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ANDERS KALIFF & GÖRAN TAGESSON

FÖRORD

Vare sig man idag färdas på E4:an mel 
lan Stockholm och Helsingborg, eller 
för tusen år sedan red på Eriksgatan 
från Söderköping på väg mot Skän- 
ninge, passerar man Linköping. Redan 
på långt håll ser man katedralen avteck
na sig mot himlen - byggd för att synas 
och dominera det omgivande slättland
skapet. Väl framme - antingen på motorvägen 
utanför staden eller vid det gamla vadstället och bron 
vid Stångebro - ser man katedralen och staden ligga 
på en markant höjd.

Idag planerar man att bygga ett höghus inne i stads
kärnan. På medeltiden byggde prästerna vid domka
pitlet stenhus i två eller tre våningar i en krans kring 
katedralen. Idag trummar politikerna in budskapet att 
vi är "en del av fjärde storstadsregionen". För tusen år 
sedan gav Linköping namn åt hela stiftet, omfattande 
såväl Östergötland som delar av Småland.

Såväl moderna slogans och tornbyggen som histo
riens stenhus och kyrktorn syftar till att bygga identitet. 
Att synas är att finnas. Staden är hem och boplats för 
människor under långå tider, men samtidigt är staden 
riktmärke och orientering i tillvaron. Staden utgör ett 
centrum i ett landskap, en nod i ett nätverk av platser. 
Staden bildar en effektiv scen för den som vill markera 
sin ställning, en plats där makt och inflytande koncent
reras, förädlas och exponeras. Nu som då.

Staden i det medeltida Sverige har ofta 
skildrats utifrån stadens egna, ganska 

i snäva, horisonter. Forskarna har varit 
I upptagna med just den fläck där sta- 
I den växt fram och där stadsgårdar, torg 
och gator kom att byggas. Mer sällan ser 

vi till stadens funktion i det stora land
skapsrummet. Hur har staden fungerat 

som centrum i den omgivande bygden, land
skapet eller riket?

På samma sätt har vi studerat urbanisering i ett 
ganska kort tidsperspektiv. Vi har fokuserat på frågan 
när staden blev stad. 1200-talet har setts som en vik
tig period då majoriteten av våra medeltidstäder, in
klusive Linköping, grundas och växer fram. Men av 
vilka orsaker hamnade staden över huvud taget på 
just denna plats och vid denna tidpunkt? Hur långt 
tillbaka i tiden går stadens rötter?

Den här boken handlar om Linköping i det långa 
tidsperspektivet och i det stora landskapsrummet. Var
för ligger staden där den ligger? är den enkla, men svåra, 
frågan. Vilken roll spelar platsen i mellersta Östergöt
land och hur länge har den varit central? Hur kom detta 
landskapsrum att påverkas av stadens närvaro? Hur 
har området kring Linköping förändrats under medel
tid och nyare tid?

I takt med det ökande exploateringstrycket i land
skapets centrala delar har en omfattande arkeologisk
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Linköpings

Skeda

Fiq 2. Kartan visar det område som vi här benämner 
Unköpingsbygden, med socknar och sockengränser 
markerade. Jämför kartan på sid 326-327.
Grafik Lars Östlin, RAÄ.
Foto på motstående sida av Göran Billeson.

undersökningsverksamhet bedrivits. Utgrävningarna 
har berört miljöer från samtliga arkeologiska perioder, 
vilka sammantaget ger en förändrad bild av Östergöt
land under äldre tid och av framväxten av olika cent
ralbygder. Den arkeologiska verksamheten i landska
pet, från senare hälften av 1980-talet och fram till dags 
dato, har karaktäriserats av såväl ett flertal stora exploa- 
teringsundersökningar som en mängd mindre utgräv
ningar och specialinventeringar.

Sedan 1989 har Riksantikvarieämbetet haft ett re
gionkontor i Linköping (UV Öst, tidigare UV Linkö
ping) och det är i dess regi som majoriteten av senare 
års undersökningar i landskapet har ägt rum. Dess
förinnan bedrev Riksantikvarieämbetet också arkeo
logi i landskapet genom regionkontoret i Stockholm, 
UV Mitt. Ett flertal undersökningar har också bedri
vits av Östergötlands länsmuseum eller som samarbcts- 
projekt mellan institutionerna.

De uppdragsarkeologiska undersökningar som har 
gjorts i Östergötland under de senaste åren har givit en 
mängd nytt material som är av intresse för bilden av 
hur olika centralbygder i landskapet har växt fram och 
samverkat. Inte minst har framväxten av olika cent
ralplatser och maktcentra under järnåldern kommit i 
fokus, och därmed också frågan om hur dessa hänger 
samman med de maktstrukturer som vi känner från 
tidig medeltid. En viktig fråga i sammanhanget är hur 
den politiska geografin har sett ut och hur den skiftat 
utseende och betydelse över tid. Finns det faktorer 
långt tillbaka i tiden som förebådar att landskapets 
kyrkliga och administrativa centrum hamnar där det 
gör, i Linköping, eller utgör denna plats en nyetable
ring under tidig medeltid?

Det är alltid svårt att göra generella bedömningar 
av fornlämningsbilden i ett område enbart med utgångs
punkt från de registrerade fornlämningarna. Många 
typer av fornlämningar, såväl omarkerade gravområden 
som boplatser, är svårupptäckta även vid en mycket nog
grann inventering. Vad gäller materialet från arkeo
logiska undersökningar, från såväl gravfält som bo
platser, så kan representativiteten också ifrågasättas. 
Främst kan invändas att de undersökta lokalerna inte 
är jämnt spridda över landskapet. Undersökningar 
styrs av olika markingrepp och områden med högt ex- 
ploateringstryck blir överrepresenterade. Många gånger 
sammanfaller dock dagens expansiva regioner med för
historiens centralbygder, något som gör att man kan 
ana att den uppdragsarkeologiska bilden trots allt är 
någorlunda representativ.

I den här boken behandlas frågeställningar kring 
centralitet med utgångspunkt från ett specifikt land
skapsrum - området kring dagens Linköping i cent
rala Östergötland. Resonemangen förs med utgångs
punkt från resultaten av de undersökningar som 
Riksantikvarieämbetet, UV Öst, företagit i Linköping 
med omnejd under senare år. Nya resultat och erfaren
heter bryts mot tidigare forskning kring staden Lin
köping och dess förhistoria, i försök att skapa olika, 
nya perspektiv på skeendet.
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Det valda undersökningsområdet har inga skarpa 
gränser. Det begränsas ungefärligt norrut av sjön Roxen 
och innefattar, förutom Linköpings stad, följande sock
nar: Vreta kloster, Kaga, Kärna, Siaka, Vist, Grebo, 
Landeryd, Vårdsberg och Rystad. Området är subjek
tivt definierat, utan att motiveras av någon känd, tidiga
re indelning. Staden Linköping ligger geografiskt cent
ralt placerat i det valda landskapsutsnittet.

Med utgångspunkt från tidigare forskning 
har vi valt benämningen Linköpingsbygden 
för undersökningsområdet. Hur det geo
grafiska område som benämns Lin
köpingsbygden har avgränsats har 
skilj t sig något åt i tidigare forsk
ning. I del 1 av stadsmonografin 
Linköpings historia har ett par 
av författarna valt att definiera 
Linköpingsbygden som de sock
nar som är belägna inom en 
dryg mils radie från stadskär
nan, väl medvetna om att detta 
är ett godtyckligt val (Damell 
1976;Jansson 1976).lett supp
lementband till serien Linkö
pings historia, benämnd Linkö
pingsbygden, definieras området 
som hela landsbygdsdelen av Lin
köpings kommun (Hellström 1987).
1 föreliggande arbete anknyter vi främst 
till den tidigare definitionen, vilken anger 
ett område med en närmare geografisk cent
rering kring platsen för dagens Linköping (se karta).

De olika artikelförfattarnas bidrag speglar olika 
synsätt och infallsvinklar, med utgångspunkt från olika 
empiriska material. I en inledande artikel ger Anders 
Kaliff och Göran Tagesson en bakgrund till bokens 
innehåll, i form av en översikt över tidigare forskning 
kring Linköping och Linköpingsbygden under järnålder 
och medeltid. Magnus Rolöf behandlar därefter forn- 
lämningsbilden i landskapet kring Linköpings flyg
plats, med utgångspunkt från de undersökningar som

företogs år 2002. Lisa K Larsson skriver om järnål
derns samhälle med utgångspunkt från undersökta gra
var från järnålder, ett mycket rikhaltigt material i Lin
köpingsbygden. Bengt Elfstrand behandlar framför 
allt den äldre järnåldern, med inriktning på agrarsam
hällets uppbyggnad och hur gårdarna var strukture
rade och organiserade. Alf Ericsson behandlar olika 
gränser i landskapet. Karin Lindeblad och Göran Tages

son gör en jämförande studie mellan det medeltida 
och tidigmoderna Linköping och den lands- 

bebyggelse som undersökts vid Ullevi, 
strax norr om Linköping. Göran Ta

gesson behandlar i en artikel staden 
med utgångspunkt från de gravar 

som undersökts i Domkyrkopar- 
ken. Samtlig artikelförfattare är 
arkeologer utom Jan-Paul Strid 
somärhistorikerochortnamns- 
forskare. Han diskuterar i sin 
artikel de sakrala platsnamnen 
i Linköpingstrakten.

De resultat som vi vill för
medla i denna bok ska inte be
traktas som någon slutgiltig san

ning om hur Linköping växte 
fram som centralplats. På samma 

sätt som annan forskning, utgör 
arkeologiskt arbete en process där 

nya resultat utvecklas genom en om
prövning av gamla sådana. Denna om- 

prövningsker i ljusetavdenya undersöknings
resultat som ständigt tillkommer. De bilder som bokens 
olika författare målar upp ska därför betraktas som ett 
led i en sådan forskningsprocess, ett arbete som aldrig 
tar slut, men som ger oss en rikare och mera fullständig 
bild av oss själva och vår plats i tillvaron.

Linköping i januari 2005 

Anders Kaliff och Göran Tagesson
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Fig 1. Vy mot Linköping, med Stångån vid Cap Julie närmast i bild. Foto Göran Billeson
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ANDERS KALIFF & GÖRAN TAGESSON

LI N KÖPINGBYGDEN
- ETT CENTRALT OMRÅDE MED FLERA CENTRA?

CENTRALBYGDEN 
OCH ARKEOLOGIN
Som arkeologer arbetar vi med en 
uppdelning av historien i mer eller 
mindreartificiella tidssegment. Period
indelningen är ett praktiskt redskap för 
att få hanterliga tidsavsnitt, men tyvärr styr 
de samtidigt våra tolkningar, såväl medvetet 
som omedvetet. Uppdelningen mellan förhisto
risk arkeologi, i Sverige vanligtvis omfattande perio
den fram till ca 1050 e Kr, och medeltidsarkeologi (ca 
1050 till ca 1550) är en sådan artificiell indelning. 
Idag är arkeologisk forskning kring den eftereforma- 
toriska (även kallad tidigmoderna, ca 1550-1700) 
tidens lämningar också vanligt förekommande. Reella 
skillnader finns givetvis mellan de perioder i vilka ar
keologin delar in det historiska förloppet, men upp
delningen gör sannolikt att skillnader och förändring 
betonas mer än kontinuitet och likhet.

Under senare år har man dock kunnat skönja en 
förflyttning av medeltidsarkeologernas intresse till allt 
tidigare perioder. Det är numera inte ovanligt att tids
skedet fr o m yngre romersk järnålder fram till krist
nandet (från ca 200 e ICr) betraktas som väsentligt för 
förståelsen av hur det skandinaviska medeltidssam- 
hället formas. En utgångspunkt är de många föränd
ringar som kan spåras som en följd av romersk på
verkan, jämte påverkan från de germanska riken som

uppstår på kontinenten i efterdy
ningarna av det västromerska 
rikets sammanbrott. En annan 
anledning till intresset för yngre 

järnålder från medeltidsarkeologins 
sida är att medeltiden ur ett kontinental- 

europeiskt perspektiv omfattar tiden från 
och med det västromerska rikets fall år 476 

e Kr. Förnyade synsätt, jämte nya empiriska ma
terial, har modifierat den gamla bilden av det sydskan- 
dinaviska området som relativt isolerat från central
europeiska kulturströmningar under tiden före krist
nandet. Idag talar mycket för att Skandinavien, redan 
under romersk tid, var mottagare av starka externa 
impulser som kom att förändra samhället. Yngre järn
åldern framstår som en period av rikt kulturellt ut
byte med omvärlden. Såväl samhällsekonomi som 
politisk utveckling i det skandinaviska området har i 
hög grad påverkats av detta förhållande.

Enligt en ofta framförd teori har en delvis nyetab- 
lerad samhällselit haft en viktig roll för hur olika sam
hällsförändringar genomförts under perioden från folk- 
vandringstid och framåt. Denna samhällselit är möjlig 
att spåra i den politiska geografin, inte minst genom 
förekomsten av olika maktcentra. Frågan om hur olika 
sådana platser växer fram har därför också hamnat i 
fokus inom skandinavisk arkeologi under det senaste 
årtiondet. Fdur samhällets elit och den politiska geo-
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Fig 2. Karla över Östergötland markerad 
med några av de platser som nämns i 
texten. Grafik Lars Östlin, RAÄ.

Borensberg
Norrköping

Götavirke\ Motala
Östervarv ,<6? sä

Ledberg • Söderköping^Vadstena ^ L 
Skänningé

^ • OVistad
Mjölby

StegeborgKv Paragrafen
Linköping %

grafin har förändrats över tid, är frågor som rönt ökat 
intresse, liksom problematiken kring hur järnålderns 
centralplatser sammanhänger med de maktstrukturer 
vi känner från medeltiden och senare.

Hur och varför ett område utvecklas och växer i 
betydelse, kan i sig ha ett flertal orsaker; marktillgång, 
kommunikationsmöjligheter, strategiskt läge etc. Vad 
som i förhistorien varit centrum respektive periferi 
överensstämmer långt ifrån alltid med landskapet i 
vår tid. Frågan om vad som karaktäriserar en plats 
av central betydelse är också i hög grad ett källkritiskt 
problem inom arkeologin. Endast ett fåtal platser i ett 
landskap blir föremål för utgrävningar, och även om 
en plats visar sig vara av speciell karaktär kan det fin
nas flera liknande lokaler, vilka återstår att upptäcka.

Svårigheten kan alltså ligga i att bedöma 
vad som verkligen är kriterier för en plats 
eller ett område av särskild dignitet.

Platser av central karaktär kan avspeg
la sig i speciella fyndmaterial, i geogra
fiska lägen av strategisk betydelse samt i 
ortnamnen. Centralplats är ett begrepp 
som under senare år allt mera har kom
mit att användas, istället för tidigare an
vända benämningar som stormannagard 
eller hövdingasäte, för vilka det i stor ut
sträckning saknas en god definition. Be
greppet centralplats är mindre specifikt 
och kan ges en vidare innebörd (jfr Näs
man 1991, s 170).

Stefan Brink har definierat centralplats 
som en enhet med någon form av makt och 
offentlig funktion över ett omgivande om
råde. Denna offentliga funktion kan ha 
varit av olika slag; administrativ, juridisk, 
ekonomisk och religiös. Brink menar att 
platser med central funktion kan vara möj
liga att identifiera utifrån olika kriterier. 
Sådan är exempelvis ett exklusivt artefakt- 
material-guld, vapen, speciella hantverks
redskap, importföremål - särskilda bygg

nader, monument som storhögar samt speciella ortnamn 
(Brink 1996, s 233ff).

Arkeologen Ulf Näsman menar att det är relativt 
lätt att konstatera att en plats har varit central på något 
sätt, men mera komplicerat att avgöra på vilket sätt 
platsen har haft betydelse (Näsman 1998, s Iff). Det 
finns en tendens till att det dyker upp centralplatser 
och fyndomständigheter som tolkas som speciella 
nästan varhelst en serie större arkeologiska undersök
ningar eller inventeringar äger rum. Frågan blir då hur 
speciell och ovanlig varje enskild lokal har varit och 
på vilken nivå den har varit central. Det kan vara 
vanskligt att automatiskt tolka enstaka fynd av hög
statuskaraktär som representerande platser av övergri
pande betydelse. Det kan ha funnits ett relativt stort
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antal rika gårdar och andra miljöer där man kunde ha 
råd med föremål av lyxkaraktär. Ser man inte helheten 
i den miljö där föremålen upphittas, är det stor risk att 
enstaka fynd övervärderas (jfr Kaliff 1999, s 127f).

När det gäller frågan om olika platsers centralitet 
sitter vi alltid med en sorts sentida facit i hand - med 
rätt eller fel svar. Linköping är ett exempel på en så
dan plats. I vår tid fungerar Linköping på flera sätt 
som Östergötlands centrum - residensstad, stiftsstad, 
universitetsstad och sedan några år har orten också 
flest invånare i länet. Men hur mycket färgas vår bild 
av Linköping som centrum av relativt sentida skeen
den, en del av dem mycket sena? Norrköping var fram 
till sent 1900-tal den folkrikaste östgötastaden. Lin
köpings universitet kom till först på 1970-talet, funk
tionen som residensstad dock redan på 1600-talet. 
Som stiftstad har Linköping betydligt äldre anor, men 
huruvida här fanns en centralplats redan före den 
kända etableringen som en viktig kyrklig ort under 
tidigt 1100-tal är omdiskuterat. Uppstod den kyrkliga 
centralorten genom ett spontant, utdraget skeende el
ler skedde det plötsligt, som en planerad etablering? 
Och ytterligare; vad menar vi egentligen när vi talar 
om Linköping som centralplats? Menar vi endast plat
sen för själva staden, eller menar vi också dess när
maste omland? För frågan om platsens centralitet i 
äldre tid kan denna distinktion vara helt avgörande 
för svaret. Frågan om huruvida Linköping under för- 
kristen tid var en centralplats eller inte får olika inne
börd, beroende på om man avser det exakta geogra
fiska läget för den medeltida staden eller innefattar 
ett något vidare landskapsrum.

Att den kyrkliga centralorten Linköping placeras 
där den gör, visar i alla händelser att det omgivande 
landskapsrummet, av ett eller flera skäl, rymmer för
utsättningar som gör just denna plats attraktiv. För 
att närma oss frågorna kring detta kan det vara lämp
ligt att först ge en kortfattad bild av dagens forsknings
läge när det gäller Linköpingstraktens äldre historia. 
Först som sist måste sägas att en sådan bild tyvärr 
inte kan bli heltäckande, åtminstone inte inom ett be

gränsat skrivutrymme som här. Också en översikt för
blir dessutom subjektiv och färgad av såväl författare 
som tidsanda.

Ett försök till en översiktlig och problematiserande 
syntes av Östergötlands förhistoria, med utgångspunkt 
från arkeologiska undersökningar som företagits fram 
tom 1998, har tidigare presenterats i boken Arkeo
logi i Östergötland, Scener ur ett landskaps förhistoria 
(Kaliff 1999), utgiven vid Uppsala universitet. (En 
komprimerad version av delar av detta arbete åter
finns som sakordsartikel för Östergötland i Reallexi- 
kon der Germanischen Altertumskunde, band 21). I 
boken diskuteras bl a framväxten av olika centralom
råden i Östergötland och hur dessa kan tolkas. Den 
avslutas med en diskussion om hur och när Linköp- 
ingstrakten får sin övergripande betydelse. Förelig
gande text utgår delvis från de där presenterade reso
nemangen, men med hänsyn tagen till förändringar 
vad gäller källmaterial och tolkningsperspektiv.

För Linköpingstrakten finns sedan tidigare också 
en översikt över den förhistoriska perioden i andra upp
lagan av Linköpings historia, band 1, (Damell 1976), 
med en särskild behandling av runstenarna i området 
(Jansson 1976). Denna översikt är till stora delar fort
farande av intresse, med reservation för det stora arkeo
logiska källmaterial som tillkommit sedan dess.

Frågor kring Linköpings äldre historia har också 
tagits upp och problematiserats i boken Kring Stång, 
i vilken utgångspunkten är tolkningen av det äldre kart
materialet och andra arkivalier (Borna Ahlkvist & 
Toliin 1990). Bland äldre forskare som haft stort in
flytande på bilden av Linköpingsbygdens centralitet 
kan särskilt nämnas Birger Nerman (1956).

Detta inledande kapitel är indelat i två avdelningar, 
varav ett i huvudsak behandlar förhistorisk tid (Kaliff) 
och det andra medeltid och tidigmodern tid (Tages- 
son). Avsikten är dock att försöka skapa förståelse för 
långtidsperspektivet och därför inte i onödan låsa re
sonemangen till de traditionella periodindelningarna. 
Av begriplighetsskäl är perioderna ändå nödvändiga 
att använda. Även om bokens tonvikt ligger på tidsav-
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snittet från vår tideräknings början och fram till tidig
modern tid, inkluderas en kort utblick mot områdets 
äldsta historia och naturgeografiska förutsättningar. 
Detta för att ge förståelse för Linköpingsbygdens fram
växt och förhållande till det omgivande landskapet.

ÄLDRE CENTRALOMRÅDEN OCH 
POLITISK STRUKTUR
Östergötland är ett landskap med stor variation vad 
gäller såväl naturgeografiska förhållanden som kultur
landskap. Den centrala slättbygden går som ett öst- 
västligt band genom landskapet, parallellt med Motala 
ström och dess sjösystem med sjöarna Boren, Roxen 
och Glan. I norra delen av Östergötland, vid förkast- 
ningsbranterna norr om sjöarna Roxen och Glan, över
går terrängen i kuperad skogsmark. Övergången mellan 
slätt och skogsland söderut är mera diffus, med Stång

åns och Svartåns bördiga dalgångar som sträcker sig 
långt söderut i skogsbygden. Österut övergår landska
pet i skärgården, en landskapstyp som genom landhöj
ningen efterhand flyttats allt längre österut, medan 
sjön Vättern utgör landskapets geografiska gräns väs
terut. Landskapets topografi och naturgeografiska för
utsättningar har stor betydelse för frågor kring centrali- 
tet och regional indelning. Inte minst vattenvägarna är 
betydelsefulla i sammanhanget.

Utifrån olika perspektiv kan Östergötland som land
skap tolkas som både centrum och periferi i förhållande 
till omgivande regioner, där regional särart samspelar 
med externa impulser. Landskapets roll som mötesplats 
kan speglas i fyndplatser från äldsta tid, med ett ak
tuellt exempel i den nyligen undersökta mesolitiska 
boplatsen från Motala (Carlsson (red), 2004), men 
kan också skönjas under senare förhistoriska perioder.

F/g 3. Stångåns nedre lopp med Nykvarn och gamla Stångebro i fonden, och bortom det Linköpings stad. På flygfotot från 
1929 syns såväl åns ursprungliga meandrande lopp som den under 1800-talet grävda kanalen. Foto Nordiska museet.
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Kommunikationerna till lands och på vatten, liksom 
slätten med jordbruksbygden, är viktiga för förståelsen 
av politiska strukturer i landskapet. I området kring 
Roxen, där Linköping så småningom växer fram, strå
lar vattenvägarna samman och bildar en knutpunkt i 
landskapet.

De stenåldersundersökningar som företagits i land
skapet under senare år visar en äldsta bosättningsfas 
ca 7000-8000 f Kr, ett par tusen år längre tillbaka än 
vad som tidigare var känt. De äldsta kända bosättning
arna i Linköpings närområde är belägna vid stranden 
av Ancylussjön, ca 75 meter över nuvarande havsnivå. 
Omfattande sådana lämningar har påträffats helt ny
ligen på flera platser i Linköpings västra utkant, mellan 
universitetsområdet och Malmslätt, och undersöktes 
2003-2004. Ännu Litorinahavets kustlinje gick så långt 
västerut som i Linköpingstrakten, med en vik in i det 
område som idag utgör Tinnerbäcksbadet och Folk- 
ungavallen (jfr Damell 1976, karta s 13).

Linder loppet av yngre stenålder drog sig havet till
baka från Roxenbygden och detta inlandsområde fick 
i stort sett den fördelning mellan land och vatten som 
det har än idag. Fornlämningsbilden kan tolkas som 
att Linköpingstrakten redan under seneolitisk tid höll 
på att utvecklas till ett relativt tättbefolkat område. 
Det visas inte minst av bebyggelselämningar som un
dersökts i kvarteret Glasrutan (Biltemas tomt), invid 
Ullevi. Av 34 hus som undersöktes i kvarteret Glasru
tan bedömdes 11 stycken vara senneolitiska, vilket 
talar för ett välutnyttjat område (Karlenby 1996). Fyn
den visar att platsen varit bebodd senast under strids- 
yxetid (mellanneolitisk tid), vilket även visas av den 
kända dubbelgraven som undersöktes på 1950-talet, 
en knapp kilometer söder om boplatsområdet.

Övergångsperioden från mellanneoljtisk till sen- 
neolitisk tid i Östergötland tycks innebära en expan
sion i bebyggelsemönstret. Vissa områden i landska
pet tycks få större betydelse än andra, något som blir 
mera uttalat under bronsåldern. Som medel för att ur
skilja framväxande områden med särskild betydelse i 
Östergötland har flera forskare använt frekvensen av

Finspång

Borensberg
Norrköping

Ljungsbro Ö V
® O' ‘

Söderköping

Linköping

Åtvidaberg

Fig 4. Tre möjliga äldre centralområden i Östergötland, 
enligt den arkeologiska regionindelning som gjorts av 
Åke Hyenstrand. Grafik Lars Östlin, RAÄ.

olika fornlämningstyper; gravar, hällristningar, skärv- 
stenshögar samt lösfynd av metall (Norden 1925; Ner- 
man 1936; Larsson, T B 1986; Nilsson, N 1992). Den 
generella bild som framträder genom fornlämnings- 
och lösfyndsfrekevensen har relevans för ett områdes 
befolkningstäthet och betydelse, oavsett den specifika 
tolkningen av olika fyndmaterial (jfr Kaliff 1999).

En indelning i tre eller möjligen fyra äldre central
områden i Östergötland avtecknar sig utifrån forn- 
lämningsfrekvensen (fig 4). Denna bild tycks ha relevans 
åtminstone from bronsålder, möjligen redan från sen- 
neolitisk tid, för att accentueras under äldre järnålder. 
De tre tydligast urskiljbara äldre centralområdena i 
Östergötland är: (1) Slättbygden i västra delen av land
skapet, med en koncentration till området söder om 
sjön Tåkern. (2) Bygden söder om sjön Roxen. (3) västra 
delen av Vikbolandet och området närmast söder om 
Norrköping. Åke Flyenstrand beskriver med utgångs
punkt från registrerade gravar en indelning av central
områden inom Östergötland som är mest relevant för
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järnåldern, men som överensstämmer väl med den in
delning som föreslagits också för bronsåldern (Hyen- 
strand 1979, s 246ff samt 1984, s 5).

Det finns flera källkritiska aspekter på bedömningen 
av de olika centralbygderna, liksom för problematiken 
kring studiet av centralitet generellt. Ulf Näsman har 
kritiserat Hyenstrands regionindelning av Sverige, sam
tidigt som han menar att den ändå måste vara den 
självklara utgångspunkten för nya diskussioner. Han 
menar att det i sig är en svaghet att indelningen inte 
bygger på skillnader och likheter i materiell kultur, 
utan på den rumsliga spridningen av fornlämningar. 
Denna spridning kan till största delen återfalla på na
turliga gränser som inte utan vidare bör tillmätas po
litisk betydelse (Näsman 1998, s 17). Samtidigt kan 
man naturligtvis anföra att dessa naturliga gränser är 
rimliga att se som utgångspunkten också för möjliga 
politiska enheter under en äldre tid.

Den idag dominerande synen på bronsålderns sam
hällsstruktur innefattar att det utformas elitära miljöer 
inom hela det sydskandinaviska området, vilka i sin 
tur har nära förbindelser med liknande miljöer i när 
och fjärran (jfr Kristiansen 1998). En rimlig hypotes 
utifrån detta är att ett socialt stratifierat jordbrukssam
hälle successivt växt fram inom de olika tättbefolkade 
bygderna i Östergötland. Olika maktstrukturer har kon
soliderats över tid och olika områden kan då ha kom
mit att styras av olika inflytelserika släkter, troligen 
med dynastiska band sinsemellan. Det vore rimligt att 
se bronsålderns hypotetiska hövdingadömen som sam
manfallande med de skisserade centralbygderna ovan. 
En eller flera centrala hövdingagårdar och/eller kult
platser kan ha varit samlande faktorer, med ett antal 
”vanliga” bebyggelseområden knutna till sig. I ett så
dant system är en hierarki med flera nivåer tänkbar.

Ett scenario av denna typ har för Östergötlands del 
lagts fram av Thomas B Larsson, med utgångspunkt 
från en mycket speciell lokal från yngre bronsålder, 
vilken undersöktes 1988 och 1990 vid Vistad i Väder
stad socken. Lämningarna tolkades som rester efter 
en befäst boplats av en typ som förekommer inom

den kontinentala Lausitzkulturens område, men som 
inte tidigare påträffats i Skandinavien. Larsson tolkar 
fynden som belägg för omfattande kontakter mellan 
en samhällelig elit i Östergötland och motsvarande 
grupper på kontinenten. Han utgår från de tre östgöts
ka centralbygderna som troliga hövdingadömen och 
framlägger hypotesen att den västra, där Vistad är cent
ralt belägen, kan ha haft en dominerande ställning 
(Larsson, T B 1993; Larsson, T B & Hulthén 2004). 
Kontakterna mot kontinenten stöds av andra östgöt
ska fynd, samtidigt som det med utgångspunkt från 
dessa är diskutabelt huruvida en dominerande ställ
ning för just den västra centralbygden är trolig (jfr 
Kaliff 1999, s 66-70).

Vad som sker med maktbalansen mellan de hypo
tetiska hövdingaområdena över tid är en komplex 
fråga. Ser man på den arkeologiska bilden av förhål
landena under tidskedet från bronsålder fram till ro
mersk järnålder, kan det förefalla ovisst hur den po
litiska geografin förändras. Landskapet kan mycket 
väl tolkas som uppsplittrat på ett antal mindre politis
ka enheter också under äldre järnålder. En alternativ 
tolkning är dock att det över tid skapas allianser, med 
fredliga eller militära medel, som gör att den bild som 
möter oss under romersk järnålder speglar en större 
politisk maktstruktur. Kanske motsvarar den redan 
landskapet Östergötland i storlek, eller åtminstone 
dess centrala del, men sammansatt av mindre och tidi
gare oberoende områden. En sådan bild kan möjligen 
framstå som förenklad och evolutionistisk, men visar 
sannolikt ändå något av riktningen på utvecklingen 
under tidsperioden från yngre bronsålder fram till folk- 
vandringstid. Möjligen sker relativt dramatiska för
ändringar snabbt, under avgränsade tidsperioder. Pe
rioden romersk järnålder dr i detta sammanhang int
ressant, för hela det sydskandinaviska området.

Romersk järnålder som ett dynamiskt skede avspeg
las i flera fyndkategorier från perioden. Vapengravar
na är en sådan företeelse. Ett annat fenomen som talar 
för en förändring av maktgrupperingar och samhälls
struktur är den omlokalisering av bebyggelselägen som
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kan påvisas under folkvandringstid och vendeltid. I 
Östergötland är detta skeende tydligt iakt- tagbart när 
det gäller det sammantagna dateringsmaterialet från 
olika boplatsundersökningar (Hedvall 1995). En så
dan omstrukturering av bebyggelsen, sannolikt ofta 
till de platser som lever kvar i form av de historiskt 
kända bytomterna, ligger nära till hands att tolka som 
ett organiserat skifte. Bakom ett sådant skeende ligger 
det i sin tur nära till hands att tolka in en framväxan
de centralmakt med ambitionen att omorganisera 
samhället, för att få ökad kontroll och för att öka den 
ekonomiska avkastningen.

Vapengravar har anlagts med början redan under 
sen förromersk järnålder, men de gravar med föremål 
av högstatuskaraktär som anläggs under yngre ro
mersk tid är av annorlunda slag. Då utvecklas en typ 
av vapengrav med påkostade gravgåvor, ofta romersk 
import och en mycket rik vapenuppsättning. Det har 
föreslagits att dessa gravar speglar ett viktigt maktpo
litiskt skeende, av stor betydelse för frågan om olika 
områdens centralitet. Gravar av denna typ anläggs ti
digast i Skåne och Danmark under övergången mellan 
äldre och yngre romersk järnålder, och det förefaller 
som om detta statusfyllda gravskick därefter flyttar sig 
successivt norrut (Nicklasson 1997, s 173) Det är då 
troligt att gravarna speglar ett speciellt skede i central
bygdernas utveckling, såväl i Öster- och Västergöt
land som i andra regioner där de förekommer särskilt 
talrikt. De kan vara ett tecken på en accentuerad sta
tusmarkering i gravskicket hos ett övre socialt skikt i 
samhället, men kan också ge en bild av ett samhälle 
med yttre och/eller inre konflikter (Oxenstierna 1958; 
Kaliff 1999, s 88-93).

Lotte Hedeager har tolkat vapengravarna från 
danskt område som tecken på att ett militärt och poli
tiskt ledarskap konsolideras redan under äldre romersk 
järnålder. Gravar med rika vapenuppsättningar och 
romerska importföremål fördelar sig på ett sådant sätt, 
att de som gravlagts bedöms ha kontrollerat ett om
råde som är ungefär lika stort som de senare häradena. 
Till detta övergripande ledarskikt kan sedan knytas

Fig 5. Den praktfulla sköldbucklan från Ulla Harg i Vikingstads 
socken. Vapengraven påträffades vid grustäkt omkring år 1901. 
Sköldbucklan är klädd med förgyllda silverbleck och ursprungligen 
ornerad med stenar i guldinfattning. Foto Göran Billeson.

krigare med mindre påkostade vapenuppsättningar i 
gravarna (Hedeager 1990, s 136f). Ett liknande scena
rio som det Hedeager målar upp för västra Danmark 
kan appliceras på Östergötland (jfr Lindeblad & Niel
sen 1997, s 22ff; Kaliff 1999, s 91f). I landskapet finns 
flera förnämliga vapengravar, från äldre och yngre ro
mersk järnålder, med komplett vapenutrustning och/ 
eller speciella föremål, inte minst romerska importföre
mål eller guld. Vid sidan av dessa finns också ett antal 
gravar med mindre iögonfallande utrustning, men som 
ändå visar att de gravlagda tillhört en speciell samhälls- 
kategori med militär funktion.

De som gravlagts i de mera statusbetonade vapen
gravarna kan ha utgjort medlemmar i en speciell elit, 
i ett samhälle under stor förändring. Man har i dessa 
och andra fynd velat utläsa en ökad konkurrenssitua
tion och en strävan efter ökad centralstyrning av stör
re områden. Viktiga orsaker till ett sådant skeende 
ligger nära till hands att finna i de turbulenta händel
serna på kontinenten under 200-400-talen. Att influen
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ser från romerskt område har förekommit är uppen
bart, indirekt genom mellanled, men också i form av 
direkta kontakter. Att handelskontakter etablerats är 
tydligt, sannolikt främst genom mellanstationer i det 
sydskandinaviska området. De danska öarna, liksom 
Öland, är exempel på områden som har stått i nära 
förbindelse med den romerska kultursfären. Förbin
delserna kan även ha varit av annat slag än handel. 
Det har i flera sammanhang framförts teorier om att 
yngre män från Skandinavien har tjänstgjort i den 
romerska armén, på samma sätt som man vet att ger
manerna på kontinenten gjorde i stor omfattning (t ex 
Rausing 1987; Axboe 1991; Albrethsen 1999; Stor- 
gaard 2001; Kaliff & Sundqvist 2004). När dessa 
soldater efter fullgjord tjänst, vanligen 20-25 år, åter
vände till sin hembygd kan de efter återkomsten ha 
erhållit ett stort inflytande. Det är också troligt att de 
män som på detta sätt gav sig ut för att söka lycka, ofta 
redan tillhörde inflytelserika släkter. Rika på erfaren
heter från kontinenten kan de i mogen ålder ha åter
vänt till Skandinavien, med både vilja och medel att 
skapa maktstrukturer och genomdriva samhällsför
ändringar (jfr Kaliff &C Sundqvist 2004, s 25-38).

LINKÖRINGSBYGDEN 
OCH DESS CENTRALRLATSER
Det har framförts argument för att flera platser med 
central funktion utkristalliseras i Linköpingsbygden 
under tiden från yngre romersk järnålder fram till 
vikingatid. Möjligen ser vi här en etablering av repli
punkter som är nära kopplade till en centralmakt, 
kanske som knutpunkter i ett nätverk där den politis
ka makten varit mobil inom ett geografiskt område. 
Möjligen kan dessa platser samtidigt ha varit vistelse
orter för relativt självständigt agerande stormanna- 
släkter, formellt underställda en regional centralmakt. 
Tornby-Ulleviområdet vid Linköping är en möjlig kan
didat som centralplats för den nedre delen av Stångå- 
dalen. Samma förutsättningar kan dock sägas gälla 
för den plats vid det gamla Stångebro som idag be
nämns kvarteret Paragrafen, en gång sannolikt platsen

för Stångs kungsgård. Avståndet mellan dessa platser 
är samtidigt inte större än att det kan vara rimligt att 
se hela området som en helhet, där platser med cen
tral funktion skiftat läge över tid. Kanske handlar det 
också om olika centrala funktioner; politisk, religiös, 
ekonomisk eller annan. Området kring Stångåns ned
re lopp utgör en geografisk centralpunkt för Öster
götland som helhet. I området kring Tornby, Ullevi 
och Stångebro har åtskilliga arkeologiska undersök
ningar företagits under de senaste 15 åren. Resultaten 
från dessa diskuteras utifrån olika perspektiv i några 
av artiklarna i denna volym (se Nielsen, Lindeblad & 
Tagesson samt Strid i denna volym).

Omfattande boplatslämningar och gravfält talar 
för att området söder om Roxen varit en välmående 
trakt under äldre järnålder. Delar av området väster 
om Stångåns nedre lopp, särskilt platsen där staden 
Linköping växer fram under medeltid, är dock fattiga 
på kända fornlämningar från förhistorisk tid; men 
platsen omges av en krans av mera fornlämningsstäta 
områden, där också ett relativt stort antal undersök
ningar av gravar och boplatslämningar har företagits 
(se vidare Rolöf respektive Larsson i denna volym; jfr 
Damell 1976, karta s 43).

Om man ser på registrerade gravar och gravfält i 
landskapet, finns det flera inslag som tyder på att Lin
köpingsbygden, från yngre romersk tid och framåt, får 
en alltmera framskjuten position. Inte minst talar de 
storhögar som anläggs vid Svartån och Stångån för 
detta. Idag finns några storhögar i Svartäbygden kvar, 
med de största och mest framträdande exemplaren i 
form av Ledbergs kulle nära Ledbergs kyrka samt Sät- 
tunahögen nära Svartåns mynning i Kaga socken. Även 
om dessa storhögar inte är undersökta och daterade, 
är det mest sannolikt att de härrör från yngre järnålder. 
En datering till bronsålder kan dock inte uteslutas. 
Flera högar ska ha funnits vid Kaga, men ha blivit

F/g 6. Sättunahögen, nära Svartåns mynning i Roxen. 
Gravmonumentet vittnar om områdets betydelse för 
yngre järnålderns makthavare. Foto Göran Billeson.
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borttagna redan i äldre tid. Såväl Ledbergs kulle som 
Sättunahögen utgör ännu monumentala inslag i slätt
bygden väster om Linköping. Någon kilometer söder 
om Sättunahögen finns också den något mindre Allgu- 
vihögen, den enda som blivit daterad. Detta skedde vid 
arbeten med en restaurering av högen 1927, varvid delar 
av en kistkonstruktion som kunde dateras till yngre 
järnålder påträffades (Damell 1976, s 33).

Kärna socken, i området mellan Svartån och Stång
ån, väster om Linköping, innehåller också flera intres
santa gravplatser från yngre järnålder. Tiftgravfältet, 
strax väster om Linköping, är landskapets största kän
da gravfält, med kontinuitet åtminstone från förro
mersk järnålder fram till kristnandet. Flera andra grav
fält i närheten av Tift är belägna i gränsområdet mellan 
den åssträckning där Linköping så småningom växer 
fram och odlingsmarken i Svartåbygden (jfr Kaliff 1999, 
s 108ff; Larsson i denna volym).

CENTRALMAKT OCH FÖRSVAR
Ett tecken på en etablerad centralmakt kan vara före
komsten av ett organiserat försvar. Vapengravarna 
från romersk järnålder skulle kunna utgöra en indika
tion på förekomsten av ett sådant, något som för Dan
marks del föreslagits av arkeologen Lotte Hedeager 
(1990, s 136f). En liknande tolkning har framförts 
också vad gäller västra Östergötland (Lindeblad & 
Nielsen 1997). Vissa fornborgar skulle också kunna 
tolkas som tecken på en etablerad centralmakt. Några 
av de östgötska fornborgarna förefaller vara anlagda 
som en del i ett planerat försvarssystem, med syfte att 
skydda kärnområden i landskapet, medan andra san
nolikt utgör befästningar som byggts på lokalt initia
tiv (Kaliff 1999, s 119-126). Fornborgar och vapen
gravar som ligger spridda i landskapet kan alternativt 
tolkas som tecken på en mera uppsplittrad makt
struktur, representativ för tiden innan en övergripande 
centralmakt etableras (Olausson 2000, s 246).

