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Förord

Den här skriften presenterar några av Sveriges intressan

taste utgrävningar under år 2000. Här berättas om nitton 

fyndplatser - från Norrbottens fjäll- och skogsmark till 

Tommarpsåns dalgång i Skåne. Ämnena varierar, liksom 

fyndens karaktär och ålder.

Många av fyndplatserna har fungerat som forntida 

mötesplatser, en del var dessutom okända för tidigare 

forskning. Arkeologerna har dock gjort flera fynd - till sy

nes obetydliga för allmänheten - men samtliga för vår 

kunskap åtskilliga steg framåt.

Märkligast är kanske de små pilspetsar av flinta som 

man grävde fram mitt i Motala - i ett enda spadtag 

förlängdes Motalas historia med 7 000 år! Tidigare sades 

det att Motalas historia startade med Baltzar von Platens 

anläggning av Göta Kanal vid 1800-talets början. Men nu 

visar det sig att denna del av landet varit mötesplats och 

vinterviste för människor redan under jägar- och samlar- 

stenåldern (se vidare s. 33).

Även utgrävningen av en kultplats vid Stretered gav sensa

tionella resultat. Där - sydost om Göteborg - fann man 

inte mindre än 150 kokgropar (jordugnar för tillredning av 

mat) från bronsåldern. Kokgroparna låg i ett tydligt rad

system på krönet av en ås. Upptäckten gör nu Stretered till 

en av de tre största kultplatserna av denna typ i Europa (se 

vidare s. 45).
Denna skrift är fylld av omtumlande upptäckter. Riks

antikvarieämbetet har bjudit in samtliga institutioner, som 

utför arkeologiska undersökningar, att medverka. Här pre

senterar några av dem det mest spännande projektet i sin 

region. Författarna ansvarar själva för innehållet i sina ar

tiklar.

Riksantikvarieämbetet vill tacka alla dem som på detta 

sätt har bidragit till denna skrift; författare, arkeologer, 

uppdragsgivare, fotografer och tecknare.

Välkommen att göra egna fynd i texten!



Fynd och fornlämningar

Fynden från de arkeologiska undersökningarna 

förvaras på de regionala museerna eller på Statens 

Historiska Museum i Stockholm.

Den arkeologiska verksamheten regleras bl.a. av 

kulturminneslagen som är till för att skydda och 

bevara vårt kulturarv. Ett ingrepp i en fornlämning 

eller i ett område med fornlämningar kräver till

stånd från länsstyrelsen. Även användandet av 

metallsökare kräver länsstyrelsens tillstånd.

Om Du hittar ett fornfynd eller en fornlämning 

som inte är känd sedan tidigare - kontakta länssty

relsen, länsmuseet eller det kommunala museet!
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Stalotomter och härdar
Av Lars Liedgren ocei Håkan Nilsson, Silvermuseet

Stora delar av Norrbottens fjällvärld och inre 
skogsland har ännu inte inventerats på fornläm- 
ningar. År 1995 inleddes arbetet med en mindre 

inventering kring Torneträsk, och 1996 påbörja
des fornminnesinventering i dessa områden i 
större skala. Sammanlagt har fram till idag en 
areal om drygt 9 000 km2 inventerats och drygt 
7 700 lämningar fördelade på 4 400 lokaler har 
registrerats. Under fältsäsongen zooo inventera
des områden i såväl fjällområdet som i skogslan
det. Inventeringarna resulterade i att att flera 
intressanta lämningar kunde registreras.

Stalotomter är lämningar efter bostäder, möjli
gen bågstångskåtor. De består av en försänkt golv
yta, omgiven av en vall, och med en centralt place-
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rad härd. Genom de senaste årens fjällinvente
ringar har stalotomternas kända utbredningsom
råde i Sverige utökats och de är nu kända i fjäll
miljöer från norra Jämtland till de nordligaste de
larna kring Treriksröset. Stalotomterna är belägna 
i kalfjällsmiljöer och i den övre zonen av fjäll
björkskogen. Ofta ligger de på en högt belägen 
moränavsats invid en jokk, med en vidsträckt ut
sikt över en fjälldalgång. Stalotomterna förekom
mer från yngre järnålder till historisk tid, framför 
allt kan de dateras till vikingatid-tidig medeltid. 
Det finns flera teorier om stalotomternas funk
tion, bl.a. att de har använts i samband med jakt 
på vildren eller som bostäder till de första ren
skötarna.

I Norrbottensfjällen ligger stalotomterna vanli
gen inom 50 kilometer från norska gränsen. Under 
2.000 kunde emellertid stalotomternas utbred
ningsområde ökas mot öster. Då påträffades två 
nya lokaler med stalotomter, som ligger 90 kilo
meter från norska gränsen. Den ena utgörs av en 
ensamliggande stalotomt norr om berget Säitevare 
i Arjeplogs fjällvärld. Den andra lokalen, med två

stalotomter, påträffades på kalfjället ovanför 
Saltoluokta i Jokkmokks fjällvärld. De nya loka
lerna antyder att stalotomterna troligen kan på
träffas i samtliga kalfjällsmiljöer i Norrbotten, 
oavsett deras geografiska belägenhet.

Härden är den vanligaste fornlämningstypen i

Exempel på stalotomt i fjäll
området. Läget är typiskt - 
uppdraget i en sluttning invid 
en jokk, med utblick över en 
större dalgång. Kapasåives 
sydsluttning mot sjön 
Gahpesluoppal, Padjelanta. 
Foto: Håkan Nilsson.
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Härd med kantstenar i ett 
typiskt läge, på en sandig 

tallhed invid en mindre sjö. 
Foto: Håkan Nilsson.

Norrbottens fjäll- och skogsområden, ca 65 % av 
de kända fornlämningarna. Vanligast är en härd 
som begränsas av kantstenar, med eller utan sten- 
packning. Härdtypen dateras vanligen till vikinga
tid-historisk tid och är i allmänhet av samiskt ur
sprung. Härdarnas förekomst varierar kraftigt, 
bl.a. beroende på skilda topografiska och närings- 
mässiga förutsättningar.

Under år 2000 påträffades flera områden med 
mycket stora koncentrationer av härdar. Nordöst 
om sjön Kakel i Arjeplogs skogsland registrerades

178 härdar i det 100 km2 stora inventeringsom
rådet, vilket troligen är rekord för skogslandet. 
Andra fornlämningar i området utgörs till största 
delen av boplatser från sten- och bronsålder (34 
stycken). Fornlämningarna är koncentrerade till 
sandiga tallhedar, med kringliggande vattendrag 
och myrmarker. Vid Raiggejegge har den arkeolo
giska institutionen vid Umeå universitet undersökt 
tre härdar. De äldsta dateringarna av boplatserna 
är äldre stenålder, medan de äldsta härdarna date
ras till järnålder.

Även i fjällmiljöer förekommer områden med 
stora koncentrationer av härdar. I Kisurisområ- 
det, beläget i Padjelanta inom världsarvsområdet 
Laponia, hittar vi möjligen det fornlämningstä- 
taste området i Norrbotten. Under år 2000 kunde 
omkring 3 50 lämningar dokumenteras, varav 230 
utgörs av härdar. Härdarna, tillsammans med 
fångstgropssystem, olika typer av förvaringsan
läggningar, kåtatomter, stalotomter samt ren
vallar och rengärden, representerar ett brett spek
trum av de olika samiska aktiviteter som ägt rum i 
området.
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Två spjutspetsar
Av Åsa Lundberg, Västerbottens museum

Under tidig bronsålder låg en liten holme i det in
nersta av Umeälvens breda mynningsvik. Holmen 
var knappt zoo meter i diameter och den låg ca 
700 meter från land, något som gjorde den lämpad 
för handlingar som krävde avskildhet. Idag ligger 

området som kallas Prästsjödiket i västra utkan
ten av Umeå. År 1998 påbörjades en arkeologisk 
undersökning av fornlämningar inför en vägom- 
läggning. På en sandig tallhed med forntida 

strandterrasser, hittades en för länet helt ny typ av 
anläggning. De slutliga resultaten blev klara år 
2.000.

På den dåtida holmens sandiga strand, i en na
turlig svacka som var ca zo meter i diameter och 
en meter djup, hittades en ca 5,5x4,o meter stor
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Två spjutspetsar hittades, den 
ena av brecciekvarts (närmast 

t.h.) och den andra av brons 
(längst t.h.). Foto: Constantin 

Tica och Västerbottens 
museum.

stenlagd yta som hade en oval till rektangulär 
form. Centralt i stenläggningen låg några större, 
flata stenar och runt omkring dessa låg större kul
lerstenar. Samtliga stenar var ditförda och inget av 
stenläggningen syntes innan torvtäcket togs bort. 
Kanske var avsikten att platsen skulle vara undan
gömd eftersom den anlagts i en naturlig sänka. 
Mellan stenarna i anläggningen hittades sju flat- 
huggna pilspetsar, tillverkade av olika stenmate
rial. Samtliga spetsar var av bergarter som inte 
finns lokalt, exempelvis brecciekvarts, basalt samt

sydskandinavisk och rysk flinta. Mest uppseende
väckande var dock två spjutspetsar som stuckits 
ner i marken och som fortfarande satt kvar med 
spetsarna nedåt. Den ena var av vit, skimrande 
brecciekvarts, en bergart som bl.a. finns naturligt i 
Tärnafjällen. Spetsen var välformad och hel och 
den satt intill de större stenarna i anläggningens 
mittparti. Den andra var av brons och hittades 40 
cm ner i sanden vilket kan tolkas som att den har 
suttit i ett skaft när den med kraft stacks ner i mar
ken. Rester av barrträ fanns också kvar på spetsen.
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Förutom pil- och spjutspetsarna hittades bl.a. en 
del av ett hänge av skiffer, uddpartiet till ytterli

gare en bronsspets, avslag av brecciekvarts och 
hartsbitar. En av hartsbitarna har genom kol 14- 

analys daterats till ca 1600 f.Kr. Dateringen och 
den kända landhöjningen innebär att anlägg- 

ningen, som ligger ca 40 m ö.h. måste ha anlagts 
när platsen bestod av en liten holme långt från
land.

