
»S



Digitalisering av redan tidigare utgivna vetenskapliga publikationer

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

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

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

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

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

dp
SWEDISH NATIONAL HERITAGE BOARDCJ O RIKSANTIKVARIEÄMBETET



FÖR LÄNGE SEN
För ungefär 1000 år sedan grundades ett 
litet samhälle vid Svartåns mynning. Vad 
människorna kallade sin plats på jorden 
då, vet vi inte längre. Den växte med ti
den till en stad, Västra Aros, och ett mo
dernt industrisamhälle, Västerås, därför 
att platsen var bra att bo på. Sjön Mäla
ren var den stora transportleden under 
århundraden och ån underlättade handel 
och transporter i båda riktningarna, ner 
till sjön för utskeppning och uppför ån 
till områden i skogarna norr om slätten.

Folk har bott här tidigare. Vid arkeo
logiska utgrävningar inne i Västerås har 
lämningar hittats som med hjälp av kol- 
14-analys daterats till 500-talet e Kr, 
alltså långt tidigare än den lilla stads- 
bildningen. Det är inte detsamma som 
att säga att Västerås är 1500 år gam
malt. Det är att säga att platsen varit vik
tig innan man började anlägga städer i 
Mälardalen.

Går vi längre tillbaka i tiden kan vi 
fortfarande hitta boplatser och andra 
spår efter befolkning i området flera tu
sen år tillbaka. I stadens utkanter har 
lämningar efter platser som är upp emot 
4000 år gamla påträffats vid arkeologis
ka undersökningar.

Detta är berättelsen om två av dessa 
platser, Nordanby och Eriksborg. Om de 
människor som en gång valde att bosätta 
sig på den plats där Svartån en gång i ti
den rann ut. Eftersom havet nådde ett 
30-tal meter högre än idag fanns åns

mynning ett par kilometer uppströms 
om nuvarande mynning. Elngefär 2000 
år senare, då landhöjningen resulterat i 
att det som en gång var strandnära låg 
indraget från kusten, erbjöd platserna is
tället utmärkta betesmarker.

Under stenåldern låg Nordanby vid 
havet, en liten vik med utblick över en 
stor fjärd. Utanför fanns enstaka mindre 
öar, varefter havet öppnade sig flera mil. 
Det var en bra plats att bo på. Strax väs
ter om bostället gick en smal vik upp åt 
landet, för att övergå i en å som ledde 
långt upp i skogstrakterna. Eriksborg låg 
på den östra sidan av samma smala vik, 
men läget var ändå annorlunda, indraget 
bakom ett par höjdpartier vid kusten. 
Boplatsen låg vid en grund lagun, en av
snörd del av en havsvik, som sakta grun
dades ut. Närheten till havet och till de 
möjligheter för resande som detta gav, 
var inte avgörande för placeringen av 
boplatsen vid Eriksborg. Förmodligen 
var boskapsskötseln och jordbruket lika 
viktigt eller viktigare.

Men sen hände något. Båda ställena 
lämnades efter kanske ett par hundra år 
och det skulle dröja nästan 2000 år innan 
någon bosatte sig där igen. Båda plat
serna hade nu hamnat i utkanten av den 
bebyggda världen och det skulle till sär
skilda förutsättningar för att man återi
gen skulle återvända hit.

Platserna må ha legat i utkantsområ- 
den, men var en gång nog så viktiga för
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har man ändå varit tvungen att ge upp 
och flytta. De orsaker som gjorde att 
man en gång slog sig ner här var inte 
längre giltiga. Man fyllde igen sina brun
nar och offrade till gudarna för bättre 
lycka på det nya stället.
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Man tror att taken på husen varit belagda med 
halm, ett lätt material som är en förutsättning 

för att den allt annat än robusta stolpkonstruk- 

tionen som bar upp huset och taket skulle kunna 

bli stående.

FRÅN SVARTÅNS MYNNING
TILL UTMARKSLÄGE

Nordanby
Kanske är Nordanby idag mest känt för 
det landeri som man passerar på väg in 
mot Västerås från Salavägen. Det ligger 
där som ett par tårtkartonger staplade på 
varandra. Högst upp omringas taket av 
korta pelare som håller upp en tung och 
svart kätting. Husets typiska stil är empir 
- eller Karl-Johanstilen som vi kallar den 
i Sverige. Huset är byggt under början av 
1800-talet och är ett av få bevarade lan- 
derier i landet. De var ett slags sommar
boende för välbeställda stadsbor. Förut
om att det lilla lantbruket gav allt i form 
av grönsaker, rotfrukter, säd och andra 
jordbruksprodukter tillverkade landeriet

också tegel på en i det närmaste industri
ell nivå. Bara någon kilometer norr om 
gården finns rester kvar från bruket.

Nu var det inte landeriet som vi arkeo
loger grävde ut år 2004 utan två förhisto
riska boplatser, en stenåldersbosättning 
och en järnåldersboplats som låg strax 
norr om landeriet. Även om de ligger på 
samma plats så skiljer det åtminstone 
2000 år mellan dem.

De äldsta lämningarna på platsen vid 
Nordanby var från slutet av stenåldern, 
omkring 4000 år gamla. Vid den här ti
den låg boplatsen i närheten av dåvaran
de strandlinjen och närmiljön såg alltså
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helt annorlunda ut mot vad den gör idag. 
Klimatet var allmänt sett varmare och 
ädelskog, det vill säga trädslag som alm, 
ask, ek, lind och hassel dominerade land
skapet.

Vid Nordanby fanns spår efter fyra 
hus som daterats till övergångsperioden 
mellan yngre stenålder och äldre bronsål
der. Vid den här tiden var husen vanligen 
stolpburna och hade så kallad tvåskeppig 
konstruktion, det vill säga att taket bars 
upp av en rad stolpar placerade mitt i hu
set. Takets nedre del vilade på väggarna, 
som också de var stolpburna. Eftersom 
odling vid senare tillfälle har avlägsnat 
det övre lagret av jord eller i alla fall rört 
om i det, fanns bara de djupast grävda 
stolphålen kvar. De flesta av väggstol
parna var helt bortplöjda. Det var därför 
inte möjligt att bestämma husens exakta 
storlek, men de var åtminstone mellan 
100 och 160 m2 stora.

De flesta golven hade odlats bort, men 
ett av husen var rikt på föremål som en 
gång lämnats innanför dess väggar. Fyn
den hittades där de hamnat och trampats 
ner i marken när huset var bebott. Ge
nom de aktiviteter som människan utför 
på en plats bildas vad vi arkeologer kal
lar för ett kulturlager och dess samman
sättning är till god hjälp för oss att förstå 
det vi gräver. Här hittade vi för den ti
dens boplatser typiska fynd som kruk- 
skärvor och flinta. Lerkärlen - eller kera
miken - har en för tiden karakteristisk 
dekor, som hjälpte oss att datera huset.

Det finns inte naturlig flinta i Mälar
dalen så den har importerats från södra

eller västra Skandinavien. Förutom en 
hel pilspets finns delar av andra föremål 
som skäror, pil- eller spjutspetsar. Största 
delen är enkla avslag, som även om de är 
avfall från tillverkning av andra föremål, 
helt säkert också har använts som knivar 
och andra småredskap.