Ett problem i sammanhanget är att dateringen av 
åtskilliga fornborgar ännu är osäker. Traditionellt bru
kar de tidfästas till folkvandringstiden (Norden 1938),

men undersökningar som företagits under senare år 
har givit betydligt tidigare dateringar för vissa borgar, 
ibland till bronsålder, även om dessa tidiga anläggningar 
inte alltid utgjort försvarsanläggningar (jfr Olausson 
1995). Anders Andrén har nyligen visat att Ismantorps 
fornborg på Öland anläggs i sin första fas redan ca 200 
e Kr, sannolikt efter romerska förlagor (Andrén munt
ligt 2004). Att de öländska fornborgarna haft romers
ka befästningar som förlagor eller inspirationskällor 
har framförts tidigare (t ex Werner 1949; Herschend 
1985), men de tidiga dateringarna på Ismantorp för
lägger detta skeende minst ett århundrade tidigare än 
vad som förut antagits. Även om några östgötska forn
borgar undersöktes redan tidigt under 1900-talet så 
är dateringen och funktionsbestämningen av flertalet 
ännu osäker. De dateringar som finns tyder dock på 
att de varit intensivt utnyttjade under perioden yngre 
romersk järnålder fram till vendeltid.

En anläggning som kan ha betydelse för förståelsen 
av hur försvaret av centrala Östergötland varit orga
niserat är den 3,5 km långa jordvallsanläggning i Väst
ra Husby socken som brukar benämnas Götavirke. 
Anläggningen består egentligen av två vallar, möjliga 
att tolka som ett försvar på djupet. De kan dock lika 
väl spegla olika tidsskeden. Mest känd är den längst 
österut belägna jordvallsanläggningen, medan den sten
vall som löper parallellt ett par kilometer väster därom 
är mindre utforskad. Arkeologen Arthur Norden före
tog på sin tid en utforskning av såväl Östergötlands 
fornborgar som Götavirke. Han ville se dessa anlägg
ningar i samma tidsmässiga sammanhang, nämligen 
folkvandringstiden. (Norden 1938, s 242f samt 257).

Jordvallen har konstruktionsmässigt jämförts med 
vallarna på Odensforsborgen, vid Ledberg och den s k 
Borgs skans, nära Borgs säteri vid Norrköping. Båda 
anläggningarna är idag svårt skadade (Kaliff 1999, s 
120). En kvarstående del av Borgs skans kunde vid 
en undersökning på 1990-talet dateras till 600-tal eller 
senare (Lindeblad 1996, s 71f), något som stämmer 
bra med Odensforsborgen, vars vall förmodligen an
lagts under tidig vendeltid (Norden 1938, s 309ff).
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Fig 7. Borgberget vid Tångstad i Kimstad socken är en av de mäktigaste fornborgarna i den kedja av borgar som löper från 
Vikbolandet i öster och in mot Linköpingsbygden. Foto Göran Billeson.

Borgen invid Motala ström kan tolkas som ett lås för 
farleden vidare in mot sjön Glan och i förlängningen 
också vidare mot Roxenbygden.

Åtminstone delar av Göta virke har visat sig vara 
något yngre än vad Norden antog. Vid en undersök
ning som företogs 1999 kunde arkeologen Michael 
Olausson ge jordvallen en mera säker datering till 800-

tal (Olausson 2000, s 144). Indikationer på möjliga 
äldre befästningar i området finns dock, eventuellt så 
tidigt som under äldre romersk järnålder (Gustafsson 
1996; Nielsen 1998). Det är möjligt att dessa äldre 
dateringar speglar en första befästningsfas i området. 
Befästningarna vid Västra Husby kan tas som belägg 
för närvaro av en regional centralmakt, med ambitio-
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Fig 8. Förekomsten av ett organiserat försvar är ett av flera 
tecken på en etablerad centralmakt. I såväl beväpning som 
befästningsteknik kan man under yngre romersk järnålder 
och folkvandringstid spåra tydliga kontinentala influenser. 
Teckning av Richard Holmgren, ARCDOC.

nen att kontrollera sitt territorium. Ett sådant terri
torium bör åtminstone ha omfattat centrala Östergöt
land. Närvaron av en sådan centralmakt kan då tids- 
fästas senast till jordvallens tillkomst på 800-talet, 
men sannolikt tidigare. Kanske markerar vallens till
komst slutet på en process där dess närvaro på ett syn
ligt sätt manifesterar territorialitet.

Götavirke och dess eventuella föregångare som 
anläggningar kan tolkas vara anlagda för att stoppa 
ett angrepp österifrån, riktat mot Roxenbygden och 
de centrala delarna av landskapet. Den strategiska be
tydelsen ökar genom samverkan med de intilliggande

fornborgarna och ett vårdkassystem för att larma de 
inre delarna av landskapet (Kaliff 1992, s 106f, 1999, 
s 121 ff). Det har också konstaterats att flera av de vård- 
kaslinjer som funnits i landskapet tycks vara riktade 
mot Ledberg vid Svartån (Kjellsson 1994). Intressant 
i detta sammanhang är den kedja av fornborgar som 
löper från trakten av Götavirke och österut, längs det 
höglänta partiet norr om sjön Roxen. En möjlighet är 
att kedjan av borgar och vårdkasplatser har haft Led
berg och Odensforsborgen som slutpunkt (Kaliff 1992, 
1 999). Tanken om att Ledberg varit ett maktcentrum 
för Östergötland under folkvandringstid framfördes 
redan av Birger Nerman (1956), då denne menade att 
en stormannagård vid Ledberg kan ha utgjort en före
gångare till Linköping som centralplats. En liknande 
tolkning av Ledberg har senare också framförts av Åke 
Hyenstrand (1989).

Vattenvägarna som kommunikationsleder kan vara 
en gångbar nyckel till förståelsen av Linköpingsbyg- 
dens betydelse. I och kring platsen för dagens Linkö
ping har olika färdvägar mötts, vägar till lands och 
på vatten. Lyckades en fiende ta sig in i Roxen sjövä
gen, låg stora delar av centralmaktens kärnland öppet, 
något man till varje pris ville undvika. Försvaret bör 
därför ha utformats på olika nivåer. Det är därför rim
ligt att söka en yttre forsvarslinje relativt långt ut från 
kärnområdet. Strategiskt lämpliga punkter finner vi vid 
Götavirke och ännu längre österut vid Stegeborg, vid 
inloppet till Slätbaken.Västerut kan vi finna sådana 
platser längs Motala ström, kanske vid Husby-Fjöl, 
dagens Borens berg där man låser Motala ströms utlopp 
ur sjön Boren. Möjligen skulle en yttre forsvarslinje ha 
kunnat finnas redan vid inloppet i Boren, vid Motala 
(jfr Elfstrand 1998; Kaliff 1999).

LINKÖPINGSBYGDEN 
- CENTRAL ELLER NORMAL?
Birger Nerman tolkade det politiska skeendet i Öster
götland under järnåldern som att den politiska makten 
i landskapet allt mera kom att koncentreras till den mel
lersta centralbygden, söder om sjön Roxen. Nerman
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ville se en koncentration av makten till trakten kring 
Linköping någon gång under folkvandringstid eller tidig 
vendeltid, ca 500-600 e Kr (Nerman 1956, s 154ff).

N ermans tolkning av Linköpings bygden som Öster- 
götlands centrum under yngre järnålder grundade sig 
på de arkeologiska lämningarna, inte minst på före
komsten av storhögar i området, men sannolikt gjor
des också tolkningen med historiskt facit i hand, vilket 
nämndes redan inledningsvis i denna text: Linköping 
blev med tiden bevisligen en plats med central betydel
se för landskapet. Ledberg stod dock i fokus för Ner- 
mans intresse, inte platsen för dagens Linköping, och 
var den plats han ville identifiera som huvudsäte för 
den politiska makten i Östergötland, åtminstone un
der vendeltid. Såväl storhögen som en guldfingerring 
med en efterbildning av ett merovingiskt mynt, vilken 
upphittades vid sekelskiftet 1900, talade enligt Ner
man för att en inflytelserik person hade haft med plat
sen att göra under 600-talet. Någon gång därefter, 
sannolikt under vikingatid, skulle en plats närmare 
dagens Linköping ha övertagit Ledbergs centrala funk
tion (Nerman 1956, s 156 och 164).

Synen på de politiska skeenden som resulterade i 
större territoriella enheter, och i förlängningen ledde 
fram till ett svenskt rike, har genomgått stora föränd
ringar sedan Nermans dagar, även om många fråge
ställningar ännu är likartade. Frågan om maktkon
centration och enandet av större territorier betraktas 
numera som ett mycket komplext problem. Bildandet 
av embryot till ett svenskt rike förläggs vanligen till 
ett senare tidsskede idag, jämfört med när Nerman 
bedrev sin forskning. En ofta framförd hypotes är att 
de tidiga enheter som under yngre järnålder formeras 
till större territorier har varit små och naturligt av
gränsade bygder. Försök att rekonstruera sådana byg
der har gjorts med utgångspunkt från olika kriterier, 
exempelvis ortnamn av speciell karaktär (jfr Brink 
1998, s 297). Stefan Brink menar att lokaler med cent- 
ralplatsindikerande ortnamn kan ha en tradition som 
bebyggelselägen tillbaka till äldre järnålder. Som tyd
liga centra i olika territorier menar han att de har fått

en mera uttalad roll under yngre järnålder. Under ven
del- och vikingatid utbildas mera övergripande makt
centra (ibid, s 321).

Utgångspunkten för hur olika forskare betraktar de 
skandinaviska järnålderssamhällenas politiska struktur 
bygger i grunden på olika val av analogier, ofta häm
tade från mer välbelagda kontinentaleuropeiska för
hållanden. Ulf Näsman har visat fram två vanligen före
kommande modeller för att beskriva den politiska 
utvecklingen: 1) Att många små stamsamhällen växer 
samman över tid till nya större enheter, genom en ut
sträckt process. Först efter århundraden uppstår då 
stora och väl sammanhållna enheter. Processen kan 
sträcka sig från romersk järnålder till medeltid. 2) Att 
många små och instabila samhällsbildningar ligger i 
kamp med varandra under lång tid. Större samhälls
bildningar faller till en början snabbt sönder, men slut
ligen lyckas ett starkt herravälde erövra de andra små- 
väldena. Detta skulle då ske genom ett relativt snabbt 
förlopp som vanligen förläggs till vikingatid (Näsman 
1998, s lf).

Den modell för samhällsutvecklingen bakom den 
danska riksbildningsprocessen som Näsman själv an
vänder grundar han i hög grad på en analogi med den 
frankisk-merovingiska utvecklingen. Flan delar grovt 
in utvecklingen i tre olika faser: 1) Under äldre järn
ålder finns många oavhängiga stamsamhällen, vart 
och ett med boplatser för ledarna som i det arkeolo
giska materialet avtecknar sig i form av rika gravfynd. 
2) Under perioden yngre romersk järnålder fram till 
vendeltid uppstår ett stamförbund av mer eller mindre 
avhängiga delstammar, inom ramen för ett överkunga
döme. I detta sammanhang utvecklas stora centrala 
boplatser. 3) I sen vendeltid eller vikingatid skapas slut
ligen det mer eller mindre integrerade kungariket som 
också resulterar i uppkomsten av mer eller mindre ur
baniserade centralplatser (Näsman 1998, s 23).

Även om en motsvarande utveckling i det område 
som så småningom blir det svenska riket inte nödvän
digtvis sker vid samma tid, så kan modellen vara giltig 
också här. Fluruvida Väster- och Östergötland respek-
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tive landskapen kring Mälaren först förenas i två (eller 
flera) olika kungadömen, är en fråga som jag här i stort 
sett måste lämna utanför resonemanget. Frågan utgör 
dock fortfarande ett både aktuellt och kontroversiellt 
ämne, av stor betydelse för förståelsen av de politiska 
och militära skeenden som kan ha kantat vägen fram 
till det medeltida svenska riket (jfr Larsson M G 1998 
och 2002).

Birgit Arrhenius har nyligen (2004) i en såväl intres
seväckande som insiktsfull artikel återkopplat till 
denna fråga, med utgångspunkt såväl från äldre (men 
förfarande aktuell) forskningsproblematik som från 
resultat ur senare års forskning kring vendel- och vi
kingatid i Mälardalen. Arrhenius argumenterar över
tygande för att en kungamakt etablerats i Mälarland
skapen redan under folkvandringstid. Till det politiska 
skeende som leder fram till etableringen av en sådan 
politisk enhet kopplar hon bl a storhögsmiljöerna och 
formandet av den administrativa indelning, med s k 
hundare, som karaktäriserat folklanden i Uppland. 
Denna hundareindelning anses till sitt ursprung falla 
tillbaka på den indelning av jordlotter, centuria (= 100), 
som försörjde romerska soldater vid den romerska 
limes. En bärande tanke är att kungamakten i Svea
land går hand i hand med ett starkt militärt system, 
ledungen, vilket i sin tur förutsatt en omfattande orga
nisation för bemanningen av detta. En ekonomisk fak
tor kan enligt Arrhenius skönjas bakom formeringen 
av ett kungarike i Mälardalen, i form av strävan att 
öka tillflödet av externa resurser genom tributer från 
krigståg (Arrhenius 2004, s 203-227).

Enligt en teori som framförts vad gäller utveck
lingen i Östergötland kan den omstrukturering av grav
fält och bebyggelselägen som vi ser spår av under folk- 
vandringstid, indikera uppkomstenavettstamförbund, 
med ett k unga döme som omfatta r åtm instone Östergöt
lands centrala delar. Denna utveckling kan represente
ras av bl a storhögarna i Roxenbygden samt ett organi
serat försvar, vari vissa fornborgar och så småningom 
försvarsvallen Götavirke ingår. En sådan process skul
le då innefatta någon form av samgående mellan de 
äldre territoriella enheter som representerats av de tre 
äldre centralområdena (se ovan). Även senare uppvi
sar dock både den östligaste delen av landskapet, med 
Vikbolandet, respektive västra delen av Östergötland 
var för sig rika miljöer och speciella lämningar. Detta 
kan antingen tala för att de östra respektive västra de
larna ingått i andra politiska enheter, möjligen makt
sfärer utgående från Mälardalen respektive Västergöt
land, eller att det är just centralmakten med säte i 
Roxenbygden som haft en ambition att manifestera sig 
också där. Ett alternativt scenario, vilket inte helt kan 
bortses från, är att den övergripande maktstrukturen 
redan under folkvandringstid omfattar ett än större 
geografiskt område, kanske omfattande såväl Öster
som Västergötland (Kaliff 1999, s 13Iff).

Åke Hyenstrand har ställt upp en modell med olika 
hypotetiska s k protogods från järnålder som skulle 
kunna utgöra centralplatser, under tiden närmast före 
framväxten av ett svenskt rike. Han utgår från stor
högarnas spridning i landskapet och får en indelning 
som överensstämmer väl med indelningen av landska-

F/g 9. Ledbergs kulle, efter Askahögen den största gravhögen i Östergötland. 
Sannolikt härrör den från yngre järnålder. Högen var en anledning till att 
Birger Nerman ville se Ledberg som en centralplats och föregångare till 
Linköping som landskapets centrum.
Foto Göran Billeson.

F/g 10. Guldfmgerring med en efterbildning av ett merovingiskt mynt, 
påträffad vid Ledbergs kulle kring förra sekelskiftet.
Foto Göran Billesson.



pet i tre äldre centralbygder. Dessa hypotetiska gods 
benämner Hyenstrand som Ledbergsgodset, Högby- 
godset och Vikbolandsgodset, vilka ligger centralt pla
cerade i de äldre fornlämningstäta bygderna. (Hyen
strand 1989, s. 165ff). Det vore utifrån ett sådant 
hypotetiskt scenario fullt tänkbart att Ledbergsgodset 
erhållit en övergripande politisk roll, samtidigt som 
Vikbolands- respektive Högbygodsen har kvarstått 
som viktiga regionala centra. Det finns dock ytterli
gare faktorer som komplicerar bilden av en sådan po
litisk struktur. Även om man kan påvisa ett politiskt 
centrum i södra Roxenbygden så finns det flera platser 
än Ledberg som indikerar centralitet av något slag 
(Kaliff 1999, s 133ff). Ser man till placeringen av stor
högar, strategiska platser, större gårdar samt platser 
med förmodat kultiska namn, finns ett antal kandida
ter till huvudgårdar inom respektive område. Dessa

stormannamiljöer kan visserligen ha varit likvärda, 
men mera sannolikt bör de ha varit underordnade en 
av platserna. Det är därför viktigt att hålla i minnet 
att centrala platser har funnits på olika samhällsni
våer och betydelsen hos de olika platserna inom ett 
område kan även ha varierat över tid. Enligt en teori 
som framförts av historikern Thomas Lindkvist kan 
den tidigmedeltida kungamaktens rättigheter i Oster- 
och Västergötland ha haft sin grund i ett ambulerande 
herravälde, där olika platser således kan ha haft en 
viktig funktion (Lindkvist 1995, s 65)

Att området kring Stångåns nedre lopp tidigt varit 
ett betydelsefullt område har vi redan kunnat konsta
tera. Tornby-Ullevi-området och Linköpings närmaste 
omgivningar uppvisar omfattande boplatslämningar 
och fynd, vilka tyder på en speciell miljö. Några av de 
tydligaste arkeologiska beläggen för att området kring

F/g 11. Stångån och den förmodade platsen för Stångs kungsgård på ett flygfoto från 1920-talet. På bilden syns 
bindgarnsfabriken vid Nykvarn, bron över Stångån samt det område som idag benämns kvarteret Paragrafen. 
Foto Nordiska Museet.
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Linköping under loppet av järnåldern får en mera cent
ral roll, framkom kanske vid de undersökningar som 
1989 och 1990 gjordes i kvarteret Paragrafen, på Stång
åns östra strand, i Linköping. Platsen ligger vid det 
gamla Stångebro där den gamla huvudvägen genom 
Östergötland korsade Stångån. I Stångebros närom
råde finns flera fornlämningslokaler, liksom äldre upp
gifter om nu borttagna gravhögar, vilka tyder på en 
central funktion för platsen under järnålder (Brooc- 
man 1760; Ridderstad 1875; Borna Ahlkvist & Toliin 
1994; Helander 1998). Platsen ligger strategiskt ur 
kommunikationssynpunkt, vid det gamla vadstället över 
Stångån, och är centralt beläget i såväl Roxenbygden 
som i landskapet som helhet. Någonstans i närområdet 
har sannolikt gården Stång varit belägen. Den om
nämns i det skriftliga materialet som kungsgård under 
1300-talets första hälft, men det exakta gårdsläget kan 
inte utläsas ur det äldsta kartmaterialet över området 
(Borna Ahlkvist & Toliin 1994, s 51f).

Fynden i kvarteret Paragrafen indikerar att plat
sen varit betydelsefull under lång tid. I en vendeltida 
grav påträffades delar från ett romerskt terra sigillata- 
kärl, det hittills nordligaste fyndet av sådan keramik. 
Kärlet var vid nedläggandet i graven redan ett föremål 
av ansenlig ålder, vilket visas av dess tillverkarstämpel 
som daterar det till perioden 160-180 e Kr (Helander 
1997, s 49ff). Det mest uppseendeväckande fyndet 
vid Stång var dock spåren efter Östergötlands största 
skeppssättning, 50 meter lång och 11,6 meter bred 
och markerad av 46 stenfundament. Ingen av stenar
na fanns kvar på plats. Två 14C-dateringar indikerar 
att skeppssättningen anlagts under vikingatid. Skepps- 
sättningens funktion har tolkats som knuten till olika 
samhällsekonomiska och maktpolitiska faktorer; kungs
gården Stång, vadet över Stångån samt det faktum att 
fyra härader möts här (Helander & Zetterlund 1995, 
s 48ff. Se även sid 188).

Bengt Elfstrand har tolkat skeppssättningen som en 
tingsplats, något som dock inte utesluter att andra fun k- 
tioner varit knutna dit. Han menar att placeringen av 
Liunga thing bör vara en av anledningarna till att om

rådet blivit attraktivt som samlingsplats. Liunga thing 
finns tidigast omnämnt i skrift i Östgötalagen, vilken 
redigerades först på 1290-talet men som innehåller 
äldre material. Mera vanligt är dock att man velat för
lägga platsen för tinget till området väster om ån, där 
staden Linköping växer fram (Tagesson 2002, s 67; jfr 
Eriksson 1987, s 16). Elfstrand menar att Stång var 
platsen för ett landsting redan under yngre järnålder, 
men att detta inte motsvarade hela det senare landska
pet. Det kan då istället ha funnits tre äldre landsting, 
vilka i någon mån kan motsvara de tidigare central
bygderna (Elfstrand 1998, s 54ff).

Frågan huruvida Ledberg, Sättuna, Ullevi, Stång 
eller någon av de andra platserna i Linköpingsbygden 
varit säte för den övergripande makten är kanske inte 
helt möjlig att besvara. Makten kan mycket väl ha 
förflyttat sig över tid, inom ett begränsat geografiskt 
område, kanske mellan individer inom olika betydel
sefulla stormannasläkter (jfr Lindkvist 1995). Vikti
gast är därför kanske att konstatera just ansamlingen 
av betydelsefulla platser inom detta relativt begränsade 
geografiska område, något som tydligare kan ange om
rådets centralitet än någon enskild plats. Mångfalden 
av potentiella maktcentra under yngre järnålder kan i 
sig spegla en organisation som nu är underställd en 
övergripande centralmakt.

Anledningen till centralisering och maktkoncent
ration kan tolkas olika, som en kamp mellan indivi
der och grupper eller som en samverkan. Möjligen är 
det en förening av olika rivaliserade släkter, genom 
dynastiska band, som slutligen knyter samman land
skapet som ett territorium. Vad som kan konstateras 
är att Linköping, centralt beläget där land- och vat
tenvägar möts, blir den plats där den kyrkliga makten 
väljer att manifestera sig under tidig medeltid. Det 
kan förefalla troligt att Stångs kungsgård i detta ske
de är centrum för den övergripande politiska makten 
i området. Om den politiska makten funnits där se
dan lång tid tillbaka eller överflyttats från Ledberg 
eller någon annan plats är ännu en öppen fråga för 
framtida forskning.
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Fig 12. Bilderna ovan visar kvarteret Paragrafen idag. Runstenen i förgrunden (överst till vänster) 
står på en bevarad gravhög. De arkeologiska undersökningarna som utfördes 1990, gjordes 
med anledning av Tekniska verkens nybyggnation i området. Foto Göran Billesson.

Fig 13 . Terra Sigillata kärlet (nederst till höger) från kvarteret Paragrafen i Linköping, 
det hittills nordligaste fyndet av sådana romerska lerkärl. Foto Göran Billesson



STADEN OCH MEDELTIDSARKEOLOGIN
Att låta medeltidsarkeologin ta vid i en framställning av 
Linköpingsbygdens historia vid sekelskiftet 1000 är ett 
traditionellt grepp. Det är möjligen nödvändigt, men 
samtidigt problematiskt att stycka upp historiens kon
tinuerliga flöde i olika epoker. Det beror i mångt och 
mycket på våra svårigheter att greppa och förstå his
torien både synkront (samtidighet) och diakront (tids- 
flödet), att förstå historien i både tid och rum.

Traditionellt är det olika discipliner och olika fors
kare som behandlar olika epoker. Inte minst är utbild
ningssystemet en stor bov i drama. Vi lär oss förstå 
historien utifrån olika utsiktspunkter. Arkeologi var 
ett sammanhållet ämne under dess första tid, från 
1800-talets slut och framåt. Visserligen fanns fokuse
ringen redan från början på skriftlösa perioder, för-his- 
toria, medan perioder med skriftligt källmaterial läm
nades åt historikerna. Men det fanns även tidigt me- 
deltidsarkeologiska pionjärer: Hans Emil Hildebrand, 
Georg Karlin, Otto Rydbeck, Erik Cinthio m fl forska
re som tidigt insåg vikten av att arkeologiskt studera 
även senare perioder. 1962 är ett märkesår då Erik 
Cinthio blev professor i medeltidsarkeologi vid Lunds 
universitet och ämnet fick en egen utbildningsväg. Sam
tidigt förstärkte naturligtvis detta vattendelaren mel
lan förhistorisk arkeologi och medeltidsarkeologi.

Staden Linköping har beskrivits i en stor stadsmo
nografi i flera delar. De första banden kom ut redan 
1946 och i den första delen skrevs bygdens förhistoria 
av Thord Lindell och Bengt Cnattingius medan histo
rikern Salomon Kraft skildrade staden Linköpings 
äldsta historia från medeltiden och fram till Vasati
den. Redan där betonas skillnaden mellan förhistoria 
och historia, men även skillnaden mellan landsbyg
den och staden. Det är väl att märka att stadens his
toria skrevs uteslutande utifrån skriftligt källmaterial. 
Endast en enda arkeologisk undersökning användes 
som illustration, det rörde sig om en bild på en medel
tida gatubeläggning, en kavelbro. Senare har det visat 
sig att denna tolkning var fel, det var istället fråga om 
en huslämning på en stadsgård.

Den nya upplagan av Linköpings historia kom 1976, 
där Krafts text fortfarande utgjorde huvudtexten, men 
den kompletterades med nyskrivna kapitel kring resul
taten av de senaste 30 årens arkeologi, uppdelad på 
förhistoria (David Damell) och stadsarkeologi (Sune 
Ljungstedt). Det är tydligt att arkeologin fått ett vik
tigt genombrott vid denna tid, med en allt större gräv- 
ningsverksamhet i och utanför staden. Samtidigt fanns 
uppdelningen fortfarande mycket tydlig mellan dels 
berättelsen om tiden före historien och före staden, dels 
berättelsen om staden.

Linder de senaste åren har det utkommit två böcker 
som behandlar Linköping och Linköpingsbygden (Kaliff 
1999 och Tagesson 2002). Skillnaden i synsätt är även 
i dessa böcker mycket tydlig, Anders Kaliff är skolad i 
förhistorisk arkeologi, medan Tagesson är skolad i 
medeltidsarkeologi. Kaliffs bok behandlar Östergöt
lands förhistoria fram till 1000-talet, medan Tagessons 
behandlar staden Linköping, med början under 1000- 
talet. Båda böckerna lider av att historiens flöde bryts 
vid samma tidpunkt som tidigare framställningar.

Visst finns det skäl att se 1000-talet som en bryt
punkt i historien. Traditionellt har gränsen mellan 
förhistoriens sista epok, vikingatiden, och medeltiden 
satts vid politiska händelser. I Sverige har gränsen 
satts år 1060, då den gamla Ynglingaätten dör ut med 
Emund Slemme, medan den nya Stenkilska ätten med 
Stenkil från Västergötland tar över. Politiskt är perio
den under 900- och 1000-talen viktig, då många nya 
kungariken växer fram i norra Europa. Händelserna 
i Sverige och i Östergötland har alltså sin bakgrund i 
ett politiskt och socialt skede som sträcker sig över ett 
stort geografiskt område (Hagerman 1996, Lindkvist 
& Ågren 1985).

Men det är inte bara en politisk gräns som gjort 
att 1000-talet setts som en vattendelare. Medeltiden 
är katolska kyrkans tid i vårt land, perioden från kris
tendomens och kyrkans etablering under 900- och 
1000-talen och fram till Västerås riksdag 1527. Un
der denna tid etableras en skriftkultur, ett allt mer 
samlat och enhetligt kungadöme och en marknads-
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Fig 14. Den s k Kalierstadsstenen påträffades 1950 nära 
Gamla Stångebro. Runstenen har sannolikt stått invid 
den gamla landsvägen eller vid vadstället eller bron. 
Inskriften lytder: "...-björn och Åsbjörn de reste denna 
sfen efter Vigfast, sin fader. Han blev död i England, 
Helgas son". Ristningen dateras till 1010-1040.
Stenen är numera rest i Museiparken i Linköping.
Foto Göran Billeson.

ekonomi. Det fanns en stark influens av allmäneuro
peisk konst- och byggnadstradition och estetik. Sverige 
länkas till en kontinental kultur- och samhällsbild
ning, där kontakter med det katolska Europa blir allt 
viktigare, och där en intellektuell elit växer fram som 
fått sin utbildning på lärosätena i Europa. När ämnet 
medeltidsarkeologi växte fram menade just dess före
trädare att medeltiden var en så speciell period, med 
nya företeelser som kyrkobyggnader och kloster, slott

och borgar, mynt, ny jordbruksteknik, ökat handels
utbyte och inte minst städernas framväxt som motive
rade att dessa fenomen skulle utforskas och studeras 
för sig och av specialister (Cinthio 1984, 1988; Wien
berg 1988; Andrén 1997; Tagesson 2002 s 33ff).

För Linköpingsbygdens del har detta i alla år lett till 
att boplatser och gravfält från förhistorisk tid främst 
utforskas av arkeologer med utbildning i förhistoria, 
medan kulturlagren i staden utforskas av medeltids- 
arkeologer. Samtidigt bör vi inte glömma att det paral
lellt hela tiden funnits gränsöverskridare. De tidiga 
pionjärerna i den östgötska arkeologin - Bengt Cnatt- 
ingius och Anders Lindahl - stod båda för en bredd i 
sin verksamhet. Framför allt Lindahl gjorde betydan
de insatser i allt från stridsyxegravar till stadsgräv- 
ningar. Även under senare år finns flera kollegor som 
just i samband med undersökningar av boplatser och 
odlingslandskap fått resultat som sträckt sig från järn- 
åldern in i medeltiden.

När vi ser närmare på det intressanta tidsflödet 
mellan järnålder och medeltid, kommer vi snart att 
märka att detta är en mycket betydelsefull period, inte 
minst vad det gäller framväxten av den medeltida sta
den och de historiska byarna. Det är en utveckling 
som fortfarande än i dag sätter sin prägel på kultur
landskapet vid 2000-talets början. Stadens och byar
nas rötter kan vi således ana just i övergången mellan 
förhistorien och medeltiden, just under den period som 
vi genom stelbenta ämnesgränser och utbildningsvä- 
gar har så svårt att greppa. Det intressanta skedet 
studeras således av forskare från vitt skilda utgångs
punkter.

Stadsarkeologin är en ganska ny företeelse. En in
ventering som genomförts av alla arkeologiska under
sökningar i Linköping omfattar visserligen en period 
från 1840, men som redan konstaterats var den arkeo
logiska verksamheten i staden mycket blygsam före 
1945. Faktiskt kan vi sätta den första riktiga under
sökningen av staden till år 1948, det år då Anders 
Lindahl först fick tjänst vid Östergötlands länsmu
seum. Under 1950-talet, då rivningarna och utflytt
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ningen av den äldre bebyggelsen till Gamla Linköping 
tog fart, hade arkeologerna fortfarande att övertyga 
beslutsfattarna om arkeologins möjligheter. Man fråga
de sig om vi verkligen inte redan visste allt om Linkö
pings medeltid utifrån alla skriftliga dokument? En
staka stora och konkreta lämningar i form av stenkäl
lare och brunnar kunde dokumenteras, men i övrigt 
var verksamheten mycket begränsad. Från 1960 och 
framåt kom en vändning, och från 1970 kan vi se in
trädet av en mer modern stadsarkeologi, genom en 
serie fortfarande viktiga undersökningar. Samtidigt 
kan vi konstatera att det var först genom 1987 års un
dersökningar i kvarteren Brevduvan och Basfiolen i cent
rala Linköping som vi fick ett källmaterial som på 
allvar började ställa andra frågor och ge andra, delvis 
avvikande, svar än vad den skrifthistoriska forsk
ningen hade givit.

Stadsarkeologin har haft en liknande utveckling i 
Sverige som helhet. Citysaneringarna på 1970-talet, då 
djärva stadsplanerare godkände de profithungriga 
byggföretagens rivningar av hela kvarter i våra gam
la städer, och som gav oss helt nya stadskärnor av glas 
och betong, gav en veritabel kunskapsboom åt stads
arkeologin. Under perioden 1975-1985 genomfördes 
otaliga grävningar i våra svenska städer, men tyvärr 
gavs inte arkeologerna tillräcklig tid att analysera ma
terialet, utveckla metodiken och bygga ny kunskap i 
så stor utsträckning som skulle ha varit önskvärt. De 
städer som under denna tid kom att stå i fokus för den 
medeltidsarkeologiska forskningen var paradoxalt nog 
småstäder som Söderköping, Ystad och Sigtuna. Detta 
berodde sannolikt framför allt på enskilda arkeologers 
insatser. Under perioden från 1980-talets mitt och fram 
till idag har rivningstakten och därmed den arkeolo
giska verksamheten varit betydligt lugnare, samtidigt 
fick arkeologerna tid till eftertanke och förståelsen för 
vad det var man grävde upp kom att öka. För Linköp- 
ingsarkeologin innebar framför allt de sista åren på 
19 80-talet och de första åren på 1990-talet en avgöran
de utveckling som gav staden ett helt nytt källmate
rial. Under 1990-talets slut och framåt finns en tendens

till en ökad aktivitet i städerna, så har t ex först Vad
stena, därefter Norrköping och nu Skänninge kommit 
att få en stadsarkeologisk renässans genom storskaliga 
undersökningar.

En skillnad mellan den förhistoriska arkeologin 
och medeltidsarkeologin är vidare att vi har olika ut
gångspunkter. Inom den förhistoriska arkeologin ar
betar man traditionellt med ett linjärt kronologiskt 
synsätt, man arbetar sig framåt i historien, från äldsta 
tider och mot vår egen tid. För medeltidsarkeologen 
och stadsarkeologin är det närmast tvärtom. Detsam
ma gäller för den historiska landskapsforskningen.Vi 
utgår från de färdiga resultaten, den medeltida sta
den, och arbetar oss bakåt. Fokus finns på medelti
den, utmaningen ligger i att utforska hur långt tillba
ka i tiden staden och dess rötter kan dras.

Under en stor del av 1900-talets andra hälft är det 
urbaniseringen som stått i fokus, dvs stadsväsendets 
framväxt. När, hur och varför blev staden stad? Sär
skilt frågan när har haft betydelse, inte minst inom den 
våg av lokalpatriotism som svepte över landet under 
1980-talet, då alla svenska städer med självaktning 
skulle ha ett stadsjubileum. Det blev en jakt på ett be
stämt årtal för den egna stadens födelse - och då helst 
så tidigt som möjligt!

Under åren 1976-1984 bedrevs ett stort upplagt 
projekt i Sverige, kallat Medeltidsstaden, där landets 
76 medeltida städer inventerades och presenterades i 
tunna eller tjocka, tidstypiskt orangefärgade, rappor
ter. Finköping och Tommarp i Skåne var de enda stä
derna som aldrig fick någon rapport. Projektet var på 
sin tid mycket betydelsefullt och gav en unik möjlig
het till överblick och jämförbarhet städerna emellan. 
I projektets kölvatten kom en hel del mer djuplodan
de forskning att bedrivas, och för flertalet städer inne
bar överblickbarheten att nya tag och nya frågor kun
de formuleras för den lokala stadsarkeologin. Så här 
i efterhand kan vi dock konstatera att projektet fick 
en slagsida åt just frågan om urbaniseringsprocessen, 
dvs hur de enskilda orterna utvecklades till städer. Pro
jektledare Hans Andersson, sedermera professor i Lund,
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formulerade en mycket viktig och tongivande forsk
ningsstrategi, ett vidare och mer flexibelt stadsbegrepp, 
där orternas funktion som centralorter, tätorter och 
städer i formell, rättslig, mening försökte preciseras.

Genom detta synsätt stod det klart att de flesta 
städer hade ett långt förflutet som centralorter, innan 
de topografiskt blev tätorter och/eller formella städer 
med stadsprivilegier (Andersson 1976; 1990). I detta 
sammanhang kom fokus att ligga tidsmässigt på hög
medeltiden och givetvis på frågor kring de äldsta be
byggelsespåren och de äldsta skriftliga beläggen. Frå
gor kring städernas inre struktur och sociala liv, städer
nas fortsatta funktion under senare perioder och stä
dernas funktion i sitt landskap blev dock inte lika väl 
belyst. Paradoxalt nog kom också denna tyngdpunkt 
att medföra att stora delar av det tillgängliga källma
terialet i form av arkeologiska undersökningar kom 
att utnyttjas i mycket liten utsträckning, medan de 
skriftliga källorna fortfarande hade stor betydelse.

I projekt Medeltidsstaden, liksom inom senare stads- 
arkeologi, inklusive arbetet med medeltidsstaden Lin
köping, framstår det tydligt hur stadsarkeologin fun
gerar. Det är själva staden som står i centrum. I den 
mån stadsarkeologen blickar ut ur de egna schakten, 
är det en position från staden och utåt som gäller. Om 
stadens roll i omgivningarna diskuteras, använder sig 
stadsarkeologen gärna av uttryck som omland, något 
som klart signalerar ett synsätt inifrån och ut. Själva 
staden i sig utgör ju en historisk produkt, ett färdigt 
svar på frågor om tyngdpunkt och centralitet i land
skapet. Det var ju i staden det mesta hamnade! Där
med blir historien som ledde fram till stadens födelse 
en tämligen enkelspårig resa från en periferi till ett cent
rum. Några alternativ till den färdiga staden finns 
sällan i dessa berättelser, inga alternativa kandidater, 
inga historiens stickspår eller misstag på vägen dit.

Linköping har studerats på liknande sätt hos såväl 
äldre forskare som i de senare översikterna. Anders 
Kaliff skildrar det nuvarande landskapet Östergötland

Fig 15. Flygbild över domkyrkan. Foto Göran Billeson.
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och centralorten Linköping som just en sådan resa i 
ett förhistoriskt bakifrån- och fram-perspektiv, från 
tre centralområden under förhistorisk tid och fram 
till ett centrum, med Linköpingsbygden och senare 
staden Linköping som slutpunkt. På samma sätt har 
Göran Tagesson diskuterat staden Linköping i ett me- 
deltidsarkeologiskt framifrån- och bak-perspektiv, från 
den välbekanta medeltidsstaden Linköpings historia 
studeras dess rötter bakåt i historien i form av centra- 
litet i landskapet under yngre järnålder. Båda berättel
serna är tämligen förutsägbara och ger inga alternativ.

Ett annat utmärkande drag för stadsarkeologin är 
dess snäva geografiska ramar. Boken Biskop och stad 
använder ett källmaterial som är till 99 procent häm
tat från staden. Till på köpet är fokus helt och hållet 
riktat mot den mindre del av den medeltida staden 
som utgör själva stadsbebyggelsen. Först under sena
re år har perspektivet vidgats till att omfatta staden 
som både stadsbebyggelsen och stadens jordar, dvs 
allt inom stadens juridiska gräns, vilken sträcker sig 
långt utanför de senare stadstullarna och stadsgårdar
na (Tagesson 2002 s 169ff; Björkhager et al 2004).

Istället för denna begränsade stadsarkeologi skulle 
vi vilja efterlysa en arkeologi som breddar och vidgar 
de traditionella ramarna i tid och rum. Istället för sta
dens arkeologi efterlyser vi en arkeologi som utgår från 
ett landskap, som studerar begreppet centralitet på 
olika skalnivåer, med tyngdpunktsförskj utningar i land
skapsrummet och över tiden. Begreppet urbanisering 
som under ett kvartssekel uttytts urbaniseringsprocess, 
dvs stadstillblivelse, borde återfå sin egentliga betydel
se, dvs stadens funktion i sitt landskap, stadens fram
växt på landsbygdens bekostnad, alternativt stadens 
framväxt som en integrerad del i förändringarna i land
skapet.

Den arkeologi som upphör när städerna börjar 
växa fram (förhistoria) och den arkeologi som stude
rar städer som enskilda, från landskapet frikopplade, 
fenomen borde enligt detta synsätt kompletteras av 
en arkeologi som söker fånga hela landskapsrum. 
Hur förändras detta rum utifrån begreppet centralitet

över tid, vilken roll har den enskilda staden i förhållan
de till andra möjliga centralplatser, hur växer staden 
i symbios med detta framväxande urbana landskap, 
eller läggs den genom ett maktingripande på landska
pet utifrån? Vidare, under medeltiden och framöver 
- hur påverkas landskapet av stadens närvaro?

I den medeltidsarkeologiska forskningen idag är 
frågor kring stad och land viktiga, dvs det finns int
resse av att diskutera relationerna, beroendet och 
ömsesidig påverkan mellan stad och land. Ett äldre 
synsätt har starkt betonat städerna som något främ
mande i landskapet och städerna som parasiter på 
landsbygden. Byarna och bönderna är närande, medan 
städerna och borgarna är tärande. Man har sett varu
strömmarna som enkelriktade, födoämnen och för
nödenheter går från landet till staden, medan byarna 
i bästa fall får hantverks- och importprodukter till
baka. Förhållandet mellan stad och land har haft un
dertoner av utsugning och ojämlikhet. Men frågan är 
hur staden fungerat i sitt geografiska sammanhang? 
Jordbruk och boskapsskötsel var ännu på 1700-talet 
en viktig del av borgarnas försörjning. Först under 
1800-talets industrialisering sker den egentliga boskill
naden mellan urbant och ruralt näringsliv.