Vilken funktion fyllde denna anläggning och 
hur användes den? Närmast till hands är att tolka 
den som en grav eftersom det i ytskiktet, i mitten 

av stenläggningen, hittades benbitar och tänder 
efter minst två yngre, vuxna människor. I det här 
aktuella fallet rör det sig utan tvivel om de hittills 
äldsta människoresterna som hittats i Västerbot

ten. Men frågan är om påträffade skelettdelar från 
tRänniskor alltid skall tolkas som resterna av en 
gfav? Stenanläggningen skulle kunna vara sam- 
hda med de äldsta bronsåldersrösena då även 
dessa ligger ca 40 m ö.h. och om så är fallet kanske 

anläggningen inte är en grav. Vilka ritualer kan 
tänkas vara utförda här och i vilket syfte? Den

påträffade anläggningen har väckt många nya 
frågor, med flera möjliga svar för dem som forskar 
vidare efter det att undersökningarna har avslu
tats.

På den dåtida holmens san
diga strand hittades en sten- 
lagd yta. Foto: Västerbottens 
museum.
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En stenåldersboplats vid Kornsjövägen
Av Anna-Karin Lindqvist, Angaria hb

De arkeologiska undersökningarna längs Botnia- 
banan har hittills gett mycket viktiga och intres
santa resultat. Särskilt gäller det den yngre sten
ålderns kustbosättningar i norra Ångermanland, 
ett område som i det närmaste varit outforskat. 
Sedan tidigare har en stor mängd skifferredskap 
från yngre stenålder påträffats i olika samman
hang. Boplatserna däremot har endast kunnat un
dersökas i några enstaka fall. Som jämförelse kan 
nämnas att inlandets boplatser är betydligt bättre 
kartlagda genom de inventeringar och undersök
ningar som gjordes i samband med älvreglering
arna under 1960-talet. Under senare år har dock 
bland annat fynd från södra Norrlands kustland 
givit viktig information om ekonomi och närings-
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förhållanden vid kustbundna boplatser från sten
ålder.

Den planerade järnvägen går, genom sin sträck- 
ning i norra Ångermanland, rakt genom ett omfat
tande system av kustbundna boplatser från yngre 
stenålder, alla belägna inom en sträcka på i km. 
Området ligger i närheten av Bjästa, strax sydväst 

°rn Örnsköldsvik. Här undersöktes under hösten 
2°°o ett tiotal boplatslämningar, bland annat en 
boplats vid Kornsjövägen.

Boplatsen ligger mellan 50 och 70 meter över 
bavet, i en sydsluttning intill en bergsklack på

sandblandad morän. Genom fornlämningen går 
landsvägen till byn Kornsjö. Vägen har tyvärr 
medfört att stora delar av boplatsen har skadats. 
Boplatsen omfattar idag omkring 7 000 kvadrat
meter. Läget vid den forna havsviken har varit per
fekt för sälfångst, fiske och jakt. Närheten till en 
yttre skärgård har också bidragit till att man valt 
att uppehålla sig just här. Kol 14-analys av 
förkolnade hasselnötsskal och träkol har daterat 
boplatsen till tidigneolitikum och mellanneo- 
litikum (3800-2,600 f.Kr.). Även den rikliga före
komsten av skörbränd sten (sten som spruckit,

En pilspets i flinta, återanvänd 
som skrapa. Foto: Anna-Karin 
Lindqvist.
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bl.a. när den upphettats i samband med matlag
ning) visar att människor nyttjat platsen under en 
längre tid.

Bland fyndmaterialet finns rester efter red- 
skapstillverkning i form av kvarts, kvartsit och 
flinta. Uthuggna kvartsådror i berget visar att 
kvartsen funnits tillgänglig i direkt anslutning till 
boplatsen. En liten skiffermejsel och tre pilspetsar, 
två i skiffer och en i flinta, påträffades i närheten 
av en samling stenar.

Pilspetsen i flinta är särskilt intressant. Den här 
typen av pilspets förekommer vanligen inte i det 
norrländska, arkeologiska fyndmaterialet, däre
mot i Syd- och Västsverige. Pilspetsen är avbruten 
vid tången och har gjorts om till en skrapa. Skra
pan har troligen använts vid bearbetning av skinn. 
Flinta är ett utmärkt redskapsmaterial, men före
kommer inte naturligt i Norrland. Det har säkert

varit värdefullt att kunna återanvända den trasiga 
pilspetsen.

Undersökningarna 1998 och 1999 vid Lill- 
Mosjön ett par mil norr om Örnsköldsvik som 
även de genomfördes med anledning av Botnia- 
banan, visade att vi kan räkna med att påträffa 
boplatser från yngre stenålder på nivåer mellan 50 
och 60 meter över havet. I och med de nu genom
förda undersökningarna vid Bjästa finns ytterli
gare belägg för att det är vid de nivåerna vi kan 
räkna med att hitta boplatser från perioden.

Kan ett samband spåras mellan de olika boplat
serna vid Bjästa? Har vissa boplatser nyttjats för 
olika syften och aktiviteter? Vad betyder fyndet av 
pilspetsen i flinta när det gäller kontakter och mö
ten? Det är några av de spännande frågor som vi 
hoppas kunna belysa under fortsatta undersök
ningar.
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Boplatsvallar på Bjästamon
Av Björn Varenius, Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Vid de antikvariska insatserna inför Botniabanans 

ut*3yggnad har ett stort antal nya forn- och kultur
lämningar påträffats. På bl.a. Bjästamon, ca z mil 

s°der om Örnsköldsvik, har flera stora boplats
ytor hittats och delar av dem undersöktes under år 
ł°oo. Rapporterna från undersökningarna är 
annu inte färdiga och mycket kan självfallet 
komma fram under de fortsatta undersökning- 

arna. Men de preliminära resultaten är mycket 
sPännande och redan idag kan vi se flera viktiga
tesultat.

Vid undersökningen av en av ytorna i Bjästa 
hittades inte mindre än nio hus- eller hyddläm- 

ningar, s.k. boplatsvallar, vars golv försänkts och 
s°m omgivits av en vall av avfall, sand och sten.
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En liten skifferkniv. Foto: Dag 
Hammar.

Ovan t.h. Undersökning av 
den största boplatsvallen på 
Bjästamon. Foto: Ulf Strucke.

Stenen i sådana vallar är ofta eldsprängd/skärvig, 
vilket var anledning till att fornlämningstypen ti
digare benämndes ”skärvstensvall”. Ett stort an
tal boplatsvallar är kända från det inre av meller
sta Norrland, ofta belägna vid sjöar och vatten
drag, samt från Norrbottens kustland. Fram tills 
idag har det emellertid varit mycket tunnsått med 
kustanknutna boplatsvallar längs den mellannorr- 
ländska kusten.

Hyddor med försänkt golv är kända från olika 
delar av den cirkumpolära regionen (däribland 
norra Amerika och Sibirien) och de anses främst 
ha använts vintertid. Genom att människor åter
kommit gång på gång, sannolikt under hundratals

år, har vallarna byggts på och blivit allt mäktigare. 
En av boplatsvallarna i Bjästa är dessutom mycket 
stor till ytan, ca 25x11 meter. Endast mindre delar 
av denna har hittills undersökts, och den har date
rats till perioden 3000-1600 f.Kr., dock huvud
sakligen till tiden omkring 2200 f.Kr. Det tycks 
som om även denna hydda har använts under lång 
tid.
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Två mindre schakt handtorva- 
des tvärs över den största 
boplatsvallen på Bjästamon. 
Foto: Ulf Strucke.

Fyndmaterialet i Norrland skiljer sig på olika 
sätt från det ”typiskt” sydskandinaviska. Under 
yngre stenålder var kvarts det dominerande mine- 
ralet för framställning av skrapor och andra vassa 
redskap, men också skiffer användes, t.ex. vid till- 
Verkning av knivar och pilspetsar. Redan år 1999 
hittade arkeologerna en fint bearbetad liten 
skifferkniv. Vid 2000 års undersökningar hittades

jämförelsevis stora mängder keramik, en del flinta 
samt djurben av bl.a. björn, mård och bäver. Att 
människorna utnyttjade havets resurser framgår 
av säl- och fiskben, t.ex. abborre, strömming, 
torsk och lax. Mer fullständiga tolkningar av plat
sen får anstå till senare, men redan nu vågar man 
påstå att vi på Bjästamon har en viktig pusselbit i 
den norrländska förhistorien.
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En hällmålning vid Tänndalssjön
Av Karl-Johan Olofsson, Jämtlands läns museum

De senaste åren har antalet kända hällmålnings- 
lokaler inom Jämtlands län ökat betydligt. År 
1998 upptäcktes en hällmålningslokal vid sjön 
Rogen i Härjedalen samt hällmålningar och 
hällristningar i Duved, Åre kommun. Året därpå 

undersöktes en sedan tidigare känd, men osäker, 
målning i Storsjö kapell, Bergs kommun och den 
kan i nuläget betraktas som en äkta hällmålning.

År 2000 var det dags för nästa hällmålnings- 

fynd. I samband med fornminnesinventeringen i 
Härjedalen påträffades en hällmålning vid Tänn- 
dalssjöns södra strand i Tännäs socken. Mål
ningen finns på ett stort sprucket stenblock. På den 
skrovliga och inåtlutande ytan finns två kontur- 
målade djurfigurer med huvudena vända åt höger.
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Den minsta figuren, placerad längst till vänster, är 

*3 cm lång och io cm hög, och den största är 31 
ctn lång och 26 cm hög. Intill den större djur
figuren finns det färglinjer och färgfragment som 
är svåra att tolka.

På grund av att djurfigurernas målningslinjer 
delvis är kraftigt fragmentariska är det osäkert

vilka djur som avbildats. Den minsta figuren före
ställer troligen en ren- eller älgkalv, alternativt en 
björn. Den stora figurens huvud är väldigt frag
mentariskt och det är svårt att avgöra om det är en 
ren eller älg. Utan en noggrannare analys av 
målningsytan är det svårt att avgöra om de övriga 
färgfragmenten representerar fler figurer eller om

Foto t.v.: Lars-Inge Lööv.
Foto t.h.: Anna-Lena Olsson, 
Riksantikvarieämbetet.
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de helt eller delvis är en del av den större djur
figuren.

