker men först nu började man intressera sig för barnet 
som individ. Philippe Ariés var först ut med sin “Barndo
mens historia” där han presenterade en mycket mörk syn 
på den tidiga barndomen. Han ansåg att fram till 1200- 
talet var den vuxna individen totalt likgiltig inför barnet.
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Innan dess ansåg man på sin höjd att barn var lustiga 
saker att titta på. Kärlek till barnen existerade inte, möj
ligen fanns där ytliga känslor. Aga och tortyr var en na
turlig del av barnens bistra vardag (Ariés 1973). Efter 
honom blossade debatten upp och forskare som exempel
vis Lloyd deMause presenterade sin version av barnens 
historia, en i sig minst lika mörk företeelse. Barndomen 
var enligt deMause “... en mardröm som vi först nu börjar 
vakna upp ur” (deMause 1974). Stark kritik har under 
senare tid framförts mot denna pessimistiska syn, men 
trots det är det ändå många forskare som fortfarande föl
jer i deMause's och Ariés fotspår. Exempel på en av dessa 
är Anne Banér som bland annat studerat målningar av 
barn, eller snarare bristen på sådana under historiens gång, 
samt en del historiska källor. Av dessa drar hon slutsat
sen att barn i alla tider levt mer eller mindre i misär under 
uppväxten, med stränga kärlekslösa vuxna i sin omgiv
ning vars enda mål var att få barnet att växa upp så fort 
som möjligt så att de kunde börja arbeta för sin försörj
ning (Banér 1994).

Numera finns det ofta en mer nyanserad bild av barn
domen både inom den arkeologiska och historiska forskar
världen. Barnet har i samband med det relativt nyvunna 
intresset för individen blivit ett spännande objekt att titta 
närmare på. Nya sätt att finna barnet i det historiska och 
förhistoriska samhället undersöks:
• Fynd och företeelser omvärderas. Exempel på detta är 

barngravarna runt vissa bronsåldershögar som ofta ti
digare tolkats som mylingar, dvs begravningar i lönn 
för oönskade barn under historisk tid. Numera anser 
en del arkeologer att det kan röra sig om förhistoriska 
barnbegravningar (Sallander 1995, s 24ff). En del mi
niatyrföremål som tidigare varit svårtolkade, exem
pelvis små lerkärl, tror man kan vara tillverkade av 
barn, under övning eller lek (Linderoth 1990, s 16).

• Nya synsätt presenteras. Omsorgen kring barnet speg
las även i gravmaterialet. Ett historiskt exempel på 
detta är var man begravt barnen på medeltida kyrko
gårdar. Ofta fick barnen de bästa platserna, under tak
droppet och ofta i närheten av koret, ibland inuti kyr
kan (Karlsson I 1988, s 16 ff).

• Nya källor belyses. Exempel på detta är mirakelbe
rättelserna som visar glimtar av den vanliga männis

kans vardag under 1400-talet. Folk i olycka bad till 
olika helgon och lovade i regel att vallfärda till dess 
reliker/grav om de blev bönhörda. Underverk som in
träffade nedtecknades av dåtidens kyrkliga ämbetsmän 
för att visa på helgonens och guds kraft. Mirakelbe
rättelserna speglar den vanliga människans liv med 
sorg, glädje och framför allt dess relation till sin om
givning. Detta ger en helt annan bild av den medeltida 
människan än de källor man gått efter under den tidi
gare forskningen (konst, lärda mäns texter osv). Här 
ser man hur omsorgen och kärleken till barnen tog sig 
uttryck under medeltiden. Mirakelberättelserna är i 
regel en totalt förbisedd företeelse vid tidigare studier 
(Österberg 1985; Myrdal & Bäärnhielm 1994).

• Mer etnologiska och antropologiska studier om och 
kring begreppet barn. Inom den antropologiska forsk
ningen tittar man nu även på barnens situation i sam
hället. Exempel på etnologiska studier är Marianne 
Liliequists avhandling “Nybyggarbarn” där tre barns 
uppväxt i Sverige under sent 1800-tal beskrivs ingående 
(Liliequist 1991).
Inom den nordiska arkeologin anses Anne-Sofie Gräs

lund ha varit banbrytande då hon 1973 skrev om barngra
varna i Birka (Gräslund 1973). Efter det har framför allt 
norsk arkeologi varit framstående med många olika arkeo
logiska studier, där framför allt Grete Lillehammer gått i 
spetsen (t ex Lillehammer 1986; 1989). Inom svensk ar
keologi har det under senare år publicerats en hel del int
ressanta artiklar och uppsatser om barnens förhistoria. 
Senaste artikelsamlingen, ”Arkeologi om barn”, gavs ut 1995 
efter ett symposium om barnarkeologi på Östergötlands 
länsmuseum i Linköping i september 1994 (eds Johnsen 
& Welinder 1995). Barnet har numera kommit i fokus 
inom arkeologin på ett sätt som aldrig tidigare upplevts.

Barnen i det förhistoriska samhället
“Vi må tenke barn utfra der vi forventer at de er, men 
også ha øynene åpne for at de kan oppspores på uventede 
steder og der vi minst av alt venter å finne dem. ” 
(Lillehammer 1986, s 18)

Barnen var en stor del av det forntida samhället. Man 
räknar exempelvis med att ca 40% av befolkningen un
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der förromersk järnålder bestod av barn under 15 år (We- 
linder 1995, s 18).

För att kunna tolka och förstå barnets värld måste 
man ha en förförståelse om de vuxnas värld. Det är en
bart genom att ha denna kunskap som man kan spåra 
barnet och dess aktiviteter i den vuxna vardagen (Lille
hammer 1986, s 19 samt 1989, s 90). Under barnets upp
växt och anpassning till det förhistoriska samhället på
verkades och influerades det av olika faktorer, exempel
vis människorna i dess omgivning, den mentala och ma
teriella miljön samt kulturella beståndsdelar som tradi
tioner, erfarenhet, färdighet, värderingar och kunskap 
(Engberg 1993, s 16). Barnet strävade efter att assimile
ras i sin omgivning. Denna assimilering skedde främst 
genom lek och inlärning. Under leken härmades och 
efterliknades de vuxnas sysslor och vardagsgöromål. På 
så sätt inlemmades barnet smidigt i de kulturella och socia
la normerna. De vuxna uppmuntrade leken genom att 
tillverka leksaker till sina barn, främst i form av miniatyrer 
av vardagsföremål. Detta gav de vuxna ett sätt att genom 
leken lära barnen att redan på ett tidigt stadium hantera 
redskap, anpassade till den lilla barnahanden (Lilleham
mer 1989, s 94f; Engberg 1993, s 17 ff). Således tolkas 
ibland påträffade miniatyrkärl av lera som övningsobjekt 
och leksaker för små barn, troligen som en förberedelse 
inför tillverkning av större husgeråd (Linderoth 1989, s 32; 
Lysdahl 1975, s 113 ff). På stenåldersboplatser räknar 
man bland annat med att en del av avfallsmaterialet, exem
pelvis avslag och vissa redskap som små skifferknivar an
passade till ”barnstorlek”, även härrör från läroprocesser 
(Vinsrygg 1979, s 32 f).

Det var dock inte bara praktiska saker som barnen 
roade sig med. Grete Lillehammer har delat in leksakerna 
i fyra olika kategorier (Lillehammer 1989, s 98):

1. Musikaliska föremål
2. Arbetsredskap
3. Spelpjäser
4. Föremål för fysisk träning och sport
De flesta miniatyrer som finns bevarade idag är gjorda 

av någon form av sten eller metall. Frågan är om dessa kan 
räknas som leksaker eller om de har haft en mer rituell funk
tion (Lillehammer 1986, s 17). Man kan anta att de vanli
gaste leksakerna främst tillverkats av ett mer förgängligt

material, exempelvis trä (Bakkevig 1979, s 8 ff). Fynd av 
sådana är bl a påträffade på en tidigmedeltida boplats i 
Gamlebyen, Oslo, där man hittade svärd och miniatyrbåtar 
av trä (Weber 1981, s 82 ff). Att vapen använts till lek (men 
säkerligen också till träning) ser vi från 1200-talet i ett citat 
från den isländska Sturlungasagan (KL nr 17 1982, s 355). 
Häri berättas om de lekar biskop Gudmund Arasson och 
hövding Ögmund Torvardsson roade sig med som små: 

”Och alltid skedde det så, att Gudmund lät göra sig 
en biskopsdräkt och bygga sig kyrka och altare, ty han 
ville vara biskop i leken, medan Ögmund utrustades 
med yxa, sköld och atman krigsutrustning; han skulle 
föreställa soldat. ”
Att barnen alltid lekt kan vi ta för givet. Vi ser det 

bland annat genom olika föremål, skriftliga källor och 
medeltida målningar. 1 de tidigare nämnda mirakelbe
rättelserna framgår det att barn över tio år skadades ge
nom arbete medan barn under tio år skadades genom lek 
(Myrdal & Bäärnhielm 1994, s 71). Lekens syfte och mål 
har säkerligen varierat genom olika tidsperioder. Huvud
syftet med leken kan dock antas varit att anpassa barnet 
till samhällets normer och värderingar samt lära det att 
behärska vardagen. Nutida etnokulturella studier visar 
att i kulturer med förhållandevis enkel specialisering, lo
kal politisk struktur, utan klass och kastsystem och utan 
en institutionaliserad religion, förväntas barnen bidra till 
samhällets ekonomi i högre grad än i kulturer med ett 
mer komplext socio-ekonomiskt system (Lillehammer 
1989, s 93). Vi ser i olika gravmaterial att barnets ansvar 
för vardagssysslor ökade med dess ålder. Ett exempel är 
hur redskapen som följt med begravningen varierar med 
individens ålder. Karin Sallander har tittat närmare på 
barngravar från bronsåldern. Hon konstaterar att ett fler
tal vardagsredskap såsom eldslagningsstenar. vävtvngder. 
metkrokar och pilspetsar saknas i barn- och.ungdoms- 
gravar och tolkar detta som att de yngre inte utförde dessa 
sysslor. Vidare finner hon att de redskap som finns i barn- 
och ungdomsgravar, såsom syl/pryl, skära och kniv, före
kommer från det att barnet är 1 - 7 år samt ökar i antal 
med stigande ålder (Sallander 1995, s 28ff).

En annan sak som särskiljer barnen från de vuxna indi
viderna är dräktdetaljerna. Riktigt små barn har ofta inte 
fått med sig dräkttillbehör som gravgåvor, även om detta
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varierar något under olika tidsperioder och på olika grav
lokaler. Det finns också en tendens till att även dräktföre
målens förekomst i gravarna ökar med barnets stigande 
ålder, på samma sätt som antalet redskap ökar. Detta kan 
tolkas olika. Barnet hade kanske inte uppnått den status 
som krävdes för att få bära den vuxna dräkten eller så 
ändrades barnets utstyrsel med dess ålder, av praktiska 
eller rituella skäl (Lillehammer 1986, s 15; Sallander 1995, 
s 36 ff; Björkhager 1995, s 54 f; Lundin & Skoglund 1993, 
s 65).

När ansågs då barnet stiga in i vuxenvärlden under 
förhistorisk tid? Vissa forskare menar att ju längre till
baka i tiden desto kortare barndom har barnet fått samt 
att barnet först på senare tid varit värda de vuxnas int
resse (Ariés 1973; Banér 1994; deMause 1974). Andra 
anser att barndomens längd varierat mellan olika tider 
men att den alltid existerat (se bl a Hagberg 1949, s 36; 
Lillehammer 1986). Den individuella åldersindelningen 
kan bero på en mängd faktorer och skiljer sig mellan olika 
kulturer. Den vanligaste gränsen mellan barndonToch 
vuxenliv brukar sättas vid puberteten som ofta infaller 
pågot tidigare för flickor. Även andra faktorer kan ha 
haft betydelse och åldersindelningen har säkerligen varie
rat mellan olika tider och samhällen. I gravmaterialet från 
brons- och järnålder finner vi att medan ungdomarnas 
gravskick påminner om barnens under bronsåldern så 
följer det de vuxnas gravskick under förromersk järnålder, 
vilket indikerar att ungdomarna räknats som mer vuxna 
under den sistnämnda perioden (Lundin & Skoglund 1993, 
s 64). Detta, samt de ovan beskrivna fynden av leksaker 
och miniatyrföremål, stöder teorin om att barndomen 
existerat även under förhistorien och att dess längd va
rierat mellan olika tidsperioder. Föremålen och grav
gåvorna visar även att de vuxna redan då tagit hand om 
och månat om sina små.

Eft problem inom den arkeologiska forskningen är att 
det ofta saknas ett rimligt antal barngravar på gravfälten. 
Det är främst de yngsta individerna som inte påträffats i 
det antal som en trolig hög spädbarnsdödlighet talar för. 

I Ofta saknas spädbarnsgravar helt trots att man ofta räk- 
i nar med en mortalitet på mellan 30 - 60% under det förs- 
;ta kritiska levnadsåret (Welinder 1995, s 15; Myrvold 
( 1979, s 30). Orsakerna kring detta kan vara flera:

• Gravfältet är inte totalutgrävt och barngravarna lig
ger i utkanten på området.

• Ej fullständig osteologisk analys. Alla benen har inte 
analyserats.

• Benen hos yngre individer är mer sköra och förstörs 
lättare, både under kremering och av ogynnsamma 
jordförhållanden (Lillehammer 1986, s 12; Linderoth 
1990, s 15). En undersökning gjord av den norske an
tropologen Per Hoick visar dock att så ej behöver vara 
fallet. Under en studie av moderna kremationer var i 
stället barnben bättre bevarade än de vuxnas, dess
utom tog det längre tid att förbränna en barnkropp än 
en vuxen (Hedelin 1997, s 82).

• Vid dubbel begravningar där barnet begravts med en 
vuxen individ och/eller djurben kan det vara omöjligt 
att identifiera barnets ben (Sigvallius 1991, s 5). Även 
detta påstående kan diskuteras. Barnben, i synnerhet 
skallfragment, skiljer sig markant från den vuxna indi
videns ben. Det borde därmed vara relativt lätt att se 
dessa fragment i en dubbelbegravning. Betydligt svå
rare att bestämma om det är en dubbelbegravning blir 
det däremot om individerna ligger nära varandra i ål
der (Hedelin 1997, s 82).

• Barngravarna ligger högre upp än de övriga gravarna 
och har förstörts av sentida odlingsverksamhet, ero
sion eller bebyggelse (Lundin & Skoglund 1993, s 6 
och 1995, s 63).

• En del av barnen har begravts obrända och förmnltnat 
fullständigt, varför de inte påträffas. Öm barnen där
med begravts och grävts ner på samma gravfält som 
de vuxna borde detta förfarande rimligen ge ett stort 
antal svårtolkade gropar på ”barnfattiga” gravfält, 
samt på lokaler med goda bevaringsförhållanden en 
betydande mängd barnskelett.
Andra faktorer och problemställningar som också kan 
påverka materialet är följande:

• Förekomsten av barngrav fält,-'Turner om att det fun
nits speciella barngravfält finns hos många forskare. 
Andra ställer sig mer tveksamma inför företeelsen, ofta 
med motiveringen att de ännu ej påträffats i den grad 
som vore rimligt. Detta stämmer såtillvida att vi har 
ännu inte hittat några helt renodlade barngravfält. Vad 
det beror på varierar säkerligen men en del av de ovan
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nämnda faktorerna kan vara några av orsakerna till 
detta. Trots det finns dokumenterade gravfält där den 
större delen av de begravda individerna är barn. Exem
pel på detta är det senvikingatida gravfältet i Fjälkinge 
socken i Skåne samt ett gravfält från romersk järnålder 
i Bjärby i Kastlösa socken på Gotland. Båda gravfälten 
rnnehoITen stor del barngravar men ingendera är total- 
undersökt. Kanske är det så att barnen begravts på en 
särskild del av gravfältet (Helgesson 1992; Schulze m fl 
1984). En annan företeelse värd att titta närmare på är 
bronsåldersrösena. I vissa undersökta rösen har man

barn. Äv dessa kan exempelvis nämnas röset vid St Vi- 
kers i Lärbo socken på Gotland med ett 20-tal spädbarns- 
gravar samt två mindre rösen vid Suderbys i Västerhejde 
socken, även det på Gotland, med sammanlagt ett 30- 
taTspädbarnsgravar. Det finns ytterligare exempel. Fö
rekomsten av spädbarn i dessa hronsaldersrosen har fått 
ett flertal olika tolkningsförklaringar, allt från barnoffer 
till oönskade, dödade barn (Lindquist 1981, s 7). Ett 
mer troligt tolkningsalternativ är dock att det rör sig om 
förhistoriska barnbegravningar. Likheten med Hulje- 
materialet som kommer att behandlas närmare nedan 
är slående. De små barnen ligger begravda på en viktig 
plats, intill sina förfäder.

(V • Var_manJ2£gxaut^ma-bam-vaider-ar-lokalL^zg, kommer 
framöver i artikeln att redogöra för samt jämföra delar 
av Östergötlands gravskick under förromersk och ro
mersk järnålder med delar av Västsveriges gravskick. 
Även under samma tidsperiod och med ett likartat sätt 
att begrava sina döda finns det ändå lokala seder och 
variationer. Detta märks tydligt när det rör sig om barn
begravningar.

• Barnmortaliteten varierade mellan olika tidsperioder. 
Faktorer som kan ha orsakat en hög spädbarnsdödlighet 
är dålig hygien, sjukdomar, olyckor, kort amningsperiod, 
brist på omsorg och att barnet var oönskat (Lillehammer 
1989, s 100). 1 ett jordbrukarsamhälle där varje individ 
behövdes till mångfalden av de dagliga sysslorna är det 
inte troligt att man hade ”råd” att ignorera eller döda 
nyfödda barn (Lindquist 1981, s 8). Med tanke på den 
ändå så höga barnadödligheten månade man med all 
säkerhet om de som överlevde sjukdomar och olyckor.

En studie av skelettmaterial av små barn från jägar- 
och bondestenåldern, bland annat från Bøgebakken i Dan
mark, visar att tandmaterialet inte påvisar några defek
ter på barn upp till två år. Detta tolkas som att barnen 
ammats minst fram till dess (Lillehammer 1986, s 11). 
Barnets medfödda immunförsvar börjar avta efter ca fyra 
månaders ålder och avbruten amning leder till ökade ris
ker för barnet att bli sjukt och dö i förtid. Under tidigt 
1800-tal oroades exempelvis svenska läkare över den på 
vissa platser höga barndödligheten. Högst låg den i Väster
norrland och Mälardalen. De såg sambandet mellan kort 
amningsperiod och hög spädbarnsdödlighet och inledde 
kampanjer för längre amning och rengöring av dihorn, 
vilket gav önskat resultat (Iregren 1988, s 24). Amnings
tiden har under historisk tid varierat mellan olika platser. 
Detta indikerar att det med all sannolikhet även varierat 
lokalt under förhistorien och att längre amningsperioder 
dragit ner spädbarnsmortaliteten i några områden. Att 
långvarig amning är det bästa skyddet mot sjukdomar 
och näringsbrist är vi i dag mycket medvetna om. Am
ning är hygienisk och modersmjölken innehåller den i 
särklass bästa näringen. Om barnen på vissa platser un
der förhistorien ammades under en längre tid borde det 
ha dragit ner barnmortaliteten rejält. Att därmed säga 
att barnadödligheten konstant varit hög under förhisto
risk tid är därför vanskligt. Ett fåtal funna spädbarns- 
gravar kan spegla den reella mortaliteten.

Barngravarna under förromersk järnålder skiljer sig 
egentligen inte mycket från de vuxnas gravar. Barnen har 
på samma sätt som de äldre kremerats, varvid benen har 
krossats. Därefter har ett fåtal ben valts ut, ofta skall
fragment, och begravts enligt sed med eller utan ben
behållare. De riktigt små barnen har till skillnad mot de 
äldre ofta inte fått med sig några gravgåvor i form av 
exempelvis redskap eller dräktdetaljer. Detta kan som ti
digare nämnts tolkas olika. Vad man också kan se som 
en tendens är att ju yngre barnet är desto vanligare är det 
att det begravts i en keramikurna. Urnan var ofta något 
mindre än de vuxnas urnor och av fint gods. Kanske var 
urnan en kompensation för de få gravgåvorna (Lundin 
& Skoglund 1993, s 64).

Ingenting i gravmaterialet tyder på att barnen inte an
sågs värda en begravning. Även om de minsta på vissa

påträffat en stor mängd sekundärbegravningar av späd
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lokaler legat separerade från de vuxnas gravar, ser man 
ändå tydligt att man månade om de små i form av ett 
likartat begravningssätt med fin keramik som gravgods.

Seden att välja ut och begrava skallfragment kan tol
kas så att man ansåg att huvudet var speciellt viktigt och 
innehöll själen. Liknande föreställningar fanns hos både 
de kontinentala germanska stammarna samt kelterna (Ka- 
liff 1992b, s 128 m där anf litt).