När Linköping grundades på 1280-talet verkar 
redan tidigt en juridisk gräns ha lagts ut, gränsen mellan 
stadsjorden och de omgivande byarna, mellan stads
lagens och landslagens områden, mellan sockenstäm
mans och stadsrådets dom värj o. Denna gräns avskilde 
en viktig del av Linköpingsbygden juridiskt och funk
tionellt. Samtidigt var viktiga delar av styrelseskick, 
vanor och sätt att tänka och leva på, ännu under nyare 
tid, gemensamma mellan borgare och bönder. Hur stor 
var skillnaden mellan människorna på ömse sidor om 
stadsgränsen, när har man tänkt på sig själv i olika 
kategorier, som borgare och bönder? Hur gick det till 
när en urban respektive rural mentalitet, självkänsla 
och identitet växte fram? Detta är vi än så länge mycket 
okunniga om.

Slutligen har Linköpings medeltida historia nyli
gen beskrivits i termer av diskontinuitet, dvs staden
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genomgår genomgripande förvandlingar undermedel
tiden och senare. Stadens funktion som centrum i land
skapet har haft olika innebörder under olika perioder. 
Detta kan förklaras med att utvecklingen styrts av 
olika aktörer, olika sociala grupper som velat mani
festera sig i stadsrummet och därmed satt sin prägel 
på och förändrat stadens topografi och materiella 
kultur i vid bemärkelse (Tagesson 2002). Frågan är 
om detta endast är giltigt för staden och medeltiden. 
Skulle detta synsätt kunna tillämpas på andra perio
der och landskapet utanför staden?

STADENS TID OCH RUM 
- EN BERÄTTELSE I FYRA AKTER
Stadens historia från medeltidens gryning och fram till 
stadsbranden 1700 kan beskrivas som en berättelse i 
fyra akter. Det rör sig om fyra perioder som skiljer sig 
från varandra på ett mycket konkret sätt, med tydliga 
skillnader mellan de tongivande aktörerna och i hur 
stadens topografi har utformats (se Tagesson 2002).

Biskopens civitas ca 1000-1287
Under den äldsta perioden existerar staden knappast 
alls i egentlig mening, dvs den saknar allt det som vi 
normalt förknippar med en stad; stor befolkning, tätt 
med hus och människor, gator och torg, offentliga 
byggnader och livlig kommers. Samtiden hade dock ett 
namn på platsen och på denna typ av orter. Platsen 
omtalas som Liunga kaupinga redan i början av 1100- 
talet och denna typ av orter har i samtiden benämnts 
civitas, ett namn för en plats med stor betydelse i land
skapet, om än inte nödvändigtvis med en stads övriga 
attribut. Det var endast de viktigaste orterna, gärna 
biskopsstäder, som fick detta epitet. När Liunga kau
pinga omtalades som civitas under tidig medeltid var 
säkert de flesta införstådda med att detta var en betydel
sefull ort med biskop och domkyrka, men inte nödvän
digtvis med en massa permanent bosatta människor.

Linköpingsområdet har, som påtalats ovan, haft 
en viktig roll i landskapet redan under yngre järnål
der. Som en direkt föregångare till staden kan vi ut

peka det gamla Stångebro, platsen vid nuvarande 
Nykvarn, ett vadställe och sedermera bro över Stång
ån. På denna plats möttes flera landsvägar och här 
har hittats bosättningar från alla förhistoriska perio
der, med en tyngdpunkt i yngre järnålder genom fynd 
av två runstenar som sannolikt varit placerade vid 
landsvägen eller vid bron (fig 14). I närheten fanns 
gravfält med rika gravar från såväl äldre som yngre 
järnålder och en skeppssättning, daterad till 900-talet 
(enligt en nyligen genomförd kalibrering av 14C-date- 
ring, tidigare uppgifter bygger på okalibrerade värden). 
I samma område har säkert även den under medeltiden 
omtalade Stångs kungsgård legat. Med säkerhet har 
denna kommunikativt viktiga plats haft central bety
delse iRoxenbygden.

Området för det nuvarande centrala Linköping lig
ger på en markant grusås, vilken med största sanno
likhet varit obebyggd under yngre järnålder. Några 
fynd av bosättningar eller gravfält har inte gjorts inom 
detta område, som sträcker sig över Ryd, till Kärna 
socken och Malmslätt. Enstaka lösfynd, härdar och 
spår av odling från förhistorisk tid förrycker knap
past bilden av en allmänningsmark utan fast bosätt
ning. De första spåren av en permanent bosättning 
finns istället från 1000-talet, då S:t Larskyrkans älds
ta träbyggnad och kyrkogård har tillkommit. Stav
kyrkan har sannolikt legat på platsen för den nuvaran
de kyrkan, och i och utanför denna finns rester efter 
gravar, bland annat rester efter runristade gravmonu
ment, s k Eskilstunakistor, vilka kan dateras till 1000- 
talets andra hälft. Äldst på platsen är dock tre runste
nar, vilka kan dateras till 1000-talets första hälft, 
varav två sannolikt haft sin plats vid kyrkogården och 
den tredje nära platsen för den senare domkyrkan. S:t 
Larskyrkan har byggts om i kalksten redan vid 1100- 
talets början. Det nuvarande tornet tillkom efter en 
brand på 1170-talet.

Biskopssätet finns belagt redan vid sekelskiftet 1100 
i den s k Florenslistan, en uppräkning av stiften och 
domkyrkorna i Norden, sannolikt i anslutning till upp
rättandet av Lund som ärkesäte i Skandinavien 1104.
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Fig 16. Kartan över Linköping från 1696 är den äldsta bevarade tomtkartan. Den är ett tidsdokument över den lilla staden 
med sina vindlande gator och gårdar, ett arv från medeltiden. Samtidigt ger den nya tiden sig till känna genom den 
nyanlagda och raka Storgatan, nya Stångebro och de nyutlagda tomterna mellan S:t Larskyrkan och Stångån.

Den äldsta romanska domkyrkan har kunnat doku
menteras, men grunderna är idag helt dolda av nuva
rande domkyrkans golv. Spekulationer om en äldre 
föregångare till domkyrkan har utgått från ett frag
ment av ett missionstida gravmonument i runstensstil 
med en unik latinsk inskription. Nyligen hittades ytter
ligare ett liknande fragment av en ornerad kalksten, 
men det är fortfarande osäkert om detta ska tolkas som 
om vi har haft två kyrkor i Linköping redan före år 
1100 (se Arcini &c Tagesson denna volym).

Sannolikt har området på grusåsen, där två vik
tiga kyrkor fanns etablerade ca 1100, tilldragit sig 
uppmärksamhet och en viss bebyggelse. Området mel
lan kyrkorna har säkert uppfattats som en viktig plats
bildning, ett vägmöte och ett ”rum” som haft en vik

tig betydelse i folks medvetande. Här möttes viktiga 
vägar, och här har säkert en marknadsplats etablerats 
i anslutning till kyrkorna och till den landsväg som 
ledde upp mot domkyrkan. Längre fram i tiden känner 
vi till att det viktiga prästmötet för alla präster i stiftet 
hölls i Linköping vid tiden för S:t Petrus och S:t Pau
lus, dvs domkyrkans skyddshelgons, dag 29 juni, san
nolikt domkyrkans invigningsdag. Den stora markna
den i Linköping var sedan gammalt Persmässomark- 
naden, vilket klart visar på betydelsen av att stiftssy
noden samlade stora skaror människor till Linköping.

Linköping har således bestått av två stora kyrkor, 
med en betydelsefull plats mellan dem. Vid kyrkorna 
låg prästgårdar - biskopsgården är omtalad första 
gången 1178, men har säkert existerat redan dessför-
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innan. Vid S:t Larskyrkan fanns en stor gård söder om 
kyrkogården, den s k Stangabergsgården, där byfog
den, kungens lokala ombud i staden, bodde åtminstone 
under 1300-talet. Sannolikt går denna gård tillbaka på 
en kronogård från tidig medeltid. Norr om kyrkogår
den låg sannolikt S:t Lars prästgård, vars innehavare 
tidigt blev prost för mellersta Östergötland. I övrigt har 
inte någon bebyggelse kunnat identifieras klart, men 
det är sannolikt att sådan kommer att hittas vid kom
mande undersökningar. Under senare år har det fram
kommit ett äldre fyndmaterial i samband med flera 
undersökningar, framför allt keramik som kan dateras 
till tidig medeltid, men det är ännu oklart om detta kan 
kopplas till någon bebyggelse från samma tid.

Under 1200-talet sker viktiga förändringar i Lin
köping, främst i området kring domkyrkan. Den 
gamla domkyrkan börjar byggas om i modern, gotisk 
stil på 1230-talet. Byggnadsarbetena på den nuva
rande domkyrkan skulle fortgå till medeltidens slut i 
olika etapper. Samtidigt inrättades ett domkapitel vid 
domkyrkan. Detta bestod av prästerna vid domkyr
kan, som bildade en valförsamling, med uppgift att 
välja ny biskop vid den förres död, att främja liturgin 
i domkyrkan och att ombesörja prästutbildningen. 
Domkapitlets medlemmar, kanikerna och prelaterna 
(de högre prästtjänsterna), innehade samtliga ett pre- 
bende, en altarstiftelse, med tillhörande altare, altar- 
utrustning och ekonomisk grund i form av gods och

Fig 17. Flygbild från 1930-talet över Linköpings centrum. Ännu under 1900-talets första hälft var Linköping en småstad. 
Trots en begynnande villa- och industribebyggelse i ytterområdena, hade centrala Linköping fortfarande i stort sett 
samma utbredning som under medeltiden och tidig modern tid. Foto Nordiska museet.
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i vissa fall inkomst från enskilda sockenkyrkor. Ut
vecklingen av domkapitlet och domkyrkan gick hand 
i hand, så att nya prebenden möjliggjorde ekonomiskt 
en utbyggnad av kyrkan, samtidigt som nya altaren 
efterfrågade en större kyrkobyggnad.

Samtidigt med detta pågick omfattande byggnads
arbeten på biskopsgården. Det nuvarande slottets ut
byggnad är i sitt äldsta skede omdiskuterat, men mycket 
talar för att det är just under denna period som gården 
börjar byggas om till ett biskopsresidens med flera sten
byggnader, först i kalksten och senare under 1200-talet 
i tegel. Under 1200-talets senare del tillkommer även 
en skola, med en skolbyggnad söder om domkyrkan, 
som sannolikt till sina äldsta delar härrör från denna 
tid. Slutligen har hela domkyrkans kyrkogård kring
gärdats av en mur, troligen under denna tid.

Denna väldiga byggnadsverksamhet möjliggjordes 
genom en koncentration av hela stiftets resurser till 
biskopskyrkan. Den stora epoken med stenkyrkobyg- 
gande ute i stiftet var sannolikt över, en forsamlings
struktur började växa fram och en organisatoriskt allt 
starkare kyrka med beskattningsrätt (tionde) kunde 
koncentrera ekonomiska resurser till domkyrkan och 
området däromkring. Det är möjligen under denna 
tid som de äldsta spåren av fina kalkstensläggningar 
tillkommer på vägarna i Linköping, för att underlätta 
trafiken till och från stiftsmetropolen.

Rådsstaden 1287-1350
Trots denna enorma satsning på domkyrkoområdet 
finns inga spår av en stad i egentlig mening. Istället är 
det mest sannolikt att staden grundläggs medvetet på 
1280-talet. Flera tecken tyder på detta. Någon arkeo
logiskt belagd stadsbebyggelse har vi inte förrän en 
bit in på 1300-talet. Samtidigt visar det skriftliga käll
materialet att tomter och gårdar etablerats först vid 
sekelskiftet 1300. Samtidigt finns det övertygande upp
gifter som pekar på en etablering av en juridiskt och 
administrativt fungerande stad just vid samma tid, 
med uppgifter om sigill, rådmän, byfogde, fjärdings
man och gillen. Något senare under 1330-1340-talen

finns uppgifter om stadslag och borgmästare, liksom 
andra urbana institutioner som helgeandshus.

Det ligger förstås nära till hands att peka på dom
kyrkans betydelse för framväxten av en ort som Linkö
ping. Men det är även viktigt att peka på andra feno
men. Äldst bland de urbana institutionerna i Linköping 
är franciskankonventet, sannolikt inrättat genom bis
kop Bengts testamente år 1287, där en ansenlig sum
ma doneras till uppförande av kyrka och en komplett 
altarutrustning. Bengt var yngre bror till Magnus La
dulås och vi har anledning tro att det är just brödra
paret Bengt och Magnus som aktivt verkat för stadens 
tillkomst. Under folkungaättens tid (särskilt Magnus 
Ladulås och Birger Magnusson) bedrevs en aktiv stads- 
politik för att främja städerna i Sverige, som ett sätt 
att kontrollera handel och stärka centralmakten. Det 
är viktigt att understryka att Linköping grundades 
och växte fram just under en tillfällig period av politisk 
och ekonomisk nedgång för kyrkan. Vi skulle alltså 
kunna se Linköpings tillkomst som ett kungligt projekt, 
ett sätt att gynna kungamakten.

Franciskankonventet är dåligt känt, vad gäller hur 
kyrkan och konventsbyggnaderna var inrättade. Plat
sen har dock kunnat beläggas under senare år till sta
den södra del (Tagesson 2000). Etableringen av ett 
tiggarbrödrakonvent var uppenbarligen mycket vik
tig under denna tid, tydligen såg man tiggarbrödernas 
närvaro i den blivande staden som avgörande. Kanske 
betraktade man dessa som urbana specialister, vana 
som de var att bo i städer. Det är också intressant att 
se att den öppna platsen, det konceptuella stadsrum
met, mellan kyrkorna har slutits genom att franciskan
konventet etablerades i söder och det på detta sätt 
avgränsade stadsrummet kom att inramas av tre mäk
tiga kyrkor. Först efter konventets grundande har vi 
entydiga uppgifter, både arkeologiska och skriftliga, 
om etableringen av en stadsbebyggelse.

Staden Linköping var dock inte någon given succé. 
Arkeologiskt är perioden före 1300-talets mitt dåligt 
känd. Bebyggelsen har tolkats som lite lantligt präg
lad. Det viktigaste verkar ha varit att markera tomt-
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1 Ärkedjäknens gård 17 S:t Andreas gård
2 S:t Nicolaus gård 18-21 Okänt prebende
3 Cantorian, den tidigare Bredgården 22 S:ta Birgittas gård
4 S:ta Annas gård eller sakristangården? 23 S:t Bartolomeus gård.
5 Omnium Sanctorums (Alla helgons) gård 24 S:t Eriks gård
6 S:t Michaels gård? 25 Helgeandsgården
7 S:ta Katarinas gård 26 S:t Örjans kapell
8 Helga Lekamens gård? 27 Själagården (enligt Schück)?

9-10 S:t Crucis maioris? 28 Franciskankonventet
11-12 Okänt prebende 29 Domprostgården?

13 Annunciationis gård? 30 S:t Erasmus gård, tidigare Stangabergsgården.
14-15 Okänt prebende 31 S:t Hieronymus och S:ta Barbaras gård?

16 Själagården?

Fig 18. Linköping under senmedeltiden. Rekonstruerade residensgårdar samt läge för stenhus, mot bakgrund av 1696 års karta. 
Karta Göran Tagesson och Lars Östlin, RAÄ. Efter Tagesson 2002.
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gränser - ägodiken, hankgärdesgårdar och vidjeringar 
till dessa är vanliga fynd. Det viktigaste verkar ha varit 
att markera ett tomtinnehav i staden, till vilket de bor
gerliga rättigheterna var knutna. Även uppgifter om 
hantverkare i Linköping visar att antalet olika yrkes
kategorier var få under den första tiden. Ett bredare 
urval finns först under 1330-1340-talen, vilket tillsam
mans med samtida uppgifter om helgeandshus, stads
rätt och borgmästare, samt inte minst tecken på be
byggelsemässig utveckling, kan tolkas som att det lilla 
stadssamhället höll på att utvecklas under 1300-talets 
andra fjärdedel.

Residensstaden 1350-1540
Vid 1300-talets mitt inträffade ett brott i utveckling
en. Antalet nya prebenden, liksom själva byggnads
arbetet vid domkyrkan, stagnerade redan på 1330- 
1340-talen och kom senare att i stort sett ligga nere 
fram till sekelskiftet 1400. Det kan finnas flera för
klaringar till detta. Politiska svårigheter för kyrkan, 
en jordbrukskris som ledde till minskad inkomst från 
tionde och kyrkans gårdar, samt inte minst Digerdö
den kring år 1350. Under Magnus Erikssons sista tid 
vid makten utbröt ett inbördeskrig som fördjupade 
krisen. Uppenbarligen har vissa av kyrkans gårdar bränts 
och landskapet härjats, och senare har domkapitlet 
uttryckt att inbördeskriget ledde till kyrkans stora 
fattigdom.

De arkeologiska undersökningarna i Linköping har 
visat på en förnyelse av bebyggelsen som kan dateras 
till 1380-talet och framåt. De gamla existerande stads
gårdarna har förtätats och i vissa fall finns exempel på 
en tomtreglering och en uppdelning i flera mindre tom
ter. Det finns även tecken på en utvidgning av stads- 
området mot öster. Det är under denna period som 
det nuvarande kvadratiska torget läggs ut, från att ti
digare ha varit en oreglerad marknadsgata. Bygg- 
nadsskicket verkar ha ändrats, flera undersökta hus 
har varit försedda med kallmurade spisfundament, 
vilka visar på husens funktion som bostadshus eller 
verkstäder. Husen är i allmänhet knuttimrade, med

kraftiga stensyllar. På gårdarna har grävts ett stort 
antal timrade brunnar. Fyndmaterialet från gårdarna 
speglar en rikare variation och större andel import
föremål. Vi kan tolka denna utveckling som att går
darna speglar funktionella hushåll i större utsträck
ning. Stadsbefolkningen har ökat och blivit rikare, den 
materiella kulturen mer varierad.

Denna borgerliga utveckling har tolkats vara en 
följd av att domkyrkan etablerat ett antal residens
gårdar i en krans kring domkyrkan. Grunden till detta 
lades redan 1364, då medel anslogs till de residerande 
kanikerna, dvs de i Linköping bosatta prästerna. Kyr
kan har framför allt under 1370-1380-talen inlett en 
utveckling mot residensgårdar, kanikerna har i många 
fall flyttat från sina prästgårdar (huvudgårdar) runt 
om i stiftet och bosatt sig på stora gårdar kring dom
kyrkan. Denna utveckling går att följa väl i det skrift
liga källmaterialet, vid flera tillfällen finns inventarie
förteckningar över varje prebende. Uppgifter om kani- 
kernas gårdar visar att grunden för denna utveckling 
lades redan under 1350-1360-talen, medan den kon
kreta uppbyggnaden framför allt initierades under 
biskop Nils Hermanssons tid på 1370-1390-talen.

Residensgårdarna har i många fall kunnat rekonst
rueras och i flera fall vet vi även vilka gårdar som 
hörde till vilka prebenden. Därigenom har vi en komp
lett historik, med personhistoria och ekonomiska 
förhållanden för varje prebendegård. I de flesta fall 
finns även uppgifter om stenhus på dessa gårdar. En 
inventering av stenkällare och stenhus, bevarade eller 
arkeologiskt kända, visar att närmare 50 stenhus kan 
ha legat i området mellan domkyrkan och torget. 
Stenhusen är i ett fåtal fall bevarade, med källare och 
två våningar. Byggnadsmaterialet, fältsten och tegel, 
samt byggnadernas höjd och planlösning med två rum 
per våning, visar på en för den vanliga svenska medel
tidsstaden mycket avvikande arkitektur och form
språk. En tolkning har framförts, att dessa residens- 
gårdarmed sina stora trädgårdar och höga tornliknande 
stenhus har etablerats i syfte att upprätta en biskops
stad med en egen stadsdel för de residerande kanikerna,
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Fig 19. Allhelgonakanonikatets residensgård (Omnium Sanctorum) och dess huvudbyggnad (den s k Rhyze/iusgården). 
Stenhuset i två våningar uppfördes sannol/kf redan vid 1300-talets slut men utökades och byggdes fill med en våning 
ca 1500. Byggnaden hade trappstegsgavlar med blinderingar. Huvudingången är vänd inåt en kullerstensatt gård, 
omgiven av flera sten- och träbyggnader. Foto Göran Billeson.

med tydliga mönster från övriga Europa. Denna utveck
ling startade mycket medvetet just under de ekono
miskt och politiskt svåra åren under inbördeskriget 
mot Magnus Eriksson och en tid av allmänt ifrågasät
tande av kyrkan och dess privilegierade ställning.

Etableringen av residensstaden använder rummet 
och arkitekturen för att framhäva kyrkans legitimitet. 
På samma sätt kan vi tolka domkyrkans nya stora öst
kor, där biskop Nils Hermansson får sin grav. I bis-

kopsresidenset sker en liknande utveckling under sam
ma tid, med förnyade byggnadsetapper under 1300- 
talets andra hälft. Samtidigt med detta sker en tydlig 
urban utveckling i staden, med nya gatubeläggningar 
och förnyelse på stadsgårdarna. Samtidigt tillkommer 
även en rad nya institutioner - badstugor, en skyttevall, 
ett S:t Örjanskapell och en själagård. Under slutet av 
1400-talet finns flera exempel på ytterligare en inten
sifiering av kyrkans utbyggnad; domkyrkans korut-
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Fig 20. Linköpings slott gömmer på delar av den medeltida biskopsgården. Dagens utseende är mycket ett resultat av 
Vasatidens ombyggnation. Byggnaden går till sina äldsta delar tillbaka till 1200-talet, men tillbyggdes i olika omgångar 
under medeltiden. Foto Göran Tagesson, RAÄ.
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byggnad färdigställs, flera stenhus på residensgårdarna 
byggs ut, biskopsresidenset byggs ut med ytterligare 
nya byggnadsdelar och en ringmur, och slutligen till
kommer ett domkapitelshus nordväst om domkyrkan. 
Parallellt med denna för kyrkan viktiga och status- 
fyllda byggnad har rådhuset byggts på torget.

Det skulle kunna ligga nära till hands att se denna 
utbyggnad, dels av residensstaden, men även av de bor
gerliga institutionerna, som en polarisering och i topo
grafin inbyggd intressekonflikt mellan staden och kyr
kan. I det skriftliga källmaterialet finns flera tecken på 
detta, kanske intensifierade just mot slutet av medel
tiden. Samtidigt finns det många tecken som tyder på 
ett symbiotiskt förhållande mellan staden och kyrkan. 
Borgarna drar fördel av residensgårdarna och de rika 
hushållens närvaro, samtidigt som flera borgare in
stiftar nya altarstiftelser och låter sönerna bli präster 
i domkyrkan.

Vasatidens stad och 
landshövdingens stad 1540-1700
Som vi sett ovan har stadens blomstring under sen
medeltiden varit helt beroende av domkyrkan och 
domkapitlets gårdar i staden. Efter reformationen, 
framför allt under 1540-talet, dras residensgårdarna 
in till kronan och fördelas till stormän och borgare, 
medan kyrkan får en ny och starkt nedskuren orga
nisation. Staden drabbas hårt av detta bakslag, vilket 
förstärks av stadsbranden 1546 och brand och plund
ring 1567 i samband med Nordiska sjuårskriget. Ar
keologiskt är denna period otydlig, man har tolkat 
det i termer av stagnation och till och med ödeläg- 
gelse. Stora resurser har dock lagts på en officiell bygg
nad, nämligen den gamla biskopsborgen som byggdes 
om till ett kungligt slott.

I början av 1600-talet sker tydliga förändringar i 
stadsbebyggelsen, hittills dock endast undersökt i 
samband med en enda arkeologisk grävning. Stadsgår
darna får en förändrad bebyggelsestruktur, då huvud
byggnaden flyttar ut mot huvudgatorna och hushål
len får en ny och rikare materiell kultur i form av

hushållskärl, fönsterglas och kakel. Denna utveckling 
mot en renässansinspirerad kultur har kunnat beläg
gas i många svenska städer (Rosén 2004). I Linköping 
kan vi dock sätta detta i relation till att staden får en 
funktion som lärdomsstad genom gymnasiets inrät
tande 1627 och en offentlig satsning i samband med 
att staden blir säte för landshövdingen på 1630-talet. 
Nya gatubeläggningar, den nya raka Storgatan och 
nya Stångebro kan direkt sättas samman med stadens 
nya makthavare på slottet. Parallellt med detta ex
panderar bebyggelsen, dels utmed de stora huvudga
torna, dels i området mellan S:t Larskyrkan och den 
nya Stångebro. Sannolikt är det under 1600-talet som 
en tomtstruktur etableras, med jämnstora och smala 
tomter, vilket framgår av 1696 års karta.

Staden brinner sedan ner till grunden år 1700. 
Detta årtal brukar sättas som en viktig gräns i histo
rien. Detta stämmer delvis, eftersom flera tydligt me
deltida drag i stadsplanen fortlever fram till branden. 
Samtidigt utgör förändringarna efter reformationen, 
då medeltidens kyrka monteras ner, och under 1630- 
1640-talens expansion, tydliga förändringar som bry
ter med den medeltida strukturen.

BISKOP OCH STAD - OCH SEDAN?
Denna berättelse i fyra akter är en kort sammanfatt
ning av ett långt händelseförlopp i Linköpings historia. 
Den finns betydligt mer ingående beskriven på annat 
håll (Tagesson2002). Det viktiga i berättelsen har dock 
varit att betona forandringsperspektivet. Stadens histo
ria är inte en jämn lunk från stadens födelse och fram
åt, roller och aktörer i staden är inte desamma genom 
generationerna. Istället sker dramatiska förändringar 
mellan perioderna, förändringar i rollspelet och mellan 
de aktörer som innehar de ledande rollerna. Viktigt för 
arkeologins del är att detta rollspel manifesteras och 
uttrycks i det bebyggda rummet, i arkitekturen på de 
privata gårdarna, lika väl som i det offentliga stads
rummet. Tolkningen har varit den att den av arkeolo
gen analyserbara verkligheten, i form av hus, gator och 
sophögar, inte bara är en passiv avspegling av sociala
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förhållanden, utan än mer en aktiv del av själva roll
spelet och relationen mellan huvudrollsinnehavarna.

Samtidigt ska det återigen sägas att perspektivet 
är begränsat och enkelriktat. Berättelsen bygger på 
staden som en scen, medan allt annat är kulisser. Syf
tet måste i det fortsatta arbetet vara att delvis nyan
sera den bild som här har tecknats. Hur kan vi förstå 
enskildheterna i detta skeende, var finns birollerna

och statisterna? Var finns motbilderna, var finns mot
ståndet och motsättningarna?

Slutligen måste stadsarkeologin och stadshistorien 
vidgas - såväl kronologiskt som geografiskt. Hur fun
gerade staden i det stora landskapsrummet? Hur kan 
vi tolka staden i det långa tidsperspektivet? Detta 
måste vara vår nya utmaning och dessa frågor kommer 
till en del att behandlas i denna bok.

Fig 21. Interiör från gården vid Torggatan vid sekelskiftet 1900, den medeltida helgeandsgården. Före bebyggelsens rivning 
1907 fanns fortfarande några sannolikt medeltida byggnader kvar som kan ha ingått i den medeltida Helgeandsgården. 1907 
byggdes det nuvarande Centralpalatset på tomten.
Foto Didrik von Essen, Östergötlands länsmuseum.
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Fig 1. Fornlämningar som smyger sig på den moderna bebyggelsen. Så här ter sig många av våra förfäders spår idag. 
Foto Göran Billeson.
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MAGNUS ROLOF

BORTOM PRICKEN PÅ KARTAN
- PLATSBIOGRAFISKA ANSATSER ÖSTER OM LINKÖPING

FÖRHISTORIEN 
MITT IBLAND OSS
I Linköping kryper forn- 
lämningarna bokstavligt 
talat inpå husknuten på 
sina ställen, om det så är en vikinga- 
gård vägg i vägg med lagerlokalerna i Tornby, eller 
en samling överväxta gravar på en kulle mellan hy
reshusen vid Tinnerbäcken. Trots den moderna tidens 
stora byggprojekt dröjer sig lämningarna kvar där de 
kan, som ett vittnesmål om att vi inte alls är de första 
att bo och arbeta på platsen för dagens Linköping. 
Förhistorien är lång och de människor som levt här 
har bebott samma rum som vi. Samma rum, men inte 
nödvändigtvis samma platser, eftersom det som för 
dem var en gravkulle av enorm betydelse, kanske för 
oss bara är en skogsklädd höjd eller ett topografiskt 
hinder som måste sprängas bort. Landskapet betyder 
olika saker i olika tider, men något i varje tid.

Vårt eget landskap, i synnerhet runt Linköping, 
präglas i stor grad av just fornlämningar. Vi har in
lemmat dem i vårt medvetande, vi har lagstiftat om att 
de är viktiga att bevara och vi försöker skydda dem, 
eller åtminstone ta vara på den kunskap de kan ge, om 
de nu måste tas bort. Vi har erkänt att den historia de 
representerar är viktig i vår tid och i vårt samhälle. Se
dan 1800-talet har systematiska inventeringar bidragit 
till att kartlägga tusentals fornlämningar; numrerade,

beskrivna och samlade i 
fornminnesregistret. Den

na kunskapsbank utgör det 
kanske viktigaste redskapet 

för arkeologin när det planeras 
bostadsområden, industritomter el

ler vägar. Ändå är det sedan länge känt att det vi kan 
se i terrängen inte motsvarar det som finns kvar under 
marken.

Först när vi banar av de senaste seklernas jordtäcke, 
blir vi varse hur många spår som egentligen finns kvar, 
utöver de enstaka stenarna som råkar sticka upp ur 
torven. Runt en stad som Linköping är detta än mer 
påtagligt, där tusentals år av odling och hundratals 
år av stadsbyggnation har hjälpts åt att gömma eller 
förstöra lämningarna. Fornminnesbilden som vi har 
haltar; i vissa områden tycks det finnas ett oräkneligt 
antal lämningar, i andra bara några enstaka. Frågan 
om detta är ett reellt förhållande i förhistorien, eller 
om det är ett resultat av yngre perioders landskaps- 
bruk, är ett klassiskt arkeologiskt dilemma.

Fältarkeologin är mycket bra på att studera enskil
da platser. Största möjliga detaljrikedom eftersträvas 
när man mäter in, dokumenterar, katalogiserar och 
registrerar topografi, anläggningar och fynd. Eftersom 
varje enskild plats är ett konglomerat av spåren av alla 
händelser och handlingar genom alla tider, strävar un
dersökningarna efter att datera och kronologiskt struk
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turera upp vad människan haft för sig just där från tid 
till annan. Varje plats är per definition unik, specifik 
och lokalt betingad. Detta öppnar för möjligheten att 
undersöka platsens egen historia, eller platsens biografi 
om man så vill. Nyckelordet för denna sorts kunskap är 
dock att undersöka, med andra ord att gräva. Kopp
lingen mellan det vi känner till genom undersökningar 
och den kunskap vi samlat i fornminnesregistret - mel
lan det grävda och det iakttagna - är inte helt oproble
matisk. Flera försök har gjorts inom arkeologin att jäm
ka dessa två kunskapshorisonter, där en bärande tanke 
varit att det vi har undersökt kan ligga till grund för 
slutsatser om det vi inte har undersökt. I förlängningen

har man tänkt sig att summan av de platser vi under
sökt och de lämningar vi registrerat tillsammans utgör 
en fullgod grund för att dra slutsatser om förhistoriska 
samhällen, deras medlemmar och dessas historier.

Men platser är bara i andra hand produkter av 
samhällen i stort. I första hand har de skapats av de 
människor som faktiskt verkade där. Utöver de stora 
samhällsprocesserna finns också en mycket mer lokal, 
specifik och detaljerad historia som arkeologin kanske 
är bäst rustad att begripa sig på. Vill man göra detta, 
behöver man föra en diskussion kring fornminnesre- 
gistrets funktion som kunskapsbas och hur vi använ
der oss av det i våra tolkningar.

Gärstad
verken

Ryckelösa

TallbodaMörtlösa

Kallerstad

Vimarka

forvinge

Linköping
Metsjö

Linköpings
„flygplats

Tannerfors Råberga

Vårdsberg

Johanneslund
Hac^efors

Rogestad

Månestad \

Ekholmen

Vidingsjö

F/g 2. Karta över utvalt geografiskt område öster om Linköping. Platser som nämns i texten är markerade. Grafik Lars Östlin, RAÄ.
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Även om flera områden runt Linköping skulle 
kunna studeras på samma sätt, fokuseras här på land
skapspartiet öster om staden, omfattande delar av 
Vårdsbergs, Rystads och Landeryds socknar (jäm
för Kaliff & Tagesson denna volym). Någon utförlig 
landskapsbiografi ryms med andra ord inte i denna 
text. Några utvalda områden och platser, framför allt 
i området för Linköpings flygplats, får utgöra bely
sande exempel på problemen kring exploateringsar- 
keologi och inventeringsmetodik, samt möjligheterna 
med vad man kunde kalla rummets arkeologi.

DEN STORA OCH LILLA ARKEOLOGIN
Som redan påpekats finns runt Linköping ett antal 
mer fornminnestäta områden (se Kaliff & Tagesson 
denna volym). Socknarna öster om Linköping hör till 
ett av dessa. Inom landskapspartiet finns markanta 
förtätningar av fornlämningar, som exempelvis vid 
Tallboda, Ryckelösa och Rogestad. Däremellan är det 
betydligt glesare, i Linköpings stads omedelbara när
het, Linköpings flygplats och området runt Metsjö. 
Det är lockande att fästa sig vid denna uppenbara 
fördelning av lämningar och peka ut mer eller mindre 
tätbefolkade, förhistoriska områden.

Omfattningen på detta utvalda landskapsparti är 
betydlig mindre än de zoner som vanligen anges som 
Östergötlands kärnområden eller ”kärnbygder”; den 
västra slättbygden, Roxenbygden och Vikbolandet 
(Hyenstrand 1982 och 1984; jämför Lindeblad 1996, 
s 54; Kaliff 1999, s 46ff; Nielsen 2000, s 49). Denna 
mer lokala nivå är mer jordnära än de regionala zoner
na, och det är möjligt att föra en mer detaljerad dis
kussion kring saker som topografi, kommunikations
leder, vattendrag, boplatslägen och markslag. Ändå är 
det samma analysmetod som ligger bakom både den 
regionala och den lokala indelningen; generell forn- 
lämningsfrekvens utifrån registrerade fornlämningar. 
Det är fortfarande möjligt att endera skalnivå är rik
tig - kanske var det just denna typ av område som 
upplevdes som en ”trakt” eller ett enhetligt område i 
förhistorien. Platser bildar i sig inga ”naturliga” rum

(jfr Hyenstrand 1982, s 53). De rumsliga enheter vi 
kommer att se är helt avhängiga av vad vi letar efter, 
vilken skalnivå vi väljer. Diskussionen kring den ”rätt- 
ta” skalnivån har förts, och lär fortsätta föras, inom 
arkeologin (se Lundqvist 2000, s 13ff, 21 f).

Likafullt är det förtätningar i fornlämningsbestån- 
det som ligger till grund för vår tolkning av dessa om
råden, oavsett vilken skala vi använder oss av. Detta 
medför givetvis att det är viktigt att fråga sig hur 
fullständigt vårt källmaterial är, det vill säga; hur pass 
stabilt är fornminnesregistret som vetenskaplig kun
skapsbas?

Det är också möjligt att, åtminstone tillfälligt, an
gripa problemen från andra hållet och bege sig ned 
till en nivå där vi kan dra kunskap ur de riktigt små 
enheterna - de enskilda boplatserna och gravfälten 
- för att kunna pussla ihop en bild av faktiska för
hållanden. Detta är fältarkeologins arena, platsens 
arkeologi, och här finns en uppsjö av data och empi
riska fakta att hämta. Med dessa till hands kan man 
kanske bättre ge sig i kast med de mer övergripande 
frågorna och idéerna.

Det råder en sorts spänning mellan dessa två pers
pektiv, mellan mikro- och makronivån. De två kom
pletterar, snarare än spelar ut, varandra eller är var
andras motpoler. Analyser på makronivå syftar till 
att sammanfatta kunskap, att generalisera för att få 
överblick och genom denna kunna formulera över
gripande problem och svepande hypoteser kring sam
hällen, skeenden och utvecklingsprocesser. Detta sker 
emellertid ibland utan att ta vidare hänsyn till de
taljrikedomen i källmaterialet - själva sammanfatt- 
ningsmomentet (av det empiriska materialet) ersätts 
av hänvisningar till redan accepterad kunskap. Här 
kan analyser på mikronivå kliva in för att försöka 
belägga, styrka, ifrågasätta och motbevisa teser och 
hypoteser. Genom att hänge sig åt just detaljer, ana
lyser av det specifika och det lokala, kan man pröva 
om våra hävdvunna idéer verkligen håller. Relatio
nen mellan makro- och mikronivån är välkänd inom 
forskningen (jämför Watson 1978). Arkeologin har
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rört sig och rör sig ständigt mellan dessa två, från 
svepande fornminnessammanställningar till ursinnigt 
detaljerade platsbeskrivningar.

PLATSERNAS ARKEOLOGI
I många bemärkelser är arkeologin en geografisk ve
tenskap (jämför Holt-Jensen 1999 s 2ff); den handlar 
mycket om förhistoriska människors plats i världen, 
hur de rört sig, var de bott, vart de flyttat och deras 
rumsliga relationer med varandra. Mycket av det som 
arkeologin vill förmedla görs med hjälp av kartor. 
Därmed är det inte underligt att arkeologin tar stora 
intryck av de förändringar som sker inom just geo
grafin. Alla vetenskaper förändras i takt med att de
ras utövare försöker hitta nya (eller nygamla) vägar 
att arbeta på. Under 1970- och 1980-talen fick ett 
nytt perspektiv fotfäste inom geografin. Dessförinnan 
hade man varit fullt sysselsatt med vad som kommit 
att kallas ”spatial science”, där det fysiska landskapet 
betraktades som något ganska okomplicerat, något 
som helt existerade för sig själv och som man i princip 
kunde beskriva i tabellformat (Thomas 2001, s 169; 
jämför Holt-Jensen 1999, s 7ff). Nu marscherade hu
mangeografin in på vetenskapsarenan, ett teoretiskt 
perspektiv som kom att läcka in i arkeologin drygt ett 
årtionde därefter (Thomas 2001, s 166).

Inom den nya inriktningen, så kallad humangeo
grafi, menade man nu att det är omöjligt att ta män
niskan ur ekvationen när man diskuterar vår fysiska 
omvärld, åtminstone om man vill diskutera mänsk
liga samhällen, nutida eller forntida. Inget samhälle 
kan existera utan att existera någonstans - det vill säga 
utan sina platser. På samma vis kan inga platser med 
samhällsfunktioner existera utan människorna som 
skapar dem genom att definiera dem, namnge dem, 
ge dem en betydelse och använda dem (Thomas 2001, 
s 172f). Intimt sammanknutet med detta är anled
ningen till att människor har behov av både samhälle 
och platser; det är genom dessa vi får vår identitet, 
både som individer och som grupper (Nyqvist 2001, 
s 79). Faktum är att det är det enda sättet vi kan för

hålla oss till vår omvärld (Thomas 2001, s 172). Det 
är väldigt svårt att existera utan att vara någonstans, 
utan samhällelighet eller identitet.

Detta blir särdeles intressant när vi vänder oss till 
arkeologin. Rummet är nyckeln till vår förståelse av 
förhistorien - det är först på platserna som vi över hu
vud taget kommer i kontakt med den. Tiden må rulla 
på genom årtusenden, men rummet är - om inte kon
stant - väldigt seglivat. På varje plats ser vi samtidigt 
summan av all tid som förflutit där och avsatt spår. 
Platser har tagits i bruk för olika ändamål, föränd
rats, övergivits och kanske tagits i bruk igen. Var tid 
har sin uppsättning platser och innebörder invävda i 
landskapet, ofta med hänvisning till det som gått före. 
Även i förhistorien hade folk en historia. Efterlevande 
i sin tur fick identitet genom platser, samtidigt som 
de själva kunde omskapa dem med nya innebörder 
och nya sätt att använda dem (jämför Nyqvist 2001, 
s 89f; Thomas 2001, s 175). Varje plats får därmed 
en egen historia och vi kan - genom att spjälka upp 
en plats kronologiskt och brukningsmässigt - komma 
platsens biografi på spåren.

Arkeologi på mikronivå kan beskrivas som just det
ta; en platsernas arkeologi. Den blir inte meningsfull 
förrän vi inkorporerar fler platser och dessutom försö
ker ställa upp dem mot våra övergripande idéer. När 
vi jämför lokaler med varandra, är det just platsernas 
biografier vi behöver jämföra. Här kan vi bli varse 
förändringar och kontinuiteter på ett högst konkret 
plan, förutsatt att vi har kronologiskt grepp om de 
olika platserna. Vi behöver också ha grepp om deras 
rent rumsliga relation - om man väljer ett alltför brett 
perspektiv finns alltid risken att man ser samband 
mellan fenomen som faktiskt inte varit direkt relate
rade, även om de existerat i samma tid. Om vi vill 
komma förhistoriens ”levda rum” på spåren, för att 
sätta dem i relation till de generella modeller vi redan 
har, behöver vi skärpa blickfånget i det faktiska land
skapsrummet. Vi kan inte på förhand tro oss veta vil
ka platser som ingått i en ”bygd” i en given tid endast 
för att de liknar varandra. Om vi okritiskt fogar in de
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Fig 3. Stop gravfält! Små blå skyltar visar vägen till upplevelsevärda fornlämningar. 
Gravplatser är den vanligaste lämningstypen i Linköpingsområdet.
Gravhög vid Orlunda, Skeda skola. Foto Göran Billeson.

platser vi undersöker i ett på förhand färdigt schema, 
blir det svårt att använda det vi lärt oss på mikronivån 
för att granska våra övergripande hypoteser.