Pilspetsen är av en typ vi vanligen 
kallar hjärtformad eller flathuggen, på 
grund av det sätt som den tillverkats på. 
Sådana spetsar används under såväl 
yngsta stenålder som bronsålder.

Att flinta även använts i senare tid vi
sas av en bössflinta av fransk flinta som 
hittades i Nordanby. Denna hör troligen 
hemma i tiden för landeriet eller möjli
gen litet tidigare.

Den flathuggna pilspetsen. Ef

tersom inte flinta finns naturligt 

i Mälardalen är den importerad. 

Pilspetsen är cirka 20 mm lång. 

Foto Leif Karlenby.
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Stenåldershusen låg ganska glest. Mel
lan två av husen var det över 100 meter. 
Trots det tror vi att de har bildat en en
het, eller kanske en slags gemensamhet, 
som kan liknas vid en by.

Efter stenåldersbosättningen dröjer 
det 2000 år tills vi ser spår efter männis
kor på platsen igen. De är från den tid 
som kallas för romersk järnålder, från 
omkring 0 till 500 e Kr. Under de här 
åren har mycket hunnit hända och mil
jön ser helt annorlunda ut. En varmare 
period ändades, temperaturen sjönk och 
klimatet blev både kallare och blötare. 
Granen spred sig från norr och bok och 
avenbok kom från söder. Platsen som en 
gång varit strandnära låg nu på grund av 
landhöjningen, en bit inåt land. Med 
förändringarna växte ett behov fram av 
fähus och stall då de allt mer stränga 
vintrarna krävde att djuren stallades un
der den kalla delen av året. Det här kan 
vi också se i bebyggelsen.

Vid Nordanby hittades rester efter 
stolpar som ingått i ett hus från romersk 
järnålder. Det rör sig om en treskeppig 
byggnad med parställda, takbärande 
stolpar, en typ som var vanlig under den
na tid. Runt huset löpte en ett par deci
meter bred och ungefär lika djup ränna. 
Rännan runt huset vittnar om regn. Tak
dropp från åratals regnväder har gröpt 
ur den runt åtminstone tre av husets fyra 
väggar. Stolparna som burit upp taket 
var kraftiga vilket är vanligt för de ro
martida husen. Eluset haft en yta på un
gefär 140 m2. Frågan är om det varit 
stort nog att rymma både människor och

boskap. Då härden ligger mitt i huset 
och vi inte kan se några rumsindelningar 
kan vi inte avgöra om delar av huset an
vänts för olika endamål. Det kan ju na
turligtvis ha funnits både förråd och fä
hus invid gavlarna på huset, men det kan 
lika gärna ha funnits fler hus på gården, 
där spåren inte längre går att hitta.

Vi tror att huset föll offer för brand 
då stolphålen som en gång hållit de tak
bärande stolparna på plats innehöll rik
ligt med kol. Kanske var det en olycka 
eller så har man helt sonika eldat upp 
huset när det blev för gammalt.

Det finns just inte så mycket fler läm
ningar som hör till huset. På andra sidan 
av det idag söndergrävda impedimentet 
hittades en eldstad med den för tiden ka
rakteristiska rektangulära formen. Huset 
och eldstaden kan lätt uppfattas som iso
lerade företeelser men vi vet inte vad som 
funnits på den mellanliggande ytan, där 
landeriets ekonomibyggnader legat.

Att det finns en ensam gård under äld
re järnålder är intressant i relation till vad 
som är känt om andra samtida lämningar 
i området. Gården verkar ha legat i ut
kanten av den dåtida huvudbygden och 
har till exempel inga bevarade spår efter 
gravar, något som annars brukar finnas i 
anslutning till järnålderns hus. Gården 
har funnits i ett utkantsläge under kanske 
ett par generationer. En mer omfattande 
och längre bosättning skulle ha lämnat 
mer spår efter sig. Nordanby har legat ut
anför bebyggda trakter även senare i his
torien. Här saknas spår efter den yngre 
järnåldern helt och några omnämnanden
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av platsen finns heller inte i det bevarade 
skriftliga medeltida materialet. Det är 
först i och med att landeriet byggdes i 
början av 1800-talet som Nordanby åter 
blev bebyggt. Och sen kom det moderna 
Västerås hit ut under 1900-talet.

Eriksborg
Den andra platsen ligger mellan de båda 
torpen Eriksborg och Persbo som bygg
des under slutet av 1800-talet. Innan 
dess låg marken öde och skogbeväxt, el
ler användes möjligen för bete och foder- 
täkt. Jorden i den flacka dalgången är 
mager och består till stora delar av gam
mal kärrmark. Sedan torpen anlades och 
fram till idag har den undersökta bo
platsen legat under plogen. Det tunna 
myllskiktet man odlade kom snabbt att

blandas upp med de övre delarna av bo
platsen. Bit för bit försvann stolphål, eld
städer och andra lämningar. Trots att 
plogen gått hårt åt platsen fanns rester 
kvar av en liten by från övergångstiden 
mellan stenålder och bronsålder.

Lämningarna var så pass välbevarade 
att ett system med gårdar, åkrar och be
tesmarker har kunnat återskapas. Här 
fanns rester av elva långhus. De var lik
som de i Nordanby tvåskeppiga, alltså 
med en rad av takbärande stolpar mitt i 
husens längdriktning. Väggarna bestod

Boplatsen vid Eriksborg efter att matjorden tagits 

bort. Som synes var ytan mycket flack och sluttade 

endast litet upp mot väster (vänster). Strax bakom 

huset ligger ett större block med skålgropar inhugg
na på ovansidan. Foto Leif Karlenby.
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Bebyggelsen i Eriksborg var tätar än i Nordanby. Här 

kan man nästan tala om en by.

av mindre stolpar eller käppar som flä
tats samman med vidjor för att slutligen 
täckas med lera. Vidare fanns ett antal 
stolphål placerade i cirkel med ytterligare 
ett stolphål mitt i denna cirkel. Hur an
ordningen har använts har varit en svår
löst gåta. Inom cirkelns begränsning på
träffades inga föremål och då den låg på 
en gårdsplan har tankarna gått till att det 
kanske rör sig om en boskapshägnad. Ut
anför den övriga bebyggelsen låg ett litet 
fyrkantigt hus där taket bars upp av en 
stolpe mitt i byggnaden. Placeringen av 
huset i utkanten av bebyggelsen skvallrar 
om att det har haft en speciell funktion

eller verksamhet. Kanske har man valt 
att placera det där för att det är kopplat 
till eld och man velat minimera brandris
ken? Eller så har byggnaden haft någon 
rituell innebörd? De båda förslagen be
höver naturligtvis inte utesluta varandra.