I nutida religioner som praktiserar likbränning anser 
man ofta att elden frigör själen och i samband med detta 
återföds själen i en ny kropp. Att en liknande tanke varit 
rådande även under delar av förhistorien får anses vara 
troligt. Möjligen kopplade man även elden och dess kraft 
till en form av soldyrkan (Kaliff 1992b, s 128 ff). Eldens 
betydelse under förhistorien ser vi även i de stora härd
komplex som ibland ligger intill boplatser och gravfält. 
Skålgropar har ofta tolkats som solsymboler och ibland 
även som avbilder av komplexa härdsystem (Görman 
1990, s 331; Thörn 1993, s 43). Att bränna kroppen un
der förhistorien måste varit en viktig handling, betydelse
full även då man begravde de minsta.

Det faktum att barnen under förhistorien ibland be
gravts på en annan plats än de övriga individerna har i 
några fall tolkats som att de små barnen inte hunnit få ett 
namn och i och med det inte en själ. Till stöd för detta 
resonemang har man använt antropologiskt material där 
man ser att en del naturfolk inte ger barnet ett namn innan 
det överlevt det första året. Innan barnet fått ett namn 
anses det inte ha en själ och har därmed inte tillgång till 
gravfältet (Björkhager 1995, s 52f). Om man med lik
bränningen under förhistorien menade att själen frigjor
des innebär det att även spädbarn ansågs ha en själ. Det 
måste alltså varit av andra anledningar som man på en 
del platser begravde spädbarnen för sig. Betydelsen av ett 
namn kan spela en viss roll men även status och andra 
faktorer har sannolikt påverkat urvalet.

Att direkt applicera ett etnografiskt material på ett 
förhistoriskt sådant är vanskligt. Visserligen kan det ge 
idéer och impulser men man får vara försiktig med att se 
det som en direkt motsvarighet till det förhistoriska sam
hället. Varje kultur måste förstås efter dess egna förut
sättningar och man måste ge akt på kronologiska, geo
grafiska, klimatologiska och kulturhistoriska skillnader

mellan olika kulturer (Engström 1994, s 15). Studerar 
man dagens samhällen så märker man även att normer 
och värderingar skiftar inom olika kulturgrupper. Detta 
torde även ha varit fallet under förhistorien.

Som tidigare konstaterats ansågs barnen betydelsefulla 
nog att ges en begravning. Att somliga barn lagts intill de 
vuxna kan bero på namn, status eller någonting annat. 
Att därmed tro att denna status medvetet speglades i sam
hället och att dessa barn betydde mer än de övriga vore 
sannolikt en felaktig slutsats. Gravarna speglar männis
kans förhållande till döden och är ett uttryck för en reli
giös ritual. Det behöver inte nödvändigtvis visa vardags
livet för barnen (se även Lagerlöf 1991, s 18, samt Lille
hammer 1986, s 12).

Gravfältet i Hulje
Gravfältet var beläget inom en större fornlämningslokal 
som undersöktes inför ombyggnaden av E4:an strax sö
der om Mjölby. Utgrävningen delades in i fyra olika del
områden, A - D, vilka gick under ett gemensamt forn- 
lämningsnummer; RAÄ 234 - 236 i Mjölby socken. För
utom gravfältet på område B påträffades även ett komp
lex av anläggningar, med bl a en stor skärvstenskonst- 
ruktion på område A (se Sundberg i denna volym), ett 
härd- och gropsystem samt spår efter en mindre byggnad 
på område C. Härd- och gropsystemet sträckte sig även 
in på område A, B och D. Anläggningarna på och runt 
omkring gravfältet daterades till perioden yngre bronsål
der fram till romersk järnålder.

Övriga anläggningar på undersökningsytan kommer 
inte att behandlas närmare här och utgjordes av lämningar 
från neolitisk tid samt schaktugnar för järnhantering. 14C- 
dateringen på ugnarna varierade och mycket tyder på att 
det funnits en kontinuitet för järnframställning på plat
sen från övergången romersk järnålder - folkvandrings- 
tid fram till historisk tid.

Gravfältet var beläget intill ett impediment med en skål- 
gropslokal om elva skålgropar i ett markerat läge uppe 
på den ena hällen. Impedimentet var separerat i två olika 
delar av en sprickliknande klyfta i berget. De första an
lagda gravarna på området var ett par stensättningar date
rade till övergången mellan yngre bronsålder och förro-
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Fig 15. Översiktsplan över det undersökta området. RAÄ 234 - 236, Mjölby socken. Bearbetad av Lars Östlin. Survey plan of the excavated area, 
RAÅ 234 - 236, Mjölby Parish. Adaptation: Lars Östlin.

mersk järnålder, vilka var placerade i sprickan mellan de 
båda impedimentsdelarna. Troligen har berget fått utgöra 
en naturlig fortsatt del av stensättningarna, en företeelse 
som vi även kan se på andra gravlokaler, exempelvis på 
Ringebygravfältet i Östergötland, Kvillinge socken (Kaliff 
1995b, s 29 f). Endast den ena av stensättningarna under
söktes (A3044), då vägbreddningen bara skulle komma 
att påverka denna. På den södra och östra sidan av impe- 
dimentet låg 25 flatmarksgravar. Den norra och västra

sidan lämnades orörd eftersom området inte skulle komma 
att störas av exploateringen. Flatmarksgravarna '^-da
terades till intervallet 322 - 69 BC och hade inga synliga 
överbyggnader. Undantaget från dateringen var den sist 
anlagda graven på området, A8335. Den var placerad en 
liten bit söder om de övriga gravarna och var grävd ge
nom resterna av en schaktugn. Ugnen fick l4C-dateringen 
271 - 405 AD, vilket innebär att graven bör vara något 
yngre.
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Endast ett fåtal av gravarna var någorlunda intakta. 
De bäst bevarade gravarna låg som ett pärlband kring 
den södra sidan av impedimentet, strax nedanför skål
groparna. De flesta av gravarna på den östra sidan var 
mycket påverkade av sentida odlingsverksamhet och 
sprängning inför tidigare vägbyggen. Majoriteten av flat- 
marksgravarna var urnebrandgropar, men även andra 
varianter såsom urnegropar och brandgropar förekom. 
En anläggning vilken tolkades som omarkerad (A10721) 
låg mycket nära de båda stensättningarna. Den innehöll 
ett skallfragment efter en vuxen individ (18 - 89 år), samt 
ett par keramikskärvor. Ingen synlig nedgravning påträf
fades i samband med fyndet. Troligen utgjorde gravgöm
man resterna efter ytterligare en stensättning som legat 
intill berget, men som förstörts av de tidigare nämnda 
sprängningarna.

I gravarna fanns det som regel ett fåtal, mycket små 
ben. Ofta gick det inte att tillvarata de i och för sig skönj
bara ben som påträffades. Analysen av benen utfördes av 
Berit Sigvallius och de osteologiska uppgifterna grundar 
sig på hennes rapport (1996). Av de få ben som kunde 
tillvaratas i gravarna kunde 7 individer urskiljas, varav 6 
stycken var barn under 14 år. Dessutom fanns det i mate
rialet en ung individ men benen kunde ej med säkerhet

Fig 16. Stensättningarna mellan bergen på impedimentet, taget från 
öster. Foto Anna Mattisson. The stone settings between the slabs, 
viewed from the east. Photo: Anna Mattisson.

bestämmas häröra från en människa. I övrigt var benen 
för små och fåtaliga för att kunna osteologiskt bedömas. 
Sigvallius ansåg det dock sannolikt med tanke på antalet 
och storleken att även de övriga obestämbara benen här
rörde från barngravar. Inga säkra djurben fanns i mate
rialet.

Den osteologiska analysen av gravarna fördelade sig 
enligt följande:

Ålder Antal

Infant (0 - 1 år) 2
Infans I (0 - 7 år) 1
Infans I + II (0 - 14 år) 3
Adultus (18 - 89 år) 1
Ung individ 1

Majoriteten av de gravlagda individerna låg i keramik
urnor men de identifierade benen påträffades också i andra 
sorters behållare. De båda spädbarnen låg i var sin urna 
placerade under lockstenar (A1366, A1685). I övrigt låg 
två barn i varsin svepask (A799, Al663) och två i brand
gropar (A954, A1448). Ovanpå den ena svepasken stod 
ett keramikkärl. Den unga individ, vars ben inte närmare 
kunde bestämmas, låg i en urna placerad på en botten
sten (A1402). Skallfragmentet av den vuxna personen 
påträffades i samband med några enstaka keramikskärvor 
(A10721).

Keramikurnorna i flatmarksgravarna var som regel 
små, rundade kärl med en glättad yta och utsvängd 
“förtjockad” mynning. Urnorna var brända i en oxide
rande atmosfär med undantag för några av kärlen i den 
undersökta stensättningen. Detta antyder att det rör sig 
om ett äldre gods än keramiken i flatmarksgravarna, vil
ket också l4C-dateringarna antyder. Diametern på kärlen 
var som regel endast omkring 10-12 cm. Den ringa gods
storleken indikerar att också de oidentifierade gravarna 
innehållit små barn. Ett av kärlen från den ena spädbarns- 
graven såg något annorlunda ut än de övriga då det på 
den ena sidan av mynningen fanns en liten hank. Det fina 
välgjorda godset kan visa på de vuxnas omsorg om bar
nen.
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Fig 17. Urnan med hank i AI366, helt framrensad från sydost.
Foto Anna Mattisson. The handled urn found in Al366, fully 
exposed, viewed from the south-east. Photo: Anna Mattisson.

Ett fåtal av gravarna hade ett eller flera bikärl och i 
enstaka fall, till exempel i den ena späd barnsgraven, 
A1366, har man lagt ner enstaka keramikbitar av annat 
gods än det huvudsakliga gravkärlet. Bikärlens utseende 
varierade i övrigt från olika stora keramikkärl till harts- 
tätade svepaskar. Det minsta keramikkärlet låg upp och 
ned i en brandgrop på gravfältets östra sida, A859.

De flesta av de övriga fynden framkom vid ytrens- 
ningen av stensättningarna. Där påträffades bland annat 
ett par mortlar, ett hasselnötsskal, järnslagg, ungsväggs- 
rester samt en äggliknande röd sten. I flatmarksgravarna 
var det mycket få fynd. Ett par av dessa hade lite bränd 
lera i fyllningen och i en anläggning, A913, påträffades 
relativt välbevarade rester av en träbägare. Bägaren hade 
en spetsig bas och ett litet öra nära mynningen. I övrigt 
fanns det enstaka små bitar av järnslagg i ytan på ett par 
anläggningar samt ett mindre oidentifierbart järnföremål 
i A1281.

Bristen på fynd i flatmarksgravarna, framför allt dräkt
detaljer och redskap, stöder teorin att det här rör sig om 
mycket små barn. Som tidigare nämnts fanns det en ten
dens under förromersk - romersk järnålder att individen

fick med sig föremål i relation till dess ålder. Barn fick i 
regel mycket få saker och spädbarn oftast inga alls. En 
annan faktor man kan uppmärksamma är att dessa däre
mot mer ofta än vuxna individer begravts i en urna. Ur
nan kan ses som en kompensation i stället för gravgåvor. 
På Huljegravfältet var urnegroparna det dominerande 
gravskicket och i de fall man begravt individen i en svep
ask eller brandgrop har man ibland lagt dit ett bikärl i 
keramik.

Tolkningen av gravfältet utifrån det befintliga mate
rialet är att det först använts som ett vuxengravfält under 
slutet av bronsåldern fram till tidig förromersk järnålder. 
Man har lagt stensättningarna i klyftan mellan de båda 
impedimenten, vilka sannolikt fått utgöra en naturlig fort
sättning på dessa. Troligen är det under den här perioden 
som skålgroparna knackats in i berget. Efter ett uppehåll 
återupptog man gravfältet under förromersk järnålder 
men nu som en gravplats för samhällets minsta individer. 
Att man noga valt platsen är rimligt och kännedomen 
om var förfäderna vilade hade inte gått förlorad. Valet 
att lägga sina minsta barn kring viktiga förfäders gravar 
ser vi även som tidigare nämnts runt vissa bronsålders- 
rösen.

I nära anslutning till gravfältet låg en skärvstenskonst- 
ruktion, ett större grop- och härdsystem samt rester efter 
en mindre byggnad. Tidsmässigt ligger dessa anläggningar 
samtidigt som flatmarksgravarna och att tolka dessa som 
en rituell enhet tillhörande gravfältet förefaller rimligt.

Härd och gropsystemet sträckte sig över alla fyra del
områdena men hade den största koncentrationen på om
råde C. På grund av tidsbrist dokumenterades de flesta 
av anläggningarna enbart via kartering men de få gropar 
som undersöktes var både stora och komplexa. Groparna

Fig 18. Det lilla bikärlet 
i A859. Skala 1:2. 
Illustration Richard 
Flolmgren, ARCDOC.
The small accessory 
vessel in A859. Scale 1:2. 
Illustration: Richard 
Holmgren, ARCDOC.
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innehöll som regel mycket skärvsten samt hade en fyll
ning som var sotig och kolrik. Fyndförekomsten i gropar
na varierade. Keramik av boplatskaraktär, djurben samt 
olika stenföremål som mortlar och malstenslöpare var 
några av de föremålskategorier som påträffades. I en av 
groparna (A14995) framkom en mindre sten med en en
sam skålgrop på ena långsidan. Härdarna låg i större kon
centrationer vid groparna. Enbart inom område C upp
gick deras antal till 45 stycken.

På samma område påträffades även stolphålen efter 
ett mindre hus. Huset som hade karaktären av en förråds
byggnad bestod av tre takbärande stolppar, två ingångs- 
stolpar samt en större grop i mitten av konstruktionen. 
Gropen fick en l4C-datering till 72 - 229 AD. Troligen 
har man använt byggnaden samtidigt som de övriga an
läggningarna på området.

Den mest komplexa anläggningen intill gravfältet var 
en stor skärvstensanläggning belägen på område A (A4519). 
Anläggningen var ca 27 m lång och 4 - 5 m bred. Basen 
bestod av stora rundade samt eldpåverkade stenar och 
ovanpå detta hade man lagt mindre skörbrända stenar. 
Skärvstenspackningen omgärdade även en tidig brunn. 
Fynden från anläggningen bestod främst av ett flertal sten
redskap, såsom knackstenar, malstenslöpare och mortlar. 
Dessutom påträffades en del keramik samt djurben. Fynd
sammansättningen och skärvstensförekomsten påminner 
något om den i groparna på område C. Denna anlägg
ning analyseras närmare i en annan artikel i denna volym 
(Sundberg).

Fig 19. Skålgropsstenen från Al4995. Skala 1:2. Illustration Richard 
Holmgren, ARCDOC. The stone with cup marks from Al4995.
Scale 1:2. Illustration: Richard Holmgren, ARCDOC.

En viktig aspekt avseende det omgivande området är 
eldens betydelse som rituell funktion. Vi vet att kreme
ring av kroppen varit en viktig del av gravritualen, även 
för små barn. Av de omgivande anläggningarna och före
teelserna kring gravfältet kan vi se att elden tycks ha haft 
betydelse även de aktiviteter som ägt rum runt gravplatsen:
• Skålgropar har ofta tolkats som solsymboler, men även 

som avbilder av härdsystem och som fruktbarhets
symboler (Kaliff 1992b, s 134; Görman 1990, s 331; 
Thörn 1993, s 43). I Hulje fanns inte bara skålgropshäl- 
len i mitten av gravfältet utan även som tidigare nämnts 
en skålgropssten i en av groparna i det omgivande härd- 
och gropsystemet.

• Den komplexa skärvstenspackningens uppbyggnad ger 
den eldpåverkade stenen en viktig betydelse. Man har 
av någon anledning byggt en konstruktion där basen 
består av större rundade och eldpåverkade stenar. Se
dan har man samlat in och lagt på en stor mängd skör
bränd sten, kanske från gravbål? Vilken funktion skärv
stenspackningen haft är svår att tolka, men dess läge 
och utseende stärker en rituell tolkning.

• Det omfattande härd- och gropområdet runtomkring 
gravfältet var inte av typisk boplatskaraktär. Gropar
na var i regel komplexa, ofta med inslag av skärvsten 
samt kol och sot. Härdarna kan förmodas ha använts 
vid eldning i samband med ritualer kring gravfältet. 
Liknande härdsystem kring gravfält finns på andra lo
kaler, exempelvis på IClingagravfältet i Östergötland 
samt på Eksågsgravfältet i Södermanland (Stålbom 
1994, s 41; Runcis 1995, s 12 ff).

• Den sista flatmarksgravens placering på den igenfyllda 
schaktugnen indikerat betydelsen av järnhantering un
der förhistorien. Järnslagg påträffades även ytligt i några 
av gravarna och förekomsten av slagg i gravar ser man 
även på andra gravlokaler från järnåldern, exempelvis i 
vikingatida gravar (Burström 1990, s 262). Kopplingen 
mellan eld och järnframställning är naturlig. Processen 
måste ha upplevts som mäktig och betydelsefull under 
förhistorien och att placera en grav i en nedrasad ugn 
har troligen utgjort en laddad symbolisk handling. 
Eldens betydelse i rituella sammanhang kring gravcere

monier framgår med önskvärd tydlighet. En fråga åter
står dock: Åt vem eller vilka var det rituella riktat? I4C-
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dateringarna indikerar att det rituella komplexa området 
tillkommit samtidigt som barnbegravningarna och inte 
under perioden då stensättningarna anlades. Kan man då 
förmoda att det rituella var riktat mot barnen, eller var 
det platsen som sådan som var viktig? Den frågan är svår 
att besvara men det visar ändå att trots att barnen inte 
begravdes med de vuxna fick de ändå vila på en betydel
sefull plats, viktig i rituella sammanhang.

Barnen behandlades efter döden med samma omsorg 
som man behandlade de vuxna. Kroppen kremerades, be
nen krossades och vissa fragment valdes ut. Därefter la
des benfragmenten ofta i en urna eller en svepask. Plat
sen för barngravarna var mycket betydelsefull ur rituellt 
hänseende. Förmodligen var det så att barnen av en eller 
annan anledning inte fick begravas kring de närstående 
vuxna, utan samhällets normer och regler förhindrade 
detta. Att då begrava de minsta på en viktig plats med 
närhet till deras förfäder var kanske föräldrarnas sätt att 
hjälpa de små individerna att efter döden gå vidare till 
någon form av återfödelse eller liknande. En kärleksfull 
begravning visar på en stor omsorg om barnet som per
son men också som en själsmässigt fullvärdig människa.

Huljegravfältet i ett vidare perspektiv
Hur man begravt sina barn tycks variera mellan olika 
delar av landet. Om man tittar på olika gravmaterial från 
Östergötland och jämför med material från exempelvis 
Västsverige kan man se en tendens att barnbegravningar 
bland de vuxna är betydligt vanligare i Västsverige. Jag 
har här valt att titta närmare på ett mindre antal gravfält 
från de två områdena. Urvalskriteriet har gjorts enligt två 
principer:
• Gravfälten måste ha en rimlig tidsmässig överensstäm

melse med Huljegravfältet.
• Benmaterialet ska ha genomgått en fullständig osteo

logisk analys.
Målet med den jämförelsen nedan är inte att presen

tera ett heltäckande statistiskt material utan att se på mer 
generella tendenser.

I och med att de osteologiska bedömningskriterierna 
skiljer sig mellan olika gravfält har jag här valt att räkna 
individer under 14 år som barn. Individer bedömda till

en ungefärlig ålder av 0 - 24 har räknats in i barngruppen, 
medan individer bedömda mellan 10-24 inte räknats med. 
Detta är ett medvetet val där bedömningen ställs i relation 
till Huljematerialet, där det äldsta barnet sannolikt inte är 
äldre än 14 år. Det ska ses som ett sätt att lokalisera de 
riktigt unga individerna, inte som ett försök att fastställa 
när en eventuell barndom övergick i vuxen ålder.

I materialet från Östergötland har jag valt ut tre huvud- 
gravfält som jämförelse samt ytterligare ett som skiljer 
sig något från de övriga. De fyra gravfälten är Ringeby i 
Kvillinge socken, Klinga i Borg socken, Skälv i Borg socken 
samt Sjögestad i Sjögestad socken.

Ringebygravfältet (RAÄ 6) daterades till perioden yng
re bronsålder fram till början av förromersk järnålder. I 
de ca 60 gravarna kunde 44 individer osteologiskt bedö
mas, varav 42 var möjliga att åldersbestämmas. Av dessa 
var enbart sex barngravar. Fem av barnen var över ett år 
och endast ett under ett år. Barngravarna låg bland vuxen
gravarna och de hade i regel begravts i en urna. Fynd
frekvensen hos barngravarna var liten, inga redskap eller 
dräktdetaljer påträffades (Kaliff 1995b).

Klingagravfältet (RAÄ 210) daterades till perioden 
äldre bronsålder fram till romersk järnålder. Av de 91 
gravarna kunde 67 individer osteologiskt bestämmas. Nio 
av dessa var barn, ingen kunde dock med säkerhet sägas 
vara under ett år. Barnen låg placerade bland de vuxna. 
Den vanligaste begravningsformen bland barnen var 
brandgropen, men även urnebrandgropar förekom. Fyn
den i barngravarna var få. Två av individerna hade fått 
med sig dräktdetaljer i form av benpärlor (osteologiskt 
bedömd individ till 0-24 år), samt en ben och en brons
nål (5-8 år), (Stålbom 1994).