Även om källmaterialen mellan mikro- och makro
nivå skiljer sig, kan man aldrig undkomma det fak
tum att nivåerna hänger samman och delvis är beroen
de av varandra. De ”små” studierna sysselsätter sig 
med detaljer som fynd, anläggningar, dateringar och 
prover - hela den arsenal av data som varje under
sökning frambringar - men helhetstolkningen blir som 
regel beroende av den förkunskap som de generella 
hypoteserna kan ge. Den ”stora” bilden, i sin tur, borde 
bygga på den samlade kunskapen ur alla mindre och 
dessutom vara flexibel nog att förändras när nya un
dersökningar tar fram nya resultat.

GRAVAR OCH BEBYGGELSE
Exploateringsarkeologins styrka är att en hel del under
sökningar är omfattande och producerar mycket kun
skap. Dess svaghet är att arkeologer själva inte helt 
kan styra över vilka platser eller objekt de undersö
ker, eftersom en hel svit andra intressen och faktorer 
inverkar på vilken sträckning järnvägen skall få eller 
var bostadsområdet skall byggas. För Östergötlands 
del råder en massiv övervikt av arkeologiska insatser 
inom det så kallade slättbandet (detta behandlas när
mare av Kaliff 1999, s 17, samt i denna volym). Majo
riteten av Östergötlands fornlämningar ligger också 
inom detta område, vilket därmed ges en företrä
dande roll i arkeologiska tolkningar. Projektet Skog 
och Historia har dock klart belyst hur bristfälligt in
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venterade skogsbygderna är (Hermodsson 2003). De 
omfattande undersökningarna i Väderstads och Hog- 
stads socknar i västra Östergötland har också visat 
på hur mycket kunskap som faktiskt kan finnas att 
hämta i randbygderna (Petersson 2002).

Linköping är beläget i brytningszonen mellan den 
rena slättbygden, den som vidtar i väst, i trakten kring 
Vreta Kloster, och mer kuperad terräng österut (se 
Fromm 1974, s 20f). En snabb blick på inventerings
materialet ger vid handen att det är gravlämningarna 
som utgör den mest sammanhängande och tydliga 
fornlämningskategorin. I området öster om Linkö
ping utgör de närmare 70% av samtliga registrerade 
fornlämningar. Anledningen till detta är förstås att 
det är de som syns i terrängen och därmed lättast 
har fångats upp vid inventeringsarbetena, men också 
den äldre arkeologiska forskningens förkärlek till just 
denna lämningskategori.

Just på grund av gravarnas och gravfältens domi
nans i källmaterialet är det denna lämningskategori 
som traditionellt legat till grund för omfattande stu
dier kring förhistoriska samhällen och bebyggelseut
veckling. Här bör förstås nämnas de numera klassiska 
verken av Ambrosiani (1964) och Hyenstrand (1974). 
Dessa verk avhandlar Mälardalsområdet, men liknan
de insatser har gjorts även för Östergötlands räkning 
(se exempelvis Nilsson 1987). Just inventeringsana
lysen är kärnan i dessa regionala bebyggelsestudier 
och för att garantera representativitet har man valt 
gravlokaler - dels för att de är många och därmed mer 
heltäckande, och dels för att de anses direktkopplade 
till den bebyggelse i vilken de låg (Hyenstrand 1982, 
s 45; Selinge 1986, s 79; Bennett 1987, s 143, 146; 
Nilsson 1987, s 80).

Agneta Bennett (1987, s 143ff) sammanfattar den
na analysmetod och dess resultat i nio punkter. Utan 
att i detalj återge dem här kan ändå konstateras att 
metodens utgångspunkt är att man genom att dra lär
dom ur undersökta gravlokaler kan dra slutsatser om 
icke undersökta gravlokaler, och att detta i kombina
tion med kända registrerade fornlämningar (fornmin-

nesregistret) ger en så pass heltäckande bild att man 
kan dra slutsatser om förhistorisk bebyggelsestruktur 
och bebyggelseutveckling i stort. Som Bennett påpe
kar har man varit mest noggrann med att diskutera 
hur mycket man procentuellt grävt ut i förhållande 
till vad man inventerat fram, men att man ”... egent
ligen aldrig på allvar diskuterat de felkällor som vid
häftar fornlämningsmaterial som helhet, varken det 
undersökta eller det icke undersökta” (Bennett 1987, 
s 145). Det kanske kan vara på sin plats att göra det 
genom att ställa några frågor till metoden.

KÄLLKRITISKA FRÅGOR
Den första grundtesen skulle kunna uttryckas: Vi har 
grävt så mycket och lärt oss så mycket om det vi grävt 
att vi kan dra slutsatser om det som vi inte har un
dersökt.

Har vi grävt allt på lokalerna?
De-ur vetenskaplig synvinkel-bästa undersökningar
na är förstås totalundersökningar av i princip intakta 
gravlokaler, där den informationspotential de en gång 
innehöll är så fullständig som möjligt. Sådana under
sökningar är sällsynta; faktorer som tidigare mark
exploatering, bortodling, den antikvariska bedöm
ningen som görs samt undersökningens typ och om
fattning har stor inverkan på hur komplett bild vi får 
av lokalen (jämför Bennett 1987, s 145). I de flesta 
fallen berörs endast delar av gravlokaler, eller rester 
av ursprungligen mycket större gravlokaler (jämför 
Larsson denna volym: Av 30 undersökta gravfält runt 
Linköping är bara fyra totalundersökta).

Är det representativa lokaler vi grävt?
Som statistiskt underlag måste det undersökta mate
rialet vara representativt, ett tvärsnitt av begravnings- 
kulturen i de perioder man vill studera. Eftersom de 
flesta större undersökningar är av exploateringska- 
raktär styrs urvalet av andra skäl än rent vetenskap
liga. Exempelvis är betydligt fler mindre gravlokaler 
än större undersökta (Bennett 1987, s 145; Nilsson
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1987, s 84). Vissa landskapspartier, inte minst da
gens skogsbygder, är klart underrepresenterade i un
dersökningarna. Fornlämningsbeståndet är inte litet, 
bara sämre inventerat (Hermodsson 2003, s 80; jfr 
Nilsson 1987, s 80). Det statistiska underlaget blir, kan 
man argumentera, väldigt dåligt.

Har vi grepp om lokalernas kronologi?
Oavsett storlek och karaktär blir det tämligen menings
löst att i ett bebyggelseperspektiv studera en gravlokal 
utan kontinuitetsanalys, det vill säga vilka faser har lo
kalen genomgått från anläggande till övergivande? För 
detta är gedigna dateringar oumbärliga. Ofta är det 
svårt att endast utifrån fynd och morfologiska element 
göra en datering. De förra är för vissa perioder få och 
hårt fragmenterade och de senare har ofta överlapp
ningar i tid (se exempelvis Selinge 1986, s 85; Bennett 
1987, s 145,153; Nilsson 1987, s 84; Johansson 2003, 
s 112). I synnerhet på gravlokaler med gravar från oli
ka perioder, antingen som nya gravar eller sekundärbe
gravningar, blir det viktigt med 14C-dateringar för att 
undvika generella antaganden som snarare befäster en 
potentiell felbild än kritiskt diskuterar lokalens anläg
gande, kontinuitet och övergivande.

Kan vi dra slutsatser
utifrån det osteologiska materialet?
En nyckelfråga i gravundersökningar är förhållandet 
mellan antal gravar, antal begravda och den levan
de befolkningen. Utgångspunkten är förstås att man 
har ett så komplett osteologiskt bestämt material som 
möjligt, något som ibland saknas i undersökningarna. 
Utan osteologisk analys blir det omöjligt att komma 
runt felkällorna med exempelvis begravningar av fle
ra individer i en grav, begravning av en individ i olika 
nedläggningar och selektiv begravning. Dessutom blir 
det svårt att dra slutsatser om saker som familjegra
var eller släktgravar, eller om det ens rör sig om regel
rätta gravar eller djurnedläggningar (Bennett 1987, s 
158; Nilsson 1987, s 95; Kaliff 1999, s 74, 80). Även 
rent formationsmässiga felkällor har stor inverkan på 
det osteologiska materialet, såsom gravskick och be
varandegrad av benen.

Den andra grundtesen kan uttryckas: Vi har genom 
inventeringsarbetet fått en helhetsbild av fornlämnings
beståndet som vi med lärdomarna från det undersökta 
kan använda som grund för bebyggelseanalyser.

F/g 4. Kontrasten mellan det som syns ovan jord och det som finns under. Till vänster en av stensättningarna vid 
Östra Bökestad (Linköpings flygplats) som den såg ut vid förundersökningen. Till höger hur den egentligen såg ut när 
jordtäcket avlägsnats. Foto Fredrik Molin och Hanna Menander, RAÄ.
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Har vi hittat allt?
Är det vi hittat representativt?
Som antikvariskt instrument är inventeringsmateria
let givetvis oumbärligt; det ger oss helt nödvändiga 
fingervisningar om var vi kan förvänta oss vad. För att 
kunna fungera som grundmaterial för vetenskapliga 
analyser krävs att det inventerade beståndet är hel
täckande, vilket det inte är. Andragångsinventeringen 
(Selinge 1986, s 89) samt en rad betydligt mindre spe
cialinventeringar och en rad nyupptäckter de senare 
åren har visat på hur stora luckor fornminnesregistret 
ännu har. Man kan argumentera för att just gravlo
kalerna är den kategori som trots allt är bäst känd 
på grund av sin monumentalitet. Likväl kvarstår fel
källor med exempelvis ej synliga gravar på befintliga 
gravlokaler och att hela perioders gravar kan vara helt 
osynliga ovan mark (Bennett 1987, s 146f, 155).

Även här råder en representativ diskrepans över det 
inventerade beståndet - i fullåkersbygder är bortod- 
lingsgraden hög och i skogsbygder är inventeringsar- 
betet eftersatt (Selinge 1986, s 79; Hermodsson 2003, 
s 7f; Johansson 2003, s 112). Som ytterligare ett exem
pel kan nämnas att en del lämningstyper - bland and
ra de ensamliggande kvadratiska stensättningarna 
- ofta helt saknar benmaterial. Diskussionen förs fort
farande om dessa alls skall betraktas som gravar (se 
Kaliff 1997 för djupare diskussion; jämför Bennett 1987, 
s 160; Nilsson 1987, s 101; Lindman 2002, s 58).

Kan vi dra slutsatser om
det icke undersökta utifrån det undersökta,
endast genom besiktning?
För att kunna använda icke undersökta gravlokaler 
som byggstenar i tolkningar krävs att gravar, grav
grupper och hela gravfält kan bestämmas kronologiskt 
och innehållsmässigt utifrån synliga element, som en
skilda gravars morfologi och kombinationer, lokaler
nas topografiska läge och omfattning. En grov klas
sificering av äldre och yngre järnåldersgrupper kan 
förvisso göras (Selinge 1986, s 84), men det blir up
penbart en mycket generell modell om man beaktar

de källkritiska aspekterna av de undersökta lokalerna. 
Yttre gravskicks svårdaterbarhet, överlappning i tid 
och vissa perioders osynlighet ovan mark har redan 
berörts (se vidare Selinge 1986, s 85; Bennett 1987, s 
153, 160; Nilsson 1987, s 82, 101; Johansson 2003, 
s 112). Sammanbundet med detta är klassificering ut
ifrån gravlokalernas storlek och gravfrekvens. Anta
let gravar ökar ofta markant vid undersökning (om 
det inte rentav rör sig om helt nyupptäckta gravfält) 
och blandningen av äldre och yngre gravar på en lokal 
är ofta mer komplex än modellen kan ta hänsyn till 
(Selinge 1986, s 79, 85; Bennett 1987, s 146ff; Nils
son 1987, s 81, 85). Dessutom måste gravfrekven
sen inte nödvändigtvis vara en enkel avspegling av 
bebyggelsens karaktär - lika väl som många gravar 
kan tyda på lång anläggningstid kan de tyda på en 
kort period av intensiv begravningsaktivitet (Bennett 
1987, s 158).

FRÅN GENERELLT TILL SPECIFIKT
Det var några år sedan de här makroskopiska ana
lyserna hade sin guldålder, men arvet från dem lever 
i högsta grad kvar i det arkeologiska medvetandet. 
Den kunskap de producerade ligger till grund för vår 
gängse bild av samhälle och förändring under dessa 
perioder.

För Östergötlands räkning har man tecknat en 
bild av bebyggelseutvecklingen som kortfattat går ut 
på en boplatskontinuitet från yngre bronsålder in i 
äldre romersk järnålder, där gravfälten - inte sällan 
tämligen omfattande sådana - anlagts mycket nära 
boplatserna. Därefter har skett en förändring i sam
band med stensträngsbygdernas framväxt. Kringflyt
tande ensamgårdar och små, spridda och kortvarigt 
använda gravfält var den rådande modellen. Under 
yngre romersk järnålder och folkvandringstid skedde 
nästa förändring där bebyggelsen flyttade till nya lä
gen, ibland överlappande äldre gravlokaler och där 
de nya gravlokalerna kom att bli betydligt större och 
mer samlade (se vidare Nilsson 1987, s 92ff; Kaliff 
1999, s 71 ff, lOlff).
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Som teoretiskt bollplank fungerar denna generella 
bild utmärkt. Möjligheten finns emellertid - med alla 
potentiella felkällor i åtanke - att den beskrivna ut
vecklingen också är helt eller delvis felaktig. Bilden 
av den yngre järnålderns ensamgårdssystem i Mälar- 
områdets yngre järnålder ifrågasattes exempelvis av 
Agneta Bennett (1987, s 145f) som påpekade att be
byggelsestrukturen sannolikt varit betydligt mer va
rierad i olika delar av området. En liknande slutsats 
drar Anders Kaliff (1999, s 80) för den äldre järnål
dern i Östergötland, utifrån en jämförelse mellan bo
platskomplexen Mjärdevi och Hulje. Den generella 
modellen tar av nödvändighet inte hänsyn till den 
komplexitet som med all sannolikhet präglade även 
förhistoriens samhälle och bebyggelse. Generella mo
deller, per definition, gör inte det.

Komplexiteten står istället, som redan konstate
rats, att finna på de enskilda platserna. Genom att 
dyka ned i det faktiska landskapet som dessa modeller 
inbegriper och göra fallstudier kan vi nyansera våra 
idéer och pröva våra hypoteser genom att betona just 
variationen, det specifika och lokala.

ÖSTER OM LINKÖPING
Staden Linköping har i modern tid expanderat österut 
i princip sedan 1950-talet. Mer storskaliga arkeolo
giska undersökningar kom inte till stånd förrän i bör
jan på 1980-talet och en hel del har försvunnit för evig 
tid i skopan, exempelvis i stadsnära bostadsområden 
som Tannefors, Johannelund, Berga och Vidingsjö, 
eller i industriområden som Kallerstad, Råberga och 
Torvinge. Trots detta får man säga att området är 
tämligen välundersökt. Inför bostadsbyggnationen i 
Tallboda genomfördes stora undersökningar 1980— 
81 (Äijä m fl 1996). Ett flertal undersökningar och 
utredningar av varierande storlek och omfattning har 
också genomförts i området mellan Gärstadverken, 
Mörtlösa och Kallerstad. Det är inte helt lätt att bilda 
sig en uppfattning av området - den antikvariska verk
ligheten har bidragit till att resultaten, i de fall de ens är 
publicerade, är fördelade på ett stort antal rapporter. 
Inga mer ingående synteser har gjorts över området.

Det exempel som lyfts fram här berör dock främst 
några kullar som låg innanför staketet på Linköpings 
flygplats. Idag är kullarna jämnade med marken för

Fig 5. Karła över registrerade fornlämningar på Linköpings flygplats. Grafik Lars Östlin, RAÄ.
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flygsäkerhetens skull, men inför denna radikala terräng
förändring genomfördes arkeologiska undersökningar 
2002. Ett flertal lokaler grävdes ut inom ramen för vad 
som kallades Saabprojektet. Även tidigare har under
sökningar skett inom flygplatsområdet (Helander & 
Zetterlund 1997) och platserna lämpar sig väl för att 
åtminstone börja skissa på en platsernas biografi.

Öster om Linköping kännetecknas landskapet 
av åkermark och skogsbeklädda höjdpartier som på 
de flacka partierna består av mindre impediment och 
kullar. Höjderna inne på flygplatsen var av samma ka
raktär. Österut och söderut, mot Linghem och mot 
Stångån till, blir höjderna allt mer omfattande och sam
manhängande. Ett större höj dparti utgörs också av 
Tallboda/Östra Malmskogen. Intrycket blir att områ
det utgör en sista utlöpare av slättbygden, omgiven av 
högre och mer uppbruten terräng.

Även en översiktlig genomgång av detta områdes 
registrerade fornlämningar visar på att de är talrika 
och att de bitvis återfinns i markanta förtätningar. 
Man kan lätt förledas att tro att en rekonstruktion 
av bebyggelse och bebyggelseutveckling under järn
ålder skulle vara en smal sak enbart genom att sam
manställa och dryfta fornlämningsbeståndet. Den 
analys som föregått denna artikel omfattade en forn- 
lämningsgenomgång inom ett 7,5x7,5 kilometer stort 
område med Linköpings flygplats ungefär i mitten. 
Fokus har lagts på lämningar som kan misstänkas här
röra från framförallt äldre järnålder. Dock har studien 
också inkluderat ett stort antal lämningar som i regist
ret markerats som osäkra eller till och med saknar fast 
fornlämningsstatus, eftersom erfarenheter från arkeo
logiska undersökningar ofta visar på att även dessa 
döljer faktiska lämningar.

GRAVLANDSKARET
Även om fornlämningarna i området är många, så är 
fornlämningskategorierna förhållandevis få. Utöver 
den massiva majoriteten av gravlokaler är de vanli
gaste kategorierna stensträngssystem, skålgropsloka- 
ler, skärvstenshögar och boplatser. Inga av dessa läm-

ningstyper förefaller kunna erbjuda samma möjlighe
ter till helhetsbild som gravar. I motsats till de i prin
cip intakta stensträngssystemen i mindre uppodlade 
områden, som i Askeby och Örtomta socknar (Wid- 
gren 1983) liksom i Väderstadsområdet (Larsson m fl 
1996; Ericsson m fl 1999; Petersson 2002, s 28ff), fö
rekommer de öster om Linköping endast sporadiskt 
eller i mindre system på höjder. Skålgropslokaler kon
centreras till vattendragen, men är sannolikt en mer 
vanligt förekommande lämningstyp än vad registret 
låter ana och den traditionella bilden av dem som vat
tenanknutna bronsåldersristningar är nog en sanning 
med modifikation. De ganska sparsamt förekomman
de skärvstenshögarna är i sig en vag lämningskate- 
gori. De tolkas på en rad olika sätt (se exempelvis 
Widholm 1998; Johansson 2003, s 106) och delvis 
kan man i registret fortfarande ana en viss osäkerhet 
kring dessa lämningar (jämför Selinge 1986, s 89).

Boplatser borde förstås vara en passande läm
ningstyp att analysera om man vill studera bebyggelse 
och samhälle. Med undantag för vissa områden som 
exempelvis Kallerstad-Mörtlösa (och som behandlas 
i mer ingående detalj av Bengt Elfstrand i denna vo
lym), omfattar denna kategori oftast odaterade bo
platsindikationer av förhistorisk karaktär. I flera om
råden, som runt Tinnerbäcken och i Metsjöområdet, 
lyser boplatserna med sin frånvaro.

Det är med andra ord lätt att förstå varför gravar
na tilldragit sig sådan uppmärksamhet; de återfinns 
på i snart sett varenda kulle och impediment i om
rådet. Av de omkring 340 registrerade lämningarna 
utgörs 235 stycken av gravfält, gravgrupper, enskilda 
gravar eller någon av dessa i kombination med andra 
typer av lämningar. Ambitionen att kronologiskt dela 
upp gravlokalerna utifrån läge, storlek och iakttagna 
gravtyper återkommer i registret, i rapporter och i 
annan arkeologisk litteratur gång på gång. Bronsål
der/äldre järnålder representeras av mindre och mer 
spridda gravplatser där de i särklass vanligaste grav
formerna är rund eller kvadratisk stensättning. Dessa 
lokaler utgör den absoluta majoriteten av de gravrela-
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terade lämningarna. Den yngre järnåldern represen
teras i sin tur av större gravfält med klassiska ”yngre” 
former som exempelvis resta stenar och treuddar.

Ser man till området i fråga tycks det som om 
de traditionella idéerna står sig. En stor mängd små 
gravlokaler utan någon uppenbar fördelning är sprid
da lite varstans över hela området, liksom ensamlig
gande kvadratiska stensättningar, vilket alltså skulle 
tyda på spridda ensamgårdar. Ett mindre antal stora 
gravfält med yngre gravformer återfinns här och där. 
I ett par områden uppträder de riktigt tätt, som i Ro- 
gestad-Månestadsområdet eller i Vimarka-Ryckelösa- 
området. Om man nöjde sig med denna bild skulle 
några av Linköpings yngre järnålderscentra återfin
nas i dessa två områden, med en mindre iögonfallan
de bebyggelseförtätning vid Kallerstad och Mörtlösa. 
På samma sätt kan man ringa in jämförelsevis tom
ma områden, närmare bestämt de flackare partierna i 
Torvinges utkant samt kring Metsjö och flygplatsen.

Med undantag för tre gravfält (RAÄ 114,117, 124) 
bestod samtliga lämningar inom flygplatsområdet av 
mindre, spridda gravgrupper och ensamliggande gra
var. Bara på en lokal (RAÄ 117) fanns något som 
indikerade yngre järnålder, en treudd. De lokaler som 
undersöktes 2002 utgjordes - enligt registret - av 
RAÄ 17, 18, 19 (ensamliggande gravar), RAÄ 123, 
125 (mindre gravgrupper) samt RAÄ 267 (medeltida 
bebyggelselämning). Detta var alltså bilden av områ
det före de arkeologiska undersökningarna. Bilden är 
idag, milt uttryckt, reviderad.

UNDERSÖKNINGARNA 
PÅ LINKÖPINGS FLYGPLATS
Undersökningarna på Linköpings flygplats 2002 in
nebar en massiv kunskapstillväxt för ett område som 
man redan kände till en hel del om (se bland annat 
Nilsson 1979; Johnsson 1996; Helander & Zetter
lund 1997). Att försöka återge resultaten från alla 
dessa grävningar i någon större detalj låter sig inte 
göras här. En del tekniska detaljer kring Saabprojek- 
tet återfinns i en rapport (Menander m fl 2003), även

om denna föregick många analysresultat som kom
mit att revidera bilden avsevärt. Kommande artik
lar kommer att på olika sätt beskriva och behandla 
källmaterialet från Linköpings flygplats. En stor del 
av resonemangen nedan bygger på idéer och samman
ställningar som gjorts bland andra av Lisa Larsson 
och Hanna Menander (Larsson i manus samt muntlig 
uppgift; Menander muntlig uppgift).

Lyra platser undersöktes inom ramen för Saabpro- 
j ektet. Samtliga låg på mindre höj dryggar längs med 
dagens landningsbana, en sträcka på omkring 2,5 kilo
meter. I flygplatsens västra ände grävdes Köpetorps- 
gravfältet (RAÄ 125). Drygt en kilometer mot sydöst 
låg en mindre gravgrupp, Lindershill (RAÄ 123). Drygt 
0,5 kilometer därifrån, i flygplatsens östra ände, låg 
två lokaler inom drygt tvåhundra meter från varandra
- Bo gård (RAÄ 267) och Östra Bökestad (RAÄ 17- 
19). En femte lokal-Västra Bökestad (RAÄ 116-118)
- var undersökt sedan tidigare.

På dessa fem platser kunde fornminnesregistret 
upplysa oss om att det fanns totalt 22 gravar. Efter 
alla undersökningar hade den siffran växt till uppåt 
250 gravar. Rent kvantitativt är det fler än elva gånger 
så många gravar. Det var bara Västra Bökestad som 
ursprungligen var registrerat som gravfält, men där 
växte siffran från 15 till drygt 120 gravar. Av de tre 
ensamliggande gravarna vid Östra Bökestad blev det 
ett sammanhängande gravfält. Vid Köpetorp växte 
antalet gravar från två till drygt 80. Det mest extrema 
fallet utgjordes dock av Bo gård, där man förväntat sig 
ett medeltida gårdsläge och istället hittade ett okänt 
gravfält med närmare 45 gravar.

Att man hittar fler gravar när man gräver är förstås 
en självklarhet, men exemplen borde i alla fall visa på 
svårigheterna med att upprätta en säker statistik över 
ej kända fornlämningar. Det är omöjligt att förutsäga 
hur många ytterligare gravar varje känd, men outgrävd, 
gravlokal innehåller. Det kan vara en till, som vid Lin
dershill, eller 40 gånger så många, som vid Köpetorp. 
Dessutom vet vi inte hur många gravlokaler vi överhu
vudtaget inte känner till, som i fallet med Bo gård.
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Fig 6. Flygfoto över Västra Bökestad under utgrävning år 1990. I bakgrunden ser man landningsbanan och på andra sidan 
de små höjderna vid Bo gård och Östra Bökestad. Foto Jan Norrman, RAÄ.

Det fåtal gravar och de små gravfält som var kän
da på Linköpings flygplats visade sig med andra ord 
vara betydligt mer omfattande än man tidigare trott. 
Dessutom bjöd både gravtyper, gravfynd och date
ringar på en hel del överraskningar som gjorde att 
tolkningen av områdena som företrädesvis hörande 
till äldre järnålder behövde revideras. Flera gravar, 
med morfologiska element som vanligen skulle be
dömas höra till äldre järnålder, visade sig höra till 
yngre järnålder. På några lokaler iakttogs stora sam
manhängande sten mattor som vid Köpetorp hade an
lagts mellan äldre stensättningar, och som vid Bo gård 
tycktes utgöra en slags monumental överbyggnad för 
samtliga begravningar.

Dessutom hittades på de flesta platser spår efter helt 
andra aktiviteter än rena begravningar. Härdområden 
låg i utkanterna av gravfälten vid Östra Bökestad och 
Köpetorp. Gravarna vid Västra Bökestad överlagrade 
både ett bronsgjuteri och boplatslämningar. Under gra
varna vid Köpetorp framkom en komplett huslämning. 
Vid Bo gård låg en järnsmidesplats ovanpå äldre gra
var och bara ett stenkast därifrån, mellan Bo gård och 
Östra Bökestad, låg en järnframställningsplats. Många 
av bengömmorna vid Östra Bökestad visade sig dessut
om bestå av djurnedläggningar, närmare bestämt gris 
(Larsson i manus).

I och med undersökningarna växte en helt annan 
bild av området som helhet fram. l4C-analyserna be-
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Fig 7. Gravkullen vid Bo Gård sett från ovan efter framrensning för hand. Runt flyttblocket på krönet ligger den vendeltida 
smidesplatsen. Foto Magnus Rolöf, RAÄ.

kräftade också der man misstänkt i fält, både genom 
stratigrafiska iakttagelser och de fynd som plockats 
upp. Dessa fem platser, som före undersökningarna 
bedömts utgöra framförallt mindre gravplatser från 
äldre järnålder, visade sig ha stora tidsdjup med en 
historia som på sina ställen sträckte sig från stenålder 
till medeltid. Genom dateringarna blev det möjligt att 
beskriva faser i gravfältens historia från tillblivande 
och perioder av intensivt utnyttjande till övergivan
de och i några fall återbruk. Dessutom var de som 
sagt komplexa fornlämningsmiljöer som omfattade 
mycket mer än bara begravningar. Tillsammans ut
gör de en bra startpunkt för åtminstone en skissartad 
platsernas biografi.

BIOGRAFISK SKISS - EN FALLSTUDIE
Stenåldersmaterialet lämnas i detta sammanhang åt 
sidan (se dock Helander & Zetterlund 1997, s 65). 
En sporadisk närvaro anas i materialet redan i äldre 
bronsålder, med ett par härdar belägna på krönet vid 
Köpetorp. Bo gård utgör det äldsta gravfältet, med ett 
par begravningar från denna tid, på toppen av kullen 
invid ett stort flyttblock.

Under loppet av yngre bronsålder tas de flesta plat
ser i bruk. Ytterligare någon begravning sker på Bo 
gård. En härd vid det närliggande Östra Bökestad är 
från samma tid. Köpetorp tas i bruk på allvar, med 
ett långhus med inre takbärande stolpkonstruktion, 
vilket uppförs på krönet samt några spridda gravar
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på samma höjdrygg. Nedanför krönet anläggs några 
härdar. Samtidigt begravs två personer i åtminstone 
en av gravarna vid Lindershill, även om undersök
ningarna där var så pass begränsade att inga boplats
spår kunde hittas.

Ytterligare en bosättning har man hittat vid, om 
än i utkanten av, Västra Bökestad. På denna plats har 
människor också varit engagerade i ett intensivt ädel- 
metallshantverk, att döma av en hyddrest, de härdar, 
ugnsrester och brons- och guldgjuterifynd man gjort 
här. Under denna tid har man också börjat begrava 
människor på platsen, i några spridda gravar - sam
ma bild som vid Köpetorp. Gårdarna verkar tämligen 
spridda och deras gravplatser relativt små, men att 
en bebyggelse håller på att ta form under slutet av 
bronsåldern står ändå klart.

I och med nästa period, den förromerska järnål
dern, ser man på de flesta platser en tydlig kontinuitet. 
Under perioden sker dock en minst lika tydlig föränd
ring i bruket av flera platser. Lindershills yngsta da
teringar löper in i perioden och det är svårt att uttala 
sig om platsens betydelse i yngre tider eftersom så lite 
är grävt. Människor fortsätter leva, begrava och be
driva hantverk vid Västra Bökestad, även om gjuteri- 
verksamheten uppenbarligen upphör under perioden. 
Som bosättning fortsätter platsen vara tämligen blyg
sam, med enstaka boplatslämningar och endast en 
säker begravning.

I kontrast till detta intensifieras användandet av 
övriga platser. Vid Köpetorp förvandlas bosättningen 
gradvis till ett utpräglat gravfält. Huset har försvun
nit och istället anläggs stora stensättningar framför
allt på krönryggen, samtidigt som man fortsätter elda 
vid åsfoten, så att härdarna slutligen kommer att bil
da en krans runt det växande gravfältet. Strax utanför 
härdarna anlägger man dessutom ytterligare gravar 
som kommer att bilda en separat gravgrupp. Även på 
Bo gård växer gravfältet; ytterligare gravar kommer 
att omringa de äldsta på toppen av berget. Strax intill 
tas Östra Bökestad i bruk som gravplats, om än i spar
sam omfattning. Perioden innebär med andra ord en

utveckling av bronsåldersbebyggelsen, även om det 
kan vara vanskligt att påstå att gravfältens utveckling 
beror på en generell folkökning - så mycket annat 
kan ha spelat in i begravningsseder och platsbruk, 
vem som begravdes på vilket sätt och var någonstans.

Även nästföljande period, den romerska järnål
dern, innebär gradvisa förändringar av de olika plat
serna. Västra Bökestad förvandlas till slut också till 
ett renodlat gravfält, som utvidgas under perioden. 
Här avspeglas en viss rikedom i gravarna, med fynd 
av pärlor, hängsmycken, kammar och en fibula. I 
kontrast till detta ser man hur gravarna vid Östra 
Bökestad - även om de också blir fler - i princip är 
fyndtomma. Detta skulle förstås kunna bero på loka
la skillnader i gravskick, men det kan också ha sin 
förklaring i senare tiders användande av platsen.

På Bo gård fortsätter man begrava sina döda, del
vis i nya gravar och delvis i äldre gravar. Så är också 
fallet vid Köpetorp, där både gravarna på krönet, 
men framför allt gravarna nedanför krönet blir betyd
ligt fler. Högst intressant är fyndbilden i gravarna på 
de olika platserna. Rikedomen vid Västra Bökestad 
motsvaras i någon ringare mån av Köpetorps lägre 
liggande gravar, med en större andel importföremål 
och ädelmetall. Köpetorps kröngravar å andra sidan 
har fler beröringspunkter med gravarna på Bo gård, 
där bruksföremål av järn utgör den vanligare katego
rin fynd (detta behandlas betydligt mer ingående av 
Larsson i denna volym och i manus).

Köpetorp och Bo gård har ytterligare en likhet som 
är värd att nämna, nämligen de sammanhängande 
stenmattor som anläggs på de högre liggande lägena. De 
utgör ett kraftfullt bevis för hur mycket tid och energi 
människorna som brukade dessa platser var beredda 
att lägga på dem. Vid Köpetorp återfinns stenmat- 
torna mellan de tydliga stensättningarna, medan på 
Bo gård tycks gravarna flätas in i själva stenmattan. 
Kategorin ”stenmatta” är inte en traditionell grav
form inom arkeologin, trots att de iakttagits redan för 
över 30 år sedan (se exempelvis Nilsson 1972, s 8) 
och även om fenomenet iakttagits även i andra delar
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Fig 8. Flygbild över Köpetorpsgravfältet, beläget 
på åsryggens ytterkant. De stora kröngravarna syns 
tydligast. Mellan landningsbanan och kullen låg 
det lägre liggande flatmarksgravfältet.
Foto Fredrik Molin, RAÄ.

Fig 9. En av gravarna vid Lindershill under utgrävning. 
Halva graven var redan förstörd av en väg.
På åsen i bakgrunden, under grastorven, ligger de 
andra två stensättningarna. Foto Usa K Larsson, RAÄ.
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av landet (se Lindman 2002, s 56). De dateringar 
som undersökningarna på Linköpings flygplats fick 
av dessa stenmattor är spridda över respektive grav
fälts hela brukningstid, vilket försvårar tolkningen 
av exakt när de anlades. Kanske skedde det parallellt 
med anläggandet av stensättningarna. Med största 
sannolikhet har liknande lämningar många gånger 
dömts ut eller misstagits för exempelvis ”stenbunden 
moränbacke”, en term som man tämligen ofta stöter 
på i arkeologiska rapporter.

Den romerska järnåldern följs av folkvandringsti- 
den. Övergången mellan yngre romersk järnålder och 
folkvandringstid utgör inom arkeologin en klassisk 
uppbrottsperiod där både gravplatser och boplatser 
tvärt överges på många ställen (se exempelvis Kaliff 
1999, s 153f; Larsson i denna volym och i manus). 
Diskussionen är lika gammal som arkeologin själv 
och här skall endast konstateras att bilden är likadan 
för de fem exempellokalerna.

Inga regelrätta gravar från folkvandringstid har 
hittats vid vare sig Bo gård, Östra Bökestad, Köpe- 
torp eller Västra Bökestad. Andra typer av sporadiskt 
förekommande lämningar pekar dock på att bygden 
inte blivit helt avbefolkad, vilket ibland har framhål
lits. Några härdar från denna tid hittades vid Öst
ra Bökestad. Dessutom finns ett antal fynd, både vid 
Västra Bökestad och vid Köpetorp, som skulle kunna 
vara från perioden. Mest iögonfallande är dock ett 
fyrstolpshus vid Köpetorp, kant i kant med gravarna 
på krönryggen. Dateringen förlägger det till just folk- 
vandringstid och brända ben i stolphålen har visat 
sig vara av människa, vilket givit konstruktionen det 
spännande epitetet ”dödshus”. Huset markerar också 
slutfasen för hela gravfältet, som aldrig tas i bruk som 
gravfält igen och därmed förmodligen faller i glömska 
när vegetationen gömt spåren av gravarna och män
niskorna i bygden slutat berätta om platsen.

Andra platser glöms bevisligen inte bort, utan tas 
åter i bruk under perioden som följer, vendeltiden. 
Vid Västra Bökestad upplever gravfältet något av en 
renässans, i synnerhet mot slutet av perioden. Gra

varna blir betydligt mer talrika, gravfältet större och 
gravfynden alltjämt relativt rika med en stor mängd 
pärlor, kammar, spännen, hängen med mera. Även vid 
Bo gård begravs människor igen, sida vid sida med de 
äldre gravarna, vilket styrker antagandet att man var 
väl medveten om det äldre gravfältets utseende och 
funktion. Värre ställt var det med Östra Bökestad, som 
vid denna tid förvisso tas i bruk igen, men inte som 
gravfält. Platsen har fortfarande haft en rituell funk
tion, men istället för att ta hänsyn till de äldre gravarna 
harman under vendeltid bökat runt, sorteratom stenar, 
delvis förstört befintliga konstruktioner och dessutom 
deponerat ett antal kremerade djur, företrädesvis gris 
(Larsson i denna volym och i manus). Eventuellt ut
gör dessa offergåvor. En möjlighet är att man antingen 
under den föregående folkvandringstiden eller under 
vendeltid plundrat gravfältet på sådana fynd som hit
tas på de andra platserna, och att detta är förklaringen 
till Östra Bökestads uppenbara fyndfattigdom. Ett par 
pärlor och en sköldbuckla som hittats kan vara de fåtal 
saker som missats. Samtidigt kan det vara så att man 
faktiskt aldrig har nedlagt särdeles många fynd på plat
sen, exempelvis om platsen haft en helt annan rituell 
funktion än som ren begravningsplats.

Mellan Östra Bökestad och Bo gård har man också 
under senare delen av vendeltid börjat framställa järn. 
Ugnsrester, järnföremål, ett stort skärvstensflak och 
kilovis med slaggavfall hittades nedanför en berghäll 
bara några meter från Östra Bökestads äldre gravar. 
Samtidigt har man också anlagt en smidesplats ovanpå 
gravarna på toppen av Bo gårds kulle. Ett sotlager och 
ett par ässjor har delvis stört dessa äldsta gravar.

Genom hela vikingatiden har man fortsatt smida 
på Bo gård, deponera djurben på Östra Bökestad och 
gravlägga folk på Västra Bökestad. En liten bit in 
under tidig medeltid har man övergivit Västra Bö
kestad och endast en kort tid därefter har man gjort 
detsamma på de andra platserna. Därefter följde en 
lång period av medeltid och historisk tid, under vilken 
alla platserna bör ha glömts bort, förutom möjligen 
som anekdoter. Bruket av landskapet som helhet ge-
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Fig 10. Del av gravfältet vid Östra Bökestad. Vad som ser ut som moränbacke visade sig vara anlagd i förhistorisk tid.
På andra sidan hällarna till vänster (utanför fotografiet) låg den vendeltida järnframställningsplatsen. Foto Magnus Rolöf, RAÄ.

nomgick en fullständig förvandling. Först i vår egen, 
moderna tid har människor kommit att på allvar ägna 
de här platserna förnyat intresse för det de en gång 
varit. Ironiskt nog är det i samband med att platserna 
till sist helt och hållet försvinner som vi försöker be
vara dem genom våra arkeologiska insatser.

BORTOM MAKTENS HISTORIA
Självfallet finns betydande luckor i vår förståelse av 
landskapspartiet. Bara inom flygplatsen finns ett an
tal registrerade fornlämningar till som aldrig blivit 
undersökta. Inom några kilometer utanför flygplats
området finns ytterligare tjogvis med gravplatser, bo
platser och andra lokaler som ytterligare skulle kunna 
fördjupa kunskapen. Givetvis kan och hör man också 
lägga mer vikt vid det finstilta i källmaterialet; grav
formerna, fyndkategorierna och hustyperna, för att 
bara nämna några. Materialet räcker som sagt till för 
att hålla åtskilliga forskare och intresserade sysselsat
ta under lång tid. Området öster om Linköping - med 
stora undersökningar som vid Kallerstad, Stångebro 
och Tallboda bland andra - lämpar sig osedvanligt 
väl för sådana här ansatser.