Utifrån spridningen av stolp- och 
käpphål har hägnader och fägator kun
nat rekonstrueras så att vi fått en bild av 
hur byn en gång kan ha sett ut. Så många 
som fyra gårdar har legat här vid samma 
tidpunkt. Varje gård bestod av minst ett 
större och ett mindre hus. Gårdstomter
na var skilda från varandra av fägator 
som ledde till betesmarkerna. I sydslutt
ningen mellan husen och betesmarkerna 
låg en rad med små, inhägnade åkerytor. 
Den organiserade strukturen antyder att 
det kan ha funnits sociala klyftor bland 
dess invånare och osvikligt leds tankarna 
till att de rika, fria bönderna bodde i de 
stora husen och tjänstefolk i de mindre, 
men det kan också vara så att husen har 
haft olika funktioner.

Platsen har varit bebodd under en för
hållandevis kort period, kanske bara 200
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år. Den lilla byn övergavs och det är först 
under äldre järnåldern som människan 
återkom hit. Järnålderns lämningar i om
rådet ger ingen samlad bild av någon be
byggelse, men spridda lämningar tillsam
mans med ett intilliggande gravfält vitt
nar om att platsen varit bebodd även 
under äldre järnålder. Det är just till stor 
del genom gravfältens sammansättning 
och placering i terrängen som vi kunnat 
få en uppfattning om var bebyggelsen le
gat och hur platserna nyttjats under olika 
avsnitt av äldre och yngre järnålder. De 
få lämningarna efter boplatsen och grav
fältet tillsammantaget styrker att de spår 
vi har från järnåldern är rester från en 
bosättning och inte bara enstaka nedslag 
av en utmarksaktivitet.

1800-talet
Vid Nordanby visade sig en stor del av 
den undersökta ytan ha lämningar som 
hörde samman med landeriet som upp
fördes på platsen under tidigt 1800-tal. 
Spåren bestod bland annat av en hus
grund med bevarade grundmurar, trap
por, trägolv och spisröse, med en mängd 
föremål som kan dateras från 1800-ta- 
lets början in i nutid.

Även om inte allt är gammalt som 
grävs ut är det inte alltid som de yngre 
lämningarnas funktion kan skönjas. Det 
som kanske väckte flest frågor vid Nord
anby var avlånga gropar som alla hade 
en stenpackning i den norra änden. De 
var cirka tre meter långa och två meter 
breda och var mer eller mindre rektang
ulära i formen. De var samtliga en knapp

Landeriet, sådant det såg ut år 2001. Foto Leif Kar
len by.

halvmeter djupa i södra änden medan de 
planade ut i den norra delen där det 
fanns en vällagd stenpackning täckt av 
packad lera. Trots att de inte är mer än 
ett par hundra år gamla vet vi än idag 
inte vad de har använts till.
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PLATSERNA I LANDSKAPET 
UNDER STENÅLDER OCH 
BRONSÅLDER...
Hur man utnyttjade landskapet runt det 
nuvarande Västerås under yngsta stenål
der kan man få en aning om genom att 
studera utbredningen av tidens typiska 
yxor (enkla skafthålsyxor) tillsammans 
med läget för de få kända samtida gra
varna (hällkistor).

Landskapet verkar främst ha använts 
i en zon nära kusten. Inom denna finns 
förtätningar av yxfynd en bit från den 
dåvarande stranden. Öster om Svartån 
återfinns yxor också längre inåt land. I 
inlandet hittas yxor främst nära åsar och 
vattendrag. Mellan inlands- och kust
platserna finns ett område som mer eller 
mindre helt saknar fynd av yxor. Nästa 
område längs kusten med många yxfynd 
finns i närheten av Köping.

Områden med förtätningar av yxfynd 
längs kusten, bör representera samman
hållna bygder med både boplatser och 
gravar. Bosättningarna vid Nordanby 
och Eriksborg ligger i sådana bygder, i 
områden med flera yxfynd och närhet till 
hällkistor. Det är troligt att några av de 
människor som bott vid Nordanby och

Eriksborg ligger begravda i närliggande 
hällkistor.

Motsvarande områden i inlandet sak
nar gravar och är kanske resultatet av ett 
mer tillfälligt brukande av landskapet el
ler lämningarna efter en mera rörlig till
varo.

Ett liknande sätt att bo finns i Bo
huslän och Östra Norge. Där ligger de 
flesta platserna med hus och gravar nära 
kusten. I inlandet finns mera spridda 
boplatser. Där finns emellertid också 
enstaka gravar och depå- eller offerfynd 
av skäror och dolkar, i ett läge mellan 
skog och kust. Just dessa mera rituella 
platser verkar saknas i Västeråsområ- 
det.

Mönstret visar på en mer bofast be
folkning i närheten av kusten som till 
stor del har utnyttjat havets resurser, 
men även ägnat sig åt boskapsskötsel 
och ett mindre jordbruk. I inlandet har 
man haft en mera rörlig tillvaro som 
nyttjat vad skogen ger, till jakt och in
samling av bär och svamp och möjligen 
också bete och fodertäkt.
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Då såg landskapet annorlunda ut. Nordanby och Er- 
iksborg (röda prickar) var kustnära bosättningar och 

det som idag är Västerås låg till stora delar under 

vatten. Kartan visar hur landskapet såg ut med en 25 

meter högre strandlinje än dagens, samt förhållan

det mellan närbelägna gravar, så kallade hällkistor 
(blå prickar) och utbredning av lösfunna, samtida 

stenyxor med skafthål. Täthetskurvorna (svarta lin

jer) visar på var yxorna har påträffats. Innanför den 
yttersta linjen har 1-3 per 6,25 m2 hittats, innanför 

nästa linje 4-7 och innanför den innersta 12 yxor per 

6,25 km2. Karta av Kalle Thorsberg, (efter Löfstrand, 

L. 1966 - Väsmanlands stenålder. I Västmanlands 

Fornminnesförening. Årsskrift XLV11965-1966.)
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...OCH UNDER 
ÄLDRE JÄRNÅLDER

Även om det inte finns särskilt många 
spår av forntiden runt vare sig Eriksborgs 
eller Nordanbys närområden så finns 
tydliga spår av att människan har vistats 
på platsen då och då under tidens gång. 
Båda platserna ligger i ett svagt kuperat 
landskap en bit från sjön och Svartån. 
Kanske var förutsättningarna inte de 
bästa för att slå ner sina bopålar, men 
trots detta har man valt att leva här.

Frågor väcktes kring varför platserna 
låg lite undandraget i landskapet och 
vad det berättar om dåtidens samhälle? 
Med dåtiden menar vi här den period 
som kallas för äldre järnålder och sträck
er sig från 500 f Kr till 550 e Kr, alltså en 
period på över 1000 år, en inte obetydlig 
del av vår historia.

Till att börja med såg landskapet an
norlunda ut under äldre järnålder, mot 
hur det ser ut idag. Vi har redan nämnt 
att klimatet blivit sämre efter värmepe
rioden under bronsålder och att vatten
nivån låg högre än idag, vilket innebär 
att de sanka partierna i landskapet i stort 
sett bestod av våtmarker. De var å andra 
sidan idealiska för boskapsskötsel då det 
växte bra bete där. Sankmarker och vat
tendrag gav också vatten och vinterfoder 
åt djuren.