Skälvgravfältet (RAÄ 269) hade dateringar från yngre 
bronsålder fram till övergången mellan yngre romersk 
järnålder och folkvandringstid. Från de 63 gravgömmorna 
kunde 51 individer osteologiskt bedömas. Av dessa var 
åtta barn. Ingen av dem kunde fastställas vara under ett 
år. Barnen var begravda bland de vuxna. Gravformen 
bland barnen varierade. I de fall där barnen begravts i en 
keramikurna var kärlet oftast väldigt litet. Barngravarna 
innehöll i regel enbart ett fåtal fynd. De påträffade fyn
den utgjordes av lite bränd lera, en väv- eller nättyngd i 
skiffer, samt ett kvartsavslag (Kaliff 1993).
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Sjögestadgravfältet (RAÄ 75) daterades till förromersk 
och romersk järnålder. På gravfältet påträffades 20 grav
gömmor varav 14 var osteologiskt bedömningsbara. Av 
dessa var sex individer barn samt två eventuellt barn. Fem 
av de sex barnen kunde säkert konstateras vara spädbarn 
under ett år. Barnen låg begravda samlade i en egen grupp 
litet vid sidan om flertalet vuxna. Det vanligaste grav
sättet för de minsta var i små nätta keramikurnor. Intres
sant är att ingen av de osteologiskt bedömda vuxna har 
fått någon keramik med sig i gravarna. De två eventuella 
barnen har begravts i varsin urnegrop. Det enda fynd som 
påträffades i barngravarna var hartstätning i det förmo
dat äldsta barnets grav (0 - 7 år). Denna individ var till
sammans med ett av spädbarnen det enda barnet som 
begravts i en brandgrop (Larsson M 1994b).

Av det västsvenska materialet har jag jämfört med föl
jande gravfält: Ekehögen i Onsala socken i norra Hal
land, Backa Röd på Hisingen norr om Göteborg samt 
Kyrkbacken i Horns socken, norr om Skövde.

Ekehögengravfältet daterades till yngre förromersk 
järnålder. Av gravfältets 182 gravgömmor kunde 138 in
divider osteologiskt bedömas, varav 34 var barn under 
14 år. Av barnen var 25 under ett år. Barnen var begravda 
bland de vuxna, oftast i en mycket liten urna, mindre än 
13,5 cm hög. I fyra av barngravarna påträffades fynd. I 
tre av fallen var det en enstaka pärla, medan det i en grav 
rörde sig om ett bronsfragment. Alla fyra barnen var un
der sju år varav två spädbarn (Gullberg 1973).

Backa Rödgravfältet daterades också till yngre för
romersk järnålder. På gravfältet påträffades 79 gravgöm
mor. I dessa kunde 68 individer identifieras, varav 36 
bedömdes vara barn. Barnen har i den osteologiska ana
lysen enbart delats in i Infans I + II, vilket gör det svårt 
att säga hur många av dessa som är spädbarn. Av de 36 
barnen tillhör dock hela 31 gruppen Infans I så sannolik
heten att ett flertal av dessa individer är under ett år är 
hög. Barnen har i regel begravts i en liten urna eller fått 
med sig keramikskärvor i graven. I övrigt var barngra
varna fyndtomma (Gullberg 1973).

Kyrkbackens gravfält daterades till yngre förromersk 
järnålder och innehöll ca 225 gravgömmor. 194 av dessa 
var osteologiskt bedömningsbara och av dem var 47 barn. 
Antalet spädbarn under ett år uppgick till 18 individer.

Barnen var i huvudsak begravda i en urna bland de vuxna. 
Fem av dem hade fått med sig en gravgåva i form av ett 
spänne. Ingen av de fem var under ett år (Sahlström 8c 
Gejvall 1948).

I Östergötland har man med få undantag inte begravt 
sina minsta tillsammans med de vuxna. Undantag finns, 
så som det ovan nämnda gravfältet i Sjögestad. Men inte 
heller här ligger barnen helt bland de vuxna utan en liten 
bit vid sidan om. Skillnaden mot de västsvenska grav
fälten är markant. Här fick inte bara barnen begravas på 
samma gravfält som de vuxna redan från späd ålder, de 
placerades även bland de äldre. I en tidsperiod där brand
gravskicket dominerade, vilket ger synbarligen stora lik
heter mellan de olika gravlokalerna, ser vi även att det 
förekommer tydliga lokala traditioner. Barnen inom bägge 
områdena har som regel begravts i små urnor med få el
ler inga fynd, skillnaden ligger i var de begravts - på huvud- 
gravfältet tillsammans med de vuxna eller en bit bort, 
kanske till och med på ett eget gravfält.

Olika felkällor har tagits upp i artikeln, alla mer eller 
mindre relevanta för ovanstående gravfält. En felkälla 
måste i sammanhanget poängteras: Kan de gravar som 
inte var osteologiskt bestämbara vara barngravar? Ser 
man statistiskt på denna möjlighet inser man att andelen 
barngravar i materialet från Östergötland ökar markant 
och så även andelen barngravar i det Västsvenska mate
rialet. Detta innebär dock i sin tur att det fortfarande är 
betydligt fler barngravar i proportion mot de vuxnas på 
gravfälten från Västsverige i jämförelse mot gravfälten i 
Östergötland.

Slutsats och tolkning
Anledningen till att det på vissa gravlokaler mer eller 
mindre saknas barngravar, framför allt spädbarnsgravar, 
beror med all sannolikhet på olika lokala traditioner då 
det gällde var man begravde sina minsta, traditioner som 
ofta sträckte sig över en längre tidsperiod. På en del grav
lokaler har barnen lagts utanför den vuxna zonen och på 
vissa platser har de helt separerats från de övriga indivi
derna och placerats på egna gravfält. Förekomsten av 
barngravfält har debatterats, men att de på olika områ
den i någon form existerat är mycket rimligt. Anledningen

54 Barngravfältet i Kulje



till att så få barngravfält hittills är återfunna beror säker
ligen exempelvis mer på faktorer som brist på osteolo
gisk analys eller dåliga bevaringsförhållanden, än att de 
inte existerar.

Att åtminstone en del av barnen begravts under den 
här aktuella tidsperioden kan vi konstatera. Trots bristen 
på fynd ser man att en lika stor omsorg lagts ner på dessa 
gravar som på de vuxnas. Kroppen har traditionsenligt 
kremerats och benen krossats. Ett urval av de små benen, 
framför allt skallfragment, har i regel lagts ner i en fin 
och ofta mycket liten keramikurna. Om det varit några 
skillnader mellan barn och vuxna, gällande den rituella 
delen av begravningsceremonin som omgärdade den döde, 
ger inte det arkeologiska materialet något entydigt svar 
på detta. Markant är däremot med vilken omsorg man 
valt ut gravplatsen samt det ibland mycket omfattande 
rituella området i dess absoluta närhet. Tendenser visar 
till och med på att man på vissa lokaler kan ha valt de 
minstas gravplats med större omsorg än de vuxnas. Detta 
ser man framför allt på de platser där de minsta barnen 
placerats alldeles intill äldre gravsättningar. Orsakerna 
till detta kan man givetvis spekulera i. Då det i många 
fall rör sig om spädbarn finns det en möjlighet att de inte 
hunnit genomgå eventuella riter och/eller namngivnings- 
ceremonier och därmed inte haft rätten att begravas med 
de andra individerna. Paralleller kan man se under histo
risk tid då odöpta barn begravdes utanför kyrkogården. 
Liknande faktorer kan ha varit orsak till var spädbarn 
begravts under förhistorien, även om det alltid är vansk
ligt att jämföra historiskt och förhistoriskt material. Be
gravdes då de små barnen på dessa viktiga platser för att 
skydda de efterlevande, eller gav förfarandet de döda 
barnen ett speciellt skydd?

För att kunna komma vidare inom barnarkeologin 
måste man dels titta närmare på boplatser och vara be
redd att omvärdera vissa fynd, dels ha en medvetenhet 
om barngravars utseende samt vikten av en fullständig 
osteologisk analys av gravfälten. En medvetenhet om os
teologins betydelse kommer med säkerhet att utmynna i 
att betydligt fler barngravar och barngravfält återfinns i 
framtiden. Barnen var en stor del av det vardagliga livet 
under förhistorien. De bar lämnat en mängd spår efter 
sig. Det är upp till oss att finna och tolka dem.

Summary

The children's cemetery in Kulje and 
the view of children in prehistoric society
In 1995 the National Heritage Board, Eastern Excavations 
Department (RAÄ, UV Öst) investigated a cemetery in 
Mjölby Parish, Östergötland, mainly from the Late Bronze 
Age and Pre-Roman Iron Age, along with an adjacent 
area of ritual character (RAÄ 234 - 236). The excavation 
was occasioned by the widening of the E4 just south of 
Mjölby. The cemetery was located around an area of 
infertile land consisting of two slabs separated by a fissure
like crevice. On one of the slabs there was a group of 
eleven cup marks in a prominent location (RAÄ 234). 
Three stone settings were erected between the two slabs; 
one of them was dated by l4C to the Late Bronze Age/ 
Early Pre-Roman Iron Age, a dating that is corroborated 
by the pottery found in the excavated stone settings.

Around the southern and eastern side of these slabs, there 
were 25 flat-earth graves which were radiocarbon-dated to 
the Pre-Roman Iron Age. The northern and western side 
was not investigated because the road widening was not 
going to affect these parts. The latest grave in the area lay 
some distance away from the others, placed in the remains 
of a demolished shaft furnace, probably used for iron 
production. The furnace was radiocarbon-dated to the lat
ter part of the Roman Iron Age, which probably means 
that the grave is later. This grave is thus much later than the 
other graves, probably marking the last use of the cemetery.

The osteological analysis of the cemetery showed that 
only one skull fragment, probably from the remains of a 
damaged stone setting, derived from an adult individual. 
The rest of the identifiable bones were from children un
der the age of 14. The unidentifiable bones from the other 
flat-earth graves were so small and fragile that it is 
reasonable to conclude that they too were from very young 
individuals. The interpretation of the cemetery suggests 
that it was originally used as an adult cemetery with the 
earliest graves between the two slabs, and then the location 
was used once again, after a short break, as a cemetery 
exclusively for children.

The surrounding area consisted of a large complex of 
features, probably of ritual character. Among other things,
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there was a large structure of cracked stones, a system of 
pits and hearths, and the remains of a small three-ailed 
house which may have served as a store. Finds from the 
pits and the stone structure, in the form of several stone 
tools such as hammer stones, rubber stones, mortars, and 
a stone with cup marks, indicate an area with a special 
character.

Several factors in and around the cemetery show the 
significance of fire during the funerary rituals. The ritual 
value of fire is illustrated not only by the cremation of the 
bodies but also by the hearths, the burnt stones from the 
large structure, the cup marks on the slab and the small 
stone, and the burial in the furnace. Radiocarbon ages 
from most of the dated features in the complex agree well 
with the datings of the children’s graves. One may wonder 
whether the ritual concerned the dead children or if the 
place itself was important.

Current archaeological research shows the importance 
of children in prehistoric society. Different artefacts have 
been interpreted as both toys and training objects, which 
indicates that children both played and learned as they 
grew up. The lack of costume details and tools in the 
graves of the smallest children is generally considered to 
be a sign that these children had not yet reached the age 
at which such objects were used. Instead, the smallest 
individuals were often given fine pottery as a kind of com
pensation, in the form of an urn on the appropriate scale 
or individual potsherds. Everything suggests that the adults

mourned the dead child, and great care was devoted to 
the burial ritual.

Many cemeteries lack a reasonable number of child
ren’s graves, especially burials of the youngest individuals. 
A brief comparison between Western Sweden and Öster
götland in the Late Bronze Age and Roman Iron Age 
shows two completely different approaches to the burial 
of children. In West Sweden children were buried among 
the adults, whereas in Östergötland children’s graves are 
generally absent from adult cemeteries. This indicates two 
different local traditions, with children probably being 
buried separately or in their own cemeteries in Östergöt
land. The phenomenon of children’s cemeteries can also 
be found in other places, where the proportion of child
ren in relation to adults is unreasonably high. Examples 
of these are the children’s graves around the Bronze Age 
cairn at Stora Vikers in Lärbo Parish on Gotland, and the 
Late Viking Age cemetery of Fjälkinge in Skåne. We see 
from these examples that the phenomenon continues over 
a long period. It is important, however, not to infer any 
status values in the children’s cemeteries. The fact that 
children were buried separately does not necessarily show 
their social status in the community; it is more likely a 
reflection of local traditions. Like adults, dead children 
were cremated and had their bones crushed. A few bones 
were then selected and buried with great care, often in a 
fine little urn. Even the youngest individuals in society 
received a dignified traditional burial.
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En diskussion kring skärvig och skörbränd sten
- med utgångspunkt från en komplex anläggning i Östergötland
Karin Sundberg

Inledning
Skärvstenshögar tolkas generellt som ansamlingar av av
fall och som typiska indikationer på bronsåldersboplatser 
(bl a Johansen 1992, s 66). Det finns många förslag på 
vilka aktiviteter som egentligen ligger bakom själva till
komsten av skärvstenshögarna; t ex att de skulle vara hydd- 
bottnar, avskrädeshögar för kokstenar, avfallshögar efter 
bronsgjutning, kulteldar, bålhögar, avfall från gravbål, 
offerplatser, slaktplatser m m (se bl a Kaliff 1997, Lund
qvist 1991 och där anf litteratur). Debatten kring skärv
sten har under den senaste tiden fått ett visst uppsving 
och tolkningarna har blivit mer nyanserade och fördjupade.

Skärvstenshögar är dock endast ett exempel på en forn- 
lämningstyp med innehåll av skärvsten. Skärvig och skör
bränd sten dyker upp på olika sorters fyndplatser och i 
allehanda anläggningstyper. Mycket skiljer sig från an
läggning till anläggning både vad det gäller det morfologis
ka utseendet, topografiska förhållanden, närhet och belä
genhet till andra fornlämningar. Den skärviga och skör
brända stenen finns dessutom från skilda tidsperioder ända 
från stenålder fram i historisk tid (Anderson 1992, s 16).

Genom bl a Raymond Thörns studier av eldstadssystem 
har härden hamnat i blickfånget för tolkningarna och gi
vits en djupare innebörd än tidigare (Thörn 1993,1996). 
Dennes resultat har till viss del bekräftats genom andra 
studier och inte minst vid olika fältarkeologiska under
sökningar under senare år, där det i flera fall arbetats med 
att utforma nya system för tolkningen av härdarna. Detta 
kan göras genom att studera deras uppbyggnad, förhål
lande till andra anläggningar på platsen osv men även 
genom analyser av själva skärvstenen, vilket har gjorts 
på bl a UV Ost. Närmare studier av själva skärvstenen 
har till viss del gjorts i det projekt som bl a utmynnat i 
denna artikelsamling.

Hur ska man då djupare kunna föra in skärvstenen i 
den arkeologiska kontexten och hur ska vi som arkeologer 
gå till väga för att genom skärvig och skörbränd sten få 
tillgång till och öka vår kunskap om deras användning un
der förhistorisk tid? Kan vi t ex ta hjälp av naturvetenskap
liga metoder och vilka frågeställningar kan man genom dessa 
analyser få svar på? Dessa frågor utgör en del av utgångs
punkten för resonemanget i artikeln. Vidare kommer jag 
att titta närmare på några fenomen och tolkningar av skär
vig och skörbränd sten som jag särskilt har kommit att ref
lektera över. En angreppsvinkel är också hur vi idag be
handlar problemet skärvsten. Hur ska vi egentligen doku
mentera anläggningar med skärvsten? Bör stenarna ses som 
artefakter och "tillverkade” av en mänsklig hand eller en
bart som avfallsprodukter och som vanlig ”sten”?

Utgångspunkter och bakgrund
Denna artikel utgår från en komplicerad anläggning med 
skärvsten som påträffades vid undersökningen vid Hulje, 
inom den del av undersökningsområdet som benämns 
RAÄ 234 - 236 i Mjölby socken. Skärvstenshögar är tra
ditionellt sett den vanligaste fornlämningstypen med inne
håll av skärvig och skörbränd sten. Det är skärvstens
högarna som har stått i fokus vad det gäller forskningen 
kring fenomenet skärvsten och då inte vanligtvis själva 
stenen som material utan snarare hur anläggningarna för
håller sig till andra fornlämningar, vilken typ av fynd som 
man finner i högarna osv. Vid undersökningen av den 
aktuella anläggningen framstod det som allt mera tydligt 
att skärvsten kan återfinnas i sinsemellan ganska olika 
typer av konstruktioner.

Den produkt som bildas efter de många olika hand
lingar som troligtvis ligger bakom tillkomsten av skärv
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sten bör med tanke på den omsorg och de olika kontexter 
som stenen uppträder i ges en fördjupad innebörd. Som 
grund bör det finnas en underliggande mening om varför 
man tar hand om skärvstenen på olika sätt. Samma un
derliggande mening kan då ha uttryckts på olika sätt, fast 
med liknande drag, med den skörbrända stenen som ge
mensam nämnare. Närmast tillhands finns då elden och 
eldandet som en sammanhållande länk eftersom den ge
nererar den skörbrända stenen. Stenar blev genom mänsk
liga handlingar skärviga och skörbrända, dvs produkter 
av ett mänskligt handlande inom ramen för ett kulturspe
cifikt beteende. Av olika orsaker har sedan vissa stenar 
valts ut för att uppfylla ett eller flera ändamål.

Forskningshistorik
Sedan slutet av 1800- och början av 1900-talet har skärv
sten/skörbränd sten varit ett känt fenomen vid arkeolo
giska utgrävningar i Sverige. Redan Oscar Montelius un
dersökte och förundrades över en skärvstenshög i fast över
tygelse om att det var en grav han grävt ut (Anderson-Amb
rosiani 1995, s 30 f). Några av de första uttolkarna (t ex 
Sarauw 1923) såg dem som rester efter bronsgjutning, 
medan Bellander (1938) lanserade teorin om att skärv
stenen var spår efter offer av olika slag då de ofta före
kom på ex gravfält och vid andra s k heliga platser, exem
pelvis källor (Bellander 1938, s 98 f). Likaledes har Art
hur Norden genom sina undersökningar av skärvstens- 
förekomster i Östergötland satt in skärvstenen i ett liknan
de sammanhang som lämningar efter offer och rituella 
gillen främst intill hällristningarna (Norden 1925, s 8). 
Andra forskare menade däremot att skärvstenshögarna 
har uppkommit i samband med kokning eller brygd av 
främst öl. Vidare har det förekommit tolkningar om att 
skärvstenen skulle ha kunnat utgöra gödningsämne efter
som de påträffas i åkrar (Gustawsson 1949).

Erik Nylén menar i sin artikel ”Pryda skydda binda” 
(1958) att skärvstensrösena kan vara rester efter bålplatsen 
i samband med brandbegravningar. Brandgravskickets 
bakgrund i brandoffret bör ha gjort att bålplatsen blivit 
föremål för handlingar av magisk och religiös natur (Nylén 
1958, s 34). Detta är en teori som Anders Kaliff också till 
viss del delar och utvecklar, bl a genom sitt experiment att

utföra ett gravbål vid det undersökta bronsåldersgrav- 
fältet Ringeby i Kvillinge socken, Östergötland. Vid deri 
aktuella platsen påträffades en skärvstenshög som tolka-’ 
des som innehållande lämningar efter ett kremeringsbål. 
På basis av undersökningsresultaten utfördes sedan ett 
experiment (Kaliff 1994).

De åländska skärvstensrösena är oftast belägna i det 
yttersta havsbandet och placerade på svagt sluttande berg- 
hällar. Vid utgrävningarna på Kökar fann man att jorden 
som var uppblandad med skärvstenen var fetaktig. Ken
neth Gustavsson menar då att de är rester efter trankok- 
ningsplatser. De upphettade stenarna fick sälspäcket att 
smälta. De flesta av dessa skärvstenshögar och skärvstens- 
flak kan dateras till förromersk järnålder (Gustavsson 1986, 
s 63).

Flera av de äldre teorierna behandlade dock inte själva 
den bakomliggande orsaken till att man gjorde just skärv
stenshögar. Nyare tids forskning kring skärvsten och 
skärvstenshögar har berörts av bl a Lundqvist (1991), 
Elfstrand (1995) och Kaliff (1997). En uppdaterad och 
överskådlig sammanfattning av skärvstensproblematiken 
inom svensk arkeologi finns i Dag Widholms avhandling 
”Rösen, ristningar och riter” (1998).

Lundqvist (1991) tycker det förefaller troligt att många 
olika aktiviteter ligger bakom bildandet av en och samma 
skärvstenshög. Han lägger fram en symbolisk tolkning av 
högarna och deras innehåll. Hushållsavfallet i högarna be
stod av en gång skapade, använda och förbrukade redskap 
som var nödvändiga i produktionen. Föremålen hade en 
livscykel i analogi med människan och redskapen förära
des också en ”begravning” i likhet med människan (Lund
qvist 1991, s 43).