Hällmålningen vid Tänndalssjön är på flera 
sätt speciell. De kända hällmålningarna i Norden 
är vanligtvis exponerade mot syd eller sydväst, 
målningen vid Tänndalssjön är däremot expone
rad mot nordnordväst. Vid blocket påträffades tre 
ben, två ryggkotor utan synlig påverkan av män
niskohand och ett märgkluvet mellanfotsben från 
en ren. Benfynden kan vara rester efter offerhand
lingar. Benen och målningen är belägna på en plats 
som drar blickarna till sig genom det stora sten
blockets monumentala läge. Att platsen där mål
ningen finns är speciell och har satt människors 
fantasi i rörelse under olika tider kan bl.a. anas av 
att det finns en folklig tradition om att en jätte kas
tat dit det stora blocket som kallas ”Kärringsten”.

Hällmålningar i Norrland brukar vanligtvis re
lateras till en ekonomi baserad på jakt, fiske och 
samlande. Då denna livsform sträcker sig från 
äldsta stenåldern till långt in i järnåldern, och i 
vissa fall även in i medeltiden, är det svårt att mer 
exakt datera målningen. Ett sätt är att söka datera

färgen, en teknik som finns men som ännu inte 
prövats i Norden. Vanligtvis brukar dock hällmål
ningar dateras till yngre stenålder och bronsålder, 
d.v.s. de är mellan z 500 och 5 900 år gamla.

En hällmålningslokal är ur flera aspekter en 
mötesplats. Meningen, betydelsen och innehållet i 
målningarna kan tolkas på olika sätt. På platsen 
kan möten med högre makter ha ägt rum. Detta 
oavsett om målningen är ett utryck för jaktmagi 
eller shamanism, eller om den återger en berättelse 
om verkligheten eller mytologin, eller är en konst
närs skapelse.

Vi som lever nu, möter i målningen den förhis
toriska människans idé- och tankevärld. Det nu
tida mötet är dock problematiskt om syftet med 
mötet är att få full förståelse för hällmålningens 
betydelse och mening, eftersom det är ett möte 
mellan olika kulturer, världsbilder och tidsåldrar. 
Det är ett möte med det förflutna på nuets villkor. 
Den förhistoriska verklighetens alla dimensioner 
kan inte nås av oss nu levande människor, inte ens 
genom tanken.



Tre små glasbitar
Av Leif Karlenby och Annica Ramström, Riksantikvarieämbetet UV Bergslagen

Tre glasbitar, tre små bitar av dricksglas. En är blå, 

en lila och en är av ett svagt gulaktigt klarglas. Vad 
är det för märkvärdigt med tre glasskärvor? Ser 
man dem tagna ur sitt sammanhang, som vi gör på 
bilden på nästa sida, så betyder de ingenting, men i 

rätt sammanhang kan de vånda upp och ner på vår 
bunskap om iéoo-talsglaset i Sverige!

Skärvorna kommer från Kräggesta utanför Kö- 
Ping i Västmanland. Tillsammans med ytterligare 
ett tiotal liknande glasbitar, en hel del keramik och 
sex tennknappar hittades de inuti resterna av ett 
bus. Det som fanns kvar av huset var en zxz meter 

stor del av det nordvästra hörnet och resterna av 
ett kulturlager som bevarats i skydd av syllstenarna 
0ch i vilket fynden påträffades.

Enköping

Köping

Kröggecta
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Närmast till höger de tre 
glasbitarna, och längst till 

höger en av tennknapparna. 
Foto: Per Torgen, Örebro 

läns museum.

De tre glasbitarna representerar var sitt glas. 
Det blå och det klara glaset är av samma typ; en 
låg, vid mugg eller supkopp med fasetterad kupa, 
direkt placerad på en liten ojämn fot. Det lila gla
set är också en liten kopp men den har haft en mer 
välvd kupa och en kraftigt utvikt mynning. Foten 
är inte bevarad så det är omöjligt att uttala sig om 
denna. Keramiken bestod av serveringskärl; fat, 
skålar, grytor och krus. De var vackert dekorerade 
med blommönster och slingor i piplera samt grön 
glasyr. De sex tennknapparna var identiska, sex 
små svampar med en liten stjärnfigur på kullen.

Knapparna kan dateras till slutet av 1500-talet, 
men kan ha varit i bruk länge då tennknappar 
knappast slits. Keramiken är från andra hälften av 
1600-talet. Nu uppstår det emellertid ett litet pro
blem. Glaset kan, med nuvarande kunskaper, da
teras till mitten av 1700-talet. Det arkeologiska 
materialet är ostört och därmed måste glaset vara 
samtida med keramiken och knapparna, alltså 
hundra år äldre än vad gällande forskning anser. 
Svenskt 1600-talsglas anses ha varit grönt eller 
brunt, framförallt var det den klara, grälla färgen 
som var svår att framställa. Det finns dock 1600-
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talsglas från Europa som är blå och lila och vi vet 
egentligen mycket lite om vad som producerades 
vid de svenska glasbruken vid den här tiden. Vi vet 
däremot var de låg och ibland till och med vad 
hyttmästarna hette.

Vad gör vi nu, när källorna talar olika språk? Vi 
måste lita på det arkeologiska materialets fynd
sammanhang, lita på att vi har tolkat rätt och att vi 
vet vad vi gör. Vi måste då ifrågasätta rådande 
kunskapsläge, eftersom vi anser att keramik- och 
knappdateringarna är riktiga och vi vet att lagret 

var avsatt på platsen och ostört. Vi måste nu ställa 
°ss frågorna: Är det ändå möjligt att glaset har den 
datering som vi tycker oss se? Kan man ha importe- 

rat, eller här i Sverige låtit sig påverkas av, det ut
ländska kulörta glaset och hur skulle det ha gått till?

Svaret på den första frågan är otvetydigt ja, be- 
r°ende på att glaset är funnet i en sluten kontext. 
Svaren på de följande frågorna blir att visst kan 

^an ha importerat glas och visst kan man ha på
verkats av det utländska glaset och valt att starta 
en egen produktion. Faktum är att under sent 
*500- och tidigt 1600-tal startades ett stort antal

glashyttor i Mellansverige. Vissa av dem fick en 
ganska kort livstid, kanske bara ett par år, andra 
överlevde längre. I närheten av Köping finns två 
lämpliga kandidater i den senare kategorien, 
Bryggholmen utanför Enköping och Sundby utan

för Örebro.
Hela verksamheten kring glastillverkningen, 

att starta hyttor, locka hit glasblåsare och få igång 
en produktion av inhemskt glas har mycket att 
göra med Sveriges stormaktsambitioner under 
1600-talet. Det finns en uppenbar parallell inom 
bergsbruket och järnhanteringen där en rent indu
striell produktion av järn drogs igång med hjälp av 
inflyttade flamländare. Med tiden skulle, trots en 
ibland skakig början, både det svenska stålet och 
det svenska glaset vinna världsrykte.

Vi kan nu se på dessa glasbitar med andra ögon. 
De tillhör nu ett historiskt sammanhang. Vi anar 
deras rätta datering, även om vi vet väldigt lite om 
glasproduktionen i Sverige under 1600-talet. Ge
nom att identifiera problemet och genom att pla
cera glaset i en kontext har vi hamnat i ett mycket 
bättre kunskapsläge.



Runstensfragment från Spånga medeltida kyrka
Av Magnus Källström, Stockholms stadsmuseum

I samband med undersökningen av en boplats 
strax norr om Spånga kyrkogård, hösten zooo, 
hittades ett tjugotal runstensfragment. Att det 
skulle kunna finnas runstenar här var väntat, då 
sammanlagt 13 runstenar eller runstensfragment 
redan tidigare är kända från kyrkan och dess när
maste omgivning.

Fragmenten hade dock inget som helst sam
band med boplatsen, som preliminärt har daterats 
till vendel- eller vikingatid (järnålder). Istället 
hade stenarna använts som byggnadsmaterial i tre 
stora stenkonstruktioner, som låg i stort sett på rad 
i utkanten av det undersökta området.

Direkt ovanpå en av stenkonstruktionerna på
träffades en kam av izoo-talstyp, som visar att



denna måste ha slutat användas under tidig medel
tid.

Två av anläggningarna är troligen resterna ef
ter stora ugnar, och fynd av bränd kalksten an
tyder att de har använts för kalkbränning. Den 
tredje anläggningen, som bl.a. innehöll stora kupi- 
8a stycken av bränd lera, kan ha varit en klock- 
Sjutningsgrop. Det råder därför knappast något 
tvivel om att det är rester efter den medeltida bygg- 
nadshyttan som har påträffats. Spånga kyrka an
tas på konsthistoriska grunder ha uppförts under 
1 ioo-talets senare del, vilket skulle kunna stämma 
ttdsmässigt med de återfunna stenkonstruktio- 
nerna.

Runstensfragmenten är alla av sandsten och 
tttifrån Ornamentiken kan de dateras till slutet av 
tunstensperioden, troligast tidigt noo-tal. Några 
*tar också fortfarande rester av den ursprungliga 
kernålningen kvar, vilket visar att de knappast kan 
^a stått resta i det fria utsatta för väder och vind 

någon längre tid.

Runstenar av sandsten påträffas i Uppland näs- 
tan bara i anslutning till medeltida kyrkor och

man har föreslagit att det rör sig om gravmonu- Foto: Helena Fennö. 

ment, som ursprungligen stått på kyrkogården vid 
en äldre träkyrka. Om en sådan träkyrka har fun
nits i Spånga så har den rivits i mitten av noo-ta- 
let för att ge plats för den nya stenkyrkan. Sanno-
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likt har man också behövt ta en del av den gamla 
kyrkogården i anspråk och eventuella gravmonu
ment har då röjts undan.