Det var under den här tiden som 
landskapet alltmer kom att präglas av

jordbruket. Ju mer jordbruket utveckla
des kom också omgivningarna att få en 
tydligare karaktär av inäga och utmark. 
Till inägorna hörde de permanenta åk
rarna, ängarna och vissa hagar och i ut
marken fanns skogen och skogsbetet. 
Man kunde också räkna med en del löv- 
täkt i kärr- och myrmarkerna. Norr om 
Eriksborg finns än idag en av Västman
lands större våtmarker, Stormossen. I 
och med den medvetna röjningen av 
mark blev odlingsrösen och stensträngar 
ett allt vanligare inslag i miljön. De här 
spåren kan ses som hävdande av mark
områden vilket i sin tur återspeglar att 
samhället blivit allt mer organiserat och 
uppdelat. I skogsmarkerna lärde man sig 
konsten att framställa järn och impulser 
från Europa gjorde sig allt mer gällande 
när handeln med romarriket tog fart. 
Den ökade handeln krävde ett allt mer 
organiserat jordbruk och en reglerad bo
skapsskötsel. Särskilt hudar och järn var 
viktiga handelsvaror.

Att det idag finns spår kvar av järnål
derns odlingslandskap beror delvis på 
att många av de områden som togs i an
språk inte brukats lika intensivt fram i 
tiden. Tittar vi på områdena kring våra

En upptrampad djurstig mellan kanppt synliga sten- 

hägnader. Foto Leif Karlenby.
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Förr var gärdesgårdar en vanlig syn i landskapet. 

Idag hör de främst hemma på friluftsmuseer. Foto 

Leif Karlenby.

utgrävda boplatser kan vi se att det finns 
rester kvar på de skogbeklädda impedi- 
menten, som ju än idag ligger orörda. 
Särskilt påtagligt är det runt Eriksborg 
där rester av järnålderns odlingsland
skap ligger kvar som hägnadssystem, 
röjningsrösen och åkerytor. Även gravar 
finns på impedimenten.

Medan de lägre sanka partierna bjöd 
på bra bete och på så sätt var idealiska 
för boskapsskötsel var det de lätta och 
väldränerade moränjordarna som man 
odlade och bodde på. Detta förhållande

kom att ändras under den yngre järnål
dern. Åkrarna var i jämförelse med da
gens mått förhållandevis små och tvärt
emot idag, var det dessa som man inhäg
nade, medan boskapen rörde sig ganska 
fritt på markerna utanför odlingsmarken. 
Husen var ofta funktionellt uppdelade 
och bestod av två delar, en bostad för går
dens folk och ett fähus där boskapen stal- 
lades under vintertid eller när det så be
hövdes. Under senare delen av järnåldern 
fick gårdarna allt fler byggnader med oli
ka och separata funktioner. Jordbruket
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förenklades, då redskapen började till
verkas av järn. I och med kunskapen om 
gödsling kunde åkrarna bli mer perma
nenta och inte behövde man flytta dem 
när de blev utarmade. Ett system med 
odling och träda infördes.

I den här delen av landet var det van
ligt med fägator, oftast fållor med paral
lella hägnader där boskapen leddes ut på 
betet. I trakter rika på sten var olika ty
per av stenmurar vanliga, men även häg
nader av trä, liknande nutida gärdesgår- 
dar fanns.

Som en följd av betet var landskapet 
mer öppet än dagens. Dessutom bestod 
skogen huvudsakligen av lövträd med 
betydligt färre barrträd än idag vilket bi
drog till en öppnare och mer lummig 
miljö.

Människorna under den här tiden 
levde antingen i byar med flera bostads
hus eller i ensamgårdar. En ensamgård 
låg, som namnet antyder, för sig själv i 
landskapet utan några nära grannar. 
Ändå har den inte haft så långt till de 
större, etablerade bosättningarna, de har 
hört till deras gemenskap, mer eller 
mindre som delar av byn. Vilka förhål
landen som fanns i och mellan byarna 
och gårdarna är svårt att säga någonting 
om idag, men att det fanns en medveten 
struktur i bebyggelsen som framträder 
tydligt är säkert. Den hänger samman 
med samhällets alltmer tydliga sociala 
uppdelning, en social ojämlikhet som 
kom att öka under äldre järnålder.

Det finns likheter mellan landskapen 
vid Eriksborg och Nordanby och vid

båda platserna har vi spår efter ensam
gårdar. Varför har man valt att bo på det 
här sättet istället för att dela livets glädje 
och vedermödor i en bygemenskap?

Boendeformen var nog inte resultatet 
av ett fritt val. Det finns tecken på att det 
under den här tiden fanns ett beroende
förhållande mellan familjerna i byarna 
och familjerna på ensamgårdarna som 
närmast har liknat ett herre - tjänareför
hållande. Detta betecknas av ett ojämlikt 
maktförhållande mellan två parter där 
den ena individen var socialt, ekonomiskt 
eller politiskt underordnad en annan in
divid. I praktiken innebar förhållandet 
ett formellt eller informellt tjänsteförhål- 
lande där lojalitetsbanden ibland var 
starka nog att förmedlas över generatio
ner. Den här typen av organisation upp
hörde att existera under yngre järnålder. 
Därmed försvann också dessa utgårdar. 
Istället inträdde det ökända trälsystemet.

Om gårdarna vid Eriksborg och vid 
Nordanby var ensamgårdar, vilka lydde 
de under då? I Nordanbys omedelbara 
närhet saknas synliga fornlämningar, 
förutom ett mindre gravfält. Blickar vi 
istället ut mot Svartån, ser förhållandena 
annorlunda ut. Här har bland annat res
ter grävts ut efter två större gårdar en på 
var sida om ån. Gårdarna är Tunby res
pektive Brottberga och båda har fram till 
idag intagit framträdande positioner i 
jordbrukslandskapet runt Västerås.

Brottberga tillhör en av Skerike sock
ens äldsta byar och nämns redan i de 
skriftliga källorna år 1371. Platsen lig
ger på västsidan av Svartåns dalgång och
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"Vårvinter i byn”. Kommentar: Observera att detta i grunden är en fantasibild. Naturligtvis 

har inte byn i Eriksborg sett ut på det här viset. Men de olika detaljerna lyfter fram egenska

per hos de lämningar som grävdes ut, som för till tolkningar av hur det kan ha sett ut...

Den höga "totempalen" intill husväggen till höger, kommer sig av att huset hade ett dub

belt stolphål i gaveln, varav det ena så att säga låg utanför huset. En möjlig tolkning är därför 

att det kan röra sig om en fristående stolpe. Kokraniet och dekoren är fantasi, men någon 

form av dekoration är ändå inte omöjlig.
Den målade gaveln bygger på kända hällristningsbilder från tiden. Man vet från fynd i 

Danmark att man under bronsåldern har bemålat husen med rödfärgade ornament inte all- 

deles olika bildristningarna. Så varför inte i Eriksborg?
Centralt i byn kunde den arkeologiska undersökningen visa att det funnits en cirkelformad 

stolpkonstruktion. På bilden har den rekonstruerats som en boskapsinhägnad, men vem vet, 

kanske har det rört sig om en rituell anläggning, kanske ett runt tempelhus? Låt fantasin- 

flöda!