Elfstrand menar att en del skärvstenshögar är rester 
efter storslakt och skinnberedning. Han noterar att vissa 
högar innehåller skärvstenslager som är varvade med sot
lager och att detta inte enbart kan vara spår efter de var
dagliga hushållsbestyren. Lagren skulle då vara spår ef
ter den årliga slakten under en serie år. Boskapsskötseln 
var i sig statusbetonad och därför har man utfört kultis
ka handlingar vid slakten, vilket visas av de koncentriska 
stencirklarna som finns i somliga skärvstenshögar och även 
förklarar varför vissa av dem kan innehålla sekundära gra
var (Elfstrand 1995, s 24 ff).
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Kaliff (1997) anser det troligt att skärvstenshögarna 
är platser där ett flertal aktiviteter kombinerats. Funktio
nerna kan ha samspelat beroende på strukturella likheter 
mellan olika verksamheter. Hans utgångspunkt har varit 
det undersökta gravfältet i Ringeby, Kvillinge socken, 
Östergötland och de spår av kremeringsbålet som fanns 
på platsen. Han menar vidare att man kan ha föreställt 
sig att kremeringen släppte själen fri från den döda krop
pen. Man kan i ett sådant perspektiv se en strukturell likhet 
mellan omvandlingen som tros ske med människan på 
gravbålet och den som sker med sten som påverkas av 
elden. Föreställningen innebar att själen frigörs från män
niskan när kroppen förbränns och att ett liknande frisläp
pande av kraft då troddes kunna ske ur stenen vid eld
sprängningen. Kaliff ser det heller inte som osannolikt 
att skärvsten/skörbrändsten på liknande sätt kan ha till
verkats medvetet som en del av gravritualen (Kaliff 1997). 
En delvis liknade teori har framförts av Åke Hyenstrand 
där han ser skärvstenen som tillverkade i avsikt att ha 
som fyllning över gravar (Hyenstrand 1968, s 75).

Skärvsten; inte bara en svensk företeelse
Skärvstensförekomster är givetvis ingen företeelse som 
endast existerar på svenskt område utan även på andra 
ställen har de uppmärksammats, bl a på Bornholm och 
från övrigt danskt område men även i Finland (Bellander 
1938, s 95 f). Den norske etnologen Bull fann vid sina 
undersökningar i Rendalen, Hedmark Fylke, Norge, rik
ligt med skärvstenshögar i närheten av vattensystem, även 
Nummendal redogör för skärvstenshögar på norskt om
råde (Sjösvärd & Åström 1976, s 3 och där anf litt).

Skärvstensanläggningar/skärvstenshögar finns även 
som fornlämningskategori på de brittiska öarna. Det bör 
dock påpekas att de brittiska högarna med skärvsten skil
jer sig något från de svenska skärvstenshögarna men ef
tersom föreliggande artikel behandlar skärvsten/skör
bränd sten i ett övergripande perspektiv anser jag det re
levant att titta något närmare på dessa. På Irland går de 
under namnet fulachta fiadh och utgör den mest frekventa 
fornlämningstypen (Buckley 1990, s 9). Skärvstenshögarna 
på Irland är oftast hästskoformade och har en karaktä
ristisk fyllning av skörbrända stenar uppblandade med

sot och kol. I den skärvstenshögstäta regionen Cork beräk
nas upp till 48% ligga i direkt närhet till vatten. Liksom 
skärvstenshögar på svenskt område tenderar de irländska 
att vara fyndfattiga, innehållande enstaka bitar keramik, 
djur ben och bearbetade stenar. Oftast finns i botten på an
läggningarna en försänkning, ett tråg av lera, sten eller trä. 
Vanligt är också att man finner mindre hus och hyddor 
intill skärvstenshögarna. De verkar dock inte vara belägna 
direkt på boplatserna. Dateringarna ligger inom intervallet 
ca 3600 BP till 2400 BP (Brindley & Lanting 1990, s 56).

De.irländska skärvstenshögarna har traditionellt tol
kats som kokplatser, en tolkning som vi också känner 
igen från svenskt område. En av de något nyare och mera 
problematiserande tolkningarna av de irländska lämningar
na är att de härrör från bastubadande, s k sweat houses 
(Barfield & Hodder 1987), en teori som jag kommer att 
utveckla längre fram.

De skotska skärvstensanläggningarna varierar mer i 
form och storlek än de irländska men ofta är de hästsko
formade liksom de irländska. Dateringarna varierar från 
tidig bronsålder till äldre järnålder men också från 1000 - 
1100 e Kr. Tyngdpunkten i dateringarna ligger dock i brons
ålder (Russel-White 1990, s 91). Skärvstensförekomster 
finns även på andra platser än i de klassiska hästskofor
made högarna vilka ofta ligger ganska apart från bebyg
gelsen. John Barber har valt att dela upp skärvstensföre- 
komsterna i Skottland i fyra olika grupper; 1) Hästskofor
made isolerade s k klassiska fulachta fiadh. 2) Grupper 
av enkla högar i områden som har utnyttjats av en grupp 
människor men som ej utgör själva boplatsen. 3) Skärv
stensförekomster där det även finns boplatslämningar. 
4) Boplats med skärvstensförekomst (Barber 1990, s 98).

En skärvstensanläggning i en komplex miljö
Fenomenet skärvsten och dess fornlämningstyp skärv
stenshögar har som framgått ovan varit känt ganska länge. 
Däremot har andra typer av skärvsten som finns i andra 
kontexter än den traditionella bronsåldersmiljön ofta blivit 
mera styvmoderligt behandlade. Vad är då egentligen en 
skärvstenshög och hur ska den definieras? När blir det en 
klassisk skärvstenshög och när övergår den till att vara 
en skärvstensansamling? Den anläggning som undersök-
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Fig 20. Plan över skärvstensanläggningen vilken visar såväl stenarna 
i den inre konstruktionen som utbredningen av den yttäckande 
packningen. Bearbetad av Lars Östlin. Plan of the cracked-stone 
feature, showing both the stones in the inner structure and the 
extent of the covering packing. Adaptation: Lars Östlin.

tes vid Hulje kan inte karaktäriseras som en traditionell 
skärvstenshög fastän den hade en del gemensamt med en 
sådan. Utseende och storlek skilde sig, liksom fyllningen 
och i viss mån dateringen. Fyndmaterialet däremot, beståen
de av ben samt stenredskap i form mortlar och löpare,, är 
vanligt förekommande i ”traditionella” skärvstenshögar.

Skärvstensanläggningen A4519 var belägen öster om 
ett större impediment och norr om E4:ans sträckning ge
nom området. Ca 75 m åt sydväst låg det samtidigt under
sökta gravfältet, intill ett impediment med skålgropar. 
Gravfältet utgjordes av omarkerade flatmarksgravar från 
i huvudsak förromersk järnålder. Den osteologiska ana
lysen visade att flertalet av gravarna härrör från barn (se 
Molin A, i denna volym).

; V Den 24 meter långa och 4 - 5 meter breda skärvstens
anläggningen var belägen i en del av undersökningsområdet 
som togs upp med anledning av att en cykelväg skulle an
läggas i anslutning till motorvägen. Hela stenkonstruktionen 
undersöktes men tyvärr med mycket små marginaler utan
för själva anläggningen. Begränsningen på konstruktionen 
var ställvis något oklar eftersom vissa partier hade en fly
tande övergång till ett intilliggande kulturlager.

Anläggningen bestod av en konstruktion av större eld- 
påverkade- och naturstenar i botten ca 0,2 - 0,5 meter stora. 
I den södra delen av anläggningen var den inre delen av 
konstruktionen särskilt markant och bildade två tydliga 
rader. Några meter åt norr svängde den östra raden in en 
aning mot den västra och fortsatte sedan rakt fram ytter
ligare drygt en meter. Ovanpå de större stenarna låg en 
fyllning av mindre skörbrända och skärviga stenar. Lag
ret av skärvig sten var som tjockast i den södra delen. 
Redan då den ytliga småstenspackningen rensats fram 
kunde man skönja de större stenarna i den inre konstruk
tionen. Den norra delen av anläggningen uppvisade inte 
samma tydliga inre konstruktion som den södra. Även de 
mindre skärvstenarna i ytan var färre och låg inte lika väl 
samlade. I den norra delen var också eti brunn anlagd vid 
stenpackningens östra sida (A14088). Brunnen överlagra
des delvis av skärvstenspackningen men denna verkade 
ändå ha varit medvetet byggd runt brunnen. Troligtvis 
har brunnen varit i bruk innan tillkomsten av skärvstens
anläggningen men den har också nyttjats efter det att skärv
stenspackningen kommit på plats och då omgärdats av sten
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läggningen. När brunnen så småningom har slammat igen, 
eller blivit igenfylld, har den fått samma fyllning som sten- 
packningen i det översta lagret. Inget kol, sot eller fynd 
påträffades i brunnen. Dock fanns i direkt anslutning till 
denna ett flertal obrända ben. Merparten av dessa ben kunde 
bestämmas som härrörande från nötkreatur.

Under den kulturpåverkade jorden fanns ett flertal so- 
tiga mörkfärgningar, dels direkt under A4519, dels i dess 
omedelbara närhet. Dessa sotfläckar skulle kunna tyda 
på en eventuell brand ellgr medveten röjning av ytan i ett 
tidigare skede. Inget sot eller kollager fanns för övrigt i 
skärvstenspackningen som kunde tyda på att eldning skett 
på plats. De skärviga stenarna var påtagligt rena från sot. 
I småstenspackningen som täckte den inre konstruktio
nen påträffades såväl vid rensningen av ytan som vid 
utgrävningen obrända djurben samt ett flertal mortlar och 
löpare. Tillsammans innehöll 10 fyndposter 322,4 gram 
ben och de arter som kunnat identifieras är nötkreatur, 
häst, får/get samt ett ben av en hund eller möjligen räv.

Hela konstruktionen var anlagd i ett ca 0,05 - 0,15 
meter tjockt kulturlager vilket täckte nästan hela ytan 
kring skärvstenspackningen och överlagrades således ock
så av denna. Kulturlagret var ej fyndförande utanför själva 
skärvstenspackningen. Anläggningen är ,4C-daterad till 
206 - 11 BC, vilket ligger väl i tid med det intilliggande 
gravfältet. Ett kolprov från skärvstenspackningen som 
analyserades i samband med förundersökningen gav date
ringen 1-125 AD, vilket kan tyda på att anläggningen 
använts eller tillkommit under en relativt lång tid.

Norr om den aktuella anläggningen fanns ett flertal 
flak av skärvsten som grupperade sig runt ett mindre 
bergsparti. I ytan på skärvstensflaken fanns obrända ben 
samt ett flertal mortlar/knackstenar. Begränsningen av 
anläggningarna var i flera fall otydlig och flöt samman 
med det intilliggande kulturlagret. Fyllningen som bestod 
av 1 - 3 skikt med skärvsten var fri från sot och kol men 
innehöll fragmentarisk keramik och obrända ben samt 
även ett fåtal brända ben av främst häst och nötkreatur.

Vid kraftigt regn blev området intill skärvstensan- 
läggningarna vattensjukt och dränerades dåligt, vilket 
tyder på att det periodvis har legat i direkt närhet till 
vatten. Området har i senare tid blivit dränerat genom 
ett flertal täckdiken som sträckte sig över ytan.

Skärvstenen som fenomen och artefakt
Phyllis Ąnderson-Ambrosiani har behandlat skärvstenen 
ur ett generellt perspektiv i ett par artiklar (Anderson 
1992; Anderson-Ambrosiani 1995). Hon vill benämna den 
skörbrända, eldpåverkade stenen som pyrolitbs efter 
grekiskans pyro = eld och lith = sten (Anderson 1992, 
s 18). Skörbränd sten är dock ett redan vedertaget och 
förklarande begrepp, medan däremot uttrycket skärvsten 
även kan innefatta sten som är kantig av andra orsaker. 
Den skärviga stenen kan ju ha tillkommit genom andra 
orsaker än eldpåverkan, exempelvis frostsprängning eller 
krossning.

Hur ska vi idag egentligen behandla den skärviga och 
skörbrända stenen. Är det artefakter tillverkade av män
niskor? Anderson anser att den skörbrända stenen bör 
falla inom den ramen fast i en vidare bemärkelse, just 
därför att stenarna är utvalda av människor och sedan 
påverkade av eld i-en medveten handling (Anderson 1992, 
s 18 f). Stenen är utvald av olika orsaker men det är egent
ligen allt förhistoriskt material, även stenar som inte är 
eldpåverkade och påträffas i allehanda kontexter, t ex de 
stenar som ingår i fyllningarna på gravar. Stenen är ett 
massmaterial som kanske borde sparas för framtida forsk
ning, något som av praktiska skäl får ses som en omöjlig
het. Ett exempel på ett sådant förfaringssätt finns dock 
från Vasamuseet där man har valt att spara den ca 120 
ton tunga ballasten från det sjunkna skeppet för att kunna 
utläsa bl a stenens geografiska ursprung (R Blomqvist, 
muntl). Sten som ligger in situ kan således tekniskt sett 
vara en samling artefakter och berätta något om vår för
historia. De skörbrända stenarna kan ge oss flera svar 
genom att vi kan göra vissa analyser, baserade på att ste
nen är påverkad genom olika processer.

Är det då försvarbart att lägga ned tid och pengar på 
avancerad dokumentation av skörbränd sten? Vad kan vi 
i sådana fall få ut för information och hur ska vi sedan 
tolka denna? Är det möjligt att samla in objektiva data 
om sten? Om vi väger, mäter och beskriver varenda liten 
sten, kommer vi då sanningen närmare? Bör tolkningen 
inte snarare utgå från det sammanhang däFvi finneTste- 
nen? Fyndmiljön bör kunna leda oss in på ytterllganFfråge- 
ställningar vilka kan belysas genom en väl genomtänkt 
dokumentation som är relevant för det specifika objektet.
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Fig 21. Skärvstensanläggningen A4519 vid undersökningen, med den inre stenkonstruktionen framtagen i dess södra del. Foto Karin Sundberg. 
The burnt stone construction A4519 during the excavation, with the southern part of the inner stone structure exposed. Photo: Karin Sundberg.

Vi måste således ha klara definierade frågeställningar kring 
materialet för att få ut så mycket information som möj
ligt. Ett vanligt förfaringssätt vid dokumentation av skärv
sten är att väga stenen i en anläggning, t ex stickvis. Efter
som vi idag inte har något generellt svar på vilken aktivi
tet som producerat den skärviga stenen blir dessa väg- 
ningar svårtolkade om ingen specificerad tolkningshypotes 
först presenteras. Vissa grundläggande iakttagelser kan 
och bör dock göras av skärvstenen, om möjligt direkt i 
fält, t ex vilken bergart som är mest förekommande i an
läggningen. Utseende och storlek på stenen kan också på 
ett enkelt sätt dokumenteras.

Stenens fysiska egenskaper
Genom naturvetenskapliga metoder kan vi få svar på t ex 
stenens egenskaper i form av värmehållning, hårdhet, hur 
lång tid stenen har varit påverkad av värme samt det geolo
giska ursprunget hos stenen, dvs vilken bergart det är och 
varifrån stenen geografiskt sett kommer. Det senare kan ge 
svar på frågor om huruvida stenen transporterades till plat
sen eller om den fanns i anläggningens (människornas) di
rekta närhet, något som i sin tur kan indikera att stenmate
rialet varit så viktigt att man valt plats efter stenforekomsten. 
Analyser av upphettningstemperatur kan också på ett en
kelt sätt göras, eftersom bergarter vanligen består av mine-
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ral som reagerar på olika sätt om de blir upphettade (Kresten 
1997, s 2). Genom s k kvalitativ fissionsspårsanalys, kan 
man särskilja skörbränt material från sådant som ej är upp
hettat, t ex grusvittrat material. Kvantitativ fissionsspårs
analys, dvs bestämningen av såväl fissionsspårfrekvensen 
som uranhalten i mineraler kan ge en närmare precisering 
av upphettningstid och temperatur. Fissionsspåren läks vid 
upphettningen: spårlängden och diametern reduceras. 
Läkningen beror både på temperaturen och under hur lång 
tid stenen varit upphettad (Kresten m fl 1997, s 5).

Geologen Peter Kresten undersökte i samband med 
analysen av den ovan beskrivna anläggningen prov på 
skörbränd sten från två platser i Östergötland. Två pro
ver togs från A4519 samt en ugn inom RAÄ 234 - 236 
Mjölby socken medan fyra prover togs från RAÄ 168 i 
Hogstad socken, från tre anläggningar daterade till för
romersk järnålder samt en mesolitisk kokgrop. För att 
underlätta jämförelser mellan olika anläggningar valdes 
prov från en och samma bergart, röd grovkornig granit. 
Tre av de analyserade proverna visade sig vara ”kalla” 
dvs upphettade till < 450 °C vilket skulle kunna innebära 
att de legat på en pyrande eld, sannolikt en öppen sådan. 
Två av proverna kommer troligen från en ”vanlig” härd 
dvs med en temperatur omkring 500 - 650 °C. Det prov 
som utsatts för den högsta temperaturen kommer från 
den mesolitiska kokgropen. Fmligt Kresten ligger tempera
turen i denna i överkant av vad man i en öppen härd 
normalt torde kunna uppnå (Kresten 1997, s 7).

Genom att mäta temperaturen på stenen kan vi få idéer 
om vad den ursprungligen härrör från för aktivitet och 
utesluta andra. Vidare experimentella analyser bör där
för göras för att undersöka vilka temperaturer som upp
nås vid de olika aktiviteter som kan tänkas ligga bakom 
produktionen av skörbränd sten. Genom detta kan vi t ex 
få svar på om det är möjligt att den skörbrända stenen 
kommit från ett gravbål, vilket rimligtvis måste uppnå en 
viss temperatur för att förbränna benen, eller om de här
stammar från gj uteri verksamhet osv. Provet från den ak
tuella anläggningen visade sig vara ”kallt” dvs < 450 °C 
och den kan därför innehålla sten från t ex en öppen pyran
de härd. Detta kan tala för att den skörbrända stenen 
inte härrör från exempelvis gravbål eller annan mycket 
värmekrävande aktivitet. Man bör då ta i beaktande att

det inom en och samma härd eller anläggning kan före
komma stenar som utsatts för upphettning i olika utsträck
ning, beroende på deras placering inom själva anlägg
ningen. Detta gäller i ännu högre grad stenar från en me
tallurgisk ugn där en bit kan ha varit utsatt för temperatu
rer upp mot 1000 °C medan en annan, på bara någon de
cimeters avstånd, inte upphettas alls (Kresten 1997, s 7).

Av stor vikt är det också att vid dokumentationen av 
ansamlingar av skärvsten redogöra för hur sotigt materia
let är och hur stor inblandningen av kol som finns. Om det 
finns en stor inblandning av sot och kol samt ett mycket 
smuligt och skörbränt material kan detta tyda på att mate
rialet varit utsatt för ytterligare eldpåverkan eller upphett
ning under flera tillfällen. Det kan i så fall röra sig om rösen 
som har vuxit upp på själva bålplatsen under en relativt 
lång tid. I sådana fall bör man utreda om det finns tydliga 
lager i den. Skärvstensförekomsterna inom A4519 är inte 
belägna på den ursprungliga bålplatsen, utan stenen bör 
har transporterats dit från annan plats. Det var mycket ont 
om sot och kol varför det är svårt att tro att stenen härrör 
från utrensade härdar, då rimligtvis en del sot och kol bör 
följa med i själva transporten.

Spelade stenens fysiska egenskaper någon roll för dess 
användning eller har man valt ut stenen av andra icke 
funktionella orsaker? De geologiska egenskaperna spelar 
en stor roll för hur stenen beter sig vid upphettning och 
avsvalning. Vissa bergarter spricker lättare än andra och 
håller värmen bättre. (Johansson 1996, s 15). Egenska
per som hårdhet, sprödhet och värmehållande förmåga 
kan ha varit viktiga komponenter vid valet av sten.

Man kan se att det finns regionala skillnader i Sverige 
vad gäller olika fornlämningstyper med skärvsten och 
utbredningen av skärvstenshögar. Tomas B Larsson har 
jämfört den stora mängden skärvstenshögar i Mälarda
len med deras mindre frekventa förekomst i Västsverige. 
Utgångspunkten för analysen var berggrunden och hur 
stor sprickbenägenheten är hos olika bergarter. Larsson 
menar att man i ett större perspektiv möjligen kanskönja 
ett samband mellan skärvstenshögar och utbredningen 
av gnejser och graniter (Larsson T B 1986, s 38). Migma- 
tiserade bergarter som gnejser och graniter är mindre mot
ståndskraftiga mot upphettning än icke migmatiserade 
rena graniter och detta skulle kunna vara svaret på var-
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för skärvstenshögar återfinns i större utsträckning i Mä
larlandskapen. I Uppland, Södermanland och Östergöt
land finns det framför allt migmatiserade bergarter medan 
de granitoida bergarterna dominerar i södra och västra 
Sverige. T B Larsson menar att kokstenstekniken för upp
värmning av föda, och även i samband med andra värmekrä- 
vande processer som bronsgjutning, kan ha varit utbredd 
över hela Norden under yngre bronsålder. Fenomenet ma
nifesteras dock i form av skärvstenshögar endast i vissa 
områden med speciella förutsättningar. Den sten som an: 
vändes för matlagning i t ex Bohuslän kunde kanske åter
användas ett flertal gånger, dvs mängden skärvsten var 
mindre i förhållande till mängden i Mellansverige där stenar
na oftare fick bytas ut mot nya (Larsson T B 1986, s 38). 
Genom experiment om har utförts inom ramen för en 
CD-uppsats vid Arkeologiska institutionen vid Umeå 
universitet har man också kommit fram till att mängden 
skärvsten i anläggningar inte bara är beroende av vilken 
typ den tillhör och användningstid, utan även stenmate
rialets kvalitet. Som exempel nämns att dålig granit och 
migmatit ger stora mängder skärvsten (Markström 1996, 
s 28). Lars Löthman är däremot av en annan åsikt och 
ser mer de olika regionala skillnaderna som ekonomiskt, 
kulturellt samt även delvis klimatologiskt betingade, inte 
geologiskt (Löthman 1986, s 15).