Flygplatsundersökningarna har skapat en kraf
tigt förändrad bild av ett område som ursprungligen 
betecknades som relativt tomt på fornminnen och i 
avsaknad av en mer uppseendeväckande förhistoria. 
Även om de eftersökta, järnålderstida, centrala plat
serna kanske inte råkar ligga just inom Linköpings 
flygplatsområde, har också dessa lokaler en historia 
att berätta som inte kan vara mindre viktig än just var 
maktens boningar legat. Även på mikronivå förnim
mer man variationer från plats till plats och från tid 
till tid - människor har flyttat mellan, stannat kvar 
på, återkommit till, använt, övergivit, återanvänt, er
inrat sig och glömt landskapsrum från den stund de 
första invånarna anlände. På samma vis har det nog 
förhållit sig med den övergripande makten - rörlig, 
utspridd, sannolikt fördelad på både individer, grup
per och platser och dessutom föränderlig i tid. Mönst
ren kan anas, om än inte fullständigt beskrivas, på de 
undersökta lokalerna. Oavsett om man där råkat på 
stormännens hall eller en bondefamiljs gårdsgravar är 
de del av samma samhälle och lika viktiga att förstå 
sig på. Varje plats är, i en mycket konkret och veten
skapligt viktigt bemärkelse, betydelsefull.
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Fig I. Flygbild över en del av Tiftgravfältel. Gravfältet är ett av Östergötlands största med drygt 600 gravar. 
Till höger syns en domarring, i förgrunden högar och vänster i bild en rund stensättning. Foto Göran Billeson.
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LISA K LARSSON

BEGRAVAS I FÖRÄNDERLIGHETENS TID
- UNDERSÖKTA JÄRNÅLDERSGRAVAR I LINKÖPINGSBYGDEN

Vad kan gravar och deras innehåll egent
ligen säga oss om samhälleliga föränd
ringar under lång tid i en trakt eller bygd?
Kan vi genom att studera gravar lokali
sera personer ur eliten i det förhistoriska 
samhället, och på så vis få en ökad för
ståelse för hur och var makten var sam
lad? Och i så fall, kan vi peka ut ett visst 
område eller en specifik plats som central 
under förhistorien? Denna artikel syftar till 
att finna tendenser och syntetisera utifrån 
ett urval av undersökt gravmaterial från järnåldern i 
Linköpingsbygden. Ledorden är förändring, status 
och centralitet.

FÖRÄNDRINGAR UNDER JÄRNÅLDER
Problematiken kring centrala och elitära miljöer är 
starkt förknippad med de samhällsförändringar som 
sker under övergången mellan äldre och yngre järnål
der, främst under folkvandringstid. Ett generellt drag 
för Östergötland är att gårdar och begravningsplatser 
omlokal iseras, samt att centralplatserna ändrar karak
tär eller försvinner helt vid järnålderns mitt. Det är 
inte självklart hur dessa samhällsförändringar skall 
tolkas, om de skall ses som ett brott eller som kulmen 
på en långvarig utveckling (se bl a Widgren 1983; 
Hedvall 1995, s 35f; Kaliff 1999, s 103; Nielsen 2000, 
s 54).

Bilden av utvecklingsförloppet un
der järnåldern har varierat. Förklar
ingarna har varit flera; stagnation på 
grund av ekologiska faktorer, befollt- 
ningsminskning, yttre fiender, växande 
samhällsekonomiska problem, religions
skifte, inre stridigheter, maktskiften och 
militära samhällsomstörtningar. De olika 
förklaringsmodellerna skulle, lite förenk- 

> x lat, kunna delas in i äldre kontra nyare 
xy hypoteser. De äldre hypoteserna lade tyngd

punkten kring exogena faktorer såsom regression, folk- 
förflyttningar, förändringar av befolkningsstorlekar, 
krig och konflikter, medan de nyare hypoteserna även 
ser till endogena faktorer såsom expansion, framväx
ten av lokala makthierarkier och en samverkan av så
väl politiska, sociala, religiösa som ekonomiska fakto
rer (jfr Kaliff & Tagesson denna volym). Några av de 
vanligaste hypoteserna kring samhällsutvecklingen 
under järnåldern rör förändringar av nivåer i hierarkin, 
d v s att maktstrukturerna transformeras och blir allt
mer utpräglade.

Bakgrunden till artikeln är de fyra arkeologiska 
undersökningarna av gravplatser som ägde rum år 
2002 vid Linköpings flygplats. Utgrävningarna ut
gjorde det så kallade Saabprojektet. Artikeln avser 
dock inte att enbart fokusera på dessa platser, utan 
ambitionen är istället att diskutera järnålderns utveck-
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Käma

Skeda

— Sockengräns

Fig 2. Karta över utvalt geografiskt område och med de för 
studien aktuella socknarna. Jämför kartan på sid 326-327. 
Grafik Lars Östlin, RAÄ.

lingsförlopp i ett långtidsperspektiv, utifrån ett sam
manställt gravmaterial. Det empiriska materialet ställs 
mot tidigare presenterade modeller över vad som sker 
under järnåldern. Studien begränsas endast till järn- 
ålderstida gravplatser, utifrån de aspekter som är lämp
liga för att belysa centralitetsfrågor samt utvecklings- 
problematiken under järnålder. I försöket att fånga 
olika sociala statusyttringar ligger fokus på det som 
skiljer ut sig, på anmärkningsvärda gravar. Därför kom
mer fynden naturligt i centrum. Gravarna och deras 
innehåll kommer därför också att ses som markörer 
av dels social och politisk hierarki, dels status och 
central itet.

METOD
Sammanlagt har 30 olika lokaler med undersökta 
gravar runt om Linköping valts ut för denna studie, 
dessa utgör mina exempelplatser. Urvalet har främst 
baserats på dateringen av gravarna till järnålder samt 
på deras lokalisering till Linköpings stad och de när
mast liggande socknarna: Kärna, Siaka, Landeryd,

Vårdsberg och Rystad. I två fall ligger exempelplat
serna även i de norra delarna av Vist och Skeda sock
nar. Det geografiska område som artiklarna behand
lar är därmed Linköpings närmaste omland (se fig 2). 
Totalt omfattar genomgången 1 252 järnåldersgravar, 
således är det ett stort material. Studien är visserligen 
inte heltäckande, men i förhållande till det totala, un
dersökta gravmaterialet i det utvalda området utgör 
exempelplatserna en klar majoritet. De bortvalda lo
kalerna utgörs främst av mindre undersökningar av 
enskilda gravar, vilka jag av tidsbrist inte har kunnat 
gå igenom samt möjligen av undersökta gravplatser 
jag helt enkelt inte haft någon kännedom om.

Flera av gravplatserna har undersökts i omgångar 
under en lång tidsrymd och dokumentationsmateria
let från de olika lokalerna är minst sagt varierat. Un
dersökningarna av lokalerna eller de antikvariska upp
gifterna om borttagna gravar sträcker sig över en när
mast 200 år lång period, från år 1817 fram till år 2003. 
Av de 30 lokalerna är 14 stycken inte avrapporterade, 
vilket är jämförelsevis många. Alla tillgängliga anti
kvariska uppgifter om gravarna och deras innehåll har 
emellertid använts. I tre fall har jag av tidsskäl inte 
kunnat leta fram dokumentationsmaterialet i original, 
jag har istället fått förlita mig på tillgängliga, skriftliga 
uppgifter samt på muntliga referenser (se bilaga).

Tiftgravfältet utgör ett undantag bland exempel
platserna i det att gravfältet aldrig har undersökts. 
Platsen har ändå tagits med, då järnåldersgravfältet 
förmodligen utgör Östergötlands största och ligger i 
direkt anslutning till dagens Linköping. I de fall där 
lokalerna även innefattade gravar som går ned i brons
ålder har dessa tagits med. Detta med anledning av 
kontinuitetsaspekten och av det samhälleliga sam
bandet mellan brons- och järnålder.

Rent metodologiskt har genomgångarna av mina 
exempelplatser resulterat i en bilaga till artikeltexten. 
I bilagan är gravplatserna indelade i olika områden, 
enbart baserade på geografiska lägen. Platserna pre
senteras i bilagan utifrån en rad parametrar och bila
gan kan med fördel användas vid läsning av artikelns
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diskussionsdelar. För att underlätta läsningen av tex
ten när de olika platserna berörs, hänvisas ofta till 
översiktkartan (fig 4). De numrerade platsernas be
lägenhet framgår av kartan. Platsnumreringen på kar
tan och i texten refererar även till bilagan.

GRAVLANDSKAPET FRÅN JÄRNÅLDERN
Dominansen av gravar, i förhållande till det totala 
antalet fornlämningar, i Linköpingsbygden är uppen
bar, inte minst vad det gäller gravar och gravfält från 
järnåldern. Magnus Rolöfs undersökning av fornläm
ningar inom ett 7,5x7,5 km stort område med Linkö
pings flygplats som mittpunkt har visat att av samt
liga registrerade fornlämningar från förhistoriens alla 
perioder utgör gravplatserna ca 70%. Han menar att 
det är svårt att få någon omedelbar bild av hur gra
varna och gravfälten fördelar sig landskapsmässigt, 
eftersom de tycks ligga på i stort sett vartenda impe
diment och kulle (Rolöf denna volym). Lämningarna 
från järnåldern, i synnerhet gravarna, ger bilden av en 
fullkoloniserad och samlad bygd vid denna tidpunkt 
av förhistorien (se även Elfstrand denna volym).

Av gravmiljöerna runt Linköping utgör enskilda 
gravar eller gravgrupper majoriteten. De ligger ofta 
spridda, men inom vissa områden är förekomsten täta
re. Mängden gravfält är också stor och på ett fåtal plat
ser finns riktigt stora gravfältskomplex. Med all säker
het är gravfälten dessutom betydligt fler än de vi kan 
lokalisera utifrån en inventering av vad som i dag syns 
ovan mark. Drygt hälften av lokalerna kan i själva ver
ket utgöra gravfält (Nilsson 1987, s 81). Gravplatserna 
i området skiljer sig dock markant i storlek.

Den allra vanligaste registrerade gravformen är 
den runda stensättningen, en annan relativt vanlig 
gravform är den kvadratiska. Dessa brukar vanligen, 
lite slentrianmässigt, dateras till järnålderns äldre ske
de. Det har många gånger påpekats att området kän
netecknas av gravar från den äldre järnåldern, då man 
menar att de topografiskt framträdande gravfälten till 
stor del tillkommer (se t ex Borna Ahlkvist & Toliin 
1994, s 14; Karlenby 1996, s 9). Man syftar i dessa

sammanhang ofta på dominansen av runda stensätt- 
ningar, många gånger med förhöjd mittpackning. 
Värt att notera är också att det är på de större gravfäl
ten man har registrerat de typiskt yngre gravformer
na, exempelvis treuddar, högar och resta stenar. I sta
dens närhet finns, eller har funnits, en del höggravfält 
från yngre järnålder, exempelvis vid Malma, Stånge- 
bro (kv Paragrafen), Orlunda, Lagerlunda (Kapplet), 
Lilla Åby och Tiftgravfältet. Storhögar finns emeller
tid en bit bort från Linköpings stad, bl a i Sättuna, 
Allguvi, Ledberg och Sjögestad.

Om man ser till den mängd järnåldersgravar som 
området runt dagens Linköping rymmer, kan det 
tyckas att endast en försvinnande liten del har varit 
föremål för arkeologiska undersökningar. Faktum är 
emellertid att ett förhållandevis stort material under
sökts under en period på 200 år. Runt staden har det 
under modern tid skett relativt stora ingrepp i land
skapet, dels E4:an norr om staden och dels flera in
dustriområden och bostadsbyggen. Under de senaste 
decennierna är det också på dessa platser som gravar 
har undersökts. På de 30 exempelplatserna har 46 oli
ka arkeologiska undersökningar ägt rum. Av dessa 
utfördes 33 stycken från 1960 och framåt. Mellan 
1900 och 1959 utfördes åtta undersökningar och un
der 1800-talet fem undersökningar. Det som föran
ledde de äldre undersökningarna var ofta samma sak 
som idag, nämligen exploateringar. Ofta handlade de 
tidiga exploateringarna om grustag och ingreppen var 
ytmässigt generellt mindre än i dag. De tidiga under
sökningarna utfördes många gånger när exploateringen 
av marken redan var ett faktum, ofta när gravarna 
redan hade synliggjorts under markarbetenas gång.

KÄLLKRITISKA ASPEKTER
Vid gravstudier, liksom vid alla studier av förhisto
riska material, finns ett flertal källkritiska problem. 
Ett av dessa är att endast ett fåtal lokaler blir föremål 
för arkeologiska undersökningar. Dessutom är de allra 
flesta större utgrävningar exploateringsundersök- 
ningar, och urvalet av dessa styrs av helt andra skäl
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Fig 3. Foto och rekonstruktionsbild över gravfältet Ulla Aby 
Västergård i Siaka. I dag är platsen ett bostadsområde med 
villor, under yngre järnålder var det en helgad begravnings- 
och kultplats som hade nyttjats under århundraden.
Platsen har exploaterats hårt och undersökts i omgångar 
sedan 1800-talet och gravfältet har blivit relativt bristfälligt 
dokumenterat genom tiderna. Rekonstruktionsdelen bygger 
dock på äldre kartor, teckningar, fornlämningsregistret samt 
nyare rapporter. Foto Göran Billeson, teckning Richard 
Holmgren, ARCDOC.

än de rent vetenskapliga. En annan källkritisk aspekt 
är att de fältarkeologiska metoderna har förändrats 
mycket på 200 år, vad gäller såväl grävmetodik, doku
mentationsteknik, analysmetoder, publiceringsstrate
gier som tolkningar. Synen på vad som skall betraktas 
som en fornlämning har dessutom varierat över tid. 
Trots detta faktum utgör sammanställningar av sedan 
länge uppgrävda material en stor kunskapspotential.
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Dateringsproblemet är också ett välkänt faktum. 
För att kunna studera och överhuvudtaget förstå en 
gravplats måste man veta när den brukades, men det 
föreligger en viss svårighet att tidsbestämma gravarna 
i området till järnålderns olika perioder. Detta beror 
dels på att morfologiska dateringsgrunder och upp
satta typologier av föremål inte alltid stämmer och dels 
på att 14C-dateringar har osäkerhetsintervaller. Alla

gravar på en och samma plats dateras inte heller. (Dis
kussionsdelen nedan inkorporerar dock samtliga date
ringsmetoder och de radiometriska dateringarna angivs 
med 1 sigmas standardavvikelse, alla intervaller). Ett 
annat problem uppstår av att gravplatserna allt som 
oftast inte är totalundersökta. Av de 30 lokalerna är det 
högst fyra stycken som har totalundersökts (se bilaga). 
Osäkerhetsmarginalerna vid delundersökningar blir
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stora, bl a vad gäller tidsbestämningen av en plats samt 
tolkningen av gravplatsens och den enskilda gravens 
särdrag.

Just gravarnas och platsernas karaktärer är ytter
ligare ett källkritiskt hänseende. Platserna kan exem
pelvis antingen ha fungerat som stora bygdegravfält 
för människor inom ett stort geografiskt område, eller 
ha utgjort små gårdsgravfält för en släkt. Olika indivi
der har begravts på olika platser och särskilda grav
fält kan ha uppfattats som mer statusfyllda än andra. 
En och samma individ kan även ha delats upp mellan 
flera gravmiljöer som, i förhållande till varandra, hade 
olikartade funktioner och användningsområden. De 
enskilda gravarnas individuella utformning kan ock
så givetvis ha speglat den dödes status och nivå i sam
hället (jfr Kaliff 1997). Svårigheten ligger i att avgöra 
vad skillnaderna och likheterna i gravskicken represen
terar och vad de är uttryck för. Vi vet inte vilka det 
är som har blivit begravda och det är definitivt en ut
maning att försöka förklara varför begravningstradi- 
tionen ter sig på det ena eller andra sättet.

Gravarnas innehåll, föremålen, kan även ha haft 
skilda betydelser och funktioner. Man kan fråga sig 
till vem fyndnedläggningarna riktades; till den döda 
eller till de efterlevande eller möjligen till den avlidne 
som han/hon uppfattades av sin omgivning när hant 
hon levde? Det kan vara riskabelt att tolka enstaka 
fynd av högstatuskaraktär som att de representerar 
en hel plats av övergripande betydelse. Det finns en 
stor risk att enstaka fynd övervärderas om man inte 
ser till kontexten där de påträffas (Kaliff 1999, s 127). 
I detta sammanhang är det även värt att fråga sig om 
de föremål som vi i dag uppfattar som prestigefulla 
hade med makt att göra under förhistorien, och om 
de överhuvudtaget var personliga ägodelar.

KRITERIER OCH FENOMEN 
FÖR CENTRALRLATSER
Under de senaste 15 åren har flera teoretiska modeller 
presenterats kring centralplatser under järnålder, de
ras roll i de förhistoriska samhällena och hur vi skall

fånga upp dessa. Olika forskare har fastställt flera kri
terier som var för sig eller i kombination kan användas 
för att urskilja centralplatser och elitära miljöer. Flera 
av dessa kriterier finner vi hos gravarna och i gravmil
jöerna. Exempel på detta kan för den äldre järnåldern 
vara romerska importer, glas, guldföremål, vapengra
var, specialiserat hantverk, spår av handel och fornbor- 
gar. För den yngre järnåldern har föreslagits fornläm- 
ningar i kommunikativt strategiska lägen, ädelmetall
föremål, stora gravfält, treuddar, storhögar, spår av 
handel och runstenar. Dessutom har man även tittat 
på fornlämningar med strukturell kontinuitet järnål
dern igenom (Lundmark 1984; Andersson 1991; Ax- 
boe 1991; Fabech och Ringtved 1995; Brink 1996, 
s 236; Lindeblad 1996; Lindeblad och Nielsen 1997; 
Näsman 1998; Kaliff 1999; Nielsen 2000, s 48, 55; se 
även Kaliff & Tagesson denna volym).

Elitära miljöer eller platser av central karaktär för
utsätter samhälleliga hierarkiska nivåer och enskilda 
individers särställning, rikedom, makt och inflytande 
på sin omgivning. Upprätthållandet av dessa hierar
kiska nivåer och maktstrukturer reglerades sannolikt 
genom flera institutionella ramar under järnåldern. 
Några av de fenomen vi uppfattar vara av central ka
raktär och som avspeglas genom gravarna kan vara 
kult, religion och rättsväsende. Dessa var troligtvis 
betydande politiska maktmedel om man betänker att 
de styrande även kunde fungera som religiösa ledare 
och domare. Dessa strukturer kan komma till uttryck 
i hela begravningstraditionen samt i lämningar såsom 
skeppssättningar och möjligtvis domarringar. Ett an
nat exempel är försvars- och krigsmakten, vilken kan 
tänkas avspeglas i vapengravarna. Hantverket och 
produktionen gör sig gällande hos flera gravföremål, 
där läderhantverket kanske utgör det tydligaste ex
emplet. Denna typ av produktion har en nära anknyt
ning till varuutbyte och distribution som kan spåras 
i gravarna, främst genom importen. Inflytande kan 
manifesteras genom rikedom och därmed genom pre
stigefyllda gravgåvor (Hagberg 1967; Brink 1996, 
s 235ff; Helgesson 1998, s 40ff; Näsman 1998, s 6f,

72



17; Widgren 1998, s 295; Kaliff 2001; se även Kaliff 
&C Tagesson denna volym).

I denna studie kommer därför kulhalsringar, läder
hantverksredskap, importföremål, vapen, ädelmetall
föremål och andra prestigefyllda föremål att diskute
ras. Det är emellertid inte alltid lätt att värdera krite
rier eller fenomen som skulle ge ett område eller en 
plats en särskild dignitet. Vi vet exempelvis inte med 
säkerhet vilka kriterier som verkligen signalerar att 
en plats eller ett område har varit av särskild betydel
se. Meningen är att se hur väl dessa kriterier och feno
men går att applicera på ett stort gravmaterial vid en 
analys av denna typ.

Begreppet ’makt’ kan vara svårt att relatera till det 
arkeologiska källmaterialet, eftersom makt utövas på 
olika nivåer i samhället, alltifrån inom det egna hus
hållet upp till en överregional nivå. Det kan därför 
vara svårt att avgöra om ett centralt område under 
järnåldern har utgjorts av flera elitära miljöer på oli
ka nivåer, eller om området skall betraktas mer som 
en hel centralstyrd enhet. Vid studier av förändringar 
i ett långtidsperspektiv blir det likaså komplicerat att 
slå fast när nivåer av olika maktstyren förändras. 
Skiftningar i det arkeologiska materialet visar på de 
förändringar som de centrala fenomenen genomgår. 
Det är emellertid även viktigt att få grepp om den av
sevärda kontinuitet som gäller för vissa centrala fe
nomen.

Det finns en inbyggd svårighet att koppla samman 
speciella arkeologiska fenomen med forntida indivi
der. En person, eller en släkt, som redan innehade en 
etablerad hög ställning inom det lokala samhället kan 
ha haft ett mindre behov av att markera sin status än 
de personer som befann sig i ett etableringsskede vad 
gäller makt och styrande. Det finns därför en möjlighet 
att det absoluta elitskiktet av järnåldersbefolkningen 
inte går att finna i de rikaste gravarna och att spåren 
efter den forntida eliten skall sökas i andra fornläm- 
ningsmiljöer. Vi vet alltså inte med exakthet vem som 
hade mest behov av att utmärka sin ställning eller i 
vilken form detta skedde (Helgesson 1998, s 42).

Betraktelsesättet i föreliggande artikel är emeller
tid att gravar och dess innehåll kan uttrycka dåtida 
ideologier som kan öka vår förståelse för hierarkiska 
strukturer och förändringsförlopp. Rolöf efterlyser fall
studier som syftar till att nyansera och betona det va
rierade, specifika och lokala. Detta som ett komple
ment till mer generella modeller som inte nödvändigt
vis tar hänsyn till komplexiteten i de förhistoriska 
samhällena. Han menar att analyser blir mer fullstän
diga om de generella hypoteserna och problemformu
leringarna som genererats ur studier på makronivå 
får prövas genom analyser på mikronivå med tolk
ningar av det specifika (Rolöf denna volym). Nedan 
kommer ett försök till en sådan analys att göras.

JÄRNÅLDERNS GRAVAR I LINKÖPINGSBYGDEN
Genomgången av exempelplatserna görs utifrån en rad 
parametrar med hänsyn till artikelns frågeställningar. 
Gravplatsernas dateringar, gravfältens storlek och fö
rekomsten av folkvandringstida gravar är viktiga as
pekter rörande kontinuitets- och långtidsperspektiven 
samt för att belysa utvecklingsförloppet. För att disku
tera status i gravmaterialet fokuseras främst ett antal 
olika materialgrupper. Urvalet av fyndtyper att foku
sera på grundar sig främst på de kriterier och fenomen 
för centrala och elitära miljöer som presenterades i 
källkritiken och som ett flertal olika forskare under 
lång tid valt att använda vid centralplatsdiskussioner. 
Dessa materialgrupper har traditionellt ansetts mer 
statusfyllda än andra. Är det så att just dessa fynd ut
skiljer sig som speciellt anmärkningsvärda ?

Dateringar - kontinuitet eller brott
En första frågeställning berör dateringarna av grav
platserna, vilka delar av järnåldern som finns represen
terade i materialet och om någon eller några perioder 
är överrepresenterade. Frågan gäller även hur konti
nuiteten av gravläggande ser ut på de olika platserna 
och om någon lokal utmärker sig dateringsmässigt.

Rikard Hedvall har studerat dateringar av östgöts
ka järnåldersboplatser, undersökta av Riksantikvarie-
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Fig 4. Karta över de olika exempelplatserna numrerade. 
Platsnumreringen på kartan och i texten refererar till bilaga 1. 
Jämför kartan på sid 326-327. Grafik Lars Östlin. RAÄ.

1 Kvarteret Glasrutan 16 Västra Bökestad
2 Kvarteret Glaskulan 17 Gattorp
3 Ullevi Skattegård 18 Tiftgravfältet
4 Cap Julie 19 Titt Pilgården (RAÄ 10)
5 Stångebro 20 titt Pilgården (RAÄ 11)

(kvarteret Paragrafen) 21 Lagerlunda (Kapplet)
6 Kallerstad 22 Gålstad Storgård
7 Mörtlösa Västergård 23 Boarp (RAÄ 54)
8 Staby 24 Boarp (RAÄ 57, 128)
9 Kyrketorp 25 Lilla Åby Västergård

10 Tallboda 26 Mjärdevi
11 Tallboda Stjärneberg 27 Röby
12 Köpeforp 28 Orlunda,
13 Lindershill nuvarande Skeda skola
14 Bo gård 29 Berga
15 Östra Bökestad 30 Haninge

ämbetet under åren 1967-1993. Han menar att bo
platskontinuitet under järnåldern är sällsynt i land
skapet. Av 108 boplatslokaler är det 61 stycken som 
upphör eller börjar utnyttjas under perioden 400- 
600 e Kr, dvs under folkvandringstid och tidig ven
deltid. Att de äldre järnåldersboplatserna överges 
inom en 200 år lång tidsintervall, förklaras med att 
forandringsprocesser tar olika lång tid på olika plat
ser, plus att dateringarna i vissa fall har stora osäker
hetsmarginaler (Hedvall 1995, s 35f). Begravnings

platserna behöver nödvändigtvis inte flytta läge en
bart för att boplatserna gör det. I detta sammanhang 
blir det intressant att jämföra med dateringarna av 
Linköpingsbygdens gravplatser för att utröna om ett 
likartat mönster kan skönjas även vad gäller begrav- 
ningstraditionen.

Först kan nämnas att samtliga av järnålderns olika 
perioder finns representerade bland de 30 exempel
platserna. Lokaler med gravar endast från äldre järn
ålder (och i vissa fall bronsålder) förekommer i 17 fall, 
två av dessa har säkra dateringar upp i folkvandrings- 
tid. Bara fem lokaler har en brukningstid som begrän
sar sig till yngre järnålder, vendeltid och vikingatid. De 
återstående åtta lokalerna har innefattat gravar från 
både den äldre och yngre järnåldern. Så många som 
23 stycken lokaler har tecken som tyder på något slags 
brott i samband med folkvandringstiden. I några en
staka fall är dateringarna för osäkra för att man säkert 
skall kunna uttala sig om något brott föreligger.

• Äldre järnålder (Förromersk och romersk tid)

• Folkvandringstid
• Yngre järnålder (Vendel och vikingatid)
O Osäker datering

Fig 5. Karta över exempelplatsernas dateringar. 
Grafik Lars Östlin, RAÄ.
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F/g 6. Förteckning över exempelplatsernas dateringar. De streckade linjerna motsvarar osäkra dateringar. Grafik Lars Östlin, RAÄ.
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Avbrotten av gravläggande kan te sig på olika sätt. 
1 de flesta fall, på 13 lokaler, har gravplatserna upp
hört att användas alldeles före eller under folkvand- 
ringstid. 1 fem fall har gravfälten börjat anläggas i ven
deltid, direkt efter folkvandringstiden. En del grav
platser som anläggs under äldre järnålder eller yngre 
bronsålder uppvisar ett brutet bruk under folkvand- 
ringstid, för att sedan återupptas för gravläggande 
och andra religiösa aktiviteter i vendel- och vikingatid. 
Bland de sistnämnda utgör tre gravfält vid Linköpings 
flygplats de tydligaste exemplen: Bo gård, Östra Böke- 
stad och Västra Bökestad (fig 4: 14, 15, 16). Det är 
ingen slump att man i vissa fall åter börjat bruka en 
plats efter en tids frånvaro; man har varit medveten om 
de redan då gamla, kanske helgade, begravningsplat
serna. Lokalerna har, trots att de stått obrukade under 
en tid, uppenbarligen behållit sin religiösa, rituella och 
symboliska attraktionskraft.

I likhet med bebyggelsen överges även gravplatser
na generellt sett inom en ansenlig tidsrymd. Bland de 
studerade lokalerna kan brottet av gravläggande ske 
redan under mitten av den romerska järnåldern, ca 
200 e Kr, eller först vid övergången till vendeltid, runt 
550 e Kr. Denna dryga 300-årsperiod av övergivande 
av gravplatser kan inte enbart förklaras genom date
ringarnas osäkerhetsmarginaler, eftersom de tidstypis
ka gravföremålen och gravskicken talar emot detta. 
Möjligen stämmer Hedvalls andra antagande att for
andringsprocesser tar olika lång tid på olika platser, 
men de studerade lokalerna ligger dock i en relativ när
het till varandra. Man skulle kunna tolka denna för
hållandevis långa tidsrymd som att samhällsföränd
ringarna som kan spåras i det arkeologiska materialet 
inte skall ses som något plötsligt brott utan snarare 
som ett mer utdraget utvecklingsförlopp, en successiv 
kulturell förändring.

Löga förvånande är det ofta de stora gravfälten som 
visar på kontinuitet eller återkommande aktiviteter ge
nom järnåldern. Det har ofta påpekats att det är de 
mindre gravfälten, med kortare anläggningstid, som 
har mer eller mindre tydliga kontinuitetsbrott (se ex

Kaliff 1999, s 80). Men exempelplatserna visar även 
att vissa gravfält med kontinuitetsbrott och ett övergi
vande av platsen kan vara mycket stora. Dessa har 
uppenbarligen mist sin betydelse helt. Även om en 
plats förlorar sin innebörd måste inte människorna 
som brukade platsen gjort detsamma. Dessutom har 
människorna tagit vägen någonstans, detta rör vad 
brottet egentligen betyder, varför man överger vissa 
platser och hur gravplatserna har flyttats. Tre exempel 
på stora gravfält som går ur bruk under äldre järnålder 
är Cap Julie, Mörtlösa och Haninge (fig 4: 4, 7, 30).

Gravfältet Cap Julie har fått sitt namn efter den 
gamla beteckningen på fastigheten. Gravarna på plat
sen härrörde från förromersk och sannolikt romersk 
tid. Vid utgrävningen upptogs endast ett 2x70 meter 
stort schakt, men detta innehöll nära 60 stycken tätt 
liggande flatmarksgravar. Dessa utgjorde endast en 
liten del av ett mycket större gravfältskomplex och 
platsen har tolkats som att den kan ha utgjort ett helt 
bygdegravfält under äldre järnålder (Helander & Zet
terlund 1998, s 5ff). Mörtlösagravfältet låg endast ca 
2 km nordöst om Cap Julie. Trots att gravfältet endast 
har delundersökts har det sammanlagt grävts ut un
gefär 330 gravar på platsen. Gravfältet dateras till 
perioden mellan yngre bronsålder och yngre romersk 
järnålder och utgör en omfattande gravmiljö med både 
flatmarksgravar och stensättningar (Nilsson 1980). 
Ytterligare ett exempel är gravfältet i Haninge där 194 
äldre järnåldersgravar grävdes ut, vilka befann sig i 
en sluttning söder om huvuddelen av gravfältet som 
ligger kvar än i dag (Arkeologi i Sverige 1976, s 62; 
Elfstrand muntligen 2004). I Haninges fall är det dock 
osäkert till vilken tidsperiod vissa av de kvarvarande 
gravarna skall fästas.

I endast två fall, Stångebro och Lilla Aby (fig 4: 5, 
25), kan man med säkerhet konstatera att bruknings- 
tiden är kontinuerlig från den äldre till den yngre järn
åldern . Det oundersökta, stora Tiftgravfältet och grav
fältet vid Lagerlunda (fig 4: 18, 21) rymmer emeller
tid sannolikt också gravar från järnålderns samtliga 
perioder. Ln relevant fråga är om gravfält som upp-
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visar lång kontinuitet skall tolkas som platser av cent
ral karaktär eller om gravplatser som flyttar var mer 
centrala. På vissa av boplatslokalerna sker en nyetab
lering på eller i närheten av där en sedan länge över
given boplats legat (Hedvall 1995, s 35). Bland boplat
ser lokaliserade till mina exempelplatser utgörs dessa 
nyetableringar intressant nog av Stångebro, Lilla Aby 
och Mörtlösa. Stångebro och Lilla Åby utskiljer sig följ
aktligen även i bebyggelsehänseende. De har emeller
tid ett brott och ett återupptagande vad gäller bebyg
gelsen, men bibehållit en obruten kontinuitet vad gäl
ler gravläggande, vilket tyder på mycket starka grav- 
läggningstraditioner. Detta tolkar jag som att både 
Stångebro och Lilla Åby inte bara har varit platser av 
särskild betydelse utan att de också behållit sin betydel
se järnåldern igenom. Denna betydelse kan ha utgjorts 
av platsernas tillskrivna centrala karaktär och därmed 
kan de gravlagda på dessa ställen även ha attribuerats 
en viss status.

Sammanfattningsvis kan sägas att genomgången 
av exempelplatsernas dateringar klart visar att det kon- 
tinuitetsbrott som länge diskuterats vad gäller bebyg
gelsen i Östergötland under mitten av järnåldern även 
gör sig gällande på flertalet av gravlokalerna i Linkö- 
pingsbygden. Materialet uppvisar ett konventionellt 
mönster med avbrott av gravläggande och förflytt
ningar av gravplatser. Detta sker under en tidsperiod

Fig 7. Likarmat spänne från folkvandringstid, 
Köpetorpsgravfältet. Foto Göran Billeson.

på 300 år och även flera av de riktigt stora gravfälten 
går ur bruk under romersk tid/folkvandringstid. Grav
platskontinuitet järnåldern igenom tillhör således un
dantagen, något som endast kan konstateras på två, möj
ligen fyra, lokaler.

Folkvandringstida gravar (400-550 e Kr)
Det har under lång tid framhållits att avsaknaden av 
gravar från folkvandringstid är stor i landskapet och 
det har diskuterats vad detta kan bero på (se Oxen
stierna 3958; Nilsson 1987, s 87ff; Kaliff 1999, s 80ff). 
Anmärkningsvärt i sammanhanget är att det bland de 
30 exempelplatserna endast är fyra lokaler som inne
fattar gravar som med säkerhet kan dateras till folk- 
vandringstid, nämligen Stångebro, Staby, Köpetorp 
och Lilla Åby (fig 4: 5, 8, 12, 25).

Vid Stångebro var järnålderns samtliga perioder fö
reträdda. Folkvandringstiden på platsen representera
des dels av tre korsformiga fibulor som kring förra se
kelskiftet påträffades som lösfynd och dels av en 14C- 
daterad flatmarksgrav (Helander & Zetterlund 1995, 
5ff; Hedvall 1996, s 7ff). I Staby daterades gravarna 
till romersk järnålder och folkvandringstid. Tidfäst
ningen till romersk tid grundade sig på gravarnas mor
fologi och två av gravarna daterades utifrån fynden till 
folkvandringstiden. Gravfynden utgjordes aven bronsfi- 
bula med djurhuvud, vilken är den sista fibulatypen som 
dyker upp innan de försvinner som föremålstyp, en kors- 
formig bronsfibula samt ett likarmat bronsspänne (Öst
mark 1975, s 8ff; Elfstrand i manus).

Köpetorpsgravfältet har daterats till perioden mel
lan yngre bronsålder och folkvandringstid. Fyra eller 
fem gravar innehöll folkvandringstida föremål som 
bl a utgjordes av en importerad silverfibula från kon
tinentalt område, ett likarmat spänne och en djurhu- 
vudformad bronsfibula. På gravfältet fanns också ett 
fyrstolpshus som kan tolkas ha haft en rituell eller 
religiös karaktär. Detta visades genom att brända 
skalltaksben från människa hade deponerats i husets 
stolphål. Huset har två säkra uC-dateringar till folk- 
vandringstid.
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Slutligen fanns säkra folkvandringstida begrav
ningar vid Lilla Aby. Minst tre gravar innehöll fynd 
som dateras till perioden folkvandringstid/vendeltid. 
Gravgåvorna utgjordes av pärlor, importerat glas och 
glasbägare samt kammar. Ytterligare två gravar har 
14C-daterats till folkvandringstid och dateras därmed 
med säkerhet till perioden (Appelgren 1995, s 12ff). 
Eftersom gravfältet har undersökts i omgångar sedan 
1800-talet och det tillgängliga dokumentationsmate
rialet från de tidiga grävningarna är bristfälligt, blir 
det svårt att uttala sig om huruvida det undersökts 
fler folkvandringstida gravar på platsen.

För ytterligare några lokaler råder det osäkerhet 
om huruvida folkvandringstida begravningar ägt rum 
på platserna. I Tallbodas och Röbys fall (fig 4:10,27) 
fanns ett antal folkvandringstida boplatslämningar i 
anslutning till gravarna (Nilsson 1975; Nilsson 1976, 
s 7ff; Äijä m fl 1996, s 7ff). I Västra Bökestad (fig 4:
16) påträffades en sölja som lösfynd, vilken tidsbe
stämts till folkvandringstid (Helander & Zetterlund 
1997, s 94). Vid Boarp RAÄ 54, (fig 4: 23) förekom i 
en del gravar fynd som kan tyckas tyda på ett folkvand
ringstida inslag; en importerad glasskål, spelbrickor av 
glas och en kam. Föremålen har dock samtliga daterats 
till den yngre delen av romersk tid.

Värt att nämna då det gäller folkvandringstida 
element hos de undersökta gravlokalerna är domar
ringarna. I dag är de flesta överens om att domar
ringarna haft en lång anläggnings- och brukningstid 
och en kronologisk variation (se ex Sahlströni 1 942, 
s 131; Artelius 1993, s 39ff). Men faktum kvarstår 
ändå att det finns många exempel som visar på att 
domarringar var vanligt förkommande under just yng
re romersk järnålder och folkvandringstid (Artelius 
1993, s 45). Därmed skulle domarringar kunna indi
kera folkvandringstida aktivitet på gravfälten. På fem 
av exempelplatserna har det funnits domarringar. På 
tre av dem vet vi med säkerhet att folkvandringstida 
begravningar ägt rum, det gäller Stångebro, Köpe- 
torp och Lilla Åby. Domarringar förekommer även 
på Tiftgravfältet och på Lagerlunda. Av de säkra folk

vandringstida lokalerna är det därmed endast Staby- 
gravfältet som saknar domarring.

En av de framlagda hypoteser som velat förklara 
avsaknaden av folkvandringstida gravar har varit att 
periodens gravar har varit svåra att identifiera. Det har 
också hävdats att det under folkvandringstid ibland 
förekommer mindre gravfält med en relativt kort var
aktighet (Nilsson 1987, s 79, 88, 93). Ytterligare ett 
antagande har varit att många fyndtomma gravar skul
le härröra från perioden (Nilsson 1980; Bennet 1987, 
s 150f).

I mitt material finns ingenting som tyder på att 
gravar från folkvandringstiden skulle vara svåra att 
identifiera, eller att dessa gravfält skulle vara små med 
kort brukningstid. Tvärtom återfinns folkvandrings- 
tiden på några av de största gravfälten med längst bruk
ningstid (Stångebro och Lilla Åby) och på stora grav
fält med tyngdpunkt under äldre järnålder, runt Kristi 
födelse (Köpetorp).

Bland exempelplatserna finns inte något renodlat 
folkvandringstida gravfält. Inte heller verkar gravarna 
från folkvandringstiden generellt vara utpräglat fynd
tomma. På samtliga av de fyra lokalerna har gravarna 
daterats till folkvandringstiden utifrån just fynden. 
Både vid Köpetorp och vid Staby utmärkte sig de folk
vandringstida gravarna som de rikast utrustade. Vid 
Lilla Åby och Stångebro däremot tillhörde de 14C- 
daterade gravarna från folkvandringstid de fyndfat- 
tigare. En förklaring till detta kan vara stora lokala 
variationer i traditionen att lägga ner gravgåvor un
der folkvandringstid och på sociala skillnader hos de 
gravlagda, något som även andra undersökningar har 
visat (Bennet 1987; Petersson 2004, s 52, 146; Elf- 
strand i manus).

Man kan även tänka sig ett annat scenario. Det är 
intressant att just de platser som slutar att brukas för 
gravläggande under folkvandringstiden (Staby och Kö
petorp) har sina rikaste gravar i sitt slutskede av bruk- 
ningstiden, när platsernas betydelse av någon anled
ning upphör. Denna slutgiltiga manifestation av rika 
gravar skulle kunna tolkas som en kompensation för
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brist på verklig makt, status och centralitet. Detta skulle 
kunna vara fallet om man utgår från att maktstruk
turerna i samhället förändrades under järnålderns mitt, 
i ett skede av orostider, och att vissa föremål i gravar kan 
ses som statusmarkörer. Eventuellt kan även de fynd- 
fattigare gravarna vid Lilla Aby och Stångebro tolkas 
på samma sätt. Eftersom dessa lokaler har gravplats
kontinuitet, kan de ha behållit sin betydelse i ett föränd- 
ringsskede, möjligen som mer kollektiva och centrala 
kultplatser. Av den orsaken kanske man inte hade sam
ma behov av att på ett uppenbart sätt ge uttryck åt hög 
status.

Sammantaget visar studien att de folkvandrings- 
tida gravlokalerna är få. En tendens verkar vara att 
man i viss mån gravlagt på de lokaler som sedan be
hållit sin betydelse järnåldern igenom, d v svid Stånge
bro och Lilla Åby samt förmodligen även på Tift- och 
Lagerlundagravfälten (se fig 5). Dessa platsers bety
delse skulle kunna ha utgjorts av att de fungerat som 
kollektiva kultplatser av central karaktär där man un
der perioden inte haft ett behov av statusmarkeringar 
i form av föremål. På lokaler som går ur bruk under 
folkvandringstid, möjligen utkonkurrerats, och som 
därmed inte är centralplatsindikerande i ett långtids
perspektiv, kan rika fynd indikera kompensation / 
för brist på verklig makt.