VwTlRHETSAKADEMKNS
bibliotek

ty-0%



En rekonstruktion av ett keramikkärl från Brottber- 

ga, cirka 30 cm i diameter. Teckning Leif Karlenby.

landskapet består av öppen och flack od
lingsmark som bryts av mer höglänta 
partier. Till skillnad från Eriksborg och 
Nordanby är närområdet rikt på forn- 
lämningar. Mest rör det sig om ensam
liggande runda stensättningar som finns 
bevarade på de högre belägna Impedi
menten, men även två gravfält finns i 
närheten, ett vid gården Gustafsberg och 
ett vid Brottberga gård. Vidare finns ett 
flertal undersökta boplatser från över
gången mellan äldre och yngre bronsål
der fram till övergången mellan förro
mersk och romersk järnålder. Brottberga 
låg en gång på en liten ö eller holme vid 
Svartåns strand. På holmens västra strand 
har funnits en bosättning från övergång
en mellan förromersk och romersk järn
ålder. Här fanns 13 stycken treskeppiga 
byggnader, som var mer eller mindre 
samtida med varandra, fägator och ett 
tiotal brunnar. Boplatsen tycks ha över
getts under romersk järnålder, men de 
närliggande undersökta boplatserna med

dateringar från romersk järnålder - folk- 
vandringstid antyder att man inte rört 
sig långt. De yngre boplatserna ligger i 
mark som inte varit odlat fram till idag, 
medan de äldre ligger i dagens odlings
mark. Här ser vi en konsekvens av de 
förändringar som friläggandet av od
lingsbar mark inneburit. Tillsammans 
ger lämningarna en bild av ett större 
gårdskomplex med bra läge som varit 
bebott från yngre bronsålder in i romersk 
järnålder.

På andra sidan Svartån fanns ytterli
gare ett större gårdskomplex, vid Tunby. 
Trakten kring Tunby gård och därom
kring är rik på fornlämningar och byn 
finns skriftligt belagd från 1300-talet. 
Den arkeologiska undersökningen har 
visat att det funnits bosättningar inom 
Tunby gård från bronsålder och framåt. 
Så många som fem gårdsenheter kunde 
urskiljas, av vilken den äldsta är daterad 
till bronsålder och den yngsta till över
gången folkvandringstid - vendeltid. Att 
platsen varit betydande återspeglas i de 
gravfynd som gjorts i gårdens närhet. I 
ett gravröse har två dräktnålar av järn 
lagts ner som gravgåva. Graven är date
rad till 600-talet f Kr vilket betyder att 
nålarna är de äldsta kända järnföremå
len från västeråsområdet. Nere på kon
tinenten är ringar av järn kända från ti
den runt 1000 f Kr. En grav nära Bel
levuehallen i närheten av Tunby skvallrar 
om att det bott förmögna människor i 
trakten också senare. I en grav låg en 
förmögen viking, en ryttare och hans 
hustru, under en hög av jord och sten.
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De begravdes med rika gåvor av vapen 
och smycken.

Vi tror att lämningarna vid Nordanby 
och vid Eriksborg bör ses utifrån de här 
förhållandena. Det mesta tyder på att 
gårdarna varit lydgårdar under den när
liggande byn eller stormansgården där 
dess invånare varit permanent utlokalise
rade herdar. Boskapsskötseln fick under

den här tiden en allt större betydelse för 
ekonomin bland annat genom export av 
skinn. Boplatserna har inte varit långva
riga och de har legat lite i utkanten av 
den övriga bygden, men när vi sätter in 
dem i ett större sammanhang så blir de
ras plats i landskapet förklarlig och vi 
förstår vilken roll de har haft i samtiden 
och deras betydelse för utvecklingen.

ARKEOLOGGÖRA
Vad gör vi och varför?
Nästan alla arkeologiska undersökningar 
är uppdragsarkeologiska undersökning
ar. De utförs för att fornlämningar finns 
på platser som ska bebyggas. Kanske ska 
en ny väg dras fram eller så planerar man 
nya bostäder. Fornlämningar är skydda
de enligt Kulturminneslagen och det är 
upp till den som vill ta bort lämningen 
att bekosta den arkeologiska utgrävning
en och dokumentationen av påträffade 
lämningar och fynd. Länsstyrelsen bedö
mer om en arkeologisk undersökning ska 
göras och hur omfattande den i så fall 
ska vara. Det är en bedömningsfråga där 
nyttan av exploateringen vägs mot forn- 
lämningens bevarandevärde. Vi arkeo
loger arbetar efter de krav länsstyrelsen 
ställer för hur fornlämningen ska tas bort 
och dokumenteras, allt för att skapa nya 
kunskaper om vår historia.

De tidsperioder som detta häfte berör 
är skriftlösa i den meningen att det sak
nas skrifthistoriska dokument. Det är de 
arkeologiska fynden som är grunden för

vår tolkning och våra försök att förstå 
människorna och deras samhällen.

Det vi gräver ut, tolkar och beskriver 
är resultat av människans handlande 
som satt sina spår i marken. Gropar som 
stolphål, avfallsgropar och kokgropar 
syns efter 1000-tals år som mörka fläck
ar mot den ljusare opåverkade marken, 
men de blir synliga först då det ”levan
de” matjords- eller vegetationsskiktet tas 
bort. Inledningsvis tar vi oftast hjälp av 
grävmaskin.

Fläckarna kan vara rester av gropar 
som grävts av olika anledningar. Kanske 
för matlagning som eldstäder och kok
gropar eller för att bära upp konstruk
tioner av olika slag som hus. Utifrån de 
mönster som stolphålen bildar kan vi se 
hur husen varit uppbyggda. Det vanli
gaste var att husens tak bars upp av stol
par. Det är hålen efter de här stolparna vi 
återfinner och har huset brunnit finns det 
ofta rester av kol som också gör att vi 
kan datera huset med kol-14-metoden.

19



Ovan: Den östra delen avfornlämningen vid Nordan

by avbanas. Det täckande matjordsskiktet tas bort 

för att frilägga de förhistoriska lämningarna som 

finns därunder. I den bortre delen, till vänster på bil

den, låg ett av de senneolitiska husen, som omtalas

ovan. Foto Leif Karlenby. Nedan: Situationsbild från 

grävningen i Nordanby. Daniel gräver en provruta i 
ett s k kulturlager på den västra delen av boplatsen. 

Vädret kunde ju ha varit bättre. Foto Susanne Gran

lund.
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Där människor bor och verkar blir 
det så klart mer än bara fläckar i mar
ken. Det som en gång låg direkt på mar
ken som skräphögar, stigar och golv i 
hus är ofta sedan länge försvunna, lik
som allt som stack upp ovanför marken. 
Platsen har senare kanske tagits i bruk 
som åker och det som en gång fanns där 
har plöjts sönder och spritts över områ
det med tiden. Men föremål kan finnas 
kvar i matjorden och det har visat sig att 
de inte rör sig särskilt långt från sitt ur
sprungliga läge. De saker som vi hittar i 
matjorden kallar vi för lösfynd. De sak
nar så att säga sammanhang, men är inte 
utan information för det. Utifrån de läm
ningar vi finner i marken, tillsammans 
med dessa lösfynd, kan vi bilda oss en 
uppfattning om hur människorna som

Idag sker nästan all dokumentation med digitala 

hjälpmedel. Till vänster ser vi inmätning med en så 

kallad totalstation (foto Susanne Granlund) och till 
höger registrerar Maria våra iakttagelser i ett speci

ellt för ändamålet framtaget dataprogram (foto Leif 

Karlenby).

en gång levde och verkade på platsen 
hade ordnat sin vardag.