Ser man till fynden från Spånga så kan man för
vånas över den pietetslöshet som den medeltida 
byggmästaren har visat dessa monument. Trots att 
runstenarna vid den tiden bör ha varit högst en el
ler ett par mansåldrar gamla har man krossat dem 
i mycket små bitar och använt dem som byggnads

material i de anläggningar som behövdes för kyrk- 
bygget. Att det rör sig om kristna monument - ett 
av runstensfragmenten bär ett stort kors - tycks 
inte ha spelat någon roll. Om man så vill kan man 
tolka det som ett drastiskt möte mellan gammalt 
och nytt, där en monumenttyp med rötter i vi
kingatiden får lämna plats för medeltidens bygg
nader.
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En annorlunda skatt i Igelsta
Av Göran Werthwein, Stockholms läns museum

I samband med arkeologiskt fältarbete är det van
ligt att arkeologen får frågan om hon/han har hit

tat något spännande. Frågeställaren syftar då inte 
Pa de diffusa fläckar i marken, små skärvor eller 
bränd lera, som är arkeologens vanligaste fynd. 
Vad besökaren är intresserad av är om det har hit

tats några föremål av guld eller ädla stenar. Det 
tycks ibland som om allmänheten tror att ”skat
er” är vardagsmat för arkeologer.

Vid Igelsta i Östertälje, nära Södertälje, utför
des under 2000 en arkeologisk undersökning med 

anledning av att Igelsta energiverk planerade att 
bygga ut. Omedelbart intill deras befintliga bygg

nader i söder och öster fanns bl.a. en skärvstens- 
vall, boplatser och hålvägar som har daterats från

Stockholm

Södertälje
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stenålder till yngre järnålder. Storleken på under- 
sökningsytan gjorde det omöjligt att undersöka 
allt lika grundligt och grävmetoden anpassades 
därefter. De ytor som undersöktes mer översiktligt 
avsöktes bl.a. med hjälp av metalldetektor.

Av naturen är vi människor slarviga, och skrot 
och skräp brukar finnas överallt. I Igelsta var det 
dock sparsamt med metallämningar. Efter nästan 
en hel dags resultatlöst sökande gav metalldetek- 
torn till sist ifrån sig en kraftig signal. Vid närmare 
undersökning såg vi att den gett utslag vid ett sten- 
skott stolphål. En tanke började snabbt ta form i 
huvudet och bilder av s.k. guldgubbar, nedlagda i 
stolphål i någon hallbyggnad flimrade förbi i hjär
nan.

Med spänning grävde vi oss sakta ner och efter 
en liten stund påträffades ett blänkande mynt, 
strax därpå kom ett till och ytterligare ett ... När 
stolphålet var helt tömt och metalldetektorn inte 
gav ifrån sig mer ljud kunde vi summera antalet 
mynt till 169 stycken. Inte illa alls för att vara en 
myntskatt.

Det som gör denna skatt annorlunda är att den

är modern. Stolphålet visade sig tillhöra en rad 
med stolpar som följde en löparslinga och mynten 
bestod av 5-öringar, 1 o-öringar och 25-öringar 
som präglats mellan åren 1943 och 1973. Sättet 
att deponera mynten har dock likheter med förhis
toriska skatter, trots den stora tidsskillnaden, och 
arkeologens undersökningsmetoder är delvis de
samma när hon/han gräver anläggningar från 
800-talet eller 1900-talet. Det som avviker är möj
ligen grävarens inställning till fyndet, att den ringa 
åldern gör det mindre intressant och att fyndet 
därför kanske behandlas med mindre respekt. 
Man får dock inte glömma bort att arkeologernas 
arbetsfält berör olika samhällens ”alla” aspekter, 
allt från materiell kultur till mer abstrakta dimen
sioner som religion och föreställningar, oavsett 
tidsperiod.

Det kan alltid spekuleras i varför skatter göms 
och ofta nämns oroliga förhållanden i samhället 
som en faktor. Jag tror dock inte att så varit fallet 
denna gång och kanske är det en barnskatt som 
aldrig blev återfunnen eller rent av en förutseende 
stolpgrävare som ”planterade” skatten till en, i
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Foto: Elisabeth Boogh.

detta fall, ej avlägsen framtid. Sannolikt är skatt- 

Bömmaren fortfarande i livet och möjligheten att 
få reda på ”sanningen” är därför bättre än vad

arkeologen är van vid. Skatten har inte bara ett 
historiskt värde - den är även intressant i ett etno
grafiskt perspektiv.
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Medeltidsarkeologi vid och i vattnet
Av Sofia Andersson, Per Deckel och Johan Rönnby, Södertörns högskola

Under några veckor i maj 2000 utförde Södertörns 
högskola en seminariegrävning vid Täljehus i Ös- 
tertälje inom ramen för grundkursen i arkeologi.

Borgen Täljehus nämns i skriftliga dokument 
första gången år 1400 och har antagits vara upp
förd strax dessförinnan. Från borgen skötte kung
ens fogde administrationen av Teige län som om
fattade Öknebo, Hölebo och delar av Svartlösa 
härader. År 1436 brändes borgen ner i samband 

med Engelbrektsfejderna men den återuppbygg
des igen drygt tio år senare av Karl Knutsson. I 
början av 1500-talet beskrivs dock borgen som 
övergiven.

År 1937 utförde Bengt Söderberg arkeologiska 

undersökningar på platsen. Hans arbete visade att

Vattubeinken

llottsholmen

'Södertälje

30

I



k°rgen bestått av en huvudbyggnad med två rum 

Sartlt ett rektangulärt torn. Det fyndmaterial So
pberg påträffade daterades till 1300- och 1400- 

ta*en- Slottsholmens strategiska läge som ett lås i

det trånga Linasundet innebär att det är rimligt att 
det kan finnas äldre anläggningar i form av befäst
ningar eller spärrar på platsen. År 1999 utfördes 

därför en marinarkeologisk besiktning av Mälar- 
bottnen runt Slottsholmen. Vid denna upptäcktes 
rester av en pålspärr i Linasundet. På Slottshol
mens insida hittades rester av en hamnanläggning 
och ett förlist mindre fartyg. Kol 14-analys av 
dessa lämningar visar på en datering till sent 1200- 
eller tidigt 1300-tal.

Syftet med undersökningen år 2000 var att 
komplettera dessa observationer samt att göra en 
undersökning av hamnplatsen och borgens strand
nära zon. Dykande studenter gjorde en uppmät
ning av vad som förefaller vara någon form av kaj
anläggning som ligger parallellt med stranden på

Längst till vänster ett av 
schakten i anslutning till "ka
jen". Närmast till vänster spet
sen till en av armborstpilarna. 
Foto: Johan Rönnby.
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borgens östra sida. Även skeppsvraket dokumen
terades och visade sig vara en cirka tio meter lång 
klinkbyggd båt. På bottnen finns dessutom ett rikt 
och välbevarat kulturlager. Bland annat påträffa
des en liten ”brödspade” av trä.

På land grävdes sammanlagt sex stycken min
dre schakt i anslutning till ”kajen”. Det som tidi
gare benämnts som vallgrav visade sig vara läm
ningar av en jordvall med en palissad. Två olika 
byggnadsskeden kunde också konstateras. I schak
ten framkom, nära den dåvarande strandlinjen, 
rester av en tegelugn. Även lämningar av vad som

förmodligen varit smedja/hovslageri framkom. 
Bland fynden kan nämnas en fingerborg, arm
borstpilar, eldstål, krokar, knivar, söljor och inte 
minst, spikar och hästskosömmar. Även ett rikt 
och varierat osteologiskt (ben-) material framkom 
i schakten, särskilt i anslutning till tegelugnen.

Det metodiska syftet med undersökningen, att 
kombinera landarkeologi med undervattensarkeo
logi, gav ett gott resultat. En fortsatt undersökning 
med inriktning på att få en djupare förståelse av 
hamnområdets organisation och förändring över 
tid planeras under våren zooi.



Mesolitiska möten - Motala 7 000 år
Tom Carlsson, Riksantikvarieämbetet UV Öst

I jubileumsboken Motala stad 100 år( 1981) fram- 
hölls att Motalatraktens tidiga historia var ”höljd 

1 mörkaste dunkel”. Man var överens om att 
Motalas historia börjar med Baltzar von Platen 

°ch Göta kanal på det tidiga 1800-talet. Utan syn- 
l*ga förhistoriska monument eller bevarade me- 
deltida slott och kloster betraktades Motala som 

ett sentida fenomen. Fynden år 2000 av de första 
Pilspetsarna i flinta vid en arkeologisk undersök- 

nin8 på Strandvägen 1, mitt i det centrala Motala, 
förlängde med ett spadtag Motalas historia med 

7 000 år! Detta första fynd visade sig också vara 
nyckeln till den mest omfattande boplatsen från 
^agar- och samlarstenåldern (mesolitikum) i hela 
Östergötland. Lämningarna är så omfattande att
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Tre mikrospån av kvartsit, 
västgötsk flinta och 

sydskandinavisk flinta. 
Foto: Tom Carlsson.

de möjliggör en ny syn på vår äldsta historia, inte 
bara i Östergötland utan sannolikt också i hela 
Mellansverige.

Motala, industrins vagga i Sverige, växte fram 
längs Motala ström. Den tämjda kraften i vattnet 
var den mest betydelsefulla orsaken till etablering
en av Motala verkstad. Möjligheterna till kommu
nikation var likaså en starkt bidragande utveck- 
lingsfaktor. Det strategiska läget har från stenål
der och framåt skapat ytterst goda transport

möjligheter. Vattnet öppnar vägen västerut över 
Vättern, och längs Strömmen tar man sig i motsatt 
riktning. Mötet mellan olika naturgeografiska zo
ner skapade därmed enastående möjligheter till 

försörjning. Norr om Motala finns djupa bergig3 
skogar och söderut finns den bördiga slätten som 
för 7 ooo år sedan var ett mosaiklandskap med 

små grunda sjöar och våtmarker. Vättern, liksom 
Motala ström, är också oerhört fiskrika vatten 
och i Östersjön, som då sträckte sig till dagen5 
Roxen, fanns det dessutom möjligheter till säljakt- 

Boplatsen på Strandvägen i i Motala var en 
plats för relativt många människor under en 
längre tid. Till jägar- och samlarekonomin hör 
säsongsvisa förflyttningar mellan en större vinter
boplats och flera mindre sommarboplatser. B°' 
platsen i Motala var en betydelsefull samling5' 
plats, främst använd mellan höst och vår. Vinter
boplatsen var inte bara en försörjningsbas umn 
också en mötesplats mellan människor, rnell311 
idéer och erfarenheter. På vinterboplatsen skapade5 
nya kontakter mellan människor, gamla kontakter 
upprätthölls och erfarenheter utbyttes; sociala re



lationer byggdes upp som höll ihop samhället.