Fenomenet att bygga skärvstenhögar anser jag vara 
mer komplicerat än vad som framgår enbart av ovanståen
de. Även om vissa bergartstyper har en mindre sprickbe
nägenhet torde skärvstenhögar finnas spridda över hela 
landet, fast i en mindre mängd. Skärvstenhögar är dess
utom endast ett exempel på fornlämningar med skärv
sten. Exempelvis den här behandlade skärvstensanlägg- 
ningen kan, som nämnts, inte karaktäriseras som en tra
ditionell skärvstenshög men uppvisar ändå vissa gemen: 
samma drag med en sådan. Liknande skärvstensansam- 
lingar kan Vara svåra ätt upptäcka vid en inventering av\ 
ett område. Alla skärvstehsanläggningar är inte i form av 
högar utan kan bestå av ganska flacka områden av skärv
sten, beroende på var och i vilken kontext vi finner dem. 
Jag ser det troligast att en förklaring bakom skärvstens- 
problematiken bör sökas i ett samspel mellan de två teo
rierna, att man av både funktionella och kulturella anled
ningar har valt ut vissa stenar för särskilda ändamål.

Rituella reningsbad
Skärvig och skörbränd sten behöver således inte betrak
tas enbart som ett förbrukat material som blivit över vid 
beredning av t ex mat utan även som ett meningsbärande 
element, till viss del ”tillverkat” av mänsklig hand. Stenarna, 
som har anvähts till en mängd olika aktiviteter, har blivit 
utvalda av människor av olika anledning. Det kan då röra 
sig om rent funktionella anledningar eller mer kultur
specifika, så som sociala och religiösa. Varje skärvstens- 
ansamling måste tolkas utifrån den fyndmiljö som är ak
tuell. Den här presenterade skärvstensanläggningen var 
belägen i något som kan karaktäriseras som ett rituellt 
landskap, med närhet till gravar och skålgropslokaler. 
Intill ett gravfält kan man tänka sig allehanda rituella 
aktiviteter i anslutning till begravningarna, sådana aktivi- - 
teter som kan vara svåråtkomliga för eftervärlden.

De skärvstenhögar (fulachta fiadh) som har undersökts 
på Irland ligger tämligen genomgående i direkt närhet till 
vatten men till skillnad från många svenska skärvstens
högar ligger de ofta en bit ifrån själva boplatsen. Ett tolk
ningsforslag för skärvstenshögar på de brittiska öarna har 
framförts av arkeologerna Lawrence Barfield och Mike 
Flodder (1987). Deras teori går ut på att skärvstenshö- 
garna kan härröra från s k sweat houses. Olika typer av 
bastubad har varit kända och historiskt dokumenterade 
sedan lång tid tillbaka. Det har förekommit hos ett flertal 
olika folkgrupper bl a i Nord- och Centralamerika, samt 
mera allmänt inom den cirkumpolära regionen. Vad gäl
ler historiskt bastubadande i Europa finns det influenser 
från ett flertal håll: romerskt, bysantinskt och från norra 
delarna av Europa. Redan Herodotos skrev om skyternas 
enkla skinntält som fungerade som svetthus. Från spans
ka järnåldersboplatser finns också lämningar av vad som 
har tolkats som badhus. Allmänna badhus var ju även en 
vanlig företeelse under medeltiden i Europa (Barfield & 
Hodder 1987, s 371 ff).

Det finns två typer av bastubadande, torr- eller ång
bastu. Den vanligaste metoden är att hetta upp stenar och 
föra in dem i själva bastun eller tältet. Ofta placeras ste
narna i en grop i golvet och överöses med vatten pien man 
kan också värma upp bastun med hjälp av ved. Ibland an
vändes örter och hos skyterna var det enligt Herodotos 
vanligt att man placerade cannabis på de heta stenarna
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Fig 22. Svetthus av indiansk modell. Illustration Richard Holmgren, ARCDOC. Sweat lodge ofindian model. Illustration: Richard Holmgren, ARCDOC.

Dessa svetthus kan ha haft många funktioner som t ex medi- 
cinska, sociala, rituella osv. Det finns exempel på ett fler
tal olika funktioner. I Ryssland var det vanligt att dessa 
platser spelade en viktig roll vid rites de passages av olika 
slag och att kvinnor födde barn där (Barfield & Hodder 
1987, s 371 ff och där anf litt).

Barfield och Hodder ser som ett kriterum för att kunna 
tolka skärvstenshögarna som lämningar efter svettält att 
de inte ligger i närheten av bebyggelsen (Barfield & Hod
der 1987, s 371). Hos Ingalik indianerna i Alaska centrera
des mycket av bylivet runt svettältet/svetthuset vilket dock 
var beläget centralt i byn. Denna s k kasbim hade många

funktioner t ex som religiöst hus för ritualer utförda av 
medicinmän och shamaner, begravningsrum, rådshus och 
allmänt samlingsställe för i huvudsak byns män (uppslags
ordet ”Ingalik”, Brittanica Online). Skärvstenshögar och 
ansamlingar av skärvsten ansles i Sverige vara boplatsin- 
dikerande och ligger ofta i direkt anslutning till boplatsen 
eller på gravfälten. Skärvstenshögarna från den undersök
ta boplatsen i Apalle, Uppland är centralt belägna mellan 
husen, så här verkar det som om de spelat en central roll 
(Ulien 1995b, s 68 ff). Det behöver dock inte innebära att 
själva aktiviteten har ägt rum där. Stenen lean ju ha trans
porterats ett stycke från den ursprungliga platsen.
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Mescaleri Apache indianernas historiska territorium är 
beläget i sydöstra New Mexico och västra Texas. Före 1873, 
dvs innan de blev tvungna att leva inom reservatets om
råde, var de ett samlar- och jägarfolk som levde efter ett 
visst säsongsmässigt system. Inom deras region hade de ett 
flertal geografiska platser som av en eller annan orsak an
sågs vara heliga och som uppfyllde olika ändamål. Mesta
dels ansågs platserna besitta en viss kraft för att de var län
ken mellan den materiella världen här på jorden och den 
andliga världen. Människornas sätt att i den materiella 
världen komma i kontakt med den ”riktiga” andliga värl
den kunde ske på två olika sätt, dels genom att besöka dessa 
platser där den världsliga och den andliga världen möts 
eller genom att transformeras. Att genomgå en transfor
mation anses som väldigt farligt om man inte besitter den 
rätta kraften. Förr ansågs männen genomgå dessa andliga 
resor vid jakt och krig. Numera anses den andliga resan för 
de flesta ske endast när man föds och när man dör. Den 
farligaste och den mest heliga resan är den som man inleder 
när man dör. Efter det att man har bevistat en begravning, 
måste man därför genomgå en reningsritual för att inte den

andliga världen ska stanna i vardagslivet (Carmichael m fl 
1994, s 89 ff).

Svetthuset är en typ av helig plats där dessa förvand
lingar sker. En s k sweatlodge utgörs hos Mescalero 
Apacherna av en mindre välvd byggnad som står på en 
grund, själva tältet är uppbyggd av böjda grenar, över
täckta med skinn eller textil. Uppvärmda stenar placeras 
sedan i ett hål i golvet och överöses därefter med vatten. 
Dessa svetthus anses ha sekundära effekter som bad och 
socialisering men det viktigaste verkar vara^dess roll som 
plats för den andliga transformation. Männen använde 
vanligtvis dessa svetthus före och efter jakten eftersom 
man då förvandlades till ett rovdjur och uppgick i den 
andliga världen (Carmichael m fl 1994 s, 89 ff). Man kan 
kanske ha föreställt sig att det orena vid en sådan renings
process kapslas in och tas upp av den söndersprickande 
stenen, vilket för med sig att den sedan måste behandlas på 
ett speciellt sätt eftersom den besitter vissa krafter och där
för är tabu. Man kan ju också tänka sig den bakvända ord
ningen där kraften eller det orena samlas upp i stenen just 
genom att den går sönder och luckras upp.

Fig 23. Malstenslöpare och mortel som påträffades i skärvstensanläggningen A4519. Skala 1:2. Illustration Richard Holmgren, ARCDOC. 
Quern rubber stone and mortar mound in the burnt mound A4519. Scale 1:2. Illustration: Richard Holmgren, ARCDOC.
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Malning och sönderdelning
Intressant i det aktuella fyndsammanhanget från Hulje- 
undersökningen är närheten till brunnen och det våta 
markparti som breder ut sig öster om anläggningen. Char
lotte Fabech menar att mossar och sjöar har betraktats 
som heliga områden under äldre järnålder och använts 
för olika offer ingående i en fruktbarhetskult (Fabech 1991, 
s 284). Placeringen av anläggningen invid ett sankare parti, 
anläggandet av brunnen , samt de föremåls- och benfynd 
som påträffades i stenpackningen kan ges~en rimlig för
klaring utifrån detta. Närheten till gravarna och skålgrops- 
lokalen kan också förstärka trovärdigheten i-en tolkning 
av anläggningen som av delvis rituell karaktär.

Av betydelse för tolkningen, av såväl skärvstenspack- 
ningen som gravarna och groparna inom området, är före
komsten av ett flertal knackstenar, mortlar och löpare.. 
Redan Bellander gjorde iakttagelsen att malstenar och lö
pare var vanligt förekommande i skärvstensrösen och såg 
dem som nedlagda i ett rituellt syfte som offer. Han såg 
det som ett stöd för sin tes att skärvstensrösena är spår av 
offer. Han lade dessutom märke till att även skäror är en 
vanligt förkommande artefakt i skärvstenssammanhang. 
Han såg dessa föremål som ett uttryck för fruktbarhets
kult (Bellander 1938, s 98 f). Kaliff ser som en möjlig tolk
ning att löpare och mortlar kan ha används vid krossningen 
av brända ben i samband med gravritualen (Kaliff 1997). 
Denna typ av redskap förekommer också ofta i gravar 
och andra former av rituellt anlagda konstruktioner (bl a 
Hyenstrand 1968, s 74; Kaliff 1992 a).

Lars Lundqvist menar som tidigare nämnts att inne
hållet i skärvstenshögar kan ha haft en symbolisk inne
börd där föremålen blev rituellt ”begravda” och där red
skapen hade en egen livscykel i analogi med människans 
(Lundqvist 1991, s 56). Flertalet av de knackstenar som 
påträffades i anläggningen från Hulje var dock oskadda 
och fullt brukbara. Dessa bör således ha blivit nedlagda 
av andra orsaker än att de blivit odugliga för sin funk
tion. Traditionellt tolkas löpare och mortlar som bruks
föremål knutna till sfären kring hemmet, vilket inte på 
något sätt utesluter att de kan ha haft en viktig funktion 
också som offerföremål. En viktig aspekt kan då vara att 
betrakta malning och krossning som ett symboliskt språk 
där malningens nedbrytande förmåga är av central bety

delse. När man maler och krossar sker en omvandling 
från ett tillstånd till ett annat (Fendin 1994, s 23). Man 
kan också tänka sig att t ex första skörden för året mals 
med stenar som sedan inte får föras vidare i omloppet, 
för att t ex inte kraften skall ta slut.

Viktigt i detta resonemang är att malning och kross
ning bör ses om aktiva delar i ett socialt sammanhang 
och att denna typ av föremål inte slentrianmässigt bör 
tolkas som endast funktionella redskap. Även som funk
tionell handling kan malning och krossning utgöra en 
kraftfull symbol för tillvarons och livets skeden och väx
lingar. Föremålen måste ges en tolkning utifrån den kon
text där de påträffas

Slutsatser
Tolkningen av den komplexa skärvstensanläggningen från 
Hulje bör göras med utgångspunkt från den generella dis
kussion som förs kring skärvstenshögarna som mångty
dig fornlämningstyp. Detta trots anläggningens exteriört 
sett något avvikande utformning. Tolkningar som t ex 
husgrund, väg osv, vilka vid en hastig besiktning kunde 
förefalla möjliga, kan vid ett närmare studium uteslutas, 
med tanke på konstruktion, markförhållande och fynd
material.

Genom ovanstående reflektioner som jag har gjort 
kring skärvstenen som fysiskt material men även som en 
del i ett kulturellt sammanhang, kan man konstatera att 
skärvstensanläggningarna tycks utgöra en mångfacette
rad fornlämningstyp. Med hjälp av naturvetenskapliga 
metoder och bredare tolkningsmodeller kan vi kanske 
komma närmare en mera ”sann” bild av vår förhistoria. 
Genom t ex etnografiska analogier kan vi få uppslag till 
tolkningsmodeller som sedan kan prövas till viss del ge
nom ovan nämnda metoder.

Ett bärande inslag vid tolkningen av denna fornläm
ningstyp är också strukturella likheter som är möjliga att 
iaktta mellan olika typer av skärvstensanläggningar: grav
ritualer, offer, slakt, bronsgjutning, malning och rituella 
reningsbad. Dessa företeelser tycks kunna ha en gemen
sam förbindelselänk i den skörbrända stenen, vilken ska
pas genom eld. Alla skärvstensansamlingar behöver inte 
vara förknippade med dessa olika företeelser men det finns
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ändå indikationer på att skärvstenen som ”biprodukt” i 
många sammanhang ansetts laddad på ett sätt som krävt 
speciell behandling. Denna tänkta egenskap hos materia
let har då också fått till följd att skärvstensansamlingarna 
blivit betraktade som betydelsefulla. Detta styrks också 
bl a av att det har placerats sekundära gravar i skärvstens- 
högar (Rundkvist 1994, s 87). En skärvstenshög som en
ligt Elfstrand har tillkommit vid storslakt är i sig status- 
betonad vilket gör att det borde vara fint att begravas i 
den (Elfstrand 1995, s 29). Sammanfattningsvis kan åter 
sägas att ett flertal olika funktioner troligtvis ligger bakom 
skärvstenens tillkomst.

Jag menar att vissa skärvstensanläggningar kan här
röra från s k svetthus eller som vi vanligen kallar det från 
bastubadande. Att sådana svetthus har varit och är av 
stor vikt hos flera folk, bl a hos de nordamerikanska india
nerna, råder det inga tvivel om. Att liknande anläggningar 
kan ha varit vanliga här ser jag som mycket troligt. An
vändningen av dessa svetthus kan ha haft många innebör
der, inte minst kanske just för reningritualer i samband 
med begravningar och andra rites de passages. Dessa svett
hus står då för omvandling, idémässigt kanske samma typ 
av omvandling som kan förknippas med de i skärvstensan- 
läggningarna nedlagda mortlarna och löparna. Det är rim
ligt att tolka den aktuella anläggningen i ett sammanhang 
med gravfältet. Den skörbrända stenen kan också i ett så
dant perspektiv mycket väl härröra från rituella renings
bad som förekommit i samband med begravningarna.

Summary

A discussion of burnt stone based 
on a complex feature in Östergötland
Mounds of burnt stones are generally interpreted as accu
mulations of waste and as typical expressions of Bronze 
Age settlement sites. The debate about burnt mounds has 
now come up again, with more nuanced and profound 
interpretations. Accumulations of fire-cracked stones are 
not an isolated Swedish category of antiquity. There are 
equivalents elsewhere in Scandinavia and on the continent, 
and not least in the British Isles. This article discusses the 
documentation of burnt mounds, and the scientific methods

that can be used to understand and interpret them. The 
background to this article is a complex feature with burnt 
stone found during the National Heritage Board’s 
excavation at Hulje, RAÄ 234 - 236 in Mjölby Parish, 
Östergötland.

There are many suggestions as to the activities that 
lay behind accumulations of burnt stones: hut foundations, 
refuse heaps for cooking stones, waste heaps after bronze 
casting, cultic fires, bonfires, waste from funeral pyres, 
offering places, slaughtering places, etc. Broken and fire- 
cracked stone can be formed by many different actions. 
As a common foundation there should be an underlying 
meaning for the careful treatment of burnt stones in va
rious ways. The uniting idea is fire, since it generated the 
burnt stone. By deliberate burning, the stones became 
cracked and brittle, that is, products of human action 
within the framework of culture-specific behaviour. For 
various reasons, certain stones were chosen to fulfil one 
or more purposes. Using scientific methods we can obtain 
answers to questions about certain properties of the stone, 
in the form of heat retention, hardness, how long the stone 
was exposed to heat, and the geological origin of the stone. 
By measuring the heating temperature one can pin down 
certain types of activities comprising burning and exclude 
others.

The investigated feature at Hulje was not a traditional 
burnt mound, although it had some things in common 
with the traditional kind. The appearance and format 
differed, as did the filling and to some extent the dating. 
The finds, on the other hand, in the form of bones, mor
tars, and rubber stones, also occur commonly in ”tradi
tional” burnt mounds. The feature, 24 metres long and 4 - 
5 metres wide, consisted of a structure of large fire-cracked 
stones and natural stones at the base. Above these was a 
filling of smaller fire-cracked and broken stones. In the 
northern part there was also a well dug on the eastern 
side of the stone packing.

One of the suggested interpretations from the research 
into burnt mounds in the British Isles has been put for
ward by the archaeologists Lawrence Barfield and Mike 
Hodder (1987). Their theory is that they may derive from 
”sweat houses” which could have had many functions, 
such as medical, social, ritual, and so on. Among the In-
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dian tribe of Mescalero Apaches a sweat lodge is a small 
vaulted building standing on a foundation, with the actual 
tent built up of bent boughs covered with hides or tex
tiles. Heated stones are placed in a hole in the floor and 
water is then poured over them. These sweat houses have 
secondary functions such as bathing and socializing, but 
the most important purpose is thought to have been their 
role as a place for spiritual transformation. Perhaps a 
purification process like this was thought to draw out 
impurity and enclose it in the cracking stone, which then 
had to be treated in a special way, since it was considered 
to possess certain taboo forces.

A reasonable interpretation of certain burnt mounds, 
such as the one from Hulje, may be made on the basis of 
the ethnographic examples concerning the occurrence of 
ritual bath structures. Using a sweat lodge may have had 
an important meaning for purification rituals in con
nection with funerals and various passage rites. These

sweat lodges stand for transformation, the same trans
formation that can also be read into the mortars and 
rubbing stones deposited in the burnt mounds at Hulje. 
Grinding as a transforming process can evoke certain 
symbolic similarities to the transformation that takes place 
in a ritual bath. From this interpretative perspective, it is 
reasonable to suggest that there was a sweat house beside 
the well and the wetland near the cemetery and the cup- 
mark site at Hulje.

Finally, it may be noted that occurrences of cracked 
stone of various kinds seem to constitute a multifaceted 
type of antiquity. With the aid of scientific methods and 
broader interpretative models, we can perhaps come closer 
to a fuller picture of our prehistory. Using ethnographic 
analogies, we can also obtain ideas for interpretative 
models which can be tested against the archaeological 
material, partly using various analytical methods.
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Ritual och vardagsliv i boplatsmiljö
Anders Kaliff

Arkeologiska tolkningar av vardagsliv och ritual
Tolkningsmomentet i fältarkeologin sker vanligtvis uti
från mycket ofullständiga fyndmaterial. Vissa funktionella 
objekt och verksamheter förefaller lätta att känna igen; 
bostadshus, fägator, matlagningsplatser, metallugnar, 
brunnar etc. Praktiska vardagliga företeelser som är möj
liga att känna igen från senare tider framstår som relativt 
lätta att tolka. När det gäller tolkningar av föreställnings
värld och mentalitet tillkommer helt andra problem. Det 
är ofta svårt nog att sätta sig in i andra människors tänke
sätt i vår egen tid, trots att vi då har obegränsad tillgång 
till information och även till direkt kontakt med de män
niskor vi vill försöka förstå. Att rekonstruera mentalitet 
och religiösa föreställningar i ett förhistoriskt, skriftlöst 
samhälle utifrån materiella lämningar kan i det perspek
tivet förefalla nästan omöjligt. Samtidigt finns det ingen 
anledning att betvivla att religiösa föreställningar spelade 
en viktig roll och att verksamheter som haft sin utgångs
punkt i dessa föreställningar också har avsatt väsentliga 
spår. Dessa spår borde då kunna iakttas. Frågan är hur 
de ser ut, hur vi skiljer dem från andra anläggningstyper 
och hur vi kommer åt en rimlig tolkning?