Att utifrån de materiella lämningarna 
sluta sig till hur sedan länge döda män
niskor förhöll sig till varandra, till sin 
omvärld, hur deras samhällen och världs
bild såg ut kan vara svårt men inte alla 
gånger omöjligt. Det är i grunden det all 
arkeologi syftar till att ta reda på.

Media och allmänhet
En viktig del för oss arkeologer är att nå 
ut med den kunskap vi får från de arkeo
logiska utgrävningarna. Därför har vi 
ofta visningar i samband med utgräv
ningarna och särskilt viktigt känns det 
då grävningarna ligger i tätbebyggda 
områden. Under tiden grävningen vid 
Nordanby var igång hade vi visningar en
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Varje vecka höll vi visningar som ofta var välbesökta. 

Den arkeologiska undersökningen tilldrog sig stort 

intresse från de närboende. Foto Susanne Granlund.

kväll i veckan. Oberoende av det nyck
fulla vädret kom det till vår glädje vid 
varje tillfälle mellan 30 och 50 besökare. 
Många av dem återkom regelbundet och 
vetgirigheten var stor. Även Länsstyrel
sen medverkade vid ett tillfälle och infor
merade om lagskydd för fornlämningar 
och vad som gäller vid undersökningar.

Visningarna bevakades också av lo
kalpressen och resulterade i ett antal tid
ningsartiklar och inslag i såväl radio som 
TV.

Utgrävningen avslutades med en häll- 
ristningssafari som var öppen för alla. 
En ansenlig skara entusiastiska männis
kor beväpnade med kvastar, borstar och

ficklampor gav sig ut på gravplatsen i 
mörkret och letandet resulterade i att ett 
par skålgropar hittades. Skålgropar är 
runda urknackningar i berget och är 
vanligen av en tummes storlek. De är 
vanliga under bronsåldern men kan vara 
både äldre och yngre. Långt fram i nutid 
har människor lagt ner gåvor som mynt- 
offer i dessa skålgropar. En präst i en för
samling utanför Enköping kunde berätta 
att ännu på 1920-talet var seden att offra 
mynt i skålgroparna, för att bota sjukdo
mar, fullt utvecklad. Vid en arkeologisk 
undersökning öster om Enköping under 
år 2007 påträffades en tioöring från 
1953 i en skålgrop på ett stenblock.
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TANKAR OM TID
Att föreställa sig tiden
Arkeologer gräver upp det förflutna, så 
hur vi förhåller oss till tiden och hur 
människan genom historien förhållit sig 
till den, är viktiga frågor. Hur man upp
fattar tid är något relativt och säkerligen 
väldigt personligt. Egentligen finns ju 
bara ögonblicket just nu, den tid som 
gått och den som ska komma måste vi 
minnas eller föreställa oss. Minnen och 
föreställningar är knappast hårda fakta, 
istället formas de av dem som minns och 
hur de lärt sig tänka.

Vi som lever nu i vår del av världen är 
vana att tänka oss tiden som en lång lin
je, en ofantlig räcka händelser där år och 
skeenden hakar i varandra i en ändlös 
kedja. Att tid fungerar på det sättet 
känns onekligen som ett faktum. För 
människorna vid Svartåns mynning var 
det inte så. Vår linjära tidsuppfattning är 
inte allmängiltig. Som mycket annat har 
den sin historiska bakgrund och kom
mer från Aristoteles tankar som har för
medlats till oss genom kyrkan och den 
vägen blivit en del av vår världsbild och 
uppfattning om verkligheten. Det är en 
tidsuppfattning som passar bra in den 
moderna världen med uppfattningen om 
alltings framåtskridande.

De som bodde vid Nordanby och Er- 
iksborg var i stort beroende av naturens 
resurser. Naturens puls blir människornas 
tid och den rörde sig i cirklar tillsammans 
med årstiderna som växlade och återkom,

solen som steg och sjönk på himlen, må
nen som växte och krympte och växte 
igen. Händelser och handlingar som ut
spelades gång på gång blev viktiga i ett 
sådant system. Ibland blev människornas 
återkommande handlingar och riter det 
som upprätthöll naturens kretslopp och 
hela den kosmiska ordningen. Det är åter- 
upprepningen som för världen framåt, el
ler kanske snarare runt ett varv till, inte 
det unika som står utanför traditionen 
och som inte för någonvart. Här ser vi ett 
helt motsatt synsätt till det vi har idag, 
när vi ju menar att det är innovationerna 
som ger utvecklingen skjutsen framåt.

Om historia under förhistorien
Det är inte bara idag som det finns forn- 
lämningar och fornfynd. När gårdarna 
vid Nordanby och Eriksborg var nutid 
fanns tidigare perioder redan där i land
skapet runtomkring, ibland nedtrampad 
eller överlagrad och dold i marken, 
ibland fullt synlig i form av krukskär- 
vor, ben, trä och sten i markytan. Läm
ningarna måste ha varit tydligare då än 
nu, fler och inte alltid förmultnade, ännu 
inte bortplöjda av ett intensivt åkerbruk. 
Kanske syntes ännu de gamla gravarnas 
markeringar med resta pålar.

Många lösfynd i form av stenyxor i 
åkrarna har hittats vid utgrävningar i 
modern tid och säkert har man hittat fö
remål från tidigare befolkningar även
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tillbaka i tiden. Hur har man tänkt? Vad 
har man trott om de saker man har hit
tat? I ett landskap befolkat av de dödas 
andar, gudar och kanske andra också, 
är en yxa inte ens självklart gjord av 
människohand. Man kan också ha sett 
den som en förfaders yxa, fortfa
rande i besittning av förfäders 
kraft.

När man i senare tider plöjde 
upp gamla yxor i åkern eller hittade 
dem på andra platser i landskapet har 
de i folktron förklarats som ”åskvig- 
gar”, yxor från asaguden Tor som fallit 
ned på platser där blixten slagit ned.

Fem av de yxor som bonden på Eriksborg tidi

gare plöjt upp. Foto Leif Karlenby.

Lade man en sådan under stentrappan så 
förskonades stugan från åsknedslag. Där, 
under trappstenen, återfinns de ibland 
ännu en gång när stugan rivs eller byggs 
om.

BRUNNAR OCH SKÅLGROPAR 
OCH LITE TANKAR OM OFFER
Trots att boplatsen vid Eriksborg har fa
rit illa under årtusendena och sedermera 
omvandlades till åker som plöjdes fram 
och tillbaka under många år, fanns ändå 
rester kvar som gav oss ledtrådar till att 
förstå den tidens föreställningsvärld. 
Som exempel kan vi ta två platser som 
har haft speciella föreställningar knutna 
till sig. Den ena platsen är en brunn i 
byns utkant. Den andra platsen ligger ett 
stycke från klungan av hus men ändå inte 
så långt bort. Det är ett stenblock som 
man har knackat fullt med skålgropar i.