Dessa viktiga möten mellan människor syns i 
det arkeologiska fyndmaterialet. Vid undersök- 

ningarna hittades omkring 30 000 fynd på 100 
ftd. En yta som motsvarar ca 20 % av det som skall 
§rävas ut under de närmaste åren. Kvarts är det 
klart dominerande fyndmaterialet, men den höga 

andelen flinta är intressant. Flinta finns inte natur
ligt öster om Vättern vilket betyder att alla flintor 

°ch flintföremål som hittas i marken är förda hit 
av människor. Flintorna vi grävt fram har till stor 
del samma ursprung, de kommer från Kinnekulle i 
Västergötland, på andra sidan Vättern. Kvarts

däremot förekommer naturligt i Motalatrakten. 
Metoderna att bearbeta kvarts är dock influerade 
österifrån. På liknande sätt förknippas fynden av 
flera benharpuner och en skifferkniv med östliga 
kontaktvägar samt med säljakt i Östersjön. Red
skap, teknologi och traditioner från olika regioner 
möts och smälts samman i Motala.

Ortnamnet Motala är sammansatt av mot- i be
tydelsen möte och -al, som har tolkats som tempel, 
helgedom. Något tempel eller några monument 
har vi ännu inte funnit på Strandvägen i Motala 
men väl föremål som speglar möten mellan män
niskor och mellan olika traditioner.



Medeltida stämnaglar från Visby
av Catharina Trönndal, Länsmuseet på Gotland

Vid en utgrävning under sensommaren och hösten 
zooo i Visby innerstad gjordes ett par små, men 
mycket spännande fynd. I lager från 1300-talet 
hittades två stämnaglar av ben. Stämnaglar är 
smala rundade bitar av trä eller ben med tillspetsat 
skaft och utskuret huvud, som strängen på sträng
instrument fästs vid och stäms med.

Fynden gjordes i kvarteret S:ta Maria 18-19 
som ligger under Klinten strax norr om domkyr
kan i Visby. På den angränsande tomten (nr zo) 
undersöktes 1969 bl.a. källaren till ett medeltida 
stenhus. Vid förra årets utgrävning framkom 
trähusbebyggelse och stenläggningar i flera skikt 
som visar att bakgården till stenhuset vid gatan 
har varit bebyggd åtminstone fram till 1500-talet.

Båda stämnaglarna är funna i avfallslager på vilka 
ett skiftesverkshus låg och som genom myntfynd 
har daterats till 14Z0-1440.

Bland avfallet finns rikliga rester efter ben
hantverk, t.ex. avsågade epifyser (ledändar) från 
ko och gris, putsbitar och huggspån. Här i närhe
ten har någon tillverkat benkammar och andra fö
remål av ben, såsom pärlor, knappar och spel
brickor. Dessutom finns bearbetade benbitar som 
ser ut som förarbeten till stämnaglar, något som 
tyder på att man även tillverkat sådana här. De två 
stämnaglarna som hittades verkar dock vara väl 

använda och är snarast kasserade eller bort
tappade.

Den ena stämnageln är i ben och vid spetsen
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finns ett 3 mm stort hål. Nageln är 56 mm lång och 
har en tvär avslutning. Huvudet är rektangulärt 
f°rmat för att kunna vridas med stämnyckel. Hå- 
*et är stort nog för att passa en tarmsträng. Vid 
huvudet har stämnageln en tunn inristning, 

XVI”. Denna typ av stämnaglar, med hål för 
strängen vid spetsen, passar till lutor, lyror eller 
harpor. Om man tolkar markeringen som ett 

strängnummer har denna stämnagel snarare till
hört en harpa, eftersom lyror och lutor inte har så 

många strängar.
Den andra stämnageln är mindre och har ett 

1 mm stort stränghål vid huvudänden. Nageln är 
3 3 mm lång och avslutas i en spets. Även här är hu- 
Vudet format för att kunna vridas med stäm- 
nyckel. En stämnagel med hålet i huvudänden kan 
Passa till en fyrkantig harpa eller till ett instrument 
hallat psalterium. Det senare, för övrigt av samma 

ryp som den finska kantelen, är ett stränginstru- 
rtlent som består av ett trästycke eller en ihålig 
lada, över vilken strängarna är spända.

En tunn sträng av kopparlegering finns fortfa
rande fastsatt och snurrad runt stämnageln från
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Foto: Catharina Trönndal. Visby, vilket är ovanligt. Det har antagits att 
strängar till äldre instrument oftast varit gjorda av 
senor eller annat förgängligt material. Skriftliga 
källor från det medeltida Novgorod kallar dock 
strängarna till en rysk typ av psalterium för ”gyl

lene”, något som kanske antyder att de har varit av 
metall. Vid arkeologiska utgrävningar i Novgorod 
har man ofta hittat trådar av kopparlegering, i 
medeltida lager, som kan ha använts till strängar. 
En analys av strängen från Visby skulle därför 
kunna ge värdefull information om bl.a. dess ur
sprung.

Principen för träinstrument som exempelvis 
lyror och psalterier anses vara utvecklad i östra 
Medelhavsområdet, Mellanöstern och Central
asien, för att under vår tideräknings första årtu
sende spridas över Europa. Stämnaglarna från 
kvarteret S:ta Maria visar att musik från strängin
strument kunde höras på gator och torg under 
medeltiden, även här i Norden. Säkerligen hördes 
toner från olika delar av Europa och Baltikum, i 
den mötesplats i Östersjön som det högmedeltida 
Visby var.
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Slagplatser i Göteborg
Av Ulf Ragnesten, Göteborgs Stadsmuseum

Under senare år har arkeologer vid flera tillfällen 
hittat slagplatser för flinta i samband med under

sökningar av sten- och bronsåldersboplatser i 
Göteborgstrakten. Det beror bl.a. på att flera un
dersökningar har ägt rum i mark som inte har varit 

°dlad. Det kan också förklaras av att de boplatser 
s°m undersökts har varit relativt väl avgränsade 
topografiskt. Undersökningarna har kunnat ske 
På naturligt begränsade ytor. Det har med andra 
0rd inte helt och hållet varit en slump att slag- 
Platserna påträffats. Under åren 1999 och 2.000 
Påträffades i Göteborgs kommun fem slagplatser 
På boplatser daterade från äldre mesolitikum till 
bronsålder. I fyra fall låg slagplatserna inom det 

topografiskt avgränsade boplatsområdet, men av-
De fem slagplatserna som påträffats i Göteborgs kommun åren 

1999 och 2000.
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sides från deras centrala delar, på ett avstånd mel
lan ro och zo meter från centrum. De har inte hel
ler legat på de mest plana delarna av boplatserna, 
där härdar ofta förekommer och där hushålls- 
aktiviteter sannolikt ägt rum, utan ofta på lite ste
niga eller bergiga partier. Detta är kanske det mest 
intressanta med upptäckten av slagplatserna - att 
de avspeglar en struktur på boplatserna, i synner
het då med avseende på flintslagningen.

Man kan ställa sig frågan varför flintslagnings- 
platserna har legat en bit bort från boplatsens cen
trala delar. En enkel förklaring är givetvis att det 
var praktiskt att lägga en sådan verksamhet som 
lämnade efter sig ett vasst avslagsmaterial på mar
ken, en bit bort från boplatsens centrala delar. 
Men det kan finnas en annan förklaring, och där 
det exempelvis är intressant att göra etnografiska 
jämförelser. Hos afrikanska stammar som produ
cerar järn vet man att själva framställningen av 
järnet ägde rum på ett rätt stort avstånd från bo
platsen. Detta då man ville förhindra insyn i den 
teknologiska processen, som det medförde hög so
cial status att känna till. Dessutom förekom ritu

ella handlingar i samband med framställningen 
och dessa skulle inte alla ha insyn i.

I motsats till framställningsprocessen förekom 
smidet mitt i byn. Smedjan var en allmän mötes
plats och smeden en person som man vände sig till 
med vardagliga problem. Översatt till flintslag
ning skulle det kunna finnas en liknande förkla
ring, alltså att tillverkningen var belägen ett stycke 
från boplatsens centrala delar för att förhindra in
syn. Denna parallell med järnhanteringen kan 
också förklara varför det ändå finns ganska 
mycket avslag på boplatsernas centrala delar, 
nämligen att där förekom efterbearbetningen (jfr 
smidet) utan krav på avskildhet - tvärtom med 
önskan om insyn och gemenskap. Flintslagning, 
centralt på boplatser, är även det väl känt från et
nografiska studier.

Frågan om det var en eller flera individer som 
slog flinta avskilt på slagplatsen kan man också 
finna etnografiska motsvarigheter till. Bland Aus
traliens urinvånare har det visat sig att man inte 
var ensam när man tillverkade redskap. Flera per
soner har hjälpts åt med var sitt arbetsmoment.



Närmast i bild ses fyra 
stycken eneggade spetsar. 
Avslagen längst till höger går 
delvis att pussla samman. 
Foto: Ulf Ragnesten.

^et har för dessa människor varit ett naturligt sätt 

att samarbeta både med enkla och avancerade 
arbetsinsatser, tillfälliga eller i förhand planerade.

har det sannolikt också varit på de förhistoriska 
^intslagningsplatserna i Göteborgstrakten. Av
ismaterialets sammansättning skiljer sig dock

avsevärt mellan de olika platserna. Ibland före
kommer enbart ett tiotal avslag av flinta med en
hetligt utseende och kvalitet, ibland flera hundra 
avslag i olika storlekar samt splitter och även fär
diga redskap. Slagplatserna har sannolikt använts 
både för enskilt och gemensamt arbete.
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En 4 000 år gammal gård utanför Nässjö
Av Håkan Hylén, Jönköpings läns museum

Knappt en kilometer väster om Nässjö i Småland 
har delar av en förhistorisk gård hittats. Gården 
framkom under hösten år 2000 i samband med 
arkeologiska undersökningar inför en utbyggnad 
av en ringled väster om Nässjö centrum. Under
sökningen har gett oss åtskillig information om de 
människor som har levt och varit verksamma på 
platsen.