Kulhalsringar har ansetts antyda sociala skikt
ningar inom grupperna i samhället och ringarnas lo
kala former har förmodligen uppstått genom inspira
tion från keltiska kulturgrupper på kontinenten. Att 
halsringarna är lokalt tillverkade och att de är så pass 
få har man tolkat som att man inom den egna sociala 
organisationen tillmätt dem ett värde som exempelvis 
rituella och/eller politiska ledartecken. Kulhalsringar 
finns avbildade på flera ställen runt om i Europa, vil
ket kan styrka att smycket var en symbol för ägarens 
höga sociala och religiösa status. Elalsringarna avbil
das på gudinnor, gudar, krigare, prinsar och prinses
sor, och är inte sällan tillverkade av guld. Även i Sve
rige, både på Gotland och i Västergötland, förekom
mer praktringar av guld. I krigargravar på kontinen
ten är halsringarna oftast av brons och relativt enkelt 
utförda. Detta har menats tyda på att krigarna var fria 
män, kanske överhuvudet i ätten, och att halsringarna 
eventuellt gick i arv. Det har också föreslagits att hals-

Status i gravmaterialet wø
- elitens maktspråk?
Kulhalsringar
Under den tidigaste järnåldern, förromersk tid, kan 
det i Östergötland rent allmänt urskiljas ett mönster 
av enstaka gravar med rikare gravgods. Det har tol
kats som att samhället börjar bli mer hierarkiskt och 
att detta slår igenom helt i gravarna från främst yngre 
romersk tid, med en mängd olika rika gravgåvor 
(Nilsson 1987, s 94; Ulien 1996, s 39). Tre av exempel
platsernas 13, eller 14, förromerska lokaler utmärker 
sig på så vis att keltiska kulhalsringar förekommer 
bland gravföremålen, nämligen Cap Julie, Mörtlösa 
och Gattorp (fig 4: 4, 7, 17).

Fig 8. Kulhalsring av s k 
östgötatyp från Gaftorp. 
Teckning av Eva Crafoord efter 
Ullén 1996. Jämför bilden av en 
kulhalsring av s k västgötatyp 
från Cap Julie, s 147.
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ringarna kan tolkas som ett tecken på en kontinuitet från 
den yngre bronsåldern, speciellt vad gäller kontakterna 
mellan den östskandinaviska eliten och eliten längs Öster
sjökusten, i dagens Polen och Tyskland (Ullén 1996, s 38 
och där anf litt; jfr även Kaliff 1999, s 85)

Samtliga av de tre lokalerna med kulhalsringar i 
Linköpingsbygden upphör att användas under äldre 
järnålder. Cap Julie och Gattorp slutar man bruka 
redan efter äldre romersk tid medan Mörtlösa upphör 
att brukas för gravläggning vid den yngre romerska 
järnålderns slut. Både vid Cap Julie och vid Gattorp 
utmärkte sig de båda kulhalsringsgravarna mest på 
gravfälten, även i det att de innehöll en mängd andra 
fynd. På båda lokalerna fanns även ytterligare en, 
något mindre rik grav representerad. De övriga gra
varna på de båda gravfälten var påtagligt fyndtomma. 
Kulhalsringen från Cap Julie var av s k västgötatyp, 
som karaktäriseras av ändknoppar av halvklotformiga 
skällor med banddekor (fig 8). Gattorps halsring var 
av s k Östgöta typ. Östgötatypen skiljer sig från den 
förra genom att ändknopparna är helgjutna, de kan 
vara massiva eller ihåliga och deras dekor består av 
torn- eller vårtornering som höjer sig i relief (se sid 147). 
Båda typerna av kulhalsringar dateras till den förro
merska tidens yngre skede, mellan 150 f Kr och Kristi 
födelse (Ullén 1996, s 28f; Helander & Zetterlund 
1998, s 21). På Mörtlösagravfältet fanns två brand
gravar som innehöll kulhalsringar. De bestod dels av 
en halsring av östgötatyp och dels en av västgötatyp. 
Mörtlösagravfältet var överlag rikare än gravfälten 
vid Cap Julie och Gattorp. Fler gravar innehöll relativt 
mycket fynd och läderhantverket fanns rikligt repre
senterat.

I övrigt verkar det under förromersk järnålder i 
Linköpingsbygden ha förekommit ett relativt egali- 
tärt gravskick. Andra samtida gravar, på 10 olika lo
kaler, uppvisar inga extraordinära särdrag, utan hade 
generellt sett fåtaliga gravgåvor, detta med vissa un
dantag; läderhantverksgravar och några få vapengra
var (se nedan). Kulhalsringar är inte särskilt vanliga, 
även om man ser till hela Sverige. De har påträffats i

främst Östergötland, Västergötland och Halland. I Ös
tergötland finns en koncentration med fyra kulhals
ringar i Linköpingsbygden på de ovan nämnda exem
pelplatserna. Västerut har sammanlagt tre halsringar 
påträffats; på Sjögestadsgravfältet, Mjölby kyrkogård 
samt i Strånäs i Strå socken. Söderut har ytterligare 
två halsringar hittats, på Högabacken i Tjärstads sock
en och i Kisa socken (Lindahl 1961, s 168; Helander 
& Zetterlund 1998, s 21f). Därmed är frekvensen av 
kulhalsringar i Linköpingsbygden den tätaste i hela 
Östergötland, trots att endast fyra halsringar påträf
fats i området.

Både kulhalringarnas sällsynthet och det faktum 
att gravar med halsringar utmärker sig på gravfälten 
som ovanligt rika även på andra föremål, talar för 
kulhalsringarna som statusladdade objekt och deras 
ägare som betydande personer. Mörtlösagravfältet 
var visserligen rikt över lag men innefattade ovanligt 
nog två kulhalsringar på en och samma lokal. Det 
förhållandevis stora antalet kulhalsringar i Linkö
pingsbygden kan visa på områdets framträdande roll 
redan under förromersk tid, åtminstone i bemärkel
sen en region med ett flertal platser där personer bli
vit gravlagda med mycket exklusiva föremål. Det lig
ger nära tillhands att tolka dessa gravar som vilostä
der åt högt uppsatta personer med religiös och/eller 
politisk makt.

Gravfälten Cap Julie och Gattorp har båda en re
lativt kort brukningstid och de upphör att användas 
strax efter det att traditionen med kulhalsringar ock
så går ur bruk. Av någon anledning hade dessa loka
ler tjänat ut sin betydelse efter den äldre romerska 
tiden och de ledande personerna som en gång var 
verksamma i gravplatsernas närhet miste antingen sin 
betydande roll eller valde att flytta på sig. Mörtlösa
gravfältet kan ses som en plats av en större central 
eller betydande karaktär, dels på grund av gravfältets 
storlek samt i övrigt rika innehåll och dels på grund 
av att förändringarna, dvs övergivandet av platserna 
för gravläggande, inte slog igenom på platsen förrän 
i ett något senare skede.
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Fig 9. Småbåtshamnen vid Cap Julie idag. De arkeologiska undersökningarna av platsen företogs till höger om de små röda 
redskapsbodarna. Foto Göran Billeson.

Läderhantverk och import
Under förromersk tid och äldre romersk järnålder bör
jar särskilda redskap bli vanliga bland gravföremålen, 
dessa utgörs främst av krumknivar, prylar och synålar. 
Redskapen påträffas inte sällan i kombination med 
varandra och ibland har de legat samlade i en och sam
ma ask (Räf 2001, s 21).

Flera teorier om framför allt krumknivarnas funk
tion har framlagts, de har bl a menats vara ”vardags- 
redskap”, rakknivar och föremål som använts i frukt- 
barhetskultiska syften (se ex Almgren 1900, s 11 Off; 
Jungner 1922; 174ff; Sahlström & Gejwall 1948; 
Klindt-Jensen 1978). Den hypotes som ansetts vara 
mest trovärdig och som fått störst genomslagskraft är

idén om att redskapen använts vid framställningen av 
skinn- och läderprodukter (Hagberg 1967). Man har 
menat att läderhantverksföremålen i gravarna har 
markerat den avlidnes status i jordelivet och dennes 
anknytning till den mer specialiserade sidan av lant- 
bruksproduktionen (Hedeager 1990, s 137; Kaliff 
1993, s 28). Det har visat sig vid ett flertal studier och 
vid en mängd osteologiska analyser att det oftast är i 
kvinnogravar man finner redskapen till läderhantver
ket (Hagberg 1967, s 115ff; Gustafson 1981, s 17ff; 
Helander & Zetterlund 1998, s 48; Räf 2001; Helan
der 2004, s 10). Det är därför lockande att anta att 
det även var kvinnorna som producerade skinn- och 
lädervarorna.
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Fig 10. Krumknivar, prylar och synålar från Köpetorpsgravfältet. Foto Göran Billeson.

Ulf Erik Hagberg har framlagt en teori om att red
skapen har ett samband med skinn- och läderexport 
till kontinenten och det romerska riket. Han stöder 
sig dels på att koncentrationer av krumknivar sam
manfaller med koncentrationer av romerska import
föremål i gravarna i främst Östergötland, Västergöt
land och på Öland (Hagberg 1967, s 115ff). Läder
hantverksredskap i gravar har sålunda menats kunna 
ge en fingervisning om att man har grundat sitt väl
stånd på att organisera handel med läder och hudar. 
Det är under romersk tid som gravarna i Östergöt
land blir allt mer socialt skiktade vad gäller gravgå
vor. I vissa gravar förekommer nu såväl guldföremål, 
romerska importföremål och andra statusobjekt. De 
romerska importföremålen och andra prestigeobjekt

i gravarna antas ha erhållits genom utbyte med läder 
och skinn. Möjligen reste skandinaver långväga och 
besökte områden på kontinenten eller till och med 
värvades i romerska trupper eller i germanska krigar- 
följen under en viss tid. De yttre kontakterna kan ha 
betraktats som statusfyllda i sig, det har föreslagits 
att det kanske är ett nytt uttryck för status som gör 
sig synligt i gravmaterialet från denna tid (Kaliff 1999, 
s 96; Kaliff 2000, s 10; Nielsen 2000, s 51; Kaliff 2001, 
s 42ff; Kaliff och Sundqvist 2004, s 25ff).

Sambandet mellan läderhantverksredskapen och 
de romerska importerna har emellertid ifrågasatts. Det 
har exempelvis påpekats att flera öländska gravar som 
innehåller krumknivar troligtvis är äldre än gravar 
som innehåller romersk import och att det romerska
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riket inte var beroende av handeln med germanerna 
(Räf 2001, s 24 och där anförd litt).

Av de 30 platserna i mitt material från Linköpings- 
bygden finns 12 lokaler med antingen läderhantverks- 
föremål eller importföremål från äldre järnålder. Sam
manlagt rör det sig om fler än 51 gravar (antalet gra
var vid både Mörtlösa och Haninge är ovisst, fig 4: 
7, 30). Åtta lokaler med sammanlagt över 30 gravar 
innehöll gravar med läderhantverksredskap och sju 
lokaler med sammanlagt 21 gravar innehöll import
föremål. Både antalet lokaler och antalet gravar med 
läderhantverk är därmed fler än lokalerna och gra
varna med importföremål. Endast i en säker läderhant- 
verksgrav har den avlidna kunnat könsbestämmas. 
Graven låg på Köpetorpsgravfältet (fig 4: 12) och den 
döda var en kvinna. Åtminstone detta fall styrker tidi
gare antaganden om läderhantverksgra var som k vinno- 
gravar.

Bland läderhantverksgravarna var det vanligast 
att exempelplatserna innehöll en eller två gravar med 
dessa redskap. På fem av lokalerna var så fallet, i Kal-

L. Läderhantverk Import (gs) Ädelmetall

Fig 11. Karta över exempelplatserna som innehöll 
läderhantverksgravar, importgravar och gravar med 
ädelmetall från äldre järnålder och folkvandringstid. 
Grafik Lars Östlin, RAÄ.

lerstad, Bo gård, Gattorp, Tift Pilgården (RAÄ 11) och 
Röby (fig 4: 6, 14, 17, 20, 27). I Haninge (fig 4: 30) 
förekom förmodligen ca fyra - sex stycken läderhant
verksgravar. Det är därmed främst två lokaler som ut
märker sig vad gäller läderhantverket: Mörtlösa och 
Köpetorp (fig 4: 7, 12).

Mörtlösagravfältet har undersökts vid två tillfällen 
och ca 330 gravar har grävts ut på platsen. Tyvärr är 
bara en av undersökningarna avrapporterad, dvs 136 
gravar. Av dessa är 15 gravar läderhantverksgravar. Vi 
vet att den största föremålsgruppen var läderhantverks
redskap även vid den andra undersökningen, vilket gör 
det troligt att Mörtlösa rymt upp emot 40 läderhant
verksgravar (Nilsson 1980; Arkeologi i Sverige 1983b). 
Mörtlösa särskiljer sig markant i och med sin mängd 
gravar av denna typ. Det kan jämföras med de övriga 
lokalerna som (med undantag av Haninge) tillsam
mans rymde 15 gravar med läderhantverksföremål.

Gravfältet vid Köpetorp innehöll inte bara läder
hantverksgravar med mycket välbevarade redskap 
utan också importgravar. De båda gravtyperna låg 
åtskilda på gravfältet. Läderhantverksgravarna var 
sju till antalet och utgjordes av runda romerska sten- 
sättningar. Importgravarna var 12 stycken och samt
liga var flatmarksgravar. Flatmarksgravarna inne
höll även ädelmetall och bronsföremål. De importe
rade föremålen utgjordes av glas, glasbägare och spel
brickor samt ett försilvrat likarmat spänne och en 
silverfibula. Köpetorp utmärker sig med andra ord 
inte endast genom sin mängd läderhantverksgravar 
utan även genom sitt stora antal importgravar och 
sina ädelmetaller.

Lagerlunda är trots allt den mest anmärknings
värda platsen med importfynd. Gravfältet innehöll 
två mycket extraordinära vapengravar från yngre för
romersk eller äldre romersk tid. I dessa fall var gravur
norna importerade, de utgjordes av järnkittlar av situla- 
form. Kittlarnas ursprung är visserligen något osäkra 
men ursprungsorterna Schweiz och etruriska Italien 
har föreslagits. Dessutom var gravarnas vapenuppsätt
ningar delvis importerade. Den ena vapengraven inne
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höll ett tveeggat svärd av västgermanskt ursprung. 
Graven innehöll även delar av en fyrsidig sköld med 
en keltisk-västgermansk form som inte finns belagd 
bland andra svenska fynd. Den andra vapengraven 
innehöll ett eneggat svärd som hänvisar till östger- 
manskt område. Intressant i sammanhanget är ytter
ligare en grav, en något yngre, romersk flatmarksgrav 
som innehöll en gravurna av keramik där man har 
inspirerats av formspråket hos de importerade järn- 
kittlarna. Lerkärlet var lokaltillverkat men hade ge
staltats i situlaform vilket visar på den påverkan som 
importföremålen hade (Arne 1919b, s 61 ff; Arne 1932, 
s 187ff; ATA, dnr 3584/1940; Oxenstierna 1958, s 
126; Stenberger 1964, s 346). Jag har anledning att 
återkomma till Lagerlundas vapengravar nedan.

Vad gäller de övriga fem platserna med importföre
mål innehöll kv Glasrutan och Bo gård en grav med 
importföremål vardera, Kallerstad hade en närliggan
de härd med importföremål, Boarp (RAÄ 54) innehöll 
två importgravar och Lilla Åby fyra importgravar (fig 
4: 1, 14, 6, 23, 25). De flesta av gravarna innehöll im
porterat glas. Vid Lilla Åby fanns en slipad glasbägare 
och vid Boarp en glasskål.

Både vid Bo gård och vid Kallerstad utgjordes im
porten av mindre glasflaskor, vilka troligen kan date
ras till äldre romersk järnålder. Glasflaskor är en 
mycket sällsynt fyndkategori i Norden under denna tid 
(Näsman, muntligen 2004).

Något som är ytterst anmärkningsvärt är att ingen 
av exempelplatsernas gravar innehöll en kombination 
av läderhantverksföremål och importföremål. En an
nan betydande iakttagelse är att endast tre lokaler: 
Kallerstad, Köpetorp och Bo gård (fig 4: 6, 12, 14), 
innehöll både läderhantverksgravar och importgravar. 
Det tillhör följaktligen ovanligheterna att de båda grav
typerna finns representerade på en och samma plats. 
Vid Köpetorp visar dessutom den medvetna geogra
fiska uppdelningen av gravtyperna och den uppenba
ra skillnaden i gravskicket mellan dem på åtskiljandet 
mellan läderhantverks- och importgravar. En annan 
sak som blir påtaglig är dateringarna av gravarna. De

fall där dateringar har funnits till hands visar med all 
önskvärd tydlighet att läderhantverksgravarna är äld
re än importgravarna. Gravarna med läderhantverks
föremål dateras till tiden mellan äldre förromersk 
järnålder och äldre romersk tid, tyngdpunkten ligger 
vid tiden runt Kristi födelse. Importgravarna däremot 
sträcker sig från yngre förromersk tid fram till och 
med folkvandringstid, med tyngdpunkt i yngre ro
mersk tid/folkvandringstid, runt 400 e Kr.

Sammantaget visar genomgången att de båda be- 
gravningskulturerna eller kultbruken med läderhant
verks- och importföremål är totalt åtskilda i området. 
Hagbergs koncentrationer av läderhantverksredskap 
och importföremål studerades utifrån ett makropers
pektiv där föremålen kartlades i stort sett landskaps- 
mässigt (Hagberg 1967, s 122ff). Den här studien, på 
mikronivå, visar upp en annorlunda bild, även om 
denna inte nödvändigtvis måste motsäga att före- 
målstyperna har något samband. För Linköpingsbyg- 
dens del kan det konstateras att lokaler med läder
hantverk och import inte sammanfaller särskilt ofta 
och att föremålen uteslutande särskiljs i gravarna. Om
rådet som sådant innefattar emellertid platser med 
stor förekomst av båda föremålstyperna.

Om teorierna kring importen och exporten stäm
mer skulle gravmaterialet runt Linköping kunna tol
kas på följande vis. Läderhantverket kan ses som den 
ekonomiska basen i ett varuutbyte som i sin tur för
utsatte att ett överskott byggdes upp. Vad det ökade 
behovet av att producera ett överskott av handelsva
ror berodde på är inte självklart, men en rimlig giss
ning kan vara en eskalerande ambition av att besitta 
importerat gods hos ett övre skikt i samhället, möjli
gen som en följd av ett förändrat sätt att uttrycka hög 
status än tidigare. Handeln med lädervaror kan vara 
mycket gammal (se Malmer 1993; Kaliff 2001, s 47), 
men under förromersk tid kan läderhantverkets bety
delse i hög grad ha omgestaltats. De personer som pro
ducerade detta överskott måste rimligen ha utgjort en 
liten, men speciell, del av befolkningen. Dessa män
niskor behöver inte alls ha betraktats som enbart ar-
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Fig 12. Importerad glasskål från Boarp. Foto Göran Billeson.

betskraft, utan snarare som personer med betydande 
ställning. Ett resultat av detta kan ha varit en social
grupp utan tvång att delta i den grundläggande jord
bruksproduktionen, vars arbete var själva förutsätt
ningen för att de importerade prestigevarorna skulle 
kunna erhållas. Därför kan läderhantverksföremålen 
i gravarna vara uttryck för en viss status och viktiga 
som symboler i begravningskulturen. Detta om man 
förutsätter att föremålen visar på den syssla den döda 
haft i livet.

Det ekonomiska uppsvinget manifesterat i import
föremålen kan givetvis ha uppstått något längre fram 
i tiden. Det är troligt att uppbyggandet av exportva
ror togtid. De samhällsgrupper som åtnjöt de prestige
fyllda importerade objekten var med all sannolikhet 
inte desamma som producerade det inhemska över
skottet. Dessa båda samhällsklasser måste heller inte 
nödvändigtvis ha levt eller vistats i samma miljöer 
eller platser. Möjligen kan minskningen av läderhant
verksredskapen i gravarna ses i ljuset av ökningen av
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importföremålen. Seden att nedlägga importföremål 
som statusobjekt kan med tiden ha blivit viktigare än 
seden med läderhantverksföremål. Det är även tänk
bart att de som producerade lädervarorna miste sin 
status i takt med att prestigeföremålen blev mer till
gängliga för vissa grupper i samhället. Skillnaden i 
datering mellan föremålskategorierna behöver därför 
inte vara någon motsägelse i sig till ett varuutbyte.

Studien visar sammanfattande att i synnerhet tre 
platser i Linköpingsbygden framträder under den för
romerska järnåldern, dels Mörtlösa och Köpetorp för 
sina läderhantverksföremål, dels Lagerlunda för sina 
importgravar, tillika vapengravar. Något senare finns 
både läderhantverk och import representerat vid Kal- 
lerstad och Bo gård. Under romersk tid går Mörtlösa- 
gravfältet ur bruk men Köpctorpsgravfältet utmärker 
sig fortfarande, nu med sina importgravar. Även Bo- 
arp (RAÄ 54) och Lilla Åby markerar sig under ro
mersk tid respektive tidig folkvandringstid som plat
ser med prestigefyllda importobjekt. Detta visar tro
ligen hur centraliteten eller betydelsen av olika platser 
i detta hänseende har förflyttats och hur olika föremål 
förses med mening och innebörd över tid. Det kan även 
markera skillnaden mellan den producerande delen 
av befolkningen och ett övre samhällsskikt, vilka för
såg sig med importföremålen.

Undersökningen åskådliggör även hur åtskilda be- 
gravningskulturerna egentligen var. Föremålskatego
rierna förekommer var för sig och det är sällsynt att de 
ens hittas på en och samma lokal. En annan betydande 
iakttagelse är att nedläggningarna av de båda föremåls- 
typerna inte är samtida. Läderhantverksföremålen har 
sin tyngdpunkt som gravgåvor under Kristi födelse 
medan importföremålen är vanligast runt 400 e Kr.

Vapengravar
De utpräglade vapengravarna är en speciell gravtyp 
som börjar utvecklas under övergången yngre förro
mersk och äldre romersk tid. Ibland förekommer en
staka vapen eller delar av en vapenutrustning i gra
varna och i andra fall innehåller de en mycket rik och

komplett vapenuppsättning. I flera fall innehåller va
pengravar även importföremål.

Av alla vapenfynd från äldre järnåldern på Sveriges 
fastland har flest påträffats i Östergötland, och i land
skapet finns över hundra kända vapengravar. Påvel 
Nicklasson har i sin avhandling behandlat svenska va
penfynd. Han ser en utveckling av vapengravarna i 
Östergötland i olika stadier. Den äldsta fasen, de ”tra
ditionella” vapengravarna, utgör ingen särpräglad 
grupp. Hos dessa är gravskicket detsamma som hos 
gravar utan vapen, även när gravskicket förändras 
under perioden. Vid övergången mellan äldre och yng
re romersk järnålder blir de östgötska vapengravarna 
färre för att under inledningen av yngre romersk tid 
återigen bli vanligare. I en del fall skiljer sig nu vapen
gravarna från den föregående periodens vapengravar 
och dessutom från de samtidiga gravarna utan vapen. 
Parallellt med mer oansenliga vapengravar förekom
mer gravar med stora vapenuppsättningar och med 
olika statusföremål som guld och import samt prakt
fulla personliga föremål. Denna fas kallar Nicklasson 
de ”statusladdade" vapengravarna (Nicklasson 1997, 
s 22ff).

Det statusladdade gravskicket anser Nicklasson 
kan markera en ny maktelits sätt att manifestera sig 
och en strävan efter att kontrollera så stor del av den 
militära makten som möjligt. Nicklasson förmodar 
att vapnen från och med yngre romersk tid administre
ras centralt och delas ut i orostider av högre potentat 
som representeras av det ”statusladdade” gravskicket. 
Det dr även under yngre romersk järnålder som Nick
lasson ser ett förändrat geografiskt mönster av vapen
gravarna. I den tidigare vapenfyndstomma sydöstra 
delen av Östergötland anläggs nu denna gravtyp. 
Dessa är av den mindre statusförknippande sorten, 
men deras vapenuppsättningar är stora. Ofta har de 
avlidna gravlagts med full beväpning. Nicklasson läg
ger fram hypotesen att omlokaliseringen av vapen
gravarna kan vara ett tecken på att de nu uttrycker 
en kontrollfunktion över samfärdsvägarna. Under den 
senare delen av romersk tid, före övergången mot folk-
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vandringstiden, går vapengravseden helt ur bruk i Ös
tergötland (Nicklasson 1997, s 56, 157, 173).

Vapengravarna, och likaledes de importerade sta
tusföremålen, har satts i relation till de förändringar 
som sker i övergången mellan äldre och yngre järnål
der. Anders Kaliff menar att det är rimligt att tolka 
uppkomsten av vapengravarna som accentuerade sta
tusmarkeringar och att de gravlagda var män och 
medlemmar av en speciell elit i ett högre samhälls
skikt. Han håller även för troligt att vapengravarna 
kan visa på ett samhälle under stort inre eller yttre 
tryck. Vapeninnehav och krigarstatus blir därmed vik
tiga symboler för att markera status. Vidare anser 
Kaliff att utvecklingsprocessen under romersk tid kan 
ha lett till en ökad konkurrenssituation och en strä
van efter en samlad ledning av större områden. Vapen
gravarna kan därför ses som spår efter maktkamper 
mellan olika betydande släkter eller alternativt en 
centralmakt med underställda ”vasaller”. Att vapen
gravarna slutar anläggas anser han kan bero på en 
stabilisering i samhället och en konsolidering av mak
ten till stormannaätter i olika områden eller till en 
mindre grupp släkter (Kaliff 1999, s 88, 90; Kaliff 
2000b, s 45f; Kaliff och Sundqvist 2004, s 32ff; se även 
Kaliff & Tagesson denna volym.)

Lotte Hedeager har använt föremål i danska va
pengravar för att studera sociala skillnader. Hon har 
delat upp vapengravarna i tre olika grupper: 1) Gra
var med komplett vapenutstyrsel och prestigeföre
mål. 2) Ryttargravar med sporrar utan vapen, men 
med prestigeföremål. 3) Övriga vapengravar utan pre
stigeföremål. Hon har även skisserat ett kronologiskt 
förändringsförlopp. Under yngre förromersk tid kan 
man för första gången urskilja en uppdelning i olika 
krigargrupper med en krigararistokrati i toppen. I 
äldre romersk tid framträder uppdelningen mycket 
tydligt. Guld- och importföremål är nu knutna till 
sporregravarna. Under yngre romersk tid märks inte 
längre den militära rangordningen i vapengravarna. 
Hedeager tolkar rika vapengravar med sporrar som 
uttryck för en grupp av ledande, äldre män. Deras

4 Lösfynd /T\ Säkra gravfynd, osäker datering

f Lösfynd, osäker datering Komplett vapenutstyrsel

fi\ Säkra gravfynd 4 Osäkert vapenfynd

F/g 13. Karta över exempelplatser med vapengravar 
från äldre järnålder. Grafik Lars Östlin, RAÄ.

gravar fördelar sig så att männen kan ha kontrollerat 
ett område stort som de senare häraderna. Till ledarska
pet rekryteras unga krigare som representeras av gra
var med vapen fast utan sporrar eller import. Dessa är 
betydligt fler (Hedeager 1990, s 120, 136f; se även 
Kaliff & Tagesson denna volym).

I materialet från Linköpingsbygden finns fler än 
åtta vapengravar, det är osäkert exakt hur många. 
Säkra vapengravar finns vid kv Glasrutan, Bo gård, 
Lagerlunda, Gålstad, Boarp (RAÄ 57, 128) och vid 
Lilla Åby (fig 4:1,14,21,22,24,25). Dessutom finns 
sammanlagt fyra lösfynd av sköldbucklor, fördelade 
på två gravfält i närheten av varandra, Östra och Väst
ra Bökestad (fig 4: 15, 16). De äldsta vapengravarna 
i Linköpingsmaterialet dateras till yngre förromersk 
järnålder, vilket får anses som relativt tidigt. Av dessa 
låg två vid Lagerlunda och en på Bo gård. De båda 
vapengravarna i kv Glasrutan respektive i Gålstad här
rör båda från äldre romersk järnålder, liksom lösfyn
den av sköldbucklor i Västra Bökestad. I endast ett
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fall, Boarp (RAÄ 57, 128), har vi en säker datering 
till vapengravarnas slutskede; övergången yngre ro
mersk tid/folkvandringstid. Lilla Abys vapengrav och 
minst ytterligare en av Lagerlundas gravar har osäkra 
dateringar, detsamma gäller sköldbucklan från Östra 
Bökestad.

Vapenuppsättningarna hos gravplatserna varierar. 
De rikast utrustade vapengravarna är de redan om
nämnda vapengravarna, tillika importgravarna, i La
gerlunda. De båda flatmarksgravarna undersöktes 
1843 respektive 1931. De härrörde från yngre för
romersk respektive äldre romersk tid och var extra
ordinära på flera sätt, bl a de enda bland Linköpings- 
bygdens vapengravar som innehöll importföremål. 
Gravurnorna, i båda fall situlaformade järnkittlar, 
samt vapnen utgjorde importen. En av gravarna inne
höll en komplett vapenutstyrsel så när som på spor
rar; svärd, sköld och lans. Den andra innehöll ett 
svärd och en lans. Lagerlunda har delundersökts vid 
flera tillfällen sedan 1800-talet. Gravfältet består av 
flatmarksgravar från äldre järnålder överlagrade av 
högar från yngre järnålder. Redan så tidigt som från 
1817 finns uppgifter om vad man hittat på platsen. 
Widegren och Wessen nämner fler högar och urnor 
med sporrar, svärd, stora spjut, ”värjor” och skäror 
(Widegren 1817; Wessen 1836; Arne 1919a, s 10). 
Tyvärr framgår inte med exakthet om dessa vapen 
härrör från begravningar i högarna eller under dem. 
Detta har stor betydelse. Rör det sig om en eller flera 
äldre j ärnålderssporregravar, överlagrade av högar, 
är de mycket exceptionella. Sporregravar är mycket 
ovanligt förekommande, inte minst i Östergötland.

Vad som med säkerhet kan konstateras är att kv 
Glasrutan rymde en sporregrav. Graven utgjorde en 
skelettgrav från äldre romersk tid och hade en ovan
ligt begränsad vapenkombination för att vara en spor
regrav: svärd och sporrar (Karlenby 1996, s 22ff; se 
även Nielsen denna volym). En annan rik vapengrav 
påträffades 1870 vid Gålstad Storgård i samband 
med en mindre grustäkt. Även denna var en skelett
grav från äldre romersk tid och troligen en flatmarks

gra v. Den innehöll en lans, ett spjut och en sköld 
(ATA, Nordenskjöld 1870; Oxenstierna 1958, s 142). 
De övriga tre vapengravarna innehöll endast ett va
pen var. Vid Bo gård innehöll en av de förromerska 
brandgroparna en liten doppsko. Boarp (RAÄ 57, 
128) hade en stensättning med en spjutspets daterad 
till yngre romersk tid och i Lilla Aby påträffades en 
spjutspets invid en hög.

Intill Västra Bökestadsgravfältet har inte mindre än 
tre sköldbucklor daterade till äldre romersk tid påträf
fats. En av dessa har bedömts tillhöra någon av gra
varna på platsen (Helander & Zetterlund 1997, s 9). 
Endast ca 800 meter nordöst om därom, vid Östra 
Bökestad, framkom en sköldbuckla som lösfynd vid 
undersökningen av gravfältet. Lösfynden av sköldar 
har således en koncentration till områdets östra par
tier, runt nuvarande Linköpings flygplats. Om dessa 
inte utgör vapengravrester finns en möjlighet att det 
i denna del av I.inköpingsbygden funnits en tradition 
av skölddepositioner intill begravningsplatserna. Sköl
darna kan ha utgjort offer till högre makter, vilket 
skulle ytterligare visa på vapnens betydelse som makt
medel av olika slag samt på de båda lokalernas sär
drag.

Linköpingsbygdens vapengravar uppvisar en ut
veckling som inte överensstämmer med Östergötlands 
vapengravar i stort, dvs Nicklassons kronologiska 
stadier. Traditionen med statusladdade vapengravar 
visar sig vara betydligt äldre i I.inköpingsbygden. La
gerlundas vapengravar påvisar högstatusgravar re
dan från yngre förromersk tid med importer, komp
letta vapenutrustningar samt möjligen sporregravar. 
Hedeager har visat att kategorin kompletta vapengra
var utan sporrar endast utgör 10-15% av vapengra
varna under hela den äldre järnåldern i Danmark 
(Hedeager 1990, s 117). Detta kan ytterligare stärka 
Lagerlundas gravar som mycket tidiga statusmarke
ringar, om sporrarna är från äldre järnålder. En annan 
högstatusgrav finner vi i kv Glasrutans sporregrav/ 
ryttargrav som både innehöll annan rik utrustning 
och som skiljde ut sig i gravskicket som skelettgrav.
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Fig 14. Till vänster: Järn kittel från en av vapengravarna i Lagerlunda.
Foto Göran Billeson.

Fig 15. Ovan: Sköldbucklor från Västra och Östra Bökestad. Foto Göran Billeson.

Från samma tid, yngre förromersk och äldre romersk 
järnålder, finns även vapengravar vid Bo gård och Gål- 
stad. Dessa är betydligt mindre praktbetonade även 
om Gålstads grav innehöll en relativt rik vapenutrust
ning. Bo gårds grav är den som mest liknar Nicklassons 
traditionella vapengravar i det äldsta stadiet.

Något förvånande verkar Linköpingsmaterialet 
mer överensstämma med Hedeagers skisserade krono
logiska förändringsförlopp i Danmark än med Nick
lassons. Åtskiljandet mellan rika vapengravar och 
mer oansenliga tyder på en uppdelning av krigargrup- 
per kontra krigararistokratin mycket tidigt i området. 
Lagerlundas och kv Glasrutans vapengravar skulle 
kunna tolkas representera krigararistokratin och gra
varna vid Bo gård och Gålstad skulle kunna företräda 
krigargrupper. Nedgången av vapengravarna under 
övergången mellan den äldre och den yngre romerska 
järnåldern gör sig synlig även i Linköpingsmaterialet. 
Frågan är vad denna nedgång betyder och hur, eller 
om, den är kopplad till tiden då vapengravseden helt 
går ur bruk. Den yngre romerska tidens vapengravar,

företrädda i Boarp (RAÄ 57, 128) samt möjligen i 
Lilla Åby, är tämligen oansenliga, vilket överensstäm
mer med Hedeagers tolkning av vapengravarna under 
slutskedet; att de inte markerar den militära rangord
ningen.

Sammanfattningsvis kan sägas att Linköpingsbyg- 
den uppvisar ett tidigt uttryck för militära hierarkier 
och militär högstatus. Att de statusladdade gravarna 
anläggs redan under vapengravarnas äldsta skede kan 
tala för en tidig centralitet i bemärkelsen inflytande 
över ett större territorium. Ett samlat ledarskap indike- 
ras ytterligare av att Hedeagers tre vapengravsgrup- 
per finns företrädda i området. Ett tidigt behov av att 
uttrycka makt kan även ses som brist på verklig makt 
eller rättare sagt som en följd av en ökad konkurrens
situation mellan individer och/eller områden. Man har 
tidigare uppmärksammat kv Glasrutans vapengravar, 
bland annat för att den ligger från ett sådant avstånd 
från Grebos rika vapengrav att dessa två platser kan 
ha utgjort centralpunkter i olika territorier (Kaliff 
1999, s 92). Denna bild visar sig vara mer komplex,
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inte minst på grund av gravarna i Lagerlunda. För
modligen utgjordes krigararistokratin av olika grup
per av ledande män, kanske från olika ätter och om
råden. Det är svårt att dra några slutsatser vilka om
råden de militära och/eller politiska ledarna kontrol
lerade. En tendens är emellertid att de mer rikt utrus
tade vapengravarna verkar vara orienterade i områ
dets västra delar. Detta skulle kunna tolkas som ett 
lokalt styre i regionen samt att den möjliga konkur
rensen kanske skall sökas utanför Linköpingsbygden. 
Ytterligare en tendens är att vi finner de yngsta vapen
gravarna, utan militär rangordning, i södra delen av 
Linköpingsbygden. Detta överensstämmer med Nick
lassons upptäckt av yngre romerska vapengravar på 
nya geografiska platser.

Personliga tillhörigheter och prestigeföremål
Det har länge framhållits att det har undersökts rela
tivt få gravar och gravfält från den yngre delen av 
järnåldern i Östergötland och att den äldre järnåldern 
är rikligare representerad i undersökningsmaterialet 
(Damell 1976, s 35f). Därmed har man menat att yngre 
järnåldersgravar länge har varit ett jämförelsevis då
ligt utforskat kapitel för Östergötlands del (Kaliff 1999, 
s 104). Höggravfälten från vendel- och vikingatid har 
också ansetts som ovanligt förekommande (se t ex 
Borna Ahlkvist & Toliin 1994, s 14; Karlenby 1996, 
s 9). Kaliff menar att innehållet i de östgötska gravarna 
från yngre järnålder varierar såväl i kvalitet som mängd. 
Exempelvis uppvisar Fiskebygravfältet i östra Öster
götland knappast några rika gravgåvor, samtidigt 
finns exempel på rika undersökta gravar av storman- 
nakaraktär i främst västra Östergötland (Arbman 
1941; Kaliff 1999, s 105ff). De monumentala gravarna, 
storhögarna, från yngre järnålder har redan nämnts. 
Dessa finns i I.inköpingsbygdens närhet, bl a i Sättu- 
na, Allguvi, Ledberg och Sjögestad. Storhögarna dis
kuterades redan tidigt i sammanhanget forandrings
processer som ledde fram till riksbildningen och Lin
köpingsbygden som presumtivt centralområde (Ner- 
man 1956, s 154ff). En förnyad diskussion angående

Vapen, säkra gravfynd

Vapen, säkra gravfynd med osäker datering

•“W Importfynd 
© Ädelmetaller

Lösfynd av vapen med osäker datering

Fig 16. Karta över gravar och gravfält från vendel- 
och vikingatid med utmärkande företeelser som vapen, 
importfynd och ädelmetaller. Grafik Lars Östlin, RAÄ.

detta har på senare tid förts fram av Kaliff (Kaliff 1999, 
128ff; Kaliff 2000a, s lOff; se även Kaliff & Tagesson 
denna volym).

Resultatet av genomgången av exempelplatserna 
blev något förvånande när det gäller de vendel- och 
vikingatida gravplatserna. Av samtliga lokaler inne
höll 13 stycken gravar från den yngre järnåldern. I 
ytterligare två fall fanns treuddar på gravfälten (Kyr- 
ketorp och Haninge, fig 4: 9, 30), treuddarna måste 
i och för sig inte nödvändigtvis indikera ett yngre järn- 
åldersinslag. Höggravfälten var fyra stycken till antalet 
och låg vid Stångebro, Lagerlunda, Lilla Åby och Or- 
lunda (fig 4: 5, 21, 25, 28; se även sid 51). Dessutom 
förekom högar också vid Berga och på Tiftgravfältet 
(fig 4: 29, 18). Genomgången gav även intrycket av 
att många av gravplatserna från den yngre järnåldern 
var ovanligt rika. Främst sex av platserna utmärkte 
sig genom sitt stora och rika fyndmaterial; Stångebro, 
Västra Bökestad, Lagerlunda, Lilla Äby, Mjärdevi och
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Berga (fig 4: 5, 16, 21, 25, 26, 29). Gravfälten inne
höll mestadels praktfulla, personliga tillhörigheter 
och andra prestigeföremål.

Stångebrogravfältet har legat invid den gamla hu
vudvägen och vadstället över Stångån och har en gång 
bestått av ett höggravfält med resta stenar, stensätt- 
ningar, flatmarksgravar, en skeppssättning, en domar-

Fig I7. Överst: Silverbelagda bältesdetaljer. Foto RAÄ.
Till vänster: Terra Sigillata-kärl. Foto Håkan Ahldén.
Till höger: Huvud från vendelkråka i brons. Foto RAÄ.
Samtliga från en grav vid Stångebro.

ring, runstenar samt skålgropar. Till de tidiga lösfyn
den hör bl a spänn bucklor, en nyckel och en svärds
knapp från vikingatid. Den mest utmärkande graven 
på platsen är en vendeltida dubbelbegravning som 
bl a innehöll en vendelkråka i brons, silverbelagda 
bältesdetaljer, kloleder från brunbjörn samt ett impor
terat Terra Sigillata-kärl. Kärlet är det nordligaste fyn
det av sådan keramik hittills och det har daterats med 
hjälp av krukmakaren Cintusmus namn till 160-180
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Fig 18. Ovan: Ett urval av de över 100 pärlorna från Västra Bökestad. Foto Göran Billeson, Peter Zetterlund, RAÄ. 
Till höger: Ryggknappsspänne och likarmat spänne från Västra Bökestad. Teckning Richard Holmgren, ARCDOC.

e Kr. Kärlet var således redan vid dess nedläggande 
ett mycket gammalt föremål. Stångebros skeppssätt- 
ning är ett unikum, Östergötlands största på nära 50 
meter. Den har tolkats som en tingsplats och som en 
markering av Eriksgatan. Skeppssättningen dateras 
till vikingatid, 890-1030 e Kr, och det har inte kunnat 
påvisas om anläggningen utgjorde någon grav i sig 
(Schenberg 1733, s 28; Nordenskjöld 1874, s 67; Kraft 
1946, s 48; Helander & Zetterlund 1995, s 5ff; Hed
vall 1996, 7f; Helander 1997; Elfstrand 1998, s 47ff).