Studiet av förhistorisk religion och föreställningsvärld 
inordnas ofta under den samlande beteckningen religions- 
arkeologi, en term som under senare år blivit allt mera 
använd, med delvis olika betydelse (jfr Notelid 1996). 
Jag vill här inledningsvis definiera vad jag avser med be
greppet. Definitionen är viktig eftersom det kan vara lätt 
att missuppfatta religionsarkeologin som en strävan mot 
en arkeologisk specialvetenskap. Med religionsarkeologi 
bör helt enkelt avses utforskandet av lämningar från olika 
former av rituell verksamhet med arkeologiska metoder. 
Sådana tolkningar utförs kontinuerligt av arkeologer, ana
logt med tolkningen av andra typer av verksamheter. Att

bedriva religionsarkeologi behöver inte vara principiellt 
annorlunda än att fokusera mot en annan specialproble
matik; exempelvis bebyggelsearkeologi, agrararkeologi 
eller arkeometallurgi. Arkeologi är till sin natur en vetens
kap som bedrivs i gränslandet mot andra discipliner. Det 
finns ett behov av forskning i gränslandet mellan arkeo
logi och religionshistoria, där källmaterialet ibland kan 
vara rent arkeologiskt medan samtidigt religionshistoriska 
tolkningsmodeller är tillämpliga.

Bland de källmaterial som lämpar sig för religionsar- 
keologiska studier står de förhistoriska gravarna i en sär
ställning. En anledning till detta är att gravar förekom
mer i stor frekvens och att materialet därför lämpar sig 
att dra generella slutsatser utifrån. En annan orsak är att 
gravar ofta utgör slutna fynd. Såväl graven som begrav
ningsritualen utformas dessutom som en mer eller mind
re medveten avspegling av de eskatologiska föreställningar
na, dvs föreställningarna om vad som händer människan 
efter döden. Det finns få andra arkeologiska objekt där vi 
på ett så direkt sätt kommer nära förhistoriens människor 
och deras religiösa föreställningar. Gravundersökningar 
kan samtidigt aldrig bli den enda arkeologiska vägen till 
en bredare förståelse av religionens karaktär. Gravritua
len utgör inte en avspegling av hela religionen, utan en
dast av vissa föreställningar.

Religiös kult företas på olika nivåer i ett samhälle som 
privatkult och kult på en högre eller lägre kollektiv nivå. 
Med kult avser jag här alla typer av aktiviteter som har 
med religiös utövning att göra. Även om den kultiska inne
börden av vissa fyndkontexter kan förefalla uppenbar är 
det ofta svårt att tolka den exakta betydelsen av de akti
viteter som spåras. Följande frågor kan illustrera proble
met: Elar ett föremål som påträffas invid en bengömma, 
nedlagts som offer eller som gravgods till gagn för en död
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person? Bör några få fragment av brända människoben U miljö har därmed inte medvetandegjorts i tillräckligt hög 
en stensättning betraktas som en grav i vår tids bemärkel- r grad. Det har då funnits liten förberedelse för att tolka
se? Utgör en bendeposition med djur ben spår efter ett slakt
offer eller rituell slakt eller är det rester efter slakt helt 
utan rituella förtecken? Det kan vara mycket svårt att 
tolka den exakta innebörden bakom lämningar som inte 
är entydigt praktisk-funktionella, samtidigt som läm
ningarna i sig kan vara relativt enkla att urskilja.

Deponerade statusföremål eller andra objekt av speciell 
karaktär, i exempelvis mossar och våtmarker eller på and
ra utvalda platser, avspeglar förmodligen offer som före
tagits på en relativt hög kollektiv nivå. Exempel på så
dana fyndplatser kan vara Skedemosse på Öland, Sösdala- 
fyndet eller de danska vapenoffren från romersk järnålder. 
Det bör i dessa fall vara betydligt mer än en gårdsenhet, 
kanske en hel region eller folkstam, som samverkar om 
offerplatsen. Större hällristningsområden är en annan typ 
av platser som bör utgöra exempel på kult som utövats 
på en relativt hög kollektiv nivå. Placeringen av mer ut
präglade rituella lokaler i landskapet och den relativt låga 
spridningsfrekvens med vilken de uppträder, talar för att 
större grupper av människor samlats för kult på sådana 
platser. Det är samtidigt rimligt att anta att merparten av 
de handlingar som hör samman med religion och föreställ
ningsvärld företogs privat och på lägre kollektiv nivå. En 
sådan kult bör ha varit mera inkorporerad i det vardag
liga livet men samtidigt också haft större betydelse för 
enskilda människors dagliga liv. Denna kuhniva kan ha 
utgjorts av den enskilda gården eller en mindre gårdsgrup
pering. De förhistoriska boplatserna bör då vara lämp
liga undersökningsobjekt för att spåra sådana aktiviteter.

Även om man kan sluta sig till att privatkult och kol
lektiv kult på lägre samhällsnivå rimligen var vanligt fö
rekommande i det förkristna skandinaviska samhället ser 
man märkvärdigt sällan tolkningar av kultiska aktivite
ter i boplatsmiljöer. Detta kan ha flera orsaker. En anled
ning kan vara att sådana spår är svåra att särskilja från 
andra lämningar, en annan att denna sorts kultaktiviteter 
helt enkelt inte avsatt särskilt många fysiska spår. En an
nan viktig anledning till att tolkningarna uteblivit tror 
jag hör samman med att många boplatsarkeologiska under
sökningar inte haft som målsättning att dokumentera spår 
efter rituella aktiviteter. Förekomsten av kult i boplats

lämningar efter sådan verksamhet.
En viktig fråga i sammanhanget berör det menings

fulla i en uppdelning av fornlämningar i olika kategorier 
som rituella respektive funktionella verksamheter. Frå
gan är om inte en sådan uppdelning snarare illustrerar 
vår tids uppfattning. Troligtvis genomsyrades även var
daglig verksamhet i det förhistoriska skandinaviska sam
hället av religiösa föreställningar (jfr Fabech 1991; Kaliff 
1997). I lågtekniska samhällen finns sällan den uppdel
ning i funktionellt respektive rituellt som är vanlig i vår 
tid. Inga handlingar är renodlat religiösa enligt vår kultu
rella definition men inte heller frikopplade från religiösa 
föreställningar. Religionen är en förklaringsmodell för till
varon och ingen del av verkligheten tolkas vid sidan av 
religionen. I det perspektivet blir även en kultisk hand
ling en i högsta grad funktionell handling. Den företas ju 
med ett bestämt syfte för att man tror sig kunna åstadkom
ma något.

Det är viktigt att betona att religionen i ett samhälle 
aldrig kan studeras på ett meningsfullt sätt om inte hän
syn också tas till övriga förhållanden. Kunskap om religiö
sa föreställningar tillför på motsvarande sätt mening och 
ger perspektiv på samhället i övrigt. På motsvarande sätt 
skulle en studie av vårt eget samhälle vara misslyckad om 
man inte kunde kartlägga modern teknik och naturve
tenskap. I vår tid är den mest utbredda förklaringsmodel
len för världen förankrad i den naturvetenskapliga forsk
ningen. Uppenbart förekommer religiösa modeller för 
verkligheten också i vår tid men dessa har i stor utsträck
ning blivit marginaliserade, i takt med sekulariseringen. 
Skulle man som framtida arkeolog inte kunna spåra vår 
naturvetenskapliga tolkning av omvärlden vore det svårt 
att få en meningsfull bild av verklighetsuppfattningen 
inom 1900-talets västeuropeiska kultur. På samma sätt 
fungerar religiösa föreställningar i ett genuint religiöst 
samhälle. Lyckas man inte spåra och tolka dessa missar 
man en väsentlig del av förståelsen av samhället.

Det är samtidigt viktigt att studier av forntidens reli
giösa idéer vilar på samma empiriska grund som studier 
av andra samhällsförhållanden. Utgångspunkten för en 
arkeologisk tolkning av religiösa företeelser är och för
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blir det arkeologiska källmaterialet och fältundersökningen 
(jfr Renfrew &C Zubrow 1994). Tolkningar och analogislut 
måste göras enligt samma princip som när det gäller special
studier av andra samhällsaspekter. Förutsatt att detta sker 
behöver arkeologiska studier av religion inte vara mera 
osäkra än studier av andra samhällsfaktorer.

Olika lämningar som spår 
av fornskandinavisk religion
När det gäller yngre järnålder har behandlingen av boplats
material i högre grad kommit att omfatta tolkningar av 
lämningar av religiös karaktär, än vad som är fallet när det 
gäller äldre perioder. Främst rör det sig dock om lämningar 
i stormannamiljöer och platser som brukar föras in under 
samlingsbegreppet centralplatser. Under senare år har exem
pelvis hallbyggnadernas funktion behandlats, delvis med 
utgångspunkt från deras funktion i kulten. Detta har skett 
utifrån fynden från Borg vid Lofoten, Slöinge i Halland, 
Sanda i Uppland och inte minst Gamla Uppsala. Även spe
ciella kultbyggnader har uppmärksammats; vid Borg utan
för Norrköping och vid Sanda i Uppland, liksom fynd av 
s k guldgubbar och amulettringar (t ex Stamsø Munch 
1991; Duszco 1993; Lindeblad & Nielsen 1996; Åquist 
1996; Herschend 1997).

När det gäller yngre järnålderns kult- och offerbruk 
finns ett viktigt skriftligt jämförelsematerial i de isländs
ka handskrifterna från tidig medeltid; eddadiktningen, 
skaldekvädena och i viss mån sagorna. Förekomsten av 
åtminstone fragmentariska beskrivningar av kultbruk och 
trosföreställningar är sannolikt en viktig anledning till att 
det är mera vanligt med konkreta arkeologiska tolkningar 
av kultbruk när det gäller yngre järnåldern än vad gäller 
äldre perioder. Genom de skriftliga källorna vet vi tillräck
ligt mycket om religionen för att lättare se spåren i ett 
arkeologiskt material. Religionshistorikerna kan också 
mera direkt bidra med kompletterande uppgifter för att 
ge liv åt de materiella lämningarna. Ändå är egentligen 
mycket lite känt om utformningen av kultredskap och 
offerbruk också från yngre järnålder. Äldre skaldekväden 
och nedtecknade lagar utgör visserligen i hög grad ett 
autentiskt religionshistoriskt källmaterial men innehåller 
sällan mycket information i detta avseende. De senare

nedtecknade och varierande grad litterärt skapade sagorna 
är inte på samma sätt autentiska, även om dessa också 
innehåller intressanta uppgifter. Det litterära materialets 
källvärde för tolkningar av fornskandinavisk kult har be
handlats av religionshistorikern Anders Hultgård (bl a 
1993 och 1996).

Att tolkningar av boplatslämningar från äldre perio
der sällan uppmärksammat kultiska aktiviteter beror san
nolikt i hög grad på bristen på skriftligt jämförelsemate
rial. De uppgifter som finns hos författare hemmahörande 
i den samtida klassiska världen, exempelvis Tacitus eller 
Caesar, är ofta vaga vad gäller religion och kult och be
rör dessutom keltiska eller kontinentalgermanska förhål
landen som inte med säkerhet kan överföras på Skandi
navien. Tolkningarna av fornskandinavisk religion från 
äldre perioder är därför beroende av de materiella läm
ningarna och olika analogislut. Man är därför som ar
keolog mera osäker på vilken typ av strukturer som bör 
sökas efter. Till detta kommer en utbredd men ofta outta
lad uppfattning bland fältarkeologer att den enklaste tolk
ningen av en anläggnings funktion å priori är av profan 
art. Att välja den enklaste lösningen på ett problem är i 
sig en grundläggande vetenskaplig strategi men vad som 
betraktas som enklast grundas däremot ofta på en subjek
tiv uppfattning. Är en helt funktionalistiska och icke-ri- 
tuell tolkning verkligen enklare i objektiv bemärkelse el
ler är detta en spegling av vår egen tids uppfattning - en 
fördom? Kanske vill vi gärna se forntidens människor som 
lika oss - rationella på det sätt vi anser vara rationellt.

Vissa fynd och anläggningstyper som spår efter kult i 
boplatsmiljö har uppmärksammats vad gäller yngre brons
ålder och äldre järnålder. Exempel på sådana är speciella 
kulthus, offergropar och rituella föremål (bl a Björhem 
& Säfvestad 1993; Kaliff 1995a; Stålbom 1997). Närhe
ten mellan gravar och boplats, samt det faktum att gra
var ofta överlagrar huslämningar, har också kopplats sam
man med religiösa föreställningar och en dyrkan av de 
döda förfäderna (bl a Baudou 1989 och 1991; Jennbert 
1993). En speciell fyndkategori som behandlats är natur
ligtvis hällristningar. Bildristningarna uppträder främst i 
utpräglade och speciella miljöer vilka lämnas utanför dis
kussionen här. Skålgropslokaler av varierande storlek finns 
mera frekvent och i olika miljöer, på såväl boplatser som
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Fig 24. Plan över aktivitetsområdet i norra delen av Huljeboplatsen, med grop- och härdsystemet, brunnsanläggningen samt den triangulära 
stensättningen med omgivande palissad. Bearbetad av Lars Östlin. Plan of the activity area in the northern part of the Hulje site, with the system 
of pits and hearths, the well, and the triangular stone setting with the surrounding palisade. Adaptation: Lars Östlin.

på gravfält. De uppträder på platser av mycket olika karak
tär, allt från lösa stenar med enstaka skålgropar till fasta 
lokaler med flera hundra inknackade gropar. Förekoms
ten av skålgropar i såväl boplatsmiljö som på gravfält 
kan indikera att liknande kulthandlingar utförts i båda 
miljöerna. De mönster som avtecknas i stora skålgrops- 
system har jämförts med förekomsten av rituella geomet
riskt anlagda eldstadssystem av en typ som förekommer i 
Sydskandinavien och på kontinenten under yngre brons
ålder och äldre järnålder. Rituella eldstadssystem av denna 
typ har behandlats av Raimond Thörn, som utgått från 
den tyske forskaren Werner Krämers arbeten om central
europeiska eldofferplatser. Dessa eldofferplatser kan jäm
föras med askaltare av den typ som förekom i det antika 
Grekland (bl a Thörn 1994 och 1996).

Ytterligare en typ av fornlämning som förekommer i 
såväl boplats- som gravfältsmiljö är skärvstenshögarna,

vilka utgör en mycket komplex fornlämningstyp (jfr An
derson 1992; Widholm 1998; Sundberg i denna volym). En 
traditionell tolkning är att de utgör skräphögar, där even
tuella gravar får betraktas som sekundära (Rentzhog 1967). 
Under senare år har de även kommit att betraktas som an
läggningar som avspeglar en rituell hantering av vissa typer 
av material och avfall (Lundquist 1991) och som spår efter 
kremeringsplatser och offer (Kaliff 1994). De har också 
tolkats som spår efter slaktplatser och platser för beredning 
av skinn och hudar (Elfstrand 1995). Som nämnts ovan 
behöver funktionella tolkningar inte motsäga inslag av ri
tuell karaktär, utan verksamheter som i vår tid upplevs som 
rituella respektive funktionella kan vävas samman.

Förutom de anläggningstyper och konstruktioner som 
nämnts ovan bör det vara möjligt att utläsa också andra 
spår efter kulthandlingar på boplatser, även om dessa kan 
vara anonyma och svårtolkade.
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Anläggningar med kombinerad 
funktion i en boplatsmiljö
Vid undersökningar av såväl förhistoriska boplatsområ
den som gravfält påträffas som regel ett stort antal anlägg
ningar av typer som sällan erhåller någon egentlig tolk
ning. Många av dessa anläggningar kan allmänt karaktä
riseras som härdar, sotfläckar och gropar. Särskilt på bo
platser är gropar av olika slag ett vanligt inslag (bl a Wid- 
holm 1980; Björhem & Säfvestad 1993; Andersson m fl 
1994; Stålbom 1997; Lindgren-Hertz 1998). Många av 
dessa gropar kan ges förklaringar i anslutning till vardag
liga aktiviteter; materialtäkter, skräpgropar, nedsänkta ar- 
betsytor, förvaringsutrymmen eller spår efter stolphål. 
Många gropar är fyndtomma sånär som på fyllningen, 
vilken avviker från omgivande mark. Fyndmaterial av 
varierad karaktär förekommer dock ofta, exempelvis kera
mik, djurben, kol, skärvsten och knackstenar eller mal- 
stenslöpare. När det gäller denna typ av gropar står man 
ofta inför en liknande problematik som när det gäller 
skärvstenshögarna. I fyllningen finns både material vilket 
kan tolkas som ordinärt avfall jämte mera speciella fynd 
som rimligen bör få en mera komplex tolkning.

Det är relativt vanligt förekommande med keramik
urnor, yxor eller andra föremål, nedlagda i stolphål till 
hus eller i gropar i anslutning till hus. Sådana depositio
ner kan ofta ges en tolkning som s k byggnadsoffer. Tove 
Paulsson har behandlat byggnadsoffer från järnålder och 
tidig medeltid, med deras kontinuitet i senare tiders folk
liga bruk. I materialet till uppsatsen ”Huset och lyckan” 
presenteras 33 byggnadsoffer från nordisk järnålder och 
medeltid. Även med de hårt ställda urvalskriterier Pauls
son använder för vad som bör tolkas som ett offer kunde 
tydliga byggnadsoffer identifieras. Resultatet i uppsatsen 
tyder på att byggnadsoffret är en vanlig företeelse i en 
vardagsnära kult på gården (Paulsson 1993).

Även när det gäller gropar och keramikdepåer finns 
ett påtagligt samband mellan grav- och boplatskontext. 
Mindre uppmärksammat än själva gravgömmorna är helt 
fyndtomma gropar samt gropar med enbart keramik in
vid gravarna. Fyndtomma gropar som påminner om grav
gömmor har bl a blivit tolkade som barngravar, där be
nen blivit helt upplösta (Nilsson 1977). Detta har dock 
motsagts av osteologer, eftersom även mycket små och

fina ben blir mineraliserade vid kremeringen och bör där
för inte försvinna i högre grad än ben från vuxna (Sig- 
vallius 1994). De fyndtomma groparna skulle istället kun
na tolkas som spår efter ritualer i anslutning till gravarna 
och i vissa fall som spår efter gravmarkeringar av trä. 
Nedgrävningar och eldstäder kan tolkas som anläggningar 
för och spår efter matoffer, libationsoffer och återkom
mande ritualer invid gravarna. Det är viktigt att frigöra 
sig från vår tids syn på gravar, offer etc. Det är knappast 
sannolikt att det i vår tid finns något begrepp som helt 
överensstämmer med det man under yngre bronsålder 
avsåg med det vi idag kallar gravgömmor (jfr Kaliff 1997). 
Mycket talar för att flertalet människor inte begravdes 
och att åtminstone vissa typer av gravar lika väl kan vara 
anlagda som kultplatser (Baudou 1989 och 1991). Även 
själva gravgömman kan ha betraktats som ett medel att 
förstärka en helig plats.

Denna typ av anläggningar i anslutning till gravar är 
knappast möjliga att förklara endast som skräpgropar, 
förrådsgropar, matlagningshärdar etc, medan liknande 
anläggningar som påträffas på boplatser ofta får en så
dan tolkning. Den funktionella tolkningsramen får då mer 
eller mindre medveten prioritet. Även om en rent funktio
nalistisk tolkning många gånger kan vara att föredra bör 
man hålla i åtanke att rituella anläggningar rimligtvis finns 
också på boplatserna. I de fall stora boplatsundersök
ningar inte resulterar i några som helst spår efter rituella 
aktiviteter är detta därför snarare ett tecken på att de inte 
uppmärksammas än belägg för att de inte funnits.

Slaktplatser och deponeringsmonster
Större gropar och gropsystem förekommer ofta på boplat
ser från yngre bronsålder och äldre järnålder. Dag Wid- 
holm (1980) har i en studie över Skåne visat en markant 
ökning av antalet gropar på boplatserna under yngre 
bronsålder. Widholm förknippar detta med en ändring 
av bosättningsmönstret och en förtätning av bebyggel
sen. Groparna tolkas i första hand som täktgropar för 
lera till lerklinade väggar. Förhållandet mellan gropvo
lymer och teoretisk åtgång för lerklining av bronsålders- 
hus analyserades vid undersökningen av Fosie IV komp
lexet, med utgångspunkt från Widholms hypotes. Analy
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sen visade stor överensstämmelse med denna (Björhem 
& Säfvestad 1993, s 138). Det förefaller sannolikt att en 
orsak bakom uppkomsten av gropar och gropsystem var 
behovet av lermaterial. Fyllningen i groparna är samti
digt ofta av komplex karaktär. Även om grundorsaken 
bakom tillkomsten varit lertäkt, har uppenbart annan 
verksamhet senare skett i eller invid gropen. Det blanda
de materialet i groparna kan indikera en funktion som 
skräpgropar. Innehållet i vissa gropsystem på boplatser 
indikerar dock en mera komplex funktion, där rituella 
och funktionella aspekter samspelar, vilket också disku
terats under senare tid (jfr Stålbom 1997).