Vid undersökningen framkom resterna efter två 
hus, ett antal eldstäder och andra lämningar efter 
olika utomhusaktiviteter. Husen var ca 15 meter 
långa och 5 meter breda och har haft lätt utåt- 
buktande långsidor. I båda husen fanns eldstäder 
och husen har troligen varit indelade i flera olika 
rum. För att söka ta reda på vad de olika utrym-
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^ena i husen har använts till har vi samlat in och 
analyserat jordprover. Innanför ytterväggarna 
fønns dubbla rader av takbärande stolpar vilka ef- 

ter hand har bytts ut eller förstärkts med ytterli
gare stolpar. Detta kan tyda på att husen har an- 
vants under ganska lång tid. En analys av träkol 
ffån en nerbrunnen takbärande stolpe har gett en 

Preliminär datering av gårdsanläggningen till ca 
I9oo-i6oo f.Kr. (äldre bronsålder).

Genom undersökningarna har vi fått kunskap 
°m hur olika ytor inom gården har disponerats för 
b°ende, matlagning, matberedning och samman
komster. Runt om gårdsanläggningen fanns spår 

efrer en inhägnad i trä.

Inom en del av gården, söder om ett av husen, 
frnns en konstruktion som är ovanlig. Runt en 
e'dstad fanns 62 små hål efter störar eller slanor. 
^issa av de undersökta hålen hade en lutning in 

0101 eldstaden. Förmodligen har sianorna varit 
nedstuckna i marken och böjda in över eldstaden 
°ch format en kupol. På sianorna kan mat, hudar
eber annat ha hängts upp för att torkas över elden.
Sl‘anorna kan också ha varit täckta med granris

Eldstaden med 62 små hål 
efter störar eller slanor har 
tolkats som en tork- och/eller 
rökanläggning. Foto: Susanne 
Axelsson.

eller hudar så att ett rökfyllt rum har skapats. Där 
har man genom rökning kunnat förbättra hållbar
heten och kanske smaken på skilda matvaror.

Efter det att bronsåldersgården övergetts ver
kar platsen ha legat öde fram till 1 oo-talet e.Kr. 
(romersk järnålder). Då bedrevs åkerbruk vilket 
bl.a. hundratals stenrösen och stenröjda ytor, s.k. 
röjningsröseområden eller fossil åkermark, visar. 
Vid mitten av 300-talet e.Kr. övergavs platsen på 
nytt, för att åter, att döma av några kol 14-analy- 
ser, användas som odlingsmark under 1300-talet
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Eldstad (röd) och 62 små hål 
efter störar eller slanor (svar

ta). På ritningen syns även 
stenblock (vita). Skala 1:200.

Längst t.h. Delar av gårds
anläggningen med hus (rött 
och blått), eldstäder (röda), 
stenblock (vita) och övriga 

anläggningar (svarta). På 
ritningen syns även röjnings- 

rösen (gråa). Skala 1:500.

O ..

ö O

samt under 1500- och 1600-talet, då nya stenar 
har kastats upp i rösena.

Under några av dessa rösen, utmed den plane
rade vägsträckningen, har sålunda bronsålders- 
gården legat dold under flera tusen år. Nu återstår 
ytterligare analyser och tolkningar av gårdens 
skilda konstruktioner, innan en arkeologisk rap
port kan färdigställas. Genom att studera denna 
gård och liknande lämningar samt föremål försö
ker bland andra arkeologer att tolka hur männis
kor under skilda tidsperioder har organiserat sitt 
vardagsliv, utnyttjat olika resurser, ingått i relatio

ner, i sociala strategier och i skilda maktstrukturer. 
Kunskap om sådana förhållanden utgör en bak

grund, mot vilken vi kan relatera hur vi idag ge' 
staltar våra liv.
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En kultplats vid Stretered
Av Bengt Nordqvist, Riksantikvarieämbetet UV Väst

visste att det inom undersökningsområdet vid 
Stretered fanns kokgropar som låg nära varandra, 
^är matjorden undan för undan lyftes bort frila
ns kokgropar, den ena efter den andra. Att kok- 

§ropar fanns i sådan omfattning var en omtum- 
lande upplevelse.

Arkeologiska fynd, eller snarare själva fynd
platsen, som det rör sig om i Stretered, kan ge oss 

°sedvanliga perspektiv på vår förhistoria. I Strete- 
red påträffades ett stort antal kokgropar (jord- 
ügnar för att bereda större mängd mat) som låg i 
långa rader. Dessa gigantiska system av kokgro- 

Par och eldstäder har tolkats som bronsålderns 
St°ra kultplatser. Vad som gör platsen så intressant 
3r *nte den enskilda kokgropen utan det stora an-

Göteboig

Stietei-ed
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Yxbärare och skålgropar på 
Vitlyckehällen i Tanum, 

Bohuslän. Foto: Bengt A. 
Lundberg, Riksantikvarie

ämbetet.

talet kokgropar och förekomsten av dem i en 
strukturerad ordning.

Under november och december månad år 2000 
grävdes denna flera hundra meter stora anlägg
ning fram. Platsen dolde ett system av kokgropar 
som låg efter varandra längs en 250 meter lång 
sträcka. På enstaka platser i Sverige har tidigare 
hittats lokaler med upp till ca 15 gropar i en rad. 
Vid Stretered skulle detta antal vida överträffas- 
Längs åskrönet förekom 150 stycken kokgropar 
som låg i ett mycket tydligt radsystem. På åsens 
norra del var kokgroparna samlade i tre rader. 1 
dess mittre del gick dessa tre rader samman och 

bildade en rad.
Denna typ av kultplats förekommer över en 

stor del av norra Europa. Det finns exempel fran 
såväl Polen, Danmark som Tyskland. Vanligtvis 
består de av anläggningar som tillsammans bildar 
radsystem med upp till ca 25 kokgropar/eldstäder. 
Det är endast i enstaka fall som fler än ett hundra 

kokgropar/eldstäder finns i samma radsystem.
Stretered är den nordligast kända kultplatsen 

av denna typ och en av de tre största som överhu
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vudtaget har påträffats i Europa. Den största som 
hittills har grävts ut i Tyskland är Zedau med ny 
kokgropar/eldstäder i två parallella rader. I Dan

mark framkom vid Rönninge Sögård en kultplats 
^ed ca 300 kokgropar som låg i 15 parallella ra
der.

Gemensamma nämnare för dessa speciella an
läggningar är att kultplatserna är belägna på krön- 
*ägen, med en vid utsikt över en sjö eller våtmark 

Samt att de ligger i periferin av den dåtida bygden. 
Troligtvis har de mindre systemen varit mötesplat- 

Ser för en mindre bygds befolkning. De stora an
läggningarna, som i fallet Stretered, antas utgöra 

en kultplats för flera bygder som ingår i en större 
region.

1 denna kult, som sannolikt har ägt rum på plat- 
Ser som Stretered, har det ingått någon form av 
^atoffer. Stora mängder mat har tillagats i kok- 
§r°Par och eldstäder. Delar av födan har direkt 
°^rats till gudomen, medan huvuddelen har kon- 

SUrr*erats av deltagarna. Allt har skett till gudarnas 
ara. Det antas också att andra aktiviteter har skett 
v,d de tillfällen då kulten har utövats. Det har

framförts idéer om att exempelvis giftermål har 
ordnats och att tvister har avgjorts etc.

Hällristningarnas förhållandevis tydliga bilder 
ger oss en möjlighet att tolka hur denna kult kan 
ha gått till. Från Bohusläns hällar finns exempel på 
inhuggna figurer som visar lurblåsare med horn- 
försedda hjälmar. I denna rika bildkavalkad före
kommer även yxbärare, akrobater som hoppar 
baklänges, solskivehållare, ormdyrkare etc. Vi 
kan aldrig helt säkert få veta om dessa aktiviteter 
har ägt rum vid Stretered. Däremot är det lätt att 
på denna plats fantisera fram dessa visioner om 
kult och sedan länge glömda riter.

Kultplatsen vid Stretered inger betraktaren en 
speciell, storslagen känsla. Denna flera hundra 
meter stora anläggning som flankerar moränåsen 
mot Tulebosjön får lätt betraktaren att uppfatta 
hela naturområdet österut som en del av kult
platsen. Denna kultplats, med sitt omfattande sys
tem av kokgropar, ingår som en del av en stor 
naturformad amfiteater, tillsammans med den 
nedanför liggande sjön och den uppstigande solen 
i horisonten.

Plan över systemet av kok
gropar.
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Brandgravskick under äldsta bronsålder
Av Lennart Carlie, Landsantikvarien i Halland

Karaktäristiskt för södra Hallands bronsålder är 
de många gravhögarna. Merparten av dessa grav
monument kan huvudsakligen knytas till över
gången mellan äldre och yngre bronsålder. Uppfö
randet av gravhögar från just denna period har 
tolkats som att det har skett en kraftig befolk
ningsökning i förhållande till den äldsta delen av 
bronsåldern. Den primära argumentationen för 
detta påstående grundas på att det från äldsta 
bronsålder finns lite gravmaterial och få boplatser 
bevarade. Den fråga som då uppstår blir följaktli
gen huruvida den fyndfattigdom som tycks gälla 
för äldre bronsålder är ett faktiskt förhållande el
ler om det finns andra bakomliggande faktorer.

En upptäckt som kan öka förståelsen av detta

48



förhållande gjordes i samband med en undersök

ning vid Heberg, cirka zo kilometer norr om 
Halmstad. Längs en sträcka av några hundra me- 

ter skulle en ny elkabel läggas ner och då det bland 
annat fanns kända järnåldersgravar i närheten, 
följdes den inledande schaktningen av arkeologer.

Först påträffades enbart några diffusa, förhis
toriska gropar men när endast ett tiotal meter åter- 
st°d av schaktningsarbetet hittades några kera- 
nhkskärvor som låg i en halv meter stor grop. 
Hhaktningsarbetena stoppades och en undersök- 

n‘ng påbörjades. Det framgick att skärvorna kom 
ffån vad som utgjorde närmare hälften av ett 
Hramikkärl, där visserligen själva mynningsdelen 

Var borta men där delar av bottnen och väggarna 
Hnns kvar. Troligen har själva mynningen plöjts 
*3°rt i samband med sentida jordbruksarbeten.
F0rnten på kärlet visar att det kan dateras till
Honsålder.