Vid Eriksborg fanns två brunnar. Möj
ligen ska den ena snarare ses som ett vat
tenhål, eftersom den var något grundare.

I ena änden fanns dessutom en försänk
ning som ledde ner till gropen för att un
derlätta för djuren att komma åt att 
dricka. Den andra brunnen var över två 
meter djup och hade typisk trattformad 
brunnsform.

Då vi grävde ut brunnen kom en stor 
mängd fynd i dagen. Mest iögonfallande 
var skärvor från tre keramikkärl, som en 
gång placerats i brunnens övre del. De 
låg bland brända och obrända djurben 
blandat med djurtänder, kvarts, keramik
skärvor från andra kärl samt hasselnöt
ter. Kärlen var naturligtvis i bitar efter 
flera tusen år i jorden. Delarna var ändå 
så pass stora att det gick att föreställa sig
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deras former och storlek. Den minsta 
krukan rymde inte mer än en halv decili
ter, den mellanstora 5 liter och den störs
ta rymde så mycket som 18 liter. Inte nog 
med det, krukorna var dekorerade, nå
got som har visat sig vanligt på krukor 
för speciella sammanhang, såsom offer. 
Mer om deras speciella utseende finns att 
läsa i nästa avsnitt.

I botten på brunnen fanns bevarat 
cirka en halv meter av en stockstege! 
Detta torde vara en av de äldsta bevara
de av denna typ i landet. Tre kol-14-da- 
teringar av trä i brunnen visade att den 
varit i bruk vid stenålderns slut och 
bronsålderns början. En sannolik igen- 
läggning torde ha skett någon gång un
der 1600-talet f Kr.

Benen som hittades i brunnen har 
analyserats osteologiskt. Det innebär att 
de granskats av en person som är expert 
på benmaterial. Benen är slaktavfall från 
nötboskap, får eller get och svin. Det är 
inte ben från många djur, två kor, två får 
eller getter, och ett fullvuxet svin, så ned
läggande av ben i brunnen har inte skett 
under någon längre tidsperiod. Det vore 
ju dessutom sanslöst ohygieniskt - för att 
inte säga livsfarligt - att slänga avfall i en 
brunn där man hämtar sitt dricksvatten. 
Bland benen fanns en bog från får eller 
get som kastats i brunnen med köttet på. 
Tillsammans ger materialet stöd för en 
tolkning att man offrat i brunnen då dess 
funktion som vattenbringare kommit till 
ända. Brunnen har symboliskt fyllts igen 
och ”förseglats” med matoffer. Kärlen 
kan ha innehållit drycker.

Brunnen hade en viktig funktion för 
livet på gården och i byn. Den underlät
tade det dagliga livet och dess betydelse 
måste ha skattats högt av byns invånare. 
Tillgång till vatten är avgörande för liv 
och död och det är inte undra på att 
många offer har en anknytning till vat
ten. Det är heller inte ovanligt att man i 
senare tid offrat i brunnar. Så hade till 
exempel vatten en central funktion i den 
skandinaviska kulten under äldre järnål
der och vi kan ju också se en parallell i 
de källor där vi fortfarande idag med en 
inre önskan kastar slantar. Vattenoffret 
är urgammalt och - verkar det som - 
omöjligt att utrota.

Stockstegen som vi fann den i botten av brunnen. 

Man kan se hur ett steg huggits ur stocken. Foto Leif 

Karlenby.
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En vacker dag på 1600-talet f. Kr. Vid brunnen.

Det finns många exempel från olika 
tider på att man offrat till olika väsen och 
gudar i brunnar. Brunnen har inte bara 
gett vatten. Den har också varit en öpp
ning mot andevärlden, en plats där man 
kunde förmedla gåvor till en annan sida. 
I vårt fall kan vi inte låta bli att ställa oss 
frågan om det är vattnets funktion som 
förmedlare av offret som man strävat ef
ter eller har offret skett i samband med

brunnens igenläggning? Ska det förstås 
som ett slutgiltigt offer till vattnets eller 
gårdens andar och en försegling av brun
nen innan man begav sig från platsen vid 
bronsålderns början? På dessa frågor 
finns inga entydiga svar och sannolikt 
finns det inte bara en tanke eller en funk
tion som ligger bakom dessa handlingar, 
utan en mångfald olika föreställningar 
och handlingar.
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Skålgropar
Skålgropar är ganska vanliga i Mellan
sverige och är små skålformiga fördjup
ningar som är knackade och slipade i 
berghällar och stenar. De är i regel runt 
fem centimeter i diameter även om det 
finns de som är så stora som 30 centime
ter. Vanligen är de inte så djupa, men 
upp till fem centimeters djup förekom
mer. De finns ensamma eller i grupper 
om hundratals på samma block, häll el
ler sten. Där de förekommer finns också 
bosättningar från samma period och 
ofta tillsammans med hällristningar som 
vanligen kan hänföras till bronsålder. 
Skålgropar kan å andra sidan vara både 
äldre och yngre.

Det finns många tolkningar av gro
parnas funktion men den vanligaste är 
att de spelat en roll i fruktbarhets- och 
offersammanhang. De har nog inte haft 
en specifik funktion utan snarare en mer 
allmän ceremoniell prägel och figurerat i 
offerkulten. Ofta ligger de i anslutning 
till forntida åkrar och kanske har man 
rituellt malt säd i dem. I vissa fall är de 
placerade mellan benen på hällfigurerna 
och kan synas utgöra symboler för 
kvinnokönet, vilket ytterligare förstär
ker kopplingen till fruktbarhet.

I folktron kallas groparna för älv
kvarnar då man föreställde sig att älvor
na malde säden till mjöl i dessa. Upp
teckningar visar att groparna använts 
långt in i historisk tid då man bland an
nat smörj de groparna med fett eller blod 
och lade mynt eller andra föremål i dem 
för bot och bättring. Det finns uppgifter

Små gropar huggna i berghällen. Vanligen omtalas 

de som skålgropar men i folktron kallas de även för 

älvkvarnar. Foto Leif Karlenby.

om att mynt lagts i groparna så sent som 
under 1900-talet. Då gravfältet vid Ring- 
eby i Östergötland grävdes ut under ti
digt 1990-tal hittades ett mynt i en skål
grop från Carl XIV Johans dagar. Som 
tidigare nämnts påträffades, vid de nyli
gen avslutade undersökningarna av det 
stora boplats- och gravkomplexet vid 
Nibble utanför Enköping, mynt i och 
omkring en skålgropssten. Dateringarna 
av myten sträcker sig från drottning 
Kristinas tid och fram till 1953. I Enkö- 
pingstrakten fanns en levande tradition 
att smörja skålgroparna med fett eller 
blod fram i åtminstone 1920-talet.

Tanken är svindlande. Även om det är 
svårt att veta om de kultbruk som levat
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kvar i folktron har något med den för
kristna religionen att göra, så ligger tan
ken nära till att de härstammar från våra 
förfäders tro. Det finns teorier om att äl
vorna - det vill säga alverna - från bör
jan varit ett namn för de döda förfäder
nas andar. De ansågs ta sin boning i mar
ken på gården eller i stenarna på 
gravfältet. Det kan i sådana fall ha varit 
dessa alver som man offrat till för frukt
samhet och god skörd i skålgroparna.