I norra änden av den undersökta boplatsen RAÄ 89, 
vid Hulje och Skrukeby, framkom ett gropsystem med 
flera sammanhängande gropar. Dessa skar delvis in i var
andra och bildade en krets runt en utsparad lerklack cent
ralt i systemet. Hela systemet hade en diameter av mellan 
11 - 13 m. Groparnas individuella diameter varierade 
mellan 0,80 och 3,70 m och de var vanligtvis runda eller 
ovala i formen. Djupet var som mest 1,40 m, räknat från 
den avbanade ytan. Fyllningen i groparna uppvisade en 
regelbunden stratigrafi i tydliga skikt, där samtliga gro
par hade liknande lagerbildning. Ett återkommande la
ger med smärre variationer i tjocklek och konsistens be
stod av fet gråaktig fyllning, varvat med tunna skikt av 
steril silt. Lagret innehöll även enstaka kolbitar, fragment 
av bränd lera samt enstaka mindre skärvstenar och obränd 
sten. Flera lager bestod av fett sotigt material som varva
des med lager av ovan beskriven karaktär. De sotiga lag
rens karaktär indikerade att man bränt direkt på plats i 
groparna vilket också visades av att ett underliggande 
silt/lerlager var rödbränt.

Gropsystemet stod för det största fyndmaterialet från 
hela boplatsen. Den största fyndkategorin bestod av 
obrända och brända ben, sammanlagt ca 5,3 kg. Benen 
framkom i olika skikt och bör ha avsatts vid olika tillfäl
len och därefter blivit övertäckta med silt eller lera. Samt
liga lager i groparna innehöll fynd men benen påträffa
des i huvudsak i de återkommande feta, gråaktiga lager 
som beskrevs ovan. Ett flertal djurarter fanns represente
rade i materialet, främst tamdjur men även bl a ett ensta
ka fiskben. Ben från nötkreatur utgjorde den absolut störs
ta mängden, följt av får eller get, gris samt även flera ben

av häst. Även enstaka ben från tamfågel, höns och gäss 
ingick i materialet. Den största mängden utgörs av tän
der, vilka också har en mycket större motståndskraft mot 
nedbrytning än övriga ben. Groparna innehöll också kera
mik, sammanlagt ca 1,4 kg. Keramiken var fragmenta
risk och endast ett fåtal mynningsbitar påträffades. Ett 
större antal skärvor tycks dock härröra från kärl som varit 
höga och vida, något som sammantaget med frånvaron 
av sot på utsidorna gör att det förmodligen handlar om 
förrådskärl. I groparna påträffades också en stor mängd 
harts, mestadels fragment som troligen kommer från 
tätningar till större träkärl. En rimlig tolkning är att dessa 
utgjort förrådskärl i trä med en liknande funktion som 
lerkärlen. I övrigt framkom bränd lera samt ett par små 
oidentifierade järnföremål, en symmetrisk fasetterad mai
sten samt en malstensunderliggare. Ett mera speciellt fynd 
var en liten rund genomborrad benplatta med en inristad 
korsformig figur som har sina närmaste motsvarigheter i 
de runda benbrickor med centrerade hål som påträffats i 
gravar från äldre järnålder (jfr Lundström 1965, pl 16 - 
17; Kaliff 1993; Stålbom 1994).

14C-dateringar från gropsystemet tidfäster det i första 
hand till äldre romersk järnålder (5 BC - 110 AD respek
tive 75 - 225 AD). Troligen har aktiviteterna ägt rum pe
riodvis under relativt lång tid. Med tanke på dateringen 
är bevarandegraden för en stor del av benmaterialet 
mycket god. Det påträffades även halvt upplösta ben och 
rikligt med spår efter i det närmaste helt upplösta obrända 
ben. Man kan därför sluta sig till att den ursprungliga 
benmängden varit betydligt större. Upplöst benmaterial 
kan ha höjt ph-värdet i marken, vilket givit förbättrade 
bevarandeförhållanden för det resterande fyndmaterialet.

En rimlig tolkning av de obrända benen är att de ut
gör slaktavfall. En anledning till nedgravningen av slakt
avfall kan vara hygieniska skäl och att man inte vill locka 
vilda djur till platsen. Trasiga keramikkärl kan då ha de
ponerats tillsammans med slaktavfall och andra restpro
dukter men keramiken kan alternativt utgöra rester efter 
förrådskärl från ett annat skede i groparnas användning, 
då de möjligen fungerat som en sorts enkla jordkällare. 
Såväl mängden gropar som stratigrafin talar för att en 
eller flera olika verksamheter ägt rum under lång tid. 
Brandlagren skulle kunna visa på avbränning av skräp
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med olika mellanrum. En sådan funktionalistisk tolkning 
kan i förstone synas väsensskild från en religionsarkeolo- 
gisk tolkning, något som dock inte behöver vara fallet. 
Olika vardagssysslor kan mycket väl ha samverkat med 
rituella bruk och religiösa föreställningar. Deponering av 
visst material måste kanske ske efter vissa rituella regler.

Slaktrester liksom annat deponerat material kan be
traktas ur såväl ett religiöst-rituellt som ett vardagligt- 
funktionellt perspektiv. Dels kan avfallet utgöra rester från 
offermåltider, dels kan det utgöra rituellt deponerat mate
rial från ”ordinär” slakt. Slakten har också i sig en rituell 
dimension i många traditionella samhällen.- En annan as
pekt på detta är att en viktig del av det fornskandinaviska 
offret tycks ha utgjorts av slaktoffer och rituella måltider 
(Hultgård 1996, s 38 ff). Dessa förhållanden kan religions- 
historiskt endast beläggas när det gäller yngsta delen av 
järnålder men det är rimligt att anta att de även tidigare 
haft betydelse. Rester från sådana offer kan vara svåra att 
särskilja från ”vanlig” slakt eftersom de materiella läm
ningar som deponeras i respektive fall i princip kan bestå 
av samma sorts material.

Ett exempel på en verksamhet där ritual och funktion 
sammansmälter i många kulturer är just slakt. I traditio
nella samhällen är det vanligt att all slakt sker med ut
gångspunkt från mer eller mindre fastställda rituella reg
ler. Detta är inte synonymt med att slakten utgör en utta
lad ritual, än mindre ett offer, men den sker enligt möns
ter som har sin grund i religiösa och/eller magiska föreställ
ningar. Detta kan exempelvis jämföras med den slakt en
ligt speciella regler - skäktning - som utövas inom såväl 
judendomen som islam. Man kan här också jämföra de 
regler och den folktro som omgärdade slakten i det svenska 
bondesamhället. Förekomsten av slaktplatser och slakt
avfall på en förhistorisk boplats kan därför med stor san
nolikhet indikera en plats av särskild betydelse, för den 
enskilda gården eller för en bygemenskap.

Min tolkning av området fokuserar således i hög grad 
på slakt, möjligen kombinerat med offer av vissa djur. 
Rester efter hästkranier liksom depositionen med kreme- 
rade ben efter ett får eller en get skulle kunna vara indi
kationer på sådana offer. Att hästen är ett vanligt offer
djur under yngre järnålder, liksom grisen, är en ofta fram
förd uppfattning. Fyndplatser som Skedemosse på Öland

och bl a Sösdala i Skåne har tolkats som att hästoffer 
också haft en viktig roll under äldre järnålder (bl a Hag
berg 1967; Görman 1993). Att i detalj tolka synsättet 
bakom den kombination av rituellt och funktionellt som 
ägt rum på platsen är givetvis mycket svårt.

Brunnar och vattendrag
Offer i mossar, våtmarker och sjöar förefaller vara typis
ka rituella uttryck inom det Sydskandinaviska området 
under bronsålder och äldre järnålder. Detta antyds också 
av Tacitus i dennes beskrivning av kulten av gudinnan 
Nerthus, vars kultvagn tvättas i en sjö, varefter trålarna 
som utfört arbetet dränks. Enligt Tacitus utövades kulten 
av denna gudinna av sju olika stammar, varav åtminstone 
en tycks ha levat i ett område vid dagens gränsområde mel
lan Danmark och Tyskland. Gudinnan Nerthus tolkade 
Tacitus som Moder jord, något som indikerar att denna 
gudom bör ha varit nära förknippad med fruktbarhets- 
kult för återväxten och markens gröda (Germania 40). 
Våtmarksoffer har tolkats som ett viktigt kultinslag i en 
övergripande fruktbarhetskult. Enligt Charlotte Fabech 
är denna typ av fruktbarhetsoffer, ofta utförda på platser 
relativt långt från bebyggelsen, typiska för perioden fram 
till folkvandringstid. Då sker en omlokalisering av kult 
och offer till centrala platser, ofta till stormannens gård. 
Med utgångspunkt från offerfynd från Sydskandinavien 
tycker sig Fabech se flera viktiga förändringar i offertra
ditionen vid övergången mellan yngre romersk järnålder 
och folkvandringstid. Hon menar att detta kan spegla en 
övergång från kollektiva offer ingående i en fruktbarhets
kult till ett mera individuellt offerbruk länkat till en ny 
elit i samhället (Fabech 1991 och 1994).

Kärringsjön i Halland har allt sedan undersökningen 
på 1940-talet framförts som en typisk representant för 
en plats för vardagsnära fruktbarhetsoffer under yngre 
romersk järnålder. De offrade föremålen är främst av var- 
dagskaraktär och har i hög grad anknytning till jordbruk 
och dagligt liv; lerkärl med troliga matrester, redskap av 
trä etc. En förnyad diskussion kring Kärringsjöns bety
delse har tagits upp av Anne Carlie (1998). Hon har ana
lyserat fördelningen av fynd runt offersjön och funnit indi
kationer på att offren har företagits i riktning mot solens
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upp- respektive nedgång vid olika årstider. En förändring 
i depositionsmonster från sjöns östra strand till den västra 
tycks ske under perioder om ungefär 200 år, något som 
hon tolkar som en möjlig ideologisk förändring i kulten. 
Carlie tolkar Kärringsjön som en kollektiv offerplats för 
ett mindre antal gårdar utmed Nissans dalgång (Carlie 
1998, s 29 ff). Intensiteten i brukande av en offerplats 
som Käringsjön är dock svår att avgöra eftersom så pass 
liten yta grävdes vid undersökningen 1941.

Jag har i tidigare sammanhang (1997) tolkat en grav- 
och offerplats vid Ringeby i Kvillinge socken, Östergöt
land som en kollektiv kultplats för ett antal gårdar eller 
gårdsgrupperingar. Denna plats har dateringar till yngre 
bronsålder och förromersk järnålder men kan ändå vara 
ett uttryck för samma vardagsnära fruktbarhetskult som 
Kärringsjön representerar, fast under en något äldre fas. 
Vid Ringeby undersöktes också bottenlager i en mindre 
sjö, centralt belägen inom grav- och kultplatsen, sedan 
denna tömts på vatten. Bottenlagren var skadade efter 
muddring av sjön på 1800-talet men lagren runt stränder
na var intakta. Fynden inskränkte sig till lager med sot, 
skärvsten och enstaka brända ben samt ett fynd av en 
malstenslöpare, vilket visar att viss deponering förekom
mit i sjön. Flertalet fynd påträffades istället i andra typer 
av anläggningar i området nära sjön (Kaliff 1997).

Likartat offerbruk kan också ha funnits i mera di
rekt anslutning till boplatserna. I detta sammanhang är 
några av fynden från RAÄ 89 av särskilt intresse. Intill 
den nu utdikade våtmarken norr om boplatsen påträffa
des flera anläggningar som kan tolkas såväl funktionellt 
som rituellt. Ett tiotal meter väster om våtmarkskanten 
och ca 25 m nordost om det ovan diskuterade gropsys
temet framkom en brunn (A20108) med en komplicerad 
stratigrafi och fyllning. Brunnens form i avbaningsytan 
var oval och ca 12,40 -15,20 m i diameter och den hade 
en för många förhistoriska brunnsanläggningar karak
täristisk trattformad profil. Brunnens djup var som mest 
ca 3,20 m och i dess djupaste del smalnade den av mot ett 
tydligt brunnsschakt med en botten som endast var 0,60 - 
0,80 m i diameter. Den var vattenförande redan i de övre 
delarna, vilket försvårade undersökningen.

I botten framkom bevarade trärester, bl a vidjekvistar, 
till något som verkade vara en flätad brunnskorg. Brunns-

korgar med sådan konstruktion är vanligt förekommande 
i förhistoriska brunnar och verkar ha utformats genom 
att tillspetsade störar har slagits ned längs brunnens si
dor, varefter vidjor flätas mellan störarna. Flätningens funk
tion var att förhindra ras och igenslammning av brunns
karet (Ulien 1995a, s 16 f). 14C -dateringar från resterna 
av brunnskaret till A20108 hamnar i intervallet 210 - 350 
AD, alltså en något senare period än gropsystemet. I bot
ten påträffades också träspån som antingen härrör från 
arbetet med brunnskaret eller har slängts i brunnen i sam
band med igenfyllnadsfasen. Brunnens komplicerade stra
tigrafi och anläggningens proportioner gör det troligt att 
den använts under lång tid

I brunnens trattformiga övre del fanns en fyllning, 
dominerad av en kompakt skärvstenspackning blandad 
med sotigt material och uppdelad i några olika skikt. I 
den övre delen av skärvstenspackningen fanns en deposi
tion av brända ben nedlagda tätt tillsammans. Till form 
och övrigt utseendet liknade nedläggningen en gravgömma 
- brandgrop. Koldateringen på bendepositionen gav in
tervallet 410 - 535 AD. Analysen av benen visar att det 
inte är fråga om en grav i vanlig bemärkelse. Samtliga 
deponerade ben härrörde från djur, sannolikt får eller get. 
Benen har dock behandlats på ett sätt som helt liknar 
traditionella brandgravar. De var kremerade och kros
sade.

I området strax söder om brunnen A20108 påträffa
des två mindre brunnar utan spår efter flätverk eller trä- 
fodring. Även dessa brunnsschakt var dock fortfarande 
vattenförande. Bägge brunnarna föreföll rensade flera 
gånger och i botten fanns tydligt skiktade vattenavsatta 
lager. Inga dateringar finns från dessa båda brunnar. Brun
nar är idag en vanligt förekommande anläggningstyp på 
förhistoriska boplatser, tack vare stor ytavbaningar. Från 
och med 1980-talet har exempelvis i Uppland och Väst
manland undersökts närmare hundra brunnar med date
ringar från bronsålder till vikingatid (Eriksson 1995, s 42). 
I Östergötland har relativt få brunnar hittills undersökts. 
Vid Brunneby i Brunneby socken undersöktes 1991 en 
trattformad brunnsanläggning från folkvandringstid. Lik
som Huljebrunnen hade denna bevarade trärester, troli
gen från en fodring (Larsson M 1994, s 14). På den stora 
Pryssgårdsboplatsen i Östra Eneby socken undersöktes
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fem brunnar, troligen från tiden yngre bronsålder - äldre 
järnålder. Dessa utgjordes av stora djupa friliggande gro
par med brunnsliknande profilform och eventuellt vatten- 
avsatta bottenlager. De innehöll inga spår efter fodrade 
brunnskar (Lindgren-Hertz 1998, s 76 ff). En brunn med 
skålformad profil undersöktes 1990 vid Mjärdevi i Siaka 
socken. I denna brunn påträffades ett tunt skikt av orga
niskt material, vilket tolkades som rester från ett brunns
kar (Larsson M 1993b, s 13).

Fyllnadsmaterial och depositioner av den typ som på
träffades i brunnen inom RAÄ 89 har motsvarigheter från 
andra fyndplatser. Deposition av såväl djurben som män
niskoben förekom i en bronsåldersbrunn på Apalleboplat- 
sen i Uppland. Fyndmaterialet runt denna brunn domine
rades av djurben och keramik. I själva brunnen fanns för
utom två löpare och enstaka bitar lerklining också ben 
från människa och djur. En fyllning med innehåll av ben
material från olika domesticerade djur utgjorde den slut
liga igenfyllningen av brunnen. Benen härrörde från nöt 
och svin och innefattade käk- och kraniedelar. Rester från 
såväl köttrika som köttfattiga delar förekom, varför be
nen inte entydigt kan betraktas som slaktavfall. Tillsam
mans med ben från nötkreatur låg även ett överarmsben 
och ett lårben från människa samt lite längre upp i fyll
ningen två skallfragment. I diskussionen kring detta ma
terial utesluter Inga Ullén inte en funktionell förklaring. 
Människobenen skulle exempelvis kunna härröra från en 
äldre grav och mer eller mindre av en slump ha hamnat 
som fyllning i brunnen. Hon menar dock att en rituell för
klaring är mera sannolik, troligen i form av ett fruktbar- 
hetsoffer (Ullén 1995a, s!7 ff). Paralleller till offer i brun
nar finns också från andra fyndplatser i Norden. Från 
kontinenten finns åtskilliga exempel på brunnar, schakt 
och gropar med depositioner av såväl människoben, djur
ben och föremål från yngre bronsålder och äldre järnålder. 
Dessa förekommer i både germanska och keltiska områden 
(Green 1986, s 132 ff; Audouze & Büchenshütz 1992, 
s 142).

Offer i våtmarker och offer i brunnar har uppenbara 
likheter. Till skillnad från eldoffer förefaller det sannolikt 
att de riktar sig mot ktoniska makter, vilka på detta sätt 
blir tillförda offer. De är på så sätt principiellt lika depo
sitioner i gropar och påminner även om nedläggningen

av människoben i en gravgömma. Eldoffer och offer i 
vatten och mark kan komplettera varandra i ritualer vilka 
har som mål att öka fruktsamheten. Detta kan betraktas 
utifrån liknande perspektiv som kremeringen och brand
gravskickets olika steg och även ges liknande innebörd. I 
det senare fallet kan ritualerna tolkas som ett försök att 
frigöra livskraften från den döde och samtidigt återföra 
kraft till marken. Detta avspeglas då dels i kremeringen 
av kroppen, dels i nedläggandet av vissa ben på grav
fältet, möjligen endast från vissa utvalda individer (jfr 
Kaliff 1997). På motsvarande sätt kan ett eldoffer upple
vas som att det offrade materialet förandligas och fri
görs. Analogt kan då också ett offer som grävs ned eller 
deponeras i en våtmark upplevas som att man tillför mar
ken och underjordiska makter ny kraft.

Det är inte säkert att offer i våtmarker endast skedde 
på speciella lokaler långt från bebyggelsen. Offerned- 
läggelser av olika slag har uppenbarligen skett i äldre brun
nar intill boplatserna och dessa kan ha haft en likartad 
betydelse som våtmarken eller mossen. Brunnen är en våt
mark i miniatyr och kan på samma sätt ha betraktats 
som en passage till en annan värld. Samtidigt har brun
nen säkerligen primärt haft en funktionell betydelse som 
vattentäkt. Efter hand rasar dock brunnen och blir omöj
lig att använda. När den i detta skede skulle fyllas igen 
fick detta kanske inte ske på vilket sätt som helst. Det 
förefaller rimligt att tänka sig att igenfyllandet av brun
nen omgivits med olika ritualer, kanske i form av en sym
bolisk begravning. Ett alternativ är att man i detta skede 
har utnyttjat den gamla brunnen som offerplats. Möjligen 
ansågs platser av denna typ särskilt lämpliga för rituell 
begravning av vissa restmaterial.

Harg eller stavgård?
I området mellan det ovan beskrivna gropsystemet och 
brunnen påträffades en märklig stensättning. Denna var 
tresidig eller snarast spetsoval och uppbyggd av ett skikt 
av relativt små, mestadels rundade stenar. Inslag av ensta
ka skärvig sten förekom. Stenpackningen hade en längd 
av ca 7,5 m och en bredd av 3,5 m , med längdriktningen 
i sydväst-nordöst. Konstruktionen var nedgrävd i en svag 
sluttning mot nordöst, nära kanten till våtmarken. I kanten
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Fig 25. Plan över stensättningen med stolpkonstruktion. Bearbetad av Lars Östlin. Plan of the stone setting with post structure. 
Adaptation: Lars Östlin.

av stensättningen påträffades hål från tätt ställda stolpar, 
vilka inramat anläggningen. I stenpackningen påträffades 
en mindre mängd spridda obrända hen samt kol som kunde 
dateras till 263 - 44 BC. Vid undersökningen konstatera
des att anläggningen tycks ha tillkommit i tre faser. Vilken 
tidsrymd som passerat mellan dessa faser är omöjligt att 
säga men intrycket av anläggningen var att de ingående 
elementen bör ha tillkommit i ett sammanhang.

Med hjälp av en långprofil kunde anläggningens upp
byggnad studeras. Först har en större grop med plan bot
ten grävts, täckande samma yta som stensättningen. Gro
pen hade ett djup av 0,3 - 0,4 m och hade fyllts med sand, 
möjligen ”sättsand” för att skapa en stabil grund. I fyll
ningen har två gropar anlagts och en mängd stolphål har 
grävts, främst runt kanterna. Efter det att en stolpkonst
ruktion rests har en stenpackning lagts över ytan på den
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ursprungliga gropen och omgärdats av en palissad. Sten- 
packningen följde i stort sett palissadens spetsovala form. 
Packningen bestod mestadels av ett stenlager, på sina stäl
len två skikt, och stenstorleken varierade från knytnävs- 
stora stenar till ca 0,25 m stora stenar.