I anslutning till kärlet låg en del brända ben 
s°m efter analys visade sig komma från en vuxen 
rtlan- Analysen visade också att det inte var samt- 
'i§a ben som lagts ned, utan att det huvudsakligen

I graven möts stenålder och 
bronsålder. Den sju centime
ter långa eldslagningsflintan 
hade lagts ner i botten av 
stolphålet. Invid stolpen stod 
detta keramikkärl, fylld med 
den dödes brända ben. Foto: 
Jan Svensson, Länsmuseet, 
Halmstad.

var kraniet som hade begravts. I gravens norra 
kant fanns ytterligare en cirka zo cm stor grop. 
Formen på gropen visar att det troligen i samband 
med gravsättningen har rests en stolpe för att mar
kera graven och på så sätt göra den synlig ovan 
mark. Innan gravmarkeringen ställdes på plats har 
man genomfört ett rituellt offer i stolphålet

49



Kanske såg gravmarkeringen 
vid Heberg ut på detta sätt. 
Förebild är den s.k. "Fågel
mannen" från Glassbacka i 
Halland. Illustration: Stefan 

Gustavsson.

genom att placera en eldslagningsflinta i botten av 
gropen.

Vad som är mest intressant med denna grav är

dess datering. Kärlformen antyder att urnan har 
sitt ursprung i bronsåldern men genom att myn
ningen inte finns bevarad är det svårt att närmare 
precisera åldern. På denna punkt har en kol 14-da- 
tering lyckats skingra våra tvivel, av analysen 
framgår det att graven är en av de äldsta urne- 
gravarna i Halland. Den kan dateras till över
gången mellan stenålderns slutskede och brons
åldern. Ett par hundra år yngre är en grav från 
Brogård, där man på liknande sätt som i Heberg 
valt att markera graven med en rest stolpe.

Resultatet från denna, mycket begränsade un
dersökning i Heberg har givit oss nya och alterna
tiva tolkningar vad gäller den äldsta bronsåldern- 
Vad undersökningen visar är att frånvaron av syn
liga monument eller byggnader inte nödvändigtvis 
behöver tyda på att människan varit frånvarande- 
Istället har man, som i detta fall, haft olika grav- 
traditioner under olika tider; under de yngre fa
serna har man uppfört oförgängliga gravmarke
ringar medan man under bronsålderns äldsta del 

valt ett förgängligt material för att markera plat
sen för de avlidna släktingarna.
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På kungsgårdens bakgård
Av Conny Johansson Hervén, Kulturen i Lund

^en arkeologiska verksamheten i Lund har bedri

fts under mer än hundra år. Med tiden har en av 
större fynd- och arkivsamlingarna i Europa om 

^et medeltida stadslivet växt fram. Lund har där- 

Med utgjort en betydelsefull referens för stads- 
keskrivningar i framför allt de nordiska länderna. 
Aiot denna bakgrund kan Lund knappast sägas 

Vata en vit fläck på vår kulturhistoriska karta över 
Medeltiden. Emellertid återstår mycket arbete för 
att skapa en grundligare beskrivning av det dag- 
'*ga livet under olika historiska skeden. Ett litet 

steg på vägen togs under hösten år zooo, då en ar
keologisk undersökning genomfördes i kvarteret 
Altona io - i skuggan av domkyrkan. Av särskilt 

lntresse var att hitta spår efter kungsgården som

Helsingborg

Kristianstad

Malmö,

2000^

9000

4000
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Kolonnbasen av Höörsand- 
sten i romansk stil, troligen 

kasserad vid en renovering av 
domkyrkan. Den påminner 

närmast i stil om de kolonn
baser som fanns i tornen, före 

de omfattande förändring
arna i mitten av 1200-talet.

Foto: Lars Westrup.

enligt bl.a. en skriftlig källa från slutet av 1300-ta- 
let ska ha legat direkt väster om domkyrkan. En 
kungsgård utgjorde basen för utövandet av de 
regala (kungliga) rättigheterna och kontrollen på 
lokal eller regional nivå. Lund var den största, ti
digmedeltida myntorten i det danska riket. Mynt- 
ningen var ett viktigt instrument för den tidiga 
kungamakten och tillsammans med kyrkan, före
trädd av ärkebiskopssätet, en förutsättning för en 
politisk och ideologisk kontroll. Detta förefaller 
ha varit nödvändigt för riket öster om Öresund. 
De så kallade kungaleven var troligen viktiga plat

ser för maktutövningen i det tidigmedeltida Dan
mark. Detta märks särskilt i Skåne, där de kung
liga ämbetsgodsen (kununglef) har uppvägt bris
ten på kungligt släktgods (patrimonium). De se
nare har ursprungligen skänkt en politisk och so
cial förankring i de västra landskapen (nuvarande 
Danmark).

Undersökningen ägde rum på vad som antogs 
vara kungsgårdens bakgård, innanför rikliga mur
rester som tidigare påträffats i den angränsande 
Kyrkogatan. Dessa har bland annat betraktats 
som lämningar av kungsgårdens huvudbyggna
der. De lämningar som påträffades år 2000 repre
senterade ett brottstycke av Lunds 1 ooo-åriga his
toria. Här kommer emellertid endast de prelimi
nära resultat som berör kungsgården att presente
ras, det vill säga fram till dess att området övergår 
i domkyrkans ägo vid 1300-talets slut.

I 1000- och 1100-talslagren fanns bland annat 
flera rännor som troligen har delat in området i ett 
antal tomter. Dessa gränser har sedan förlorat i 
betydelse och området har slagits samman till en 
större tomt. Detta kan tyda på att läget för kungs-
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gården inte är ursprungligt, utan att den etableras i 
området först efter det att ärkebiskopsresidenset i 
Lundagård stod färdigt vid mitten av noo-talet. 
Kungsgården kan tidigare ha legat längre söderut i 
$taden, förslagsvis i nära anslutning till Skånes 
äldsta, kända stavkyrka i nuvarande Kattesunds- 
området, sydväst om Stortorget. Under 12.00- och 
r 3oo-talen har flera byggnader avlöst varandra. 
Flertalet av de lager som grävdes i anslutning till 
dessa hus innehöll stora mängder slagg, smält
deglar och järnföremål. Nitar, trådar och klipp 
från kopparlegeringar visar att även finsmide ut
förts. Järnföremålen är ännu inte färdigkonser- 

verade, men det är inte otänkbart att det kan dyka 
uPp något svärdshjalt, ringbrynjefragment eller 
någon armborstpilspets bland järnföremålen. Om 
så skulle vara fallet, stärker detta tolkningen att 
det verkligen var delar av kungsgården som under- 

söktes, med en tillhörande smedja som har försett 
kungens män med vapen.

Läget nära domkyrkan kunde också iakttas i 
kulturlagren och genom fynd av byggnadsdetaljer, 
kland annat fanns det lager av sandstensskärv som

/ '%=

kan kopplas till domkyrkans olika byggnads- 
etapper och en kolonnbas som kasserats. Gräv
ningen är just avslutad, men endast i så motto att 
fältarbetet är över. Framöver kommer resultatet 
från undersökningen att bidra till diskussionen 
om kungsgårdar. Detta i syfte att bättre förstå 
kungamaktens förutsättningar, dels för Lunds vid
kommande, men också för Norden som helhet.

Jean Bergmans karta över 
Lund år 1704 med 1) gräv- 
ningsplatsen och 2) läget för 
Skånes äldsta kända stavkyrka 
(o. 990) markerade. Digital 
bildbehandling av Anders 
Lundberg.
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Uppåkra - en fyndplats från järnåldern
Av Lars Larsson, Arkeologiska institutionen, Universitetet i Lund

Arkeologer är duktiga på att anamma verktyg och 
maskiner, ursprungligen tänkta för helt andra an
vändningsområden. Bland enkla redskap finns 
skärsleven som blivit arkeologens standardverk
tyg som grävredskap. Bland avancerade ingår 
metalldetektorn som utvecklades av militären för 
att söka minor. Ganska snart kom den att få en vi
dare civil användning för att söka vatten- och 
elledningar samt för att söka efter förhistoriska 
och historiska metallföremål.

Metalldetektorn kom emellertid att bli en van
lig utrustning för illegal skattjakt i framför allt 
England, men även på Gotland och Öland. I 
Sverige är det därför förbud att använda metall- 
detektor utan särskilt tillstånd av länsstyrelsen.
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Två s.k. guldbrakteatrar från 
Uppåkra. Den till väster på
träffades våren 2000. Den till 
höger påträffades på samma 
åker år 1999. Foto: Bengt 
Almgren, Lunds universitets 
historiska museum.

Tillstånd att använda metalldetektor kan bland 

annat ges till arkeologer i samband med arkeolo
gia undersökningar.

1 Danmark har man valt en annan lösning för 
att kontrollera användningen. Ett exempel är mu- 
Seet på Bornholm som samarbetar med De born
holmske amatørarkæologer i samband med detek- 

torundersökningar. Metoden har bl.a. använts för 
att söka efter stora och fyndrika boplatser, s.k. 
Centralplatser av politisk, ekonomisk och religiös

betydelse för samhällsutvecklingen under främst 
yngre järnålder.

Vid Uppåkra, cirka 5 kilometer söder om Lund, 
uppmärksammades redan på 1930-talet en stor 
järnåldersboplats. Genom fynd och iakttagelser 
under åren framgick att boplatsen sannolikt var 
Sydsveriges största, den täckte nästan 40 hektar 
och det fanns tjocka lager med bebyggelse
lämningar från äldre järnålder. Då vi år 1996 star
tade ett projekt för att öka vår kunskap om platsen
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var metalldetektorsökning en metod som vi ställde 
vissa förhoppningar till. Vi kontaktade därför 
detektoranvändare från Bornholm och ett tiotal 
amatörarkeologer kom över ett veckoslut för att 
testa metoden. Även de högst ställda förväntning
arna kom på skam och ett stort antal föremål hit
tades.