Krukorna
Formen på de krukor som hittades i 
brunnen vid Eriksborg är typisk för sen- 
neolitiska (yngre stenålderns senare del) 
krukor. De är tillverkade i en grovt mag- 
rad lera som också är typisk för denna 
tid , men även för tidig bronsålder. Någ
ra av kärlen hade en vulst under myn
ningen vilket förekommer från och med 
senare delen av neolitikum och är sär
skilt karaktäristiskt för bronsålderns 
början. Det som är speciellt med kru
korna är att de - i kombination med vul- 
sterna - har streckornamentik, något 
som inte är så vanligt.

Krukor med liknande utseendet och 
dekor förekommer här och där längs 
med den mellan- och sydsvenska Öster
sjökusten och dessutom på öarna Born
holm, Gotland och Stora Karlsö. Den 
östliga spridningen väckte frågor kring 
om den hade ett ursprung i Baltikum. Vi 
började därför titta på hur den samtida 
keramiken såg ut i Finland, Estland och 
i delar av Ryssland samt norra Polen un
der denna tid, för att få en uppfattning

om krukorna visade på kontakter öster
ut.

Vi började med att se på var det hit
tats krukor med vulst under mynningen, 
och detta dekorelement visade på samma 
utbredning som för våra krukor, men 
fanns också längs den svenska västkus
ten samt på något enstaka ställe i Dan
mark. Liknande keramik har hittats i 
Tyskland och Polen men på de kärlen sit
ter vulsterna längre ned på krukornas 
hals.

I Finland var det Kiukaiskulturen som 
var aktuell under den här perioden. Kiu- 
kaiskrukorna har inte heller vulster un
der mynningen, men däremot finns det 
drag i dekoren som påminner om de öst
svenska krukorna. Det är framför allt 
streckornamentiken detta gäller, däremot 
inte textilintrycken och raderna av gro
par som också är vanliga på kiukaiskera- 
miken. Den estniska keramiken liknar i 
sin tur kiukaiskeramiken. Streckorna
mentiken påminner om den på de öst
svenska krukorna, men skiljer sig i utfö
randet. Fiskbensmönster är vanligt men 
de är nästan alltid placerade åt andra 
hållet så att de ligger ned, och dessutom 
kombineras de ofta med andra mönster 
som inte finns på de svenska krukorna.

Ett undantag är keramiken i grottan 
Stora Förvar på Stora Karlsö. Där finns 
förutom de krukor som liknar krukorna 
från Eriksborg, också andra krukor med 
fler östliga dekorelement. Det finns ock
så keramik från svenska fastlandet, som 
krukor utan vulst men med dekor av ho
risontellt dragna linjer på halspartiet.
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Rekonstruktioner av de keramikkärl som hittades i 

brunnsfyllningen. Ett par av kärlen är mycket stora, ett 

var upp emot 40 cm hög, men det minsta rymde bara 

cirka en halv deciliter. Teckningar Gunlög Graner.
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Sådan keramik finns t ex på boplatsen 
Alby nära Stockholm. Dessa skulle kun
na visa på kontakter över havet vid den 
här tiden.

Utifrån jämförelserna kan vi se att 
det finns likheter i både utförande, form 
och dekor men att de inte uppträder 
konsekvent. Det rör sig mest om spridda 
drag vilket visar att de här krukorna, 
med sin kombination av vulster och spe
ciell streckornamentik, hör till en av
gränsad östsvensk keramiktradition. Ef
tersom de verkar förekomma i speciella 
sammanhang kan man kanske våga gissa 
att det rör sig om krukor där utseendet 
signalerat en speciell funktion.

I en av brunnarna vid Eriksborg hit
tades nackpartiet av en ovanlig stenyxa. 
Typen som främst finns i Norge (Roga
land och Östfold), kallas vanligen nack- 
böjd yxa med list. Listen på yxans ovan
sida är en efterlikning i stenmaterialet av 
gjutsömmar på yxor av koppar eller 
brons. Yxtypen tillhör en sen del av den 
yngsta stenåldern. Förutom att den på
träffade yxan vid något tillfälle knäckts 
på mitten, har den krosskador i nackän- 
den. Yxan kan vara medvetet söndersla
gen innan den offrades i brunnen.

Ovanliga yxor från yngre stenåldern 
kallas ofta stridsyxor av arkeologer, som 
med namnet upprepar en gammal före
ställning om att det vi uppfattar som 
speciella föremål inte haft vardagliga an
vändningsområden. Om det varit ett fö
remål avsett för strid är väl tveksamt, 
men den ovanliga formen har säkert 
skänkt sin ägare status och betydelse.

En bild på den i brunnen påträffade stenyxan. Den är 

av en typ som var vanlig vid övergången mellan 

stenålder och bronsålder. Foto Leif Karlenby.

Att yxan och keramiken offrats i 
brunnen vid ett, snarare än vid flera till
fällen, är troligt. De tillhör typer som är 
ovanliga och keramiken verkar bestå av 
hela kärl. Om ben och andra saker som 
hasselnötskärnor och olika trärester hör 
till offret är osäkert, de kan lika gärna ha 
följt med den jord som man fyllde igen 
brunnen med.

Det här var berättelsen om två platser vid Svartåns 

mynning utifrån vår synvinkel som arkeologer. Med 

hjälp av de arkeologiska utgrävningarna har vi kun

nat se hur man valt att bo utifrån sin tids förutsätt

ningar. De har varit föränderliga, och det som en 

gång var avgörande för val av boplats, till exempel 

närheten till havet, har också gjort att man valt att 
lämna platsen när vattnet har dragit sig tillbaka ge

nom landhöjningen. Platserna verkar ha varit obe

bodda under långa perioder, men med tiden har nya 

förutsättningar skapats och Nordanby och Eriks

borg har varit platser man återvänt till.
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EH

Stenålder 1400-1800 f.Kr

Äldre stenålder 14000-4100 f.Kr.
Yngre stenålder 4100-1800 f.Kr.

Tidigneolitikum 4100-3300 f.Kr. 
Mellanneolitikum 3300-2300 f.Kr. 
Senneolitikum 2300-1800 f.Kr

Bronsålder 1800-500 f.Kr.
Äldre bronsålder 1800-1100 f.Kr. 
Yngre bronsålder 1100-500 f.Kr.
JÄRNÅLDER 500 F.KR.-I050 E.Kr.
Äldre järnålder 500 f.Kr.-550 e.Kr.

Förromersk järnålder 500f.Kr.-0 
Romersk järnålder 0-400 e.Kr. 
Folkvandringstid 400-550 e.Kr. 

Yngre järnålder 550-1050 e.Kr.
Vendeltid 550-800 e.Kr. 
Vikingatid 800-1050 e.Kr.

Medeltid 1050-1520 e.Kf 
Nyare tid 1520 e.Kr.-nu

Du hittar mer spännande 
arkeologi i vår nätbokhandel

www.arkeologibocker.se
- störst i Sverige
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