I Västra Bökestad fanns ovanligt rika yngre järn- 
åldersgra var. Gravfältet, som hade en bruten kontinui
tet från yngre bronsålder, expanderade kraftigt under

vendeltid och gravgåvorna avspeglar då ett välstånd 
med kontakter österut. Fyndmängden i samtliga av 
de yngre järnåldersgravarna var stor. Förutom import
föremål, ädelmetall och klädestillbehör utmärkte sig 
pärlorna, ca 1 100 stycken. Gravfältets praktfullaste 
fynd utgjordes av ett förgyllt ryggknappsspänne av 
brons med djurornamentik (Johnson 1996; Helander 
& Zetterlund 1997, s30ff).

Fagerlunda utgör förmodligen Finköpingsbygdens 
största höggravfält från yngre järnålder. Platsen rym
mer i dag ca 100 synliga gravar med 35 högar, sten- 
sättningar och några domarringar. Gravfältet har va
rit betydligt större, men skadats ganska hårt av äldre

92



grustäkter. Under 1800-talet och 
tidigt 1900-tal undersöktes sam
manlagt sju eller åtta högar, en 
skelettgrav och en rund stensätt- 

ning, samtliga från vendel- och vik
ingatid. Gravarna var rikt utrusta

de med pärlor, glas, kammar, nålar 
och en mängd metallföremål. En av 

högarna utmärkte sig dels genom sin 
storlek och dels genom att bl a innehålla 

30 spelbrickor och tärningsfragment samt en impor
terad glasbägare (Arne 1919a, s 3ff; Arne 1919b, 65ff; 
ATA, dnr 3584/1940; ATA, dnr 6018/1965).

Även Lilla Åbys höggravfält har skadats hårt på 
grund av olika typer av exploateringar, exempelvis 
villabebyggelse, odling och plundring. Gravfältet har 
emellertid ursprungligen varit mycket stort och monu
mentalt med resta stenar, domarringar, stensättningar 
och runstenar. Det har undersökts i omgångar sedan 
1800-talet och har kunnat dateras från romersk järn
ålder fram till vendeltid. De yngre järnåldersgravarna 
innehöll importerat glas, bl a en snartemobägare, pär
lor, spelbrickor och klädestillbehör. En spjutspets av 
järn har påträffats invid en av högarna, spetsens da
tering är emellertid osäker (ATA; Nordenskjöld 1874, 
s 5; SHM, Tillväxten, 1915, 15414; ATA, dnr 5155/ 
1961; SHM, Tillväxten 1962,26980; Appelgren 1995, 
s 12ff).

Mjärdevigravfältet rymde vendel- och vikingatida 
flatmarksgravar och stensättningar. Gravarna inne
höll säregna fynd, bl a flera silverföremål, vapen, de
lar av hästmunderingar, klädestillbehör och pärlor (Ar
keologi i Sverige 1983, s 93f). Tyvärr har grävningen 
aldrig blivit avrapporterad och dokumentationshand-

lingarna har inte varit möjliga att studera. Inte heller 
undersökningen av 70 yngre järnåldersgravar på Ber- 
gagravfältet har resulterat i någon rapport. Gravarna 
utgjordes dock av runda och kvadratiska stensätt
ningar, treuddar och enstaka högar. Fyndmaterialet 
från gravarna var mycket rikt, med flera pärluppsätt
ningar, smycken, klädestillbehör, pilspetsar och andra 
metallföremål (ÖLM).

I detta sammanhang bör Tiftgravfältet nämnas. 
Gravfältet utgör förmodligen Östergötlands största, 
men det är inte undersökt, varför man inte kan säga 
något om gravarnas innehåll. Gravfältet har bedömts 
vara i bruk under större delen av järnåldern och präg
lar ett stort landskapsrum. Det består av fler än 600 
synliga gravar, huvudsakligen runda stensättningar, 
men också 35 domarringar, 33 högar, 26 treuddar, rek
tangulära och kvadratiska stensättningar samt grav
klot och resta stenar (Selinge m fl 1982, s 93; Selinge 
1987, s 271f). Flera av gravtyperna härrör från yngre 
järnålder. Storleken på gravfältet, dess långa bruk- 
ningstid och typerna av gravmonument indikerar att 
platsen varit betydelsefull järnåldern igenom. Man 
kan bara spekulera kring vad alla dessa gravar inne
håller, men det råder inget tvivel om att gravfältet intar 
en särställning i trakten.

Genomgången har således visat att antalet under
sökta lokaler som innehåller yngre järnåldersgravar 
varit fler än vad man tidigare ansett. Visserligen utgör 
de äldre järnåldersgravarna en klar majoritet, men 
om man endast ser till lokalerna, innehöll nära hälften 
av dem gravar från den yngre järnåldern. Inte heller 
höggravfälten är så ovanligt förekommande; man har 
lokaliserat fyra renodlade höggravfält och förekomst 
av högar på ytterligare två lokaler.

Något annat anmärkningsvärt är att nära hälften 
av de yngre järnålderslokalerna hade ovanligt rika grav
gåvor i förhållande till de äldre järnåldersgravarna.
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Fig 19. Högar från yngre järnålder vid Lagerlunda. Foto Göran Billeson.

Dessa lokaler innehöll ädelmetaller, importerade före
mål, vapen och en mängd annat. Man kan fråga sig 
om detta välstånd speglar platser av betydande karak
tär eller om det rör sig om en begravningstradition i 
största allmänhet, ett lokalt gravskick under perio
den. Rikedomen avspeglat i fyndmaterialet kan intres
sant nog sägas ha ett samband med förekomst av hö
gar. Vid Berga fanns en tydlig relation mellan högar 
och rika gravgåvor. Tittar man på de fyra renodlade 
höggravfälten innehöll tre av dessa platser ett mycket 
fyndrikt material, nämligen Stångebro, Lagerlunda 
och Lilla Aby. Man har menat att gravhögar tyder på 
en central funktion för platsen i fråga (se Kaliff & 
Tagesson denna volym). De tre sistnämnda platserna 
har även andra gemensamma nämnare, bl a en lång 
kontinuitet av brukande och förekomst av importfö
remål. Förutom dessa lokaler kunde endast Västra 
Bökestad hänföras till lokaler med import under yng

re järnålder. Ädelmetallföremålen ger en annan sprid- 
ningsbild, till Stångebro, Västra Bökestad och Mjär- 
devi, medan vapenförekomsten begränsade sig till 
Mjärdevi och Berga samt i två osäkra fall till Lager
lunda och Lilla Åby.

Om man utgår från att fyndrikedom kan avspegla 
platser av betydelse framträder framförallt fyra loka
ler av särskild dignitet under den yngre järnåldern: 
Stångebro, Lagerlunda och Lilla Äby samt Västra Bö
kestad. Det påtagliga med dessa lokaler är även konti - 
nuitetsaspekten. Platsernas långa, och endast i ett fall 
brutna, brukningstid är säkerligen ingen slump. Det 
är sannolikt att lokalerna attribuerats en viss betydelse 
redan under äldre järnålder. Möjligen var detta an
ledningen till att platserna fick sin centrala karaktär 
i ett senare skede under järnåldern och för att män
niskorna där och då skulle kunna göra anspråk på och 
ha makt i sin besittning.
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CENTRALA PLATSER - MAKT I FÖRÄNDRING
I den arkeologiska östgötalitteraturen har under sena
re tid framför allt vissa lokaler i Linköpingsbygden 
särskilt framhållits som centralplatser. Dessa platser, 
ofta med utmärkande gravar, har tolkats som belägg 
för att området kring Linköping under loppet av järn
åldern får en allt mer central roll i landskapet. Loka
lerna som främst har diskuterats är Ullevi/Tornbyom- 
rådet, Stångebro och Tiftgravfältet. Mjärdevi och All- 
guvi har också uppmärksammats som förhistoriska 
kultplatser jämte storhögslokalerna Ledberg, Sättuna 
och Sjögestad. Även Odenforsborgen har setts som 
intressant för rollen som regionalt maktcentrum. Sig
nifikant för de undersökta centralplatskandidaterna 
är att de undersökts under de senaste 20 åren. Det 
finns således en tendens att bortse från platser där un
dersökningarna företogs för en lång tid sedan. Dess
utom förekommer en benägenhet bland många rap
portförfattare att notera att ”deras” gravplatser är uni
ka för regionen. Motiveringarna grundar sig då ofta 
på enskilda, utmärkande gravar eller det kommuni
kativt strategiska läget vid Roxen. I många av dessa 
fall övervärderas emellertid platsernas betydelse. Det 
är till exempel riskabelt att tolka enstaka gravar som 
tecken på hög status. Dessutom faller ofta argumentet 
om strategiska lägen, eftersom samtliga platser mer 
eller mindre delar den gynnsamma lokaliseringen till 
närheten av vattenvägarna.

Detta visar på vikten av grundforskning och sam
manställningar av gammalt dokumentationsmaterial. 
Det har visat sig att äldre undersökningar ofta lätt 
faller i glömska och att man i sina slutsatser endast 
koncentrerar sig till de modernare undersökningarna, 
vilket bidrar till och ökar risken för överbetoning av 
vissa material.

Under förromersk järnålder är kulhalsringarna 
gravplatsernas mest statusbetonade föremål. Med un
dantag för läderhantverksredskapen ter sig gravskicket 
under perioden annars relativt egalitärt. Tidigare har 
ofta relationen mellan gravar som innehåller läder
hantverk och de med importföremål diskuterats, trots

dateringsdiskrepansen de båda begravningskulturerna 
emellan. Faktum är att seden att nedlägga redskap från 
läderhantverksproduktionen som gravgåvor samman
faller kronologiskt med kulhalsringstraditionen. Hur 
dessa gravskick förhåller sig till varandra blir därmed 
intressant.

Kulhalsringsbärarna i Linköpingsbygden har grav
lagts vid Cap Julie, Mörtlösa och Gattorp. De båda 
sistnämnda lokalerna innehöll även läderhantverks- 
föremål. Särskilt Mörtlösa intar en särställning med 
mängden läderhantverksredskap, jämte Köpetorp och 
Kallerstad. De skilda gravskicken speglar med all san
nolikhet även skilda delar av befolkningen, ett övre sam
hällslager med religiös och/eller politisk status kont
ra specialiserade hantverksproducenter för en över- 
skottsproduktion, rimligen med viss särställning. Kul- 
halsringslokalerna kan tolkas som att de represente
rar relativt små, men betydande och centrala enheter 
som styrdes av lokala släkter. Vissa av platserna kan 
ha haft överordnade roller, Mörtlösalokalen skulle 
kunna vara ett exempel på en sådan. Mängden kul- 
halsringar i området visar på Linköpingsbygdens sär
ställning under perioden. Dessa centrala enheter mis
ter dock sin betydelse, gravfälten går ur bruk under 
romersk järnålder och ingen av lokalerna tas heller 
upp för återbruk i något senare skede. Vid de uppen
bara samhällsförändringarna efter förromersk tid är 
det sannolikt att även maktstrukturerna förändrades 
betydligt, kanske uttrycken för status genomgick en 
reformering. Hypotetiskt kan den religiösa, offentliga 
funktionen ha ersatts eller överskuggats av en annan 
- en möjlig gissning är den militära.

Att de militära funktionerna blir allt vikigare makt
medel avspeglas i anläggandet av vapengravarna. 
Gravgåvorna under romersk tid, prestigefyllda im
portvaror, påvisar samtidigt ett allt mer socialt skiktat 
samhälle. Dessa gravar återfinns inte på samma plat
ser som kulhalsringsgravarna. Importföremålen över
tar i vissa fall läderhantverksredskapen som gravgå
vor på gravplatserna, exempelvis vid Köpetorp. And
ra lokaler med rika, importerade föremål är Lager
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lunda, Lilla Åhy, Kallerstad, Bo gård och Boarp. La
gerlundas import- och vapengravar är Linköpingsbyg- 
dens äldsta. Det ligger nära till hands att tolka att 
dessa speglar ett tidigt skede av forandringsprocessen 
under järnåldern och att de gravlagda individerna till
hörde en ny samhällskategori med militär status.

Relationen mellan importgravarna och vapengra
varna är intresseväckande och förmodligen företräder 
de båda gravskicken olika hierarkiska nivåer i sam
hället. De individer som haft den ekonomiska möjlig
heten att skörda frukten av exporten av inhemska va
ror, måste inte nödvändigtvis ha besuttit någon offent
lig funktion eller varit bosatta på centralplatser. Det 
kan ha funnits ett stort antal rika gårdar vilka hade 
medel att skaffa sig lyxföremål. I vissa fall kan import
prakten till och med tolkas som en kompensation för 
brist på verklig makt, som i Staby och Köpetorp, där 
lyxen manifesteras strax innan gravfälten går ur bruk. 
Det finns mycket som tyder på att de centrala miljöer
na kanske främst skall sökas hos krigareliten i Linkö- 
pingsbygden, bl a de mycket tidiga och rika vapengra
varna. Detta antagande stärks ytterligare av att de rena 
importgravarna har en annan geografisk lokalisering 
än vapengravarna.

Den tidiga militära ledningen kan ha samverkat 
med övriga auktoriteter, men med tiden kan försvaret 
ha organiserats i högre grad och växt sig allt starkare. 
Detta kan ha lett till att krigararistokratins funktio
ner som ledare blev allt viktigare och ha medverkat 
till en omorganisation av samhället. Likaså kan för
svaret ha utformats på olika nivåer. Vapengravarna 
vid Lagerlunda, kv Glasrutan, Bo gård och Gålstad visar 
på en uppdelning mellan ett ledande krigarskikt och 
underordnade krigargrupper. Detta borde förutsätta 
en samverkan mellan olika ätter och områden, kanske 
stamförbund eller allianser. De överordnade grup
perna kan i sin tur ha utgjort en samlad ledning, för
modligen lokaliserade till de västra delarna av Linkö- 
pingsbygden, som möjligen konkurrerat med krigare 
utanför området. Maktkoncentrationen skulle därför 
kunna vara orsakad av både samverkan och kamp.

Om alliansförbunden i Linköpingområdet varit ovan
ligt tidiga kan detta ha haft betydelse för regionens in
flytande och anseende.

En möjlig tolkning av samhällsförändringarna i 
övergången mot folkvandringstid är att de kan ses 
som ett organiserat skifte, möjligen utfört av den mili
tära eliten. Gravläggandet reduceras nu till ett fåtal 
platser: Stångebro, Lilla Åby, Köpetorp och Staby, 
förmodligen även till Lagerlunda och Tift, lokaler 
som utmärker sig under äldre järnålder eller behåller 
sin betydelse in i yngre järnålder. Vissa platsers bety
delsefulla historia kan ha möjliggjort deras fortsatta 
centrala karaktär. Återbruket av en del lokaler, främst 
under vendeltid, skulle kunna förklaras med att eliten 
i samhället har stärkt sin legitimitet genom att åter
knyta till de gamla begravningsplatserna. Dessutom an
läggs under yngre järnålder även nya, ofta mycket rika, 
gravplatser såsom Berga, Västra Bökestad och Mjär- 
devi. Dessa kan tolkas som replipunkter knutna till 
den centrala makten eller som sinsemellan likvärdiga 
stormannamiljöer som varit underordnade en eller 
flera andra platser.

Under järnålderns olika skeden intar olika platser 
en särställning under en till synes begränsad tidspe
riod. Exempel på sådana platser finner vi vid Mörtlösa, 
Köpetorp, kv Glasrutan (Ullevi), Berga, Västra Böke
stad och Mjärdevi. Som redan tidigare nämnts behöver 
inte alla egenartade platser ha haft en offentlig funk
tion. Studien visar emellertid att vissa av exempel
platserna kan tolkas som mer centrala eller statusbe- 
tonade i jämförelse med de övriga, nämligen Lager 
lunda, Lilla Åby, Stångebro och Tiftgravfältet. De två 
förstnämnda av dessa aspiranter på platser av betydel
se under järnålder är nya kandidater, vilka sällan har 
betonats i centralplatssammanhang, åtminstone inte 
under senare tid. Samtliga fyra lokaler har utgjorts av 
synnerligen stora gravfältskomplex med strukturell 
kontinuitet under en mycket lång tid, något som i sig 
har antagits vara centralplatsindikerande. Lilla Äby har 
en något kortare anläggningstid än de övriga. Gemen
samt för gravplatserna är också att de, sannolikt, har
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gravar som anläggs under den annars så gravfattiga 
folkvandringstiden, samt att de rymde yngre järnål- 
dershögar. Med undantag av det oundersökta Tiftgrav- 
fältet innehöll gravarna mycket rika och prestigefyll
da gravgåvor. Vad som ytterligare kan konstateras är 
att platserna, med Stångebro som avvikare, är lokali
serade till Linköpingsbygdens västra delar.

I fråga om huruvida platser med lång kontinuitet 
har fler centralplatsindikationer än övriga verkar detta 
stämma på Linköpingmaterialet. De fyra centralplats- 
kandidaterna besitter de flesta av de uppsatta kriterier
na för centrala miljöer. Lokalerna visar emellertid upp 
vissa skillnader i hierarkisk nivå, eller i funktion om 
man så vill, dessutom verkar betydelsen hos de olika 
platserna även skilja sig tidsmässigt, vilket leder till en 
problematisering av centralplatsperspektivet. Lager
lunda gör sig mycket tidigt gällande som platsen med 
militär status och makt, kanske med en rik krigararis- 
tokrati redan under förromersk tid. De övriga två un
dersökta lokalerna signalerar centralitet och betydelse 
först under folkvandringstid och främst vendeltid med 
domarringar, högar och flera rika och exceptionella 
gravgåvor. Det faktum att de, liksom Lagerlunda, vid

det laget redan hade en lång historia av kontinuerlig 
brukningstid åskådliggör likafullt platsernas betydelse 
för järnålderns människor i trakten. Samtidigt är det 
tänkbart att makten centraliseras först i och med den 
yngre järnålderns början. Under vikingatid kan Stånge
bro framhållas på grund av dess skeppssättning. För
utom att den är Östergötlands största har dess funk
tion tolkats som tingsplats och som betydande för 
samhällsekonomiska och maktpolitiska funktioner.

Ofta tänker man sig att de centrala fenomenen 
skall vara knutna till en speciell plats. Eftersom platser
na endast ligger med några kilometers avstånd från 
varandra, skulle man kunna misstänka att de kan ha 
samexisterat, haft olika funktioner eller förflyttat mak
ten emellan sig. Det är inte självklart eller enkelt att 
avgöra vad som uppfattades som nära eller vad som 
hörde ihop i järnålderssamhället. Maktens markering 
kan ha gjort sig synlig inom hela det område som in
gick i maktsfären. Åtminstone under järnålderns slut
skede är det också tänkbart att de lokaler som till synes 
har områdets mest betydande ställning i sin tur har varit 
underordnade ett mer övergripande maktcentrum, ett 
centralortskomplex eller herradöme.
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BILAGA

NORRA OMRÅDET
1. Kvarteret Glasrutan 2, Ullevi, RAÄ 161, 321, 322, Linköpings stad
Tidigare registrerade gravar: 2 skärvstenshögar. Undersökningsår: 1988, 1989. Topografiskt läge/un- 
dersökningsgrad: Krönläge på impediment. Skadat, förmodligen delundersökt. Datering: YBÅ, FRJÄ, 
RJÅ, VeT. Antal undersökta gravar/övriga lämningar: 28 gravar, 34 huslämningar, boplatslämningar. 
Yttre gravskick: Rund, kvadratisk, oregelbunden, rundad, oval stensättning, skärvstenshög, stenpack- 
ning, möjliga flatmarksgravar. Inre gravskick: Skelettgrav, urnegrav, brandlager, spridda brända ben, 
brandgrop, hundbegravning. Fynd: Sporrar, svärd, träfragment, textilfragment, kniv, söljor, järnring, 
kantbeslag, järnnycklar, låsbeslag, bronsbeslag, bronsfibulor, järnnit, järnfragment, ornerat bronsbleck, 
rakkniv, bronsring, bennål, keramik, hartstätning, slagg, knackstenar, slipstenar, löpare, glattsten, 
flinta, kvarts. Anmärkningsvärt: Mansgrav från YBÅ med rakkniv, fingerring av brons och hund, låg 
i skärvstenshög som även rymde två kulthus. Vapengrav/skelettgrav från ÄRJÅ med sporrar, svärd, 
kniv, dräktföremål och textilrester. Importgrav med bronsbleck från YBÅ (Borna 1993; Karlenby 
1996).

2. Kvarteret Glaskulan, Ullevi, RAÄ 162, Linköpings stad
Tidigare registrerade gravar: 0. Undersökningsår: 1990, 1991. Topografiskt läge/undersökningsgrad: 
Flack mark. Skadat och delundersökt. Datering: YJÅ? Antal undersökta gravar/övriga lämningar: 2 
eller 3 gravar, verkstadsplats för järnsmide. Yttre gravskick: Rund och rektangulär stensättning, sten- 
packning. Inre gravskick: Spridda brända ben, skelettgrav? Fynd: Glaspärla, järnnål, slagg, keramik 
(Nielsen 1999).

3. Ullevi Skattegård, RAÄ 160, Linköpings stad
Tidigare registrerade gravar: 0. Undersökningsår: 1954. Topografiskt läge/undersökningsgrad: Påträf
fade i grustag och mycket skadade. Delundersökt. Datering: YJÅ. Antal undersökta gravar: 4 gravar 
med 6 begravningar. Yttre gravskick: Oregelbunden stensamling, kvadratisk stensättning. Inre grav
skick: Brandlager, brandgrav, skelettgrav. Fynd: Bryne, kniv, betsel, kam, bronsfragment, glaspärla, 
järnfragment, bearbetad benbit, bearbetad träbit (ATA, dnr F4178/1954; SHM, Tillväxten, 1955, 
25212).

4. Cap Julie, RAÄ 329, Stg 2253, Linköpings stad
Tidigare registrerade gravar: 0. Undersökningsår: 1993. Topografiskt läge/undersökningsgrad: På en 
mindre höjd på en udde invid Stångåns västra strand. Delundersökt. Datering: YFRJÅ, ÄRJÅ. Antal 
undersökta gravar: 58 gravar. Yttre gravskick: Flatmarksgrav. Inre gravskick: Brandgrop, urnebrand- 
grop, urnegrop, bengrop. Fynd: Keramik, hartstätning, remändebeslag, kniv, trekantfibulor av järn, 
bältering, järnfragment, kulhalsring av brons, bronsfibula, bälteknäppe, bronspärla, bronsfragment, 
bronsring, bronsbleck. Anmärkningsvärt: Gravar från gravgrupp 2: Urnebrandgrop från YFRJÅ med 
gravfältets enda säkra bikärl, innehöll de flesta järnfynden. Brandgrop från YFRJÅ som innehöll 
bronsfynden plus en kulhalsring av västgötatyp (Helander & Zetterlund 1998).
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5. Stångebro, kvarteret Paragrafen, RAÄ 142 och Stg 1759, Linköpings stad
Tidigare registrerade gravar: 2, runsten, rest sten. Äldre uppgifter om fler gravar, resta stenar och run
stenar. Undersökningsår: 1989, 1990,1991. Topografiskt läge/undersökningsgrad: På och i sluttning 
av mindre åsrygg. Skadat. Delundersökt. Datering: FRJÅ, RJÅ, FVT, VeT, ViT. Antal undersökta 
gravar/övriga lämningar: 14 gravar, 1 skeppssättning, 2 bålplatser, boplatslämningar, järnframställ- 
ningsplats. Yttre gravskick: Rund, oregelbunden, rektangulär stensättning, skärvstensröse, flatmarks- 
grav, stenhäll, stenpackning. Skeppssättning. Inre gravskick: Brandgrav, urnebrandgrop, brandlager, 
benlager, brandgrop, enstaka brända ben. Fynd: Terra Sigillata-kärl, vendelkråka i brons, kammar, 
bronssölja, bronsbleck, bronspärlor, bronstrådar, benknapp, horntärningar, nitbrickor av brons, brons- 
silver- och järnnitar, bronsten, bältebeslag i brons, blykula, björnliknande lerfigurin, glaspärlor, järn
föremål, harts, slagg, keramik, br lera, knapp, spik, bryne, flinta, kvarts. Ben från får/get, nöt, hund, 
häst, and, gås, groda, svin, höns, kloleder från brunbjörn. Lösfynd funna vid sekelskiftet 1800-1900: 
tre folkvandringstida korsformiga fibulor, vikingatida ovala spännbucklor, nyckel, svärdsknapp. 
Anmärkningsvärt: Dubbelbegravning från Vet i skärvstensröse med importerat Terra Sigillata-kärl, 
ädelmetall, vendelkråka, tärningar, björnklor och en mängd andra fynd. VeT grav med björnfigurin. 
Östergötlands hittills största skeppssättning, från ViT (Helander & Zetterlund 1995).

6. Kallerstad, RAÄ 139, Linköpings stad
Tidigare registrerade gravar: 1. Undersökningsår: 2003. Topografiskt läge/undersökningsgrad: På södra 
krönet och på sydsluttningen av en större höjdrygg. Delundersökt. Datering: FRJÅ, RJÅ. Antal under
sökta gravar/övriga lämningar: 9 gravar med 13 begravningar. Yttre gravskick: Stor, täckande sten
packning, stensättning, blockgrav, flatmarksgrav? Inre gravskick: Urnegrav, brandgrop/bålplats, sprid
da brända ben, brandgrav, urnegrop. Fynd: Järnskära, krumkniv, järnnål, prylar, knivar, järnten, 
kammar, bältering, järnring, fibulanål?, streckornerad benskiva, järnföremål, keramik, silkärl, harts- 
tätning, löpare, degel, ugnsvägg, slagg, bergartsyxor, br lera, kvarts, flintas, slipad glasbägare, annat 
glas. Anmärkningsvärt: Två ÄJÅ-gravar med läderhantverksredskap. Importerad glasflaska, slipad 
glasbägare och annat glas samt läderhantverksredskap i en närliggande härd (RAÄ, UV Öst; Elfstrand 
muntligen 2004).

NORDÖSTRA OMRÅDET
7. Mörtlösa Västergård RAÄ 37, 132, 133,
Rystad socken respektive Linköpings stad
Tidigare registrerade gravar: 4. Undersökningsår: 1972,1980,1981. Topografiskt läge/undersöknings
grad: På framträdande höjdklack. Skadat av lertäkter. Delundersökt. Datering: YBÅ, FRJÅ, RJÅ. 
Antal undersökta gravar/övriga lämningar: Ca 330 gravar. Boplatslämningar. Yttre gravskick: Över
vägande flatmarksgrav, rund, rundad, kvadratisk, oregelbunden stensättning, stenpackning, klumpsten, 
stenram Inre gravskick: Spridda brända ben, brandgrop, benlager, urnebrandgrop, urnegrav, brand
lager, bengrop, bensamling. Fynd: Kulhalsringar, knivar, krumknivar, prylar, synålar, nålar, syl, järn- 
skäror, kammar, bältebeslag, bältering, remändebeslag, fibulor, bygelnål, glaspärlor, bronsfragment, 
järnfragment, rund benskiva med centrumhål, ornerad benbit, keramik, silkärl, hartstätning, löpare, 
kvarts, flinta. Anmärkningsvärt: Två gravar som innehöll kulhalsringar, en av västgötatyp och en av 
östgötatyp. Anmärkningsvärt många gravar med läderhantverksredskap, kanske upp mot 40 st. En grav 
innehöll enbart pärlor (Nilsson 1980; Arkeologi i Sverige 1983b; Helander & Zetterlund 1998).

8. Staby, RAÄ 19, 20, Rystad socken
Tidigare registrerade gravar: 8. Undersökningsår: 1970. Topografiskt läge/undersökningsgrad: På två 
svaga höjdryggar med bergsklackar, den ena skadad av grustäkt. Delundersökt. Datering: RJÅ, FVT.
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Antal undersökta gravar/övriga lämningar: 20 gravar med 16 begravningar, härdar. Yttre gravskick: 
Kvadratisk, rund, oregelbunden, ovala rundad stensättning, blockgrav, stensamling, täcksten. Inre 
gravskick: Enstaka brända ben, benlager, spridda brända ben, brandlager. Fynd: Bronsfibula med djur
huvud, fibulanål av brons, bronsnål med ring, korsformig fibula av brons, likarmat spänne av brons, 
bronsnålar, glaspärlor, järnspik, järntenar, järnfragment, bronsbeslag, bronsten, kam, keramik, kera
mik med glasyr, harts, br lera, kvarts. Anmärkningsvärt: Två FVT gravar som innehöll de flesta fynden 
(Östmark 1975).

9. Kyrketorp, RAÄ119, Rystad socken
Tidigare registrerade gravar: 12. Undersökningsår: 1970,1971. Topografiskt läge/undersökningsgrad: 
På ett krön på den norra delen av en lång höjdsträckning. Delundersökt. Datering: ÄJÅ (RJÅ). Antal 
undersökta gravar/övriga lämningar: 24 gravar med 11 begravningar, härdar. Yttre gravskick: Kvad
ratisk, rundad, oregelbunden, ovala rund stensättning, treudd, blockgrav, flatmarksgrav?, täckande 
stenpackning. Inre gravskick: Enstaka brända ben, brandlager, benlager, spridda brända ben. Fynd: 
Glaspärla, kniv, järnfragment, slagg, keramik, hartstätning. Anmärkningsvärt: Påfallande många osäkra 
överbyggnader och fyndtomma gravar samt gravar utan gravgömma (Östmark 1976).

10. Tallboda, RAÄ 16, 18, 258, 269, 270, Rystad socken
Tidigare registrerade gravar: 13. Undersökningsår: 1980, 1981, 1982. Topografiskt läge/undersök
ningsgrad: På och emellan flera höj dryggar. Delundersökt. Datering: ÄJÅ (RJÅ). Antal undersökta 
gravar/övriga lämningar: 42 gravar med 20 begravningar, boplatslämningar, skärvstenshögar, brons- 
hantverksplats, skålgropar. Yttre gravskick: Oregelbunden, rektangulär, rund, oval, kvadratisk stensätt
ning, stenpackning, skärvstenpackning, flatmarksgrav, stenram, rest sten. Inre gravskick: Spridda 
brända ben, enstaka brända ben, benlager, bengrop, brandlager, brandgrop. Fynd: Glaspärla, ringfor
mat järnföremål, holkyxa av brons, bryne, keramik, degel, harts, slagg, slipstenar, knacksten, obr ben, 
flintskrapa, br lera, kvarts. Ben av nöt, får/get. Anmärkningsvärt: Påfallande många gravar utan yttre 
konstruktionselement och utan gravgömma. Anmärkningsvärt fyndfattiga gravar (Äijä m fl 1996).

11. Tallboda Stjärneberg, RAÄ 317, Stg 956, Linköpings stad
Tidigare registrerade gravar: 0. Undersökningsår: 1988. Topografiskt läge/undersökningsgrad: På 
sydsidan av ett större moränimpediment med berg i dagen. Skadat. Delundersökt. Datering: ÄJÅ. 
Antal undersökta gravar/övriga lämningar: 8 gravar, skärvstensflak, boplatslämningar. Yttre gravskick: 
Flatmarksgrav, rundad stensättning, tresidig stensättning. Inre gravskick: Bengrop. Fynd: Agraffknapps- 
fragment, hästskosömmar, keramik, silkärl, br lera. Anmärkningsvärt: Flatmarksgravarna var fyndtom
ma. Tresidig stensättning med agraffknappsfragment av kopparlegering med vitmetallbeläggning (ädel
metall?) (Ljung m fl 1995).

ÖSTRA OMRÅDET
12. Köpetorp, Linköpings flygplats, RAÄ 125, Linköpings stad
Tidigare registrerade gravar: 2. Undersökningsår: 2002. Topografiskt läge/undersökningsgrad: På 
krönet samt på syd-, väst- och östsluttningen av en moränrygg med berg i dagen. Skadat av sentida 
markarbeten. Delundersökt. Datering: YBÅ, FRJÅ, RJÅ, FVT. Antal undersökta gravar/övriga läm
ningar: 79 gravar med 102 begravningar, härdar, boplatslämningar. Yttre gravskick: Rund, oregel
bunden stensättning, stenpackning, domarring, flatmarksgrav, blockgrav, rest sten, täcksten, klumpsten, 
stenkrets, stor täckande stenpackning. Inre gravskick: Urnegrop, spridda brända ben, benlager, ben
grop, brandgrop, brandlager, urnegrop, urnebrandgrop, enstaka brända ben, urnegrav, ej bestämbart 
gravskick, skelett grav. Fynd: Krumknivar, prylar, synålar, nålar, torderad järnarmring, jämten, knivar,
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järnskäror, bältebeslag, häktespänne, järnföremål, dräktnål, försilvrat likarmat spänne av brons, 
silverfibula, bronsfibulor, kammar, kamfodral?, glasbägare, spelbrickor av glas, glaspärlor, bronssöljor, 
remsölja, nitplatta, brodd, bronspärlor, bronsföremål, keramik, silkärl, slipsten?, br lera, hartstätning, 
obr ben, kvarts, flinta. Ben av svin, får/get. Anmärkningsvärt: Gravgrupp 1 innehöll runda stensättningar 
med järnföremål och gravgrupp 2 innehöll flatmarksgravarna med bronsföremål. Gravgrupp 3 låg i 
en stor täckande stenpackning. 7 gravar med läderhantverksredskap. En möjlig vapengrav. 11 gravar 
med romersk import. 2 gravar med ädelmetall.

13. Lindershill, Linköpings flygplats, RAÄ 123, Linköpings stad
Tidigare registrerade gravar: 2. Undersökningsår: 2002. Topografiskt läge/undersökningsgrad: På 
sluttningen av en smal åsrygg. Skadad av en sentida körväg. Delundersökt. Datering: YBA, ERJA. 
Antal undersökta gravar: 1 grav med 3 (eller 4) begravningar. Yttre gravskick: Välvd rund stensättning. 
Inre gravskick: Spridda brända ben, urnebrandgrop (kärnröse). Fynd: Torderade bronsarmringar, 
bronsring, keramik, slagg, br lera. Anmärkningsvärt: En komplex, rituell hantering av de brända kvar
levorna. Två individer har begravts blandade respektive separerade i två av begravningarna. 1 den 
tredje begravningen återfanns endast en av dessa individer.

14. Bo gård, Linköpings flygplats, RAÄ 267, Vårdsbergs socken
Tidigare registrerade gravar: 0. Undersökningsår: 2002. Topografiskt läge/undersökningsgrad: På 
krönet och norra, västra samt östra sluttningarna av en uppstickande höjdrygg med berg i dagen. Söd
ra delen samt krönet av höjdryggen var mycket skadade av sentida markarbeten. Delundersökt. 
Datering: ÄBÅ, YBÅ, FRJÅ, RJÅ, VeT, ViT. Antal undersökta gravar/övriga lämningar: 22 gravar 
med 46 begravningar, härdar, ässjor, smideslager. Yttre gravskick: Stor täckande stenpackning, rund, 
rundad, oregelbunden, oval stensättningar, stenkrets, blockgrav, klumpsten, omarkerad? Inre gravskick: 
Bengrop, urnegrop, benlager, brandgrop, urnebrandgrop, urnegrav, spridda brända ben, ej bestämbart 
gravskick. Fynd: Krumkniv, knivar, svärdsdoppsko, glasflaska, kam, spik, järnföremål, glaspärlor, 
betsel (sentida?), keramik, br lera, harts. Ben från nöt, får/get. Anmärkningsvärt: Vapengrav från YFRJA- 
RJÅ med svärd. Importgrav med glasflaska från äldre romersk tid. En grav med läderhantverksredskap. 
Smidesverksamhet från VeT överlagrade de äldsta gravarna på krönet.

15. Östra Bökestad, Linköpings flygplats, RAÄ 17-19, Vårdsberg socken
Tidigare registrerade gravar: 3. Undersökningsår: 1973, 2002. Topografiskt läge/undersökningsgrad: 
På och på östsluttningen av en moränhöjd med berg i dagen. Skadade av sentida markarbeten. Del
undersökt. Datering: FRJÅ, RJÅ, VeT, ViT, TMT. Antal undersökta gravar/övriga lämningar: 18 säkra 
gravar med 17 begravningar, 6 flatmarksliknande gravar med 11 deponeringar av djurben, härdar, 
järnframställningsplats. Yttre gravskick: Stor täckande stenpackning, kvadratisk, rundad, oval, rund, 
oregelbunden stensättning, flatmarksgrav, skärvstensflak/bålplats. Inre gravskick: Spridda brända ben, 
urnegrav, brandgrop, urnegrop, enstaka brända ben, brandlager. Fynd: Glaspärlor, knivar, järnföremål, 
järnten, keramik, silkärl, hartstätning, br lera, obr ben, slagg, löpare, slipsten, kvarts. Som lösfynd 
hittades en sköldbuckla av brons, bronsfragment och en ristad sten. Ben från främst svin men även 
nöt. Anmärkningsvärt: De säkra gravarna härrör från ÄJÅ. Sköldbucklan som lösfynd kan indikera 
en vapengrav från YJÅ? 11 djurofferdepåer representerar YJÅ-TMT, dessa är samtida med en järnfram
ställningsplats på lokalen.

16. Västra Bökestad, Linköpings flygplats, RAÄ 116-118, Linköpings stad
Tidigare registrerade gravar: 15. Undersökningsår: 1983, 1990, 1991. Topografiskt läge/undersök
ningsgrad: På krönet och sluttningen av en höjdrygg. Skadad av grus- och stentäkt samt soptipp och
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odlingsytor. Därför förmodligen delundersökt. Datering: YBÅ, FRJÅ, RJÅ, VeT, ViT. Antal undersökta 
gravar/övriga lämningar: 98 gravar med 102 begravningar, 2 bålplatser, boplatslämningar, bronsålders- 
tida bronsgjuteri. Yttre gravskick: Kvadratisk, rund, oregelbunden, rundad, oval, stensättning, stensam
ling, flatmarksgrav, treudd, stenkrets, klumpsten. Inre gravskick: Brandgrop, urnegrop, brandlager, 
benlager, urnebrandgrop, bengrop, spridda brända ben, enstaka brända ben. Fynd: Glaspärlor, glas
smältor, bronspärlor, förgyllt ryggknappsspänne av brons, andra ryggknappsspännen, treflikigt spän
ne, dräktnålar, litet likarmat spänne, likarmat spännen, fibulor, dosformigt spänne, dubbelskalig spänn- 
buckla, enskalig spännbuckla, kvadratiskt hänge med glasdekoration, hornhängen, bronshänge, bälte
dekoration, armbygel av brons, ringspänne, rembeslag, bronsbeslag, järnbleck, järnbeslag, söljor, nålar, 
nålhus, pärlhängare, pärlspridare, bronsringar, brons/järnring, bronsbleck till dryckeshornsmynning?, 
kedjeplattor, bronskedjor, nitar till kittelkrok, båtnitar, spelbricka av ledkula, hjulformigt hänge, kam
mar, broddar, knivar, järnnitar, sylar, spikar, järnföremål, bronsföremål, järnfragment, bronsfragment, 
lerpärlor, tunn bronshalsring, slät bronshalsring, vriden bronshalsring, ryggtappsskäror, krampor, 
degel, brynen, keramik, Lausitzkärl, bronsfragment från holkyxa, lerföremål, hartstätning, obr ben, 
lerklining, br lera, bergartsyxa, organiskt material, löpare, slagg, kvarts, flinta. Som lösfynd: tre sköld
bucklor, bronssölja. Anmärkningsvärt: Över 1 000 glaspärlor och över 30 bronspärlor. Överlag mycket 
rika gravar. Tre sköldbucklor från ÄJÅ har hittats som lösfynd och kan indikera tre vapengravar. Tre 
gravar med importerade föremål, kedjeplattor, utsirad dräktnål av östligt ursprung och dräktnål med 
fågelfigurer. En grav med ädelmetall i form av förgyllt ryggknappsspänne av brons med djurornamentik, 
gravfältets praktfullaste fynd. De rikaste gravarna härrör från YJA (Johnson 1996; Helander &c Zetter
lund 1997; Zetterlund 1991).

SYDÖSTRA OMRÅDET
17. Gattorp, RAÄ 20, Vist socken
Tidigare registrerade gravar: 6. Undersökningsår: 1936, 1983, 1985. Topografiskt läge/undersök- 
ningsgrad: På flack höjdsträckning. Delundersökt. Datering: YFRJÅ, ÄRJÅ. Antal undersökta gravar/ 
övriga lämningar: 28 gravar med 23 begravningar. Yttre gravskick: Rund, oregelbunden, rundad, oval, 
kvadratisk stensättning, klumpsten, flatmarksgrav, treudd. Inre gravskick: Brandgrop, urnebrandgrop, 
brandlager, benlager. Fynd: Kulhalsring av brons, rakkniv, bältering/sölja, ornerad metallplatta, orne- 
rat benfragment, vriden bronsarmring/halsring, kniv, kam, dubbelnit, fäste? med knapp, rörformiga 
järnbeslag, trekantsfibula, järnbleck, bronsbleck, krumkniv, spik, järnfragment, järnklump, keramik, 
br lera, hartstätning. Ben från hund. Anmärkningsvärt: Kvadratisk stensättning från YFRJÅ-ÄRJÅ 
med mansbegravning med kulhalsring av östgötatyp och en mängd andra fynd samt en offrad hund. 
En ÄRJÅ-grav med halsring med utplattade ändar samt andra fynd. En grav med läderhantverksredskap 
(Ullén 1984; Ullén 1996).