Stolpkonstruktionen och palissaden bestod av totalt 
32 stolphål. Omsättningar av stolpar har i vissa fall skett, 
vilket visades genom att vissa hål överlagrade varandra. 
Ett flertal stolphål hade stenskoning och var relativt kraf
tiga, med en diameter mellan 0,20 - 0,70 m och ett största 
djup av 0,50 m. Konstruktionen eller snarare byggnaden 
tycks ha bestått av ett enda utrymme. Stolpkonstruktionen 
hade varit kraftig men inga tecken visade att den skulle 
ha haft något tak. Den spetsovala formen talar snarare 
för en litet omgärdat utrymme under bar himmel. Stolphål 
i det inneslutna utrymmet kan vara spår efter en ställning 
eller plattform av något slag.

Inget spår av någon gravgömma påträffades och läget 
för anläggningen talar inte heller för att det skulle röra sig 
om en grav, åtminstone inte i ordets vanliga bemärkelse. 
Däremot är den morfologiska likheten med en gravöver
byggnad intressant. Formlikheten mellan skärvstenshögar 
och vissa gravar har poängterats i några sammanhang (bl a 
Rentzog 1967; Johansen 1993), liksom formlikheten mel
lan gravar och odlingsrösen (Varenius 1994). Uppenbart 
kan skärvstenshögar tolkas som mångtydiga anläggningar, 
fungerande som såväl gravplatser, kremeringsplatser, offer
platser och lokaler för funktionell verksamhet. Själva kärn
punkten är naturligtvis att flera av dessa till synes olikar
tade kategorier och verksamheter kan ha sammanfallit i en 
helhetssyn som vi i vår tid och kulturella sammanhang sak
nar. Denna formlikhet mellan anläggningstyper kan princi
piellt överföras på den palissadomgärdade stensättningen. 
Dess läge gör det sannolikt att den bör sättas i samband 
med aktiviteterna vid gropsystemet och brunnen samt med 
det system av härdar som omger anläggningen. 14C-dater- 
ingen från stenpackningen pekar visserligen mot en något 
äldre tid men avvikelsen är inte särskilt stor med tanke på 
osäkerhet vad gäller enskilda prov. Dessutom talar ju 
dateringarna i gropsystemet för en lång nyttjandetid. De 
sammantagna dateringarna härrör från en period av flera 
århundrade, dock samma period som boplatsen är mest 
intensivt utnyttjad.

Såväl den ovan beskrivna brunnen som stensättningen 
med stolpkonstruktion omgavs av härdar, synbarligen an
lagda i ett system. Härdsystemet orienterade sig närmast i 
öst-västlig riktning och bestod av tretton anläggningar inom 
undersökningsområdet. Härdarna sträckte sig i två rader, 
med fyra i vardera, fram till den stora brunnsanläggningen. 
Förmodligen fortsätter den ”gata” som bildas av raderna 
med eldstäder också vidare västerut, utanför under
sökningsområdet. Avståndet mellan raderna var ca 10 me
ter och den spetsovala anläggningen var belägen mitt emel
lan dessa. Runt brunnen låg ytterligare fem härdar, varav 
två angränsade direkt till denna. Fynden i härdarna begrän
sades till obrända ben i en av dessa samt malstenslöpare i 
två andra härdar. Kol från en av härdarna daterades redan 
vid förundersökningen till övergången mellan förromersk 
och romersk järnålder, 18 BC -104 BC (Zetterlund & He
lander 1995, s 14). Härdsystemet påminner om de rituella 
eldstadssystem som beskrivits och analyserats av Raimond 
Thörn (bl a 1994 och 1996), vilka nämndes ovan.

Det är svårt att med enkelhet applicera någon funk
tionell tolkning på stenanläggningen. En näraliggande 
tolkning skulle kunna vara att stenläggningen utgör en 
arbetsyta av något slag. Den ligger dock inte tillräckligt 
nära brunnen för att utgöra en markstabilisering med 
anknytning till denna. För detta syfte finns en mera bas
tant stenpackning intill brunnen. Det finns inte heller spår 
i direkt anslutning som tyder på någon speciell aktivitet 
som skulle göra det nödvändigt med en stenläggning av 
detta slag. Den verksamhet vi ser spår efter i närområdet 
är deponeringen av djurben i gropsystemet samt flera 
härdar som synbarligen anlagts i ett system. En möjlig 
tolkning i sammanhanget vore naturligtvis att anlägg
ningen utgjort någon form av djurfålla, i anslutning till 
slaktplatsen. Formen, storleken och de omgivande tätt 
ställda stolparna motsäger dock detta. De spridda benen 
i ytan av anläggningen talar snarare för en deponering av 
liknande material som i gropsystemet. Benmaterialet be
stod av både brända och obrända ben samt tänder. De 
bestämda benen visar förekomst av häst samt får/get. Även 
en av de underliggande groparna innehöll ett fåtal brända 
ben som dock ej kunde bestämmas.

Stolphålen i kanterna av stensättningen tycks vara för 
oregelbundet placerade för en huskonstruktion av välde-
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finierat slag. Det är inte uteslutet att anläggningen haft 
ett tak men det är troligare att den utgjort ett litet sten- 
lagt område i det fria, med en omgivande palissad. Tan
ken går då mer eller mindre osökt till benämningen stav
gårdar, vilken används om vissa hedniska kultlokaler i de 
tidigmedeltida lagar som omnämner kultplatser och kult- 
redskap. En annan benämning av intresse är harg eller 
hörg. Det finns indikationer på att dessa benämningar 
avsåg kultplatser i det fria. Problemet är dock att de här
rör från den sista förkristna tiden, nästan ett årtusende 
efter anläggningen från Hulje. Man kan dock hypotetiskt 
anta att många kultredskap och kultplatser haft en lång 
tradition. Det förkristna skandinaviska samhället har 
karaktäriserats som konservativt när det gäller kult och 
viktiga platser (jfr Strömbäck 1935; Ljungberg 1938; jfr 
Hultgård 1996). Ett antagande om en lång kontinuitet 
bakåt för vissa kultredskap kan därför förefalla sannolikt.

Intressant är också att Tacitus nämner att germanerna 
hade sina kultplatser i det fria. Även om denne beskriver 
kontinentala germanstammar befinner vi oss i rätt tid (98 
e Kr). Enligt skildringen i Germania (9) hade germanerna 
inga tempel, åtminstone inte enligt romarnas sätt att defi
niera sådana. Man ville inte stänga in gudarna inom väg
gar och tak utan tillbad dem i det fria på inhägnade plat
ser. Mellan Tacitus beskrivning och de skriftliga källorna 
från tidig medeltid ligger en avsevärd tidsrymd. Samti
digt talar mycket för att fruktbarhetskulten har haft en 
lång tradition genom skandinavisk förhistoria. Det bör 
då inte vara allt för långsökt att tänka sig att många kult
redskap och kultlokaler har bevarat konservativa drag.

Detta innebär hypotetiskt att de kultredskap som finns 
omnämnda i de tidigmedeltida lagarna kan ha lång tradi
tion bakåt. I textmaterialet från tidig medeltid förekom
mer främst tre olika benämningar på kultplatser: vi, harg 
(hörg) och hov. Vi anses betyda helgad plats eller helge
dom i allmän bemärkelse, medan harg och framför allt 
hov troligen också kan avse kultbyggnader. Med benäm
ningen harg tycks kunna avses en klippa eller markerad 
häll men även en sten eller träkonstruktion. Hargets ur
sprungliga utseende skulle kunna tolkas som ett offeral
tare av sten, beläget i det fria (Hultgård 1996). Såväl skärv- 
stenshögar som vissa stensättningar skulle mycket väl 
kunna stämma in på denna beskrivning av ett harg.

Det är därför tänkbart att beskrivningen i eddadikten 
Hyndlyljöd (10) om Ottar Innsteinssons dyrkan av gu
dinnan Freja, skildrar ett kultinslag med lång tradition. 
Här beskrivs att kulten tillgick vid ett harg av sten som 
överöstes med slaktdjurens offerblod. Denna beskrivning 
skulle stämma väl in på den stavomgärdade stenanlägg- 
ningen och även ge en ledtråd till dess placering. I ett 
traditionellt religiöst samhälle med rituell slakt kan det 
vara mycket rimligt med en kultlokal i anslutning till den 
plats där slakten företas. Strofen ur Hyndlyljöd visar också 
ett samband mellan blodet från boskapen och ritualerna 
vid harget. Kanske vissa djur eller delar av djur depone
rades där. Samma närhet mellan kultlokal och depåer av 
djurben möter oss bl a på fyndplatsen vid Borg utanför 
Norrköping i en senare, vikingatida, tappning (Lindeblad 
& Nielsen 1996). Det finns givetvis flera olika problem 
förknippade med försök att tolka fysiska lämningar i en
lighet med fragmentariska och dessutom icke samtida 
skriftliga källor. Frågan är vilken skillnad som har fun
nits mellan kultlokaler och kultredskap med olika benäm
ning under yngre järnålder. Vad var ett harg respektive en 
stavgård och vad var ett hov? Handlar det om delvis över
lappande benämningar för likartade kultplatser eller hand
lar det om väsensskilda typer. En ytterligare komplikation 
är vilka skillnader som fanns under äldre järnålder och i 
hur hög grad man kan förutsätta att kultredskapen från 
yngre järnålder har en kontinuitet bakåt.

Att de kultanläggningar som benämns harg under yng
re järnåldern kunde vara kultplatser av sten nämns såle
des i Hyndluljöd. I eddadikten Voluspå finns å andra si
dan en uppgift som tyder på att ett harg också kan utgö
ras av en träkonstruktion.

”Gudarna möttes på idavallen, 
de timrade högt harg och hov, 
de satte upp eldstäder, 
de smidde dyrbara ting, 
de skapade verktyg 
och de gjorde redskap ”

(Voluspå 7, översättning enligt Hultgård 1996)

Dessa rader har använts som jämförelse för två av de 
platser med fynd av gårdsmiljöer från yngre järnålder,
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Fig 26. Möjlig tolkning av aktiviteterna invid våtmarken i norra 
delen av Huljeboplatsen. Även om det finns spår efter samtliga 
element som ingår i rekonstruktionsteckningen till artikeln, 
kan dessa tolkas mycket olika. Rekonstruktionen är gjord 
med utgångspunkt från offerbruk under yngre järnålder samt 
etnografiska analogier från bl a västsibiriska folk, vilka ibland 
tagits som jämförelse för bl a hästoffer. Illustration Richard 
Holmgren, ARCDOC.
Possible interpretation of activities by the wetland in the 
northern part of the Hulje site. Although there are traces of 
all the elements included in the reconstruction, these can be 
interpreted in very different ways. The reconstruction has been 
made on the basis of offering customs during the Late Iron Age 
and ethnographic analogies from West Siberian and other 
peoples, which are sometimes used as analogies for horse 
sacrifices. Illustration: Richard Holmgren, ARCDOC.
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vilka innehållit tydliga spår efter kultbyggnader. Både på 
boplatsen vid Borg i Östergötland (Lindeblad & Nielsen 
1996) och Sanda i Uppland (Åquist 1996) har sådana 
byggnader samt spår efter rituellt smide påträffats, i form 
av typiska amulettringar. Orden från eddadikten stäm
mer mycket väl in på fynden från dessa lokaler. Voluspå 
anses vara diktad i sen vikingatid av någon som omfatta
des av den gamla religionen. Som framgår av texten ovan 
nämns både harg och hov samt eldstäder och dyrbarheter 
som smids. Inte enbart hov och harg utan även eldstäder
na och de smidda dyrbarheterna har tydligen anknytning 
till kulten (Hultgård 1996, s 29).

I stroferna ur Voluspå omnämns också tillverkning av 
verktyg och redskap i mera allmänna ordalag. Såväl om
nämnandet av verktyg och redskap samt smidandet av 
dyrbara ting kan tolkas som en tydlig koppling mellan 
tillsynes funktionella verksamheter och kultiska förhål
landen. Detta behöver inte betyda att alla typer av smide 
eller redskapstillverkning hade anknytning till kulten men 
det kan visa att vissa verksamheter ansågs behöva en spe
ciell miljö för att kunna utföras. Slakt kan mycket väl ha 
varit en annan sådan syssla med krav på speciell tid och 
plats.

Sammanfattande syntes
Inom såväl RAÄ 89 som inom de övriga undersöknings- 
ytor som omfattades av Huljeprojektet påträffades en 
mängd anläggningar av varierande karaktär. Många av 
dessa kan ges en ganska säker tolkning med utgångspunkt 
från jämförande exempel: bostadshus, förvaringsgropar, 
eldstäder för matlagning etc. Vardagsaktiviteter av varierat 
slag har i alla tider utförts på boplatser. Spår efter sådana 
aktiviteter kan också relativt lätt identifieras genom lik
heten med verksamheter som förekommit i senare tid och 
i andra kulturella sammanhang. Denna artikel fokuserar 
på anläggningar och konstruktioner av mera svårtolkad 
och tvetydig karaktär. Utgångspunkten är att religiös kult 
och rituella mönster alltid varit viktiga och kommer till 
olika uttryck, ofta sammanvävt med mera praktisk-funk- 
tionella och vardagliga aktiviteter. En annan utgångspunkt 
är att yngre bronsålderns och äldre järnålderns samhälle 
hade en väsentligt annorlunda syn på uppdelningen av

funktionella respektive kultiska aktiviteter än den vi van
ligen omfattar idag.

Många verksamheter som företogs på en förhistorisk 
boplats bör ha haft rituella inslag av olika grad, allt från 
rent kultiska aktiviteter till funktionella sysslor som före
tagits efter mer eller mindre rituella regler. Till de förra 
kan offer av olika slag räknas medan till de senare kan 
föras exempelvis traditionell slakt. Utgångspunkten för 
resonemanget och tolkningarna i artikeln är att aktivite
ter av dessa slag bör efterlämna spår och bör vara tolk
ningsbara.

Trots vissa skillnader i datering finns det anledning att 
tolka in ett samband mellan det system av gropar med 
slaktavfall, en brunn med skärvstensfyllning, ett eldstads- 
systemet samt en märklig stavomgärdad stensättning, 
vilka påträffades i norra delen av boplatsen. Ca 200 m åt 
nordost finns en av Östergötlands största skålgropslokaler, 
RAÄ 190 i Högby socken. Sammantaget får man här ett 
intryck av ett landskapsrum vilket ordnats enligt ett rituellt 
mönster. Med vår tids syn kan man tolka slakt, vattentäkt, 
avfallsgropar, täktgropar, en stenlagd omgärdad yta samt 
eldstäder som spår efter funktionella företeelser. Förmod
ligen har flera av anläggningarna betraktats så också i 
dåtiden men troligtvis har också en mängd olika föreställ
ningar varit kopplade till verksamheterna. Sammantaget 
framträder ett annat mönster än det rent funktionella. 
Den palissadomgärdade stensatta ytan är svårförklarig 
utifrån ett rent funktionalistiskt perspektiv, liksom eldstä
derna som tycks anlagda i ett system. Brunnen kan i sig ges 
en entydigt funktionell tolkning men den märkliga igen- 
fyllnadsfasen visar samtidigt något annat. Närheten till våt
marken samt skålgropslokalen är andra rumsliga element 
som indikerar att platsen bör betraktas ur ett vidare pers
pektiv än det rent funktionalistiska.

Med utgångspunkt från Huljeboplatsen kan man för
söka se ett mönster och en möjlig modell för kult och 
viktiga aktiviteter på olika nivåer i yngre bronsålderns 
och äldre järnålderns samhälle. De aktiviteter som ägt 
rum här bör tolkas som kollektiva sysslor på en relativt 
låg samhällelig nivå - förmodligen en eller ett fåtal går
dar. Våtmarksoffer av metallfynd och andra mera status- 
betonade föremål bör då förknippas med platser av mera 
central funktion och en regional nivå - en kollektiv kult
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på högre samhällsnivå. Inom varje region bör det också ha 
funnits lokala kultplatser för ett antal gårdsenheter eller 
gårdskonglomerat inom ett begränsat geografiskt område.

Ett förhållande som kan invändas mot en sådan tolk
ning är närheten till den stora skålgropslokalen på mot
stående sida av våtmarken. Skålgropslokaler av denna 
omfattning bör snarare tolkas som ingående i en kollek
tiv kult på högre samhällelig nivå. Vore det då inte rimligt 
att tolka in även anläggningskomplexet inom RAÄ 89 i 
en sådan kontext? En sådan tolkning är givetvis möjlig 
men några faktorer talar emot. Det aktuella anläggnings
komplexet utgör en del av boplatsområdet och är dess
utom separerat från skålgropslokalen av våtmarken. An
läggningarna har dessutom till viss del en vardaglig prä
gel som stämmer väl in på aktiviteter som måste företas 
på en boplats. De utgör exempel på hur religiösa föreställ
ningar och vardagsliv interagerat, snarare än exempel på 
en renodlad kultplats. Det bör därför vara rimligare att 
betrakta skålgropslokalen som ett separat fenomen som 
inte i sig har med de här tolkade aktiviteterna att göra. 
Att man förlagt dessa aktiviteter till just den del av bo
platsen som ligger närmast skålgropslokalen behöver å 
andra sidan inte vara en slump. Man kan ha funnit det 
värdefullt att bedriva gårdskult och aktiviteter som krävde 
speciella omsorger och speciell kraft i så nära anslutning 
till denna som möjligt.

Summary

Ritual and everyday life in a settlement setting
At site RAÄ 89, and in the other excavated areas compri
sed by the Hulje project, a large number of features of 
varying character were found. Many of these can be gi
ven a sure interpretation on the basis of comparative ex
amples: dwelling houses, storage pits, fireplaces for cook
ing, and so on. Throughout the ages, everyday activities 
of varying kinds have been carried out at settlement sites. 
Traces of these activities can also be identified relatively 
easily through their similarities with activities occurring 
in later periods and in other cultural contexts.

The article focuses on features and structures that are 
more ambiguous and difficult to interpret. The initial as

sumption is that religious cult and ritual patterns have 
always been important and are given different expressions, 
often interwoven with more practical-functional and every
day activities. Another assumption is that Late Bronze 
Age and Early Iron Age society had an essentially diffe
rent view of the division into functional and cubic activities 
from what we usually embrace today. Religion in a low- 
technology agricultural society must also have permeated 
everyday life, since the same forces that are thought to be 
at work in cult would probably have been regarded as 
the motor driving all pursuits.

Based on this hypothesis, a large number of activities 
performed on a prehistoric habitation site must have had 
ritual features to a varying degree, everything from purely 
cultic activities to functional pursuits undertaken accor
ding to more or less ritual rules. The former category would 
include offerings of various kinds, while the latter could 
have included, for example, traditional butchering. The 
basis of the discussion and interpretations in the article is 
the assumption that activities of this kind must have left 
traces and should be capable of interpretation. The inter
pretative perspective of the archaeology of religion that I 
have applied to the Hulje site should not be viewed as an 
attempt to force a cultic interpretation on to a body of 
find material. It is instead a matter of tracing mental struc
tures behind different activities, which can explain a be
havioural pattern. This can also provide a possible explana
tion as to why material and activities that seem contradic
tory to us today could have occurred in the same setting. 
Despite some differences in dating, there is reason to in
terpret an association between the system of pits with 
butchering waste, a well filled with cracked stones, a sys
tem of fireplaces, and a remarkable stone setting surroun
ded by staves, discovered in the northern part of the site. 
About 200 metres to the north-east is one of Östergöt- 
land’s biggest collections of cup marks, RAÄ 190 in Högby 
Parish, with 277 registered cup marks. All in all, the im
pression is of a landscape organized according to a ritual 
pattern. It is perfectly possible to interpret parts of the 
analysed feature complex as traces of purely functional 
activities. With our contemporary outlook, it is perhaps 
natural to interpret butchering, water supply, waste pits, 
extraction pits, a paved and enclosed area, and fireplaces
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as traces of functional phenomena. Several of these fea
tures were also presumably regarded this way in prehis
toric times, but no doubt a multitude of ideas were also 
associated with the activities. All things considered, a 
pattern that is more than purely functional emerges. The 
palisaded and paved area is difficult to explain from a 
purely functional point of view, as are the fireplaces which 
seem to have been made in a system. The well can admit
tedly be given an unambiguously functional interpreta
tion, but the remarkable filling-in phase simultaneously 
shows something different. The proximity to wetland and 
the cup marks are other spatial elements indicating that 
the site should be viewed as more than just functional. 
My interpretation of the area focuses in large measure on

butchering, possibly combined with offerings of certain 
animals.

Based on the Hulje site, one can try to see a pattern 
and a possible model for cult and important activities at 
different levels in the society of the Late Bronze Age and 
Early Iron Age. The activities that took place should be 
interpreted as collective pursuits at a relatively low level 
in society: probably one or a few farms. Wetland offerings 
of metal objects and other more prestigious artefacts 
would probably then be associated with sites with a more 
central function at a regional level: a collective cult at a 
higher societal level. In each region there must also have 
been local cult sites for a number of farm units or cong
lomerates within a defined geographic area.
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Fig 27. Delar av undersökningsområdet vid RAÄ 89. Hulje by och Mjölby stad i bakgrunden markerendes övergången mellan skogsbygd och 
slätt. Foto Jan Norrman. Parts of the investigation area RAÄ 89. The village of Hulje and the town of Mjölby in the background, marking the 
transition between the forestand the plain. Photo: Jan Norman.
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