Nu fem år senare kan vi presentera en ovanligt 
god bild av boplatsen under nästan hela järnål
dern (ioo f.Kr. - iooo e.Kr.) trots att de arkeolo
giska utgrävningarna har varit begränsade, sett i 
relation till fornlämningens utsträckning. Den 
omfattande verksamheten med hantverk, handel 
och ritualer under yngre järnålder finns huvudsak
ligen bevarad i matjorden. Tusentals smycken och 
beslag, men också redskap och till synes obetyd
liga metallbitar från gjuteriverksamhet, ingår i 
fyndmaterialet. Med hjälp av dessa har vi kunnat 
få en ovanligt god uppfattning om handelskon

takter, gjuteriverksamhetens utformning och om
fattning, belägg för en marknadsplats men också 
för offernedläggelser och Odendyrkan. Helg och 
vardag, statusmarkeringar och enkla ting, import 
och inhemsk tillverkning samt ett flertal andra as
pekter på bebyggelsen har kunnat studeras tack 
vare detektorfynden.

Våren zooo hittades bl.a. en s.k. guldbrakteat 
som är en imitation av senromerska medaljer, 
framställda av tunt guldbleck med prägling på en 
sida och som användes som statusmarkerande 
hängsmycken. Brakteatern från 2000 är hel men 
kraftigt böjd och på den skymtar man de klolik- 
nande(!) hovarna till en häst. På samma åker på
träffades året före en annan brakteat, som saknar 
hängögla men på vilken man tydligare kan se en 
häst och ett huvud markerat på hästens rygg. Det 
är troligen en avbildning av Oden på sin häst 
Sleipner.
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Fasta och brutna förbindelser
Av Björn Magnusson Staaf, Kulturmiljö Malmö

Det har väl knappast undgått någon att Sverige 

°ch Danmark har fått en fast förbindelse. I nära 
anslutning till den nya trafiklänken planeras nu 
stora industriområden som föranleder storska
da, arkeologiska undersökningar. Ett av dessa 

°fiiråden ligger vid Svågertorp, precis intill Skan
dinaviens största trafikplats. Här möts och förde
ls biltrafiken mellan kontinenten och Sverige. Vid 
de arkeologiska undersökningarna för Svåger- 

tQrps industriområde fann man sommaren zooo 
en cirka 4 500 år gammal grav. Graven härrör 
^ån stridsyxekulturen, eller som den också kallas 
båtyxekulturen. Kulturen har fått sitt namn efter 
de smäckert, båtformade yxor som ofta påträffas 

s°m gravgåvor. Yxorna har av en del forskare tol-
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Båtformad yxa. Foto: Viveca kats som vapen, men deras funktion som status
markör har säkert varit lika betydelsefull. Den typ 
av grav som påträffades vid Svågertorp är inte 
unik, men är ändå ett ganska ovanligt fynd. Senast 
man upptäckte en stridsyxegrav av detta slag i 
Malmöområdet var för tjugo år sedan.

Stridsyxekulturen är egentligen en gren av ett 
större kulturkomplex som fanns över betydande 
delar av Centraleuropa, nämligen den snörkera- 
miska kulturen. Beteckningen kommer av att ke
ramiken oftast försetts med en dekor bestående av 
snörintryck. Kärl med sådan design har en sprid
ning från Östersjön till Alperna. Karaktäristiskt 
för kulturen är att vissa individer tycks ha fått en 
särbehandling då de begravts. Likheterna mellan 
dessa praktgravar är slående, även om de samti
digt också har vissa specifika drag. De döda har 
oftast begravts i fosterställning och med grav
gåvor i form av lerkärl, smycken, verktyg och va
pen. Personerna vi finner i stridsyxegravarna kan 
ha varit medlemmar av ett aristokratiskt samhälls
skikt som haft ett vitt förgrenat kontaktnät över 
kontinenten.

Det finns de arkeologer som hävdar att den 
snörkeramiska kulturens sociala och ekonomiska 
nätverk var en förutsättning för utvecklingen av 
det senare bronsålderssamhället i Europa. Ur eta
bleringen av mer direkta och kontinuerliga över
regionala kontakter uppstod en gemensam be
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greppsvärld och ett mer likartat sätt att förstå och 
uPpfatta ting.

Det har med stor sannolikhet funnits speciella 
Platser, andra än gravarna, som har varit av sär
skild betydelse för befästandet av en ideologisk 

världsbild. Väster och norr om Svågertorp har ar
keologer tidigare undersökt två stora palissad- 
hägnader från stridsyxekultur. Det ligger nära till 
hands att tolka konstruktionerna som mötesplat- 

Ser där man genom ceremonier, mer eller mindre 
'ndirekt, manifesterat olika sociala samhörigheter. 
En av dessa hägnader påträffades inte långt från 
själva brofästet. Det hade varit effektfullt om vi 
kunnat säga att vi upptäckt en uråldrig plats för 

uverregionala möten intill bron som nu förbinder 
E^anmark och Sverige. Så enkelt är nu emellertid 

lr|te fallet. Den skånska stridsyxekulturen må vis- 
serligen ha haft kontakter mot Centraleuropa, 
Utun kontakten över Sundet förefaller under denna

period ha varit bruten. På Själland finns inga gra
var som motsvarar graven från Svågertorp. Situa
tionen har varit helt annorlunda mot hur den var 
under den föregående periodens trattbägarkultur 
och mot hur den skulle bli under bronsålder. Fyn
den från dessa tidsfaser tyder på att Skåne och 
Själland haft betydligt tätare kontakter än under 
stridsyxekulturen.

Vad var det då som hände mellan 2800 f.Kr. och 
2200 f.Kr. då stridsyxekulturen stod i sin blom
ning? Det finns många olika svar på frågan, men 
helt säkert är att det i sociala, religiösa och ekono
miska hänseenden varit en omvälvande period i 
Europas historia. Människor har, då som nu, varit 
dynamiska aktörer i processen att forma den värld 
de lever i och skapat rum för möten som resulterat 
i att nya förbindelser upprättats och andra brutits. 
Något vi bland annat kan se i en grav från Svåger
torp i Skåne.



Guldgubbar och hov i Järrestad
Av Bengt Söderberg, Riksantikvarieämbetet UV Syd

Väg ii vid Simrishamn skall få en ny sträckning 
och åren 1999 till zooo undersöktes ett antal plat
ser längs med Tommarpsåns dalgång vid Järre
stad. Ganska snart efter det att undersökningarna 
startat framkom några föremål och lämningar 
som antydde att platsen varit av särskild betydelse 
under yngre järnålder.

Att välja ut en specifik företeelse i ett omfat
tande och rikt arkeologiskt material som spänner 
över en vid tidsrymd är naturligtvis svårt men va
let framstår likväl som lätt. Redan vid förunder
sökningen hittade en av arkeologerna, med hjälp 
av metalldetektor, en patris (stämpel) av brons för 
tillverkning av guldgubbar. Guldgubbar är be
nämningen på fingernagelstora och lövtunna
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guldbleck, med figurer präglade i blecket, som da
teras till folkvandringstid och vendeltid. På 
blecken finns enstaka figurer eller figurer i par 
samt i några få fall, djurmotiv. Figurerna knyter an 
till samma motivvärld som exempelvis de be
römda hjälmblecken från Vendel i Uppland och 
gotländska bildstenar. Det mest spridda motivet är 
en man och en kvinna i mer eller mindre intim om
famning. Enligt vissa forskare är det en fruktbar- 
hetsrit som återges eller ett heligt bröllop mellan 
guden Frej och jättekvinnan Gerd. Motivet kan 
tänkas stå som symbol för aristokratins gudom
liga ursprung och deras förmåga att skänka fred 

°ch fruktbarhet i herradömet.
Guldgubbar har hittills hittats på ett trettiotal 

platser från Fyn i söder till Lofoten i norr. De kan 
ofta direkt kopplas till yngre järnålderns aristo
kratiska miljöer, något som också visade sig 

stämma i Järrestad. Undersökningen visade att 
väg 11 kommer att skära över centrala delar av en 
storgård från järnåldern. Det äldsta vittnesbördet 
På att Järrestad var en plats av speciell betydelse i 
regionen var en synnerligen rikt utrustad kvinno-

grav från 300-talet. Från 600-talet och fram till 
i ooo-talet uppfördes fyra hallbyggnader efter var
andra och på samma plats. Den fjärde och yngsta 
hallen är en av de största kända i sitt slag i Syd- 
skandinavien, femtio meter lång och upp till fjor
ton meter bred. Söder om hallarna fanns ett palis- 
sadinhägnat område där ett stort vinkelbyggt hus 
var beläget. En snarlik disposition av hallbygg
nader och hägnat område är känd från storgården 
vid Tissö på västra Själland och är uppenbarligen 
ett spritt koncept. Det är troligt att anläggningen 
ska uppfattas som ett exempel på den norröna 
sagolitteraturens hov, vilka skildras som kultplat
ser i storgårdsmiljö. Här samlades man för gästa
bud, med offer och riter som en betydelsefull del av 
samvaron.

Upptäckten av patrisen var av avgörande bety
delse för tolkning och förståelse av den fornläm- 
ning som förundersöktes och bidrog till att moti
vera fortsatta och mer omfattande undersök
ningar. Patrisen tjänade således som en nyckel till 
kännedom om en storgård och ett hov och dess 
utveckling under yngre järnålder. Samtidigt är



Närmast till höger en plan 
som visar hovet med hall

byggnad i norr, smedja i väs
ter och palissad. Längst till 

höger del av patrisen. Foto:
Bengt Almgren, Lunds univer

sitets historiska museum.

patrisen i sig ett unikt föremål med ett stort 
forskningsvärde. Sex patriser är sedan tidigare 
kända från Sydskandinaviskt område men ingen 
av dessa är försedd med skaft. Genom en Pixe- 
analys (particel induced X-ray emission) har av
tryck av guld påvisats på själva präglingsytan, vil
ket visar att patrisen kan knytas till tillverkning av 
guldgubbar, i detta fall en parframställning.

Den skaftade patrisen från Järrestad är ännu så

länge ett unikt fynd, men en ökad användning av 
metalldetektorer och annan teknik inom upp- 
dragsarkeologin kommer säkert att medföra att vi 
finner fler patriser och därmed nya fascinerande 
miljöer. En bild av en nordisk järnåldersaristokrati 
växer fram, där maktanspråk och gruppidentitet i 
hög grad uttrycktes genom ett gemensamt symbol
språk. Hovet i Järrestad var både en privat och en 
offentlig miljö, ett residens och en mötesplats.
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