NORDVÄSTRA OMRÅDET
18. Tiftgravfältet, RAÄ 8, Kärna socken
Tidigare registrerade gravar: Drygt 600. Undersökningsår: Ej undersökt. Topografiskt läge: På flack 
höjd. Datering: JÅ. Yttregravskick: Rund stensättning, domarring, hög, treudd, kvadratisk stensättning, 
rektangulär stensättning, gravklot, rest sten. Anmärkningsvärt: Har antagits vara Östergötlands största 
gravfält (Selinge m fl 1982; Selinge 1987).

19. Tift, Pilgården, RAÄ 10, Kärna socken
Tidigare registrerade gravar: 6. Undersökningsår: 1976. Topografiskt läge/undersökningsgrad: På flackt 
förhöjd platå nedanför ett berg. Totalundersökt. Datering: ÄJÅ (RJÅ). Antal undersökta gravar/övriga 
lämningar: 12 gravar med 8 begravningar, odlingsrösen, sorgropar, härdar. Yttre gravskick: kvadratisk
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och rund stensättning, stenpackning, flatmarksgrav, ben- och kolgömma. Inre gravskick: Spridda brända 
ben, enstaka brända ben, benlager, skelettgrav? Fynd: Kniv, glasflusspärla, bryne, keramik, lerslagg, obr 
ben, harts, kvarts, flinta. Anmärkningsvärt: 3 kvadratiska stensättningar låg på rad på diagonalen. Rela
tivt fyndtomma gravar. 4 utan gravgömma (RAÄ, UV Öst; Elfstrand muntligen 2004).

20. Tift, Pilgården, RAÄ 11, Kärna socken
Tidigare registrerade gravar: 1. Undersökningsår: 1975. Topografiskt läge/undersökningsgrad: På ett 
krön på ett höjdparti intill ett uppstickande berg. Totalundersökt. Datering: ÄJÅ (RJÅ). Antal under
sökta gravar/övriga lämningar: 1 grav, härdar, gropar. Yttre gravskick: Rund stensättning. Inre grav
skick: Utan gravgömma (enstaka spridda br ben över hela graven). Fynd: Pryl, sölja, pärla, kniv, spik, 
järnfragment, keramik, löpare, obr ben, br lera. Tand från häst eller nöt. Anmärkningsvärt: Prylen 
indikerar läderhantverk (Arkeologi i Sverige 1976; Nilsson 1981).

VÄSTRA OMRÅDET
21. Lagerlunda, Kapplet, RAÄ 39, Kärna socken
Tidigare registrerade gravar: 100. Undersökningsår: 1817 (eller tidigare), 1843, mellan åren 1843- 
1875, 1918, 1931 eller 1932, 1930-talet, 1940, 1965. Topografiskt läge/undersökningsgrad: På en 
sand- och grusås. Mycket skadat av grustäkt. Delundersökt. Datering: FRJÅ, RJA, VeT, ViT. Antal 
undersökta gravar: 15 gravar med 16 begravningar. Yttre gravskick: Hög, flatmarksgrav, rund sten
sättning. (Domarring - ej undersökt). Inre gravskick: Brandgrop, brandlager, urnegrop, benlager, 
skelettgrav, urnebrandgrop. Fynd: Sporrar, svärd, spjut, ”värjor”, skäror, situlaformade järnkittlar, 
tveeggat järnsvärd, svärdslida, sköldbuckla, sköldhandtag, sköldbeslag, eneggat svärd, doppsko, 
bronsbleck, nitar, glaspärlor, bronshake, bronsfragment, bronspärlor, knivar, spik, glasbägare, järnstift, 
järnbeslag, häkta/ögla av järnten, broddar, stift, nithuvuden, spelbrickor av ben, tärningsfragment av 
ben, bronsnålar, krampor, remändebeslag, ornerade bronsbeslag, kammar, keramik, hartstätning, obr 
ben. Ben från hund, fågel, häst, får, svin, björnklor (eller större rovdjur) och oidentifierade djurben. 
Anmärkningsvärt: De YJÅ-gravarna överlagrar de från ÄJÅ. Flera vapengravar från 1800-talet, 
osäkert om sporregravarna härrör från ÄJÅ eller YJÅ. Två vapengravar från FRJA-RJÅ med impor
terade situlaformade järnkittlar, importerat svärd och svärdslida, importerad sköld, spjut, böjd kniv. 
RJÅ-grav med gravurna med inspirerat formspråk från järnkittlarna. Flera mycket rikt urrustade 
högar från VeT och ViT. Stor mängd djurben i de YJÅ-gravarna. En hög utmärkte sig genom sin stor
lek, innehållet av spelbrickor, tärningsfragment och glasbägare (Arne 1919a; Arne 1919b; ATA, dnr 
3584/1940; ATA, dnr 6018/1065).

22. Gålstad Storgård, RAÄ 198, Siaka socken
Tidigare registrerade gravar: 0. Undersökningsår: 1870. Topografiskt läge/undersökningsgrad: På 
flack förhöjning. Skadat av grustäkt. Delundersökt. Datering: ÄRJÅ. Antal undersökta gravar: 1 grav. 
Yttre gravskick: Flatmarksgrav? Inre gravskick: Skelettgrav. Fynd: Lans, spjut, sköldbuckla, sköldhand
tag, hartstätning. Ben av fågel? Anmärkningsvärt: Vapengrav (ATA, Nordenskjöld 1870; Oxenstierna 
1958).

23. Boarp, RAÄ 54, Siaka socken
Tidigare registrerade gravar: 6. Undersökningsår: 1970. Topografiskt läge/undersökningsgrad: På svagt 
markerad höjdsträckning som i sin tur utgjorde en del av Slakaåsen. Totalundersökt? Datering: YRJÅ. 
Antal undersökta gravar: 22 gravar med 9 begravningar. Yttre gravskick: Rund, oval, rundad, kvad
ratisk stensättning. Inre gravskick: Skelettgrav, urnegrav, spridda brända ben, större område med 
brända ben, enstaka brända ben. Fynd: Glasskål, spelbrickor av glas, kam, glasbitar, glaspärla, röd
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tunnformig pärla, krampa, keramik, hartstätning, br lera, sandsten med grop, obr ben, flinta. Ben från 
häst och hund. Anmärkningsvärt: Tre skelettgravar varav en från YRJÄ med sällsynt importerad glas
skål. Rik grav från YRJA med spelbrickor av glas, annat importerat glas och kam. Övriga gravar på
fallande fyndtomma och många utan gravgömma (Nilsson 1975).

24. Boarp, RAÄ 57, 128, Siaka socken
Tidigare registrerade gravar: 0. Undersökningsår: 1968, 1969. Topografiskt läge/undersökningsgrad: 
På ett höjdområde på en del av Slakaåsen. Skadat av grustäkt. Delundersökt. Datering: RJA. Antal 
undersökta gravar/övriga lämningar: 39 gravar med 15 begravningar. Yttre gravskick: Rundad, rund, 
oregelbunden, kvadratisk stensättning, stensamling, nedgravning. Inre gravskick: Enstaka brända ben, 
benlager, spridda brända ben, skelettgrav? Fynd: Spjutspets, keramik, bryne, hartstätning, br lera. 
Anmärkningsvärt: Vapengrav från YRJÅ-FVT. För övrigt påtagligt många osäkra gravar utan grav
gömma (Nilsson 1974; Nilsson 1975).

25. Lilla Åby Västergård/Snusgärdet/Bostället, RAÄ 49, 50, Siaka socken
Tidigare registrerade gravar: 31. Undersökningsår: 1875, 1901, 1915, 1960, 1988. Topografiskt 
läge/undersökningsgrad: På en relativt flack åsrygg. Området har exploaterats hårt under lång tid och 
är mycket skadat. Delundersökt. Datering: RJA, FVT, VeT. Antal undersökta gravar/övriga lämningar: 
36 gravar med 24 begravningar. Yttre gravskick: Hög, stensättning, flatmarksgrav?, (rest sten och do
marringar i närheten - ej undersökta). Inre gravskick: Brandlager, brandgrop, lager med brända ben, 
koncentration med brända ben, bengömma. Fynd: Spjutspets, bronspärlor, glaspärlor, glasflusspärlor, 
glas, snartemobägare, slipad bägare, kammar, nålar, bronsskiva, bronsband, ornerat skivformigt brons
spänne, spelbrickor av ben, remsölja, nitar, bronsklumpar, nitnagel av järn, nithuvuden, järnfragment, 
bryne, keramik. Ben från häst, hund, höns, nöt, svin, får/get, fågel, björn. Anmärkningsvärt: Vapengrav 
med osäker datering. Överlag rika högar från YJA. Rika gravar från FVT-VeT. Mycket djurben (Nor- 
denskjöld 1874; SHM, Tillväxten, 1915,15406; SHM, Tillväxten, 1915,15414; ATA, dnr 5155/1961; 
SHM, Tillväxten, 1962, 26980; ATA; Appelgren 1995).

26. Mjördevi, RAÄ 73, 74, Sloka socken
Tidigare registrerade gravar: 3. Undersökningsår: 1978, 1979. Topografiskt läge/undersökningsgrad: 
På en höjdrygg med berg i dagen. Totalundersökt? Datering: VeT?, ViT. Antal undersökta gravar/ 
övriga lämningar: 32 gravar, boplatslämningar, terrasseringar, stensträng. Yttre gravskick: Mestadels 
flatmarksgrav, rund och oregelbunden stensättning. Inre gravskick: Benlager, brandlager, bengrop, 
brandgrop, urnegrav. Fynd: Silverfingerring, silverring, silverfragment, pilspetsar, ovala spännbucklor, 
bronsnyckel, bronsspiraler, bronskedja, bronsringar, bronspärla, bronsspänne, bronsfragment, järnbe
slag, betselring, knivar, broddar, sömmar, oxskor, nitar, järnfragment, glaspärlor, glasflusspärlor, kar- 
neolpärlor, brynen. Anmärkningsvärt: Ädelmetailsgravar med silver. Vapengravar från YJA. Gravar 
med hästutstyrslar. Överlag rika gravar (Arkeologi i Sverige 1983).

SYDVÄSTRA OMRÅDET
27. Röby, RAÄ 4, Sloka socken
Tidigare registrerade gravar: 1. Undersökningsår: 1973. Topografiskt läge/undersökningsgrad: På 
krönet av en större höjdsträckning. Delundersökt. Datering: ÄRJÅ, YRJA? Antal undersökta gravar/ 
övriga lämningar: 7 gravar med 8 begravningar, stensträng, skärvstensvall, gropar, härdar, kulturlager. 
Yttre gravskick: Rund, oregelbunden stensättning, stensamling, täcksten, flatmarksgrav? Inre gravskick: 
Benlager, brandgrop, spridda brända ben. Fynd: Krumkniv, kniv, prylar, syl?, synålar, bennål, glaspärla, 
kammar, keramik. Anmärkningsvärt: Två gravar med läderhantverksredskap (Nilsson 1976).
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28. Orlunda, numera Skeda skola, RAÄ 66, Skeda socken
Tidigare registrerade gravar: 1 (10, RAÄ 35 alldeles invid). Undersökningsår: 1965. Topografiskt läge/ 
undersökningsgrad: På en flack höjdrygg. Hela fornlämningsmiljön (RAÄ 35) delundersökt. Datering: 
ÄVeT. Antal undersökta gravar: 1 grav med 1 begravning. Yttre gravskick: Hög. Inre gravskick: Brand
lager med urnebrandgrav. Fynd: Två små likarmade spännen, förkolnad brödkaka, järnfragment, 
keramik. Ben från hund och nöt. Anmärkningsvärt: Välbevarad brödkaka, två likarmade spännen 
(ATA 5406/1965; ATA 234/1965; Gräslund 1967).

SÖDRA OMRÅDET
29. Berga, RAÄ 60, Linköpings stad
Tidigare registrerade gravar: 50. Undersökningsår: 1962,1963. Topografiskt läge/undersökningsgrad: 
På ett större impediment med berg i dagen. Delvis skadat. Delundersökt. Datering: VeT, ViT. Antal 
undersökta gravar/övriga lämningar: 105 gravar med 83 begravningar, boplatslämningar, stensträngar. 
Yttre gravskick: Treudd, rund, oregelbunden, oval, kvadratisk stensättning, blockgrav, stenpackning, 
hög, flatmarksgrav. Inre gravskick: Brandlager, kollager med enstaka ben, spridda brända ben, benlager, 
bengrop, benfyllt kärl, brandflak, brandgrop, urnegrav, enstaka brända ben. Fynd: Oval spännbuckla, 
spännbuckla, likarmat bronsspänne, fibulor, pilspetsar, glaspärlor, benpärlor, bergskristallpärlor, ben
tärning, remändebeslag, söljor, kam, bronsbeslag, krampor, järnbleck med pålött bronsbleck, järnbleck, 
bronsbleck, järnten, knivar, skrinbeslag med nitar, gångjärn, järnsax, järnpincett?, silverglänsande 
metallfragment, järnbeslag, järnmärlor, nitar, nitbrickor, nithuvuden, spikar, beslag, skållor, broddar, 
ornerat hängsmycke av brons, järnföremål, järnfragment, bronsföremål, bronsfragment, bronskedja, 
järnnål, järnögla, sländtrissa, ornerade benföremål, länkar, bronstrådar, keramik, silkärl, handkvarn
sten?, brynen, hänge/bryne med hål, betsel?, broddar, näverfragment, järnknopp, slipsten, tunnbladig 
stenyxa, knacksten, skafthålsyxa, lerklining, br lera, blästermunstycken, slagg, harts, flintskära, flinta. 
Tänder från häst och andra djur, bränt hundkranie. Anmärkningsvärt: Mycket rikt fyndmaterial. Två 
vapengravar. En möjlig ädelmetallsgrav (ÖLM).

30. Haninge, Vidingsjö, RAÄ 37, 38, Lingköpings stad
Tidigare registrerade gravar: 55. Undersökningsår: 1975. Topografiskt läge/undersökningsgrad: På 
en höjdklack i sluttningen av en större höjdsträckning. Delundersökt. Datering: YBA, FRJÅ, YRJÅ. 
Antal undersökta gravar/övriga lämningar: 194 gravar, hålväg. Yttre gravskick: Rund stensättning, 
rundad och oregelbunden stensamling, klumpsten, ofylld grav, flatmarksgrav, treudd. Inre gravskick: 
Skelettgrav, benlager, brandlager, urnegrav, urnebrandgrop, brandgrop. Fynd: Dräkt- och bältetillbehör, 
bl a en bronsfibula, krumknivar, prylar, nålar, skäror. Anmärkningsvärt: Fyra skelettgravar varav en 
ovanligt välbevarad. Skelettbarngrav. Flera gravar med läderhantverksredskap (Arkeologi i Sverige 
1976; Arkeologi i Sverige 1978; Elfstrand muntligen 2004).

Förkortningar

YBÅ Yngre bronsålder 1100-500 fKr
ÄRJÄ
YRJÄ

Äldre romersk järnålder 
Yngre romersk järnålder

0-200 e Kr 
200-400 e Kr

FRJÅ Förromersk järnålder 500 f Kr-0 FVT Folk vandringstid 400-550 e Kr
ÄFRJÅ Äldre förromersk järnålder 500-ca 250 f Kr VeT Vendeltid 550-800 e Kr
YFRJÅ Yngre förromersk järnålder ca 250 f Kr-0 ViT Vikingatid 800-1050 e Kr
RJÅ Romersk järnålder 0-400 e Kr TMT Tidig medeltid 1050-1250 e Kr
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Fig 1. Betesmark på ett gravfält i Östra Tollstad socken. Många gravfält kan ha betats sedan äldre järnåldern. 
Om marken betas mindre intensivt under delar av sommarhalvåret kan det gynna vissa växtarter och sly, 
som betesdjuren ratar i första hand.Foto Göran Biffeson.
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BENGT ELFSTRAND

BONDELIV FÖRE LINKÖPING
- NÅGRA EXEMPEL FRÅN ÄLDRE JÄRNÅLDERN

Denna artikel kommer att 
avhandla de senaste 40 
årens arkeologiska under
sökningar av boplatser från 
äldre järnålder i och kring 
Linköping. Utgångspunkten 
har varit att se hur undersök
ninga/na har förändrat bilden av 
boplatserna inom en mils radie, och att visa hur de 
arkeologiska frågorna om en del av livsbetingelserna 
under denna tid avspeglar sig i undersökningarna 
inom ett närområde kring Linköping. Självfallet är de 
undersökta boplatserna färre i periferierna av detta 
område, på grund av det lägre exploateringstrycket. 
En undersökning vid Mjärdevi i Siaka socken och en 
vid Kallerstad i Linköpings stad har tagits upp som 
testområden för att belysa markanvändningen.

Under de senaste 40 åren har det genomförts en 
hel del boplatsundersökningar i och runt Linköping. 
Innan dess var arkeologin till stor del inriktad på grav- 
fältsundersökningar. Fornminnesinventeringen kom 
att inrikta sig även på boplatser först vid reviderings
inventeringen 1979-1981. Inventerarna hade tidigare 
fått direktiv om att endast registrera synliga fornläm- 
ningar i markytan. Till större delen grävdes endast 
gravfält som var registrerade. På 1970-talet krävde 
arkeologen Catharina Nilsson att få göra provunder
sökningar i Östergötland på topografiskt goda forn-

lämningslägen, där det inte 
fanns några synliga läm

ningar. Detta ändrade bilden 
av fornlämningstätheten.

Stundtals undersöktes boplatser, men då 
oftast i samband med arkeologiska undersök

ningar av gravfält med en boplats under eller bred
vid gravarna. Boplatsundersökningarna var med and
ra ord sporadiska, delvis slumpmässiga och på intet 
sätt systematiska fram till 1970-talet. Därför har en hel 
del boplatser fått skatta åt förgängelsen, speciellt inom 
vissa delar av Linköping med ett hårt exploaterings- 
tryck. Under de senaste åren har lokaliseringen av bo
platser och undersökningar av dessa ökat mycket kraf
tigt i de på senare år ianspråktagna markerna.

SYFTE OCH METOD
Syftet med artikeln är att studera de lämningar av 
boplatser från äldre järnåldern som registrerats och 
påträffats vid arkeologiska undersökningar. Flera frå
gor kommer att ställas till materialet; hur stor var bo
platstätheten i området under äldre järnåldern, hur 
ser koncentrationen ut av antal hus per boplats och 
vilka bebyggelselägen har man föredragit? Till detta 
kommer även frågor kring odlingsytornas placering 
och uppbyggnad, och slutligen: går det att dra några 
generella slutsatser kring bebyggelsestrukturen i om
rådet?
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Till grund för analysen ligger en sammanställning 
och genomgång av 164 rapporter från arkeologiska ut
redningar, förundersökningar och slutundersökningar 
i ett område kring Linköping. Ur dessa har 144 boplat
ser och indikationer på boplatser kunnat urskiljas. 
Syftet har varit att se vad dessa har avslöjat av boplats
lämningar från äldre järnåldern, tidigare dolda under 
markytan och som inte kunnat iakttas ovan mark.

För att kunna analysera näringsfång och bebyggel
sestruktur på mikronivå, liksom likheter och skillna
der i odlingsytorna, har en detaljerad analys av två 
undersökningar i Mjärdevi, RAÄ 224, Siaka socken 
och Kallerstad i Linköping, RAÄ 139. Dessa under
sökningar kan tydligt visa hur det på detaljnivå blir 
mycket specifika lösningar för varje boplats, beroen
de på deras lägen och jordarter samt vad som finns 
bevarat av arkeologiskt material. Boplatserna kan på 
grund av detta skilja sig mycket från varandra.

Frågor som kan ställas är ifall man maximalt ut
nyttjat varje läge på sitt sätt? Eller har det varit möjligt 
att se om det utkristalliserat sig någon modell i gårds- 
strukturerna? Ytterligare frågor som kan ställas är 
om det varit en overetablering och vad det kan ha fått 
för konsekvenser? Eftersom tonvikten har lagts på 
undersökningarna har, på grund av utrymmesbrist, de 
ovan mark synliga fornlämningarna lämnats därhän.

Det finns en hel del fallgropar som gör att det un
dersökta boplatsmaterialet kring Linköping måste tol
kas med en viss försiktighet. En del frågeställningar 
blir begränsade på grund av de enskilda arkeologer
nas fokus och intresse, medan frågor som är aktuella 
idag inte behandlats. Var undersökningarna sker be
stäms sällan av arkeologen, utan av var en exploate
ring är aktuell. Det är inte alltid de bästa boplatsob
jekten för att få svar på speciella frågeställningar. I 
vissa områden sker nästan aldrig några exploatering
ar och dessa är därför vita fläckar på kartan för arkeo
logerna. Det är sällan som boplatserna totalunder- 
söks. De flesta boplatserna har upptäckts genom ut
redningar och förundersökningar och är indikationer 
på boplatser, vilka sedan inte undersökts. I andra fall

täcker inte exploateringsytan hela boplatsen och de
lar av den lämnas kvar.

I denna sammanställning har de boplatser och bo
platsindikationer som daterats till främst äldre järn
ålder tagits upp, men i de fall då dessa redan börjar i 
slutet av bronsåldern eller går över i folkvandringstid 
har även de medtagits. Det bör påpekas att dateringar
na gjorts av respektive undersökare. Dessa kan ibland 
antas vara ganska grovt tilltagna, grundat på boplat
sens allmänna utseende, i de fall då daterande fynd 
eller 14C-analys saknas. Det kan också bero på att 
provtagningarna för analys missat tidsspann i under
sökningsmaterialet.

Denna sammanställning gör inte anspråk på full
ständighet eftersom en del undersökningar ännu inte 
är rapporterade och en del rapporter inte har varit till
gängliga. Sammanställningen går ut på att man skall 
få en uppfattning om dokumentationslåget idag. Det 
finns dock en hel del frågor som kan besvaras genom 
det material som finns att tillgå i rapporterna.

BOPLATSERNAS SPRIDNING
Det går självfallet inte att få en heltäckande bild av 
de äldre järnåldersboplatsernas spridning över hela 
Linköpings yta. Några markpartier vid Linköping är 
därför ganska väl dokumenterade när det gäller vissa 
arkeologiska frågor. De arkeologiska undersökningar
na har koncentrerat sig i nordost till området kring 
Kallerstad, Mörtlösa och Åby i nordost, Tornby och 
Ullevi i norr och Mjärdevi, Lambohov och Valla i syd
väst samt Ullstämma, Bogestad och Edsberga i söder.

Det går nog att anta att det aldrig funnits någon 
omfattande bebyggelse från äldre järnålder på krönet 
av den isälvsmorän som Linköpings stads nordvästra 
äldre tätbebyggelse senare kom att etableras på. I de 
västra delarna av innerstaden kan det dock ha för
svunnit en del där det förekommer lättbrukade moiga 
jordar. Överlag nyttjades inte krönen på isälvsmorä- 
nerna för bosättning under äldre järnålder på grund 
av sämre fertilitet i jorden. Speciellt på de stora vid
sträckta isälvsavlagringarna syns det tydligt att de är
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▲ Boplats med funna hus • Boplats • Boplatsindikation

Fig 2. Undersökta boplatser och boplatsindikationer runt Linköping. De hårdast exploaterade områdena vid Mjärdevi, Tornby, 
Kallerstad och Ullstämma har avslöjat en mycket tät boplatsspridning under äldre järnåldern. Jämför kartan på sid 326-327. 
Grafik Lars Östlin, RAÄ.

nästan tomma på boplatser på krönen. Det finns bara 
två dokumenterade boplatser i detta läge i Linköpings- 
trakten, nämligen vid Lilla Aby i Siaka socken (Clä
rens 1989, s 380; 1990, s 377). Boplatserna ligger i 
den svallade zonen i kanten av isälvsmoränen. På krö
nen uppträder glest med gravar, gravfält och hål vägar. 
Detta kan studeras på isälvsavlagringen som löper

förbi Malmslätt mot sydost över Siaka. Även samma 
fornlämningsbild förekommer på avlagringen som lö
per över Skänninge mot Mjölby och på många andra 
ställen. Ofta har dessa magra marker blivit allmän- 
ningar. 1 övrigt kan man utifrån dagens kunskapsläge 
se en ganska tydlig uppdelning av Linköpingsområdet 
i bygder som skiljs åt av skogspartier och där fornläm-
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ningsbeståndet från äldre järnåldern är ganska ma
gert. Tornby-Ulleviområdet i norr begränsas av Ryd- 
skogen mot Mjärdevi-Vallakomplexet i västra delen 
av Linköping. En annan skogsbarriär skiljer Tinnerö- 
komplexet i väster från boplatserna vid Ullstämma i 
öster, där dessa förtätas i de flacka dalgångsstråken 
närmare Stångån.

Variationen på bygderna är mycket stor. Det finns 
stora sammanhängande stensträngsområden som iTin- 
nerö, vilka även fortsatt upp mot staden, och vid Val
la och Ullstämma. Däremellan förekommer det boplat
ser på moränimpediment utan eller med enstaka sten
strängar. En mängd boplatser ligger också på marker 
dominerade av lera, främst i norr och öster.

I några delar av Linköping avslöjar de arkeolo
giska undersökningarna den dåtida bebyggelsetäthe
ten. Här kan vi ta två exempel på detta. Vid Mjärdevi 
ligger boplatserna mycket tätt, mest i impediment- 
sluttningarna. Om vi utgår från undersökningen strax 
söder om Mjärdevi bytomt i Siaka socken, som pre
senteras i detta kapitel, är det endast ca 100-300 me
ter till de närmast belägna bebyggelseenheterna. Man 
kan se en viss ordning av några boplatser som ligger 
ihop med ett något större avstånd till nästa grupp. De 
upptäckta boplatserna har sökt sig till impedimenten. 
Det är bara nordväst om Mjärdevi gårdsbebyggelse, 
i en lerslätt, som inga boplatser noterats från denna 
tid, inom en kilometerstor yta. Denna del ingår i en 
fosfatkartering som genomfördes i omgångar över 
Mjärdevis planerade industriområde. Den boplats- 
tomma ytan är en viktig iakttagelse för bedömningen 
av markanvändningen under äldre järnåldern. Det 
torde vara ett betesområde för boskapen. Det finns 
bara en boplatsindikation med kvarts (Larsson 1994, 
s 3; Borna 1989, s 2), som torde tillhöra det mesoli- 
tiska boplatskomplexet vid Trädgårdstorp.

Om vi förflyttar oss till andra sidan av staden och 
Stångån, mot nordost till Kalierstadsområdet, ser be
byggelsebilden ut på samma sätt. Boplatsen, som ock
så hör till en av de utvalda boplatserna som behand
las nedan, ligger på impedimentet väster om Kaller-

stads gårdsbebyggelse. I regel är det 300-450 meter 
mellan boplatserna, i ett fall är det 80 meter och det 
längsta avståndet är ca 600 meter. Nästan varenda 
impedimenthöjd i lermarken är ockuperad av en bo
plats. Lägena finns vid Gärstad, Mörtlösa Västergård, 
Mörtlösa gamla bytomt, Aspegården, Backgården, 
Mörtlösa Sörgård, vid stadsäga 1077, Kalierstad 1:4- 
ÖLM 10, Kallerstad vid Norra länken, Stångådal, 
Stångebro-Paragrafen, Stångebro-Paletten, Kallerstad 
1:1 (RAÄ 139) och Åby Östergård. Det stora avstån
det mellan RAÄ 139 och Aspegården gör att det är 
högst troligt att det ligger en äldre järnåldersboplats 
på Kallerstads bytomts impediment däremellan. Hus 
och andra indikationer på äldre järnålder är vanligt 
vid bytomterna. Detta har konstaterats vid Mörtlösa 
strax intill (Wickman-Nydolf & Nydolf 1996, s 11 ff; 
Lindgren-Hertz 1996, s 11) och Tornby (Wickman- 
Nydolf & Nydolf 1999, s 13f).

Det finns många ytterligare exempel på detta kring 
Linköping; vid Bogestad, Ullevi, Mjärdevi, Gumpe- 
kulla m fl. Det har inte funnits dateringar som visat 
på en kontinuitet upp till medeltid på dessa ställen, 
men det kan bero på att inga av tomterna är totalunder- 
sökta. Ett bra exempel på kontinuitet i dateringarna 
från äldre järnålder till medeltid är den totalunder- 
sökta bytomten vid Högby i Borgs socken (Lindeblad 
1995, s 13ff) där huslämningarna från äldre järnålder 
är en primärenhet till bytomten. Med tanke på den 
övriga boplatsbilden kring Mörtlösa-Kallerstad, som 
i övrigt är ett fullbelagt område med bebyggelse på 
impedimenten, vore det konstigt om inte den äldre järn
åldern fanns representerad även där. Om så är fallet 
blir avståndet rakt västerut till RAÄ 139 ca 200 me
ter och österut till Aspegården ca 350 meter. Samma 
bebyggelsetäthet finns vid Ullstämma-, Bogestad-, Eds
berga-, Tornby- och Ulleviområdena.

NÅGOT OM BOPLATSERNAS UTSEENDE
Sammanlagt 78 boplatser och 66 indikationer på bo
platser har noterats vid sammanställningen av rap
porterna. Boplatserna ligger helst i anslutning till en
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höjd så att man kan utnyttja sluttningen till odling 
och boende. Nästan hälften av de 144 boplatserna är 
belägna i en sluttning, närmare bestämt 73 stycken. 
Av de övriga ligger 19 på krön, 7 är förlagda på en 
platå eller en terrass, 24 vilar på plan mark, 7 har 
flera topografiska lägen och på 14 stycken har det inte 
angivits någon uppgift om detta.

Den sluttande marken visar här sin betydelse för 
odlingen och har säkert avgjort bebyggelselägets pla
cering (fig 6). Sluttningarnas dränerande verkan har 
en betydelse för goda skördar. De boplatser som lig
ger på plan mark är ofta belägna i anslutning till slutt
ningar eller också ligger de i ett sådant läge för att det 
inte finns någon annan marktopografi att tillgå.

Krönlägena kan vara bra bebyggelselägen, då den 
bästa marken för bosättning är belägen där. Platåerna 
och terrasserna är i regel skapade genom jordförflytt
ningar.

Jordarterna kan också variera kraftigt. Det före
kommer alla sorter, men man kan se en viss fördelning 
vid boplatserna. Det förvånansvärda är att det vanli
gaste markunderlaget är lera som förekommer på 40 
platser, sand och silt på 34 ställen, morän på 21 lägen, 
lera blandat med silt och sand 17 gånger, morän med 
lera 11 och morän med silt och sand på 9 ställen. Man 
skulle tänka sig att leran skulle ligga nedanför mo
ränsluttningen men den finns där i 28 fall och är blan
dad med silt, sand eller morän vid ytterligare 12 till
fällen. I några fall har den varit humös. Detta beror 
på att man vid odling förflyttat den tunna ytliga svall
zonen genom ärjning ner till sluttningens fot.

Leran måste också ha haft en betydelse för jordens 
sammansättning. Det rör sig om en stundtals kalkrik 
glaciallera. Det viktigaste har varit att blanda upp 
leran med andra jordarter då den varit dominerande. 
Odlingsytor på ren lera har inte konstaterats. Vid 12 
fall uppträdde leran på plan mark med ett lager hu- 
möst inslag eller blandat med silt och sand. I många 
fall har det varit slutläget för odlingslagret, där mark
sluttningen börjat plana ut som vid exempelvis Gär- 
stad i Linköping (Broberg 1994, s 8; Gustafsson &

Svedberg 1991, s 481) eller vid Svinstad i Bankekinds 
socken (Gruber 2000, s 2).

En annan orsak till att boplatser har etablerats på 
lera är att det inte funnits någon annan mark att till
gå vid tillfället, vilket kan bero på overetablering eller 
att platsen är ett bra läge för annan aktivitet. En sådan 
boplats har undersökts vid Kallerstad 1:4, ÖLM 10 
(Karlsson 2004, s 12). Boplatser på sand eller silt är 
ganska jämnt fördelade på krön, sluttningar och plan 
mark. Här har topografin inte spelat någon roll, utan 
marktypen av lättbrukad jord har varit det mest att
raktiva.

Åkerytorna är små och verkar begränsade till de 
kulturlager som avsatts. Detta gäller de boplatser som 
ligger utanför stensträngsområdena. Kulturlagren har 
varit viktiga för åkerytans näringstillförsel och uppen
barligen ett komplement till gödslingen. Detta har 
påpekats vid några tidigare undersökningar (se t ex 
Göthberg 1995, s 102).

De beräkningar som utförts av flera forskare om 
cykeln kring kaloriintag, åkerarealer och gödselmängd 
stämmer inte alltid då man betraktar det undersökta 
materialet (se nedan kapitlet ”Lägen och arealer”). 
En annan gödslingsteknik, med kulturlagren som ett 
tillskott och inte bara naturgödsel, ger en möjlighet 
att nyttja naturgödseln till att förbättra slåtterängar- 
nas näringskvalitet. Dessa två gödselkomponenters 
storlek visar att de varit viktiga komplement till var
andra i åkern, då man hållit sig inom kulturlagrets 
gränser. Det finns i regel inget som visar på gränser 
runt dessa åkrar, mer än kulturlagret.

Topografin är viktig för odlingen. Speciellt slutt
ningen, som beskrivet ovan, är en viktig del för ett 
bra skördeutfall. Det gör att åkern flyttar sig nedför 
sluttningen vid ärjningen och hamnar längst ner vid 
sluttningens fot. Då kulturlagret tappat sin bördighet 
och gödslingen inte räcker till, börjar man på nytt och 
drar ner nästa kulturlager efter det att man flyttat be
byggelsen åt sidan, tills detta lager hamnar ovanpå 
det föregående. Kulturlagren har ibland helt försvun
nit från huslägena, utom i deras stolphål och gropar.
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Detta har konstaterats på flera håll, exempelvis vid 
Mjölby (Elfstrand 2001, s 27).

I vissa fall har man odlat på plan mark nedanför 
sluttningen då jordblandningen blivit nöjaktig. Det 
ser man i de fall då huset flyttats tillbaka till den ned
dragna odlingsytan på leran, istället för längre upp i 
backen. Det är inte heller omöjligt att man i en omgång 
flyttat ner på plana marken till en gammal odlingsyta 
och sedan odlat ovanför sluttningen, på det nyss över
givna huslägets kulturlager, för att få ner en bättre jord
sammansättning till det plana läget, samtidigt som 
man skapar ett nytt näringstillskott genom boendet 
där. I de stora stensträngssystemen förkommer åker- 
hak, terrasser och inhägnade ytor av en annan typ än 
de övriga. Detta verkar vara en blandning av trädes- 
odling och odling på terrasser. Många inhägnade ytor 
kan vara av samma storlek som de kulturlagerodlade 
områdena utanför stensträngssystemen.

På 42 boplatser har ett eller flera hus identifierats. 
Sammanlagt 76 byggnader har konstaterats. Därav 
tolkas 45 som treskeppiga hallbyggnader (sidsulehus), 
två som tvåskeppiga (mesulehus), 10 är av annan sort 
och vid 19 fall har det endast konstaterats en stolphåls- 
rad eller en kraftig förtätning av stolphål. De två mesu- 
lehusen är förmodligen från bronsåldern. Vi ska inte 
gå in närmare på husen eftersom de inte omfattas av 
artikeln. Sidsulehusen kan variera från 5,5x14-15 
meter som ett av husen i Ullevi (Karlenby 1996, s 48), 
till 8-9 meter brett och ca 33 meter långt som ett i kvar
teret Paragrafen vid Stångebro (Helander, Zetterlund 
1995, s 36). Långhusen tycks ha standardmått inom 
vissa gränser, där bredden står i en någorlunda pro
portion till längden. Långhusen har också en relativt 
likartad funktionsindelning med förråd i ena gaveln, 
bostad i centrum och stalldel i andra gaveländan.

Mängden hus på varje boplats kan variera kraf
tigt. Det verkar dock som det finns flera hus på varje 
boplats. Även om det på en del ställen bara identifie
rats ett hus, så finns det ofta fler stolphål än så, ibland 
med urskiljbara anhopningar som skvallrar om flera 
hus på samma boplats, antingen det rör sig om över

lappningar eller ett läge intill det identifierade huset. 
Detta, i kombination med ganska vida dateringar och 
ibland ytornas storlek för olika ändamål, ger ett in
tryck av att de inte är samtida utan avlöser varandra. 
För det mesta rör det sig om endast ett hushåll. Vid 
Ullevi har Leif Karlenby dock antagit att de 13 husen 
från äldre järnåldern representerar två gårdar (Kar
lenby 1996, s 112). Det är den största anhopningen 
av hus i Linköpingsområdet.

Förutom dessa, kan de 10 ”udda” husen som fram
kommit vid boplatsundersökningarna tolkas som ut
tryck för specialiseringar och binäringar. I kvarteret 
Glaskulan i Tornby är ett av husen från romersk järn- 
ålder/folkvandringstid och saknar en vägg. Den har 
Ann-Lili Nielsen tolkat som en smedja (Nielsen 1999, 
s 20). Vid Mörtlösa Västergård förekom en uppskatt
ningsvis 11x6,5 meter stor byggnad från förromersk 
järnålder. Denna har varit klinad och timrad och av
viker markant från de gängse byggnaderna under 
denna tid (Nilsson 1980, s 17), någon speciell funk
tion har dock inte angivits (se nedan om Mörtlösa- 
Kallerstadsområdet). Man kan konstatera att husen 
ligger på alla typer av markunderlag, även lera. De 
ligger främst på eller i anslutning till odlingsytorna, 
då det förmodligen rör sig om ensäde.

LÄGEN OCH AREALER
Det kan vara svårt att jämföra agrara lämningar med 
varandra på grund av den enorma variationsrikedo
men i skilda markförhållanden, tillgång till jordsam
mansättningar, naturlig bördighet, näringstillförsel, 
topografi, djurhållning mm och inte minst personliga 
uppfattningar hos brukarna. Som det har nämnts ti
digare i många sammanhang så ligger boplatserna 
från äldre järnålder helst spridda på eller bredvid gans
ka lättdränerad mark, gärna i svag sluttning och, som 
bl a Mats Widgren påpekat, i närheten av svallade 
jordar i moränområdena där odlingen var lättbrukad, 
med det bästa skördeutfallet (Widgren 1983, s 72). 
Detta verkar vara den ideala bilden, dock med otaliga 
avvikelser.
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Ordinära boplatser, som kommit fram kring Lin
köping, ligger i sådana miljöer. Men andra markför
hållanden har krävt olika lösningar på boende och 
näringsuttag. Avvikelserna är därför omfattande. På 
vissa håll har boplatser lagts i lermark, speciellt där 
det verkar fullbelagt med boplatser på de befintliga 
impedimenten. Man kan konstatera att det rör sig om 
ett mycket tättbebyggt område kring nuvarande Lin
köping under denna tid.

Ett exempel som klart belyser detta förhållande är 
Mörtlösa-Kallerstadsområdet (fig 3). Denna jämna 
spridning av bebyggelselägena på moränöar i lermar- 
ken som uppvisar få eller inga stensträngssystem, utom 
vid den stora moränhöjden vid Mörtlösa Södergård, 
verkar inte vara en slump utan en medveten jordför
delning. Ett annorlunda hägnadssystem har använts på 
de små impedimenten och i leran på grund av naturlig 
avsaknad av lämplig sten. Enstaka strängar av sten upp
träder sporadiskt. Det förekommer idag inte några stora 
dumpar av bortodlad sten inom området, som det gör 
i moränmarken vid Hogstad och Väderstad och där vi 
vet att man odlat bort stensträngar.

Bebyggelsen från äldre järnåldern vid Mörtlösa 
Södergårds moränimpediment ligger, vad vi känner 
till, på leran bredvid, till skillnad från bosättningen 
vid Fläret i Askeby socken, där bebyggelsen är integ
rerad inom stensträngsområdena. De övriga område
na var hänvisade till gemensamt nyttjande (Widgren 
1983). Denna markuppdelning stämmer inte med 
Mörtlösa-Kallerstadsområdet. Här har varenda mo
ränförhöjning tagits i anspråk för bebyggelse och för
modligen även för odling. Impedimenten ligger gans
ka jämnt spridda över området och gör det möjligt 
att dela upp markerna arealmässigt mellan gårdarna. 
En del gårdslägen kan vara belägna ganska nära var
andra, men har ett större avstånd till nästföljande i 
annan riktning, vilket gör arealerna per gård förbluf
fande lika. Om de varierar mellan 14 och 16 hektar har 
i så fall gårdsarealerna gränsat till varandra utan ge
mensamma arealer mellan bebyggelseenheterna. Denna 
jämna ytfördelning talar för att det inte bara rör sig

om ett enskilt husläge inom samfälld mark, utan det 
är istället fråga om en enskild gårds hela areal.

Gravfältet strax norr om husgrupperna vid Kal- 
lerstadsundersökningen tyder på en fastare etablering 
och talar för att samma släkt eller grupp haft anspråk 
på boplatsen, alltså ett enskilt ägande. Åkerarealerna 
har inga fasta begränsningar, vilket också talar för att 
man rört sig fritt inom en större fastställd areal. Än så 
länge är slutsatserna om totalarealerna hypotetiska.

Det är dock uppenbart att den stora variationen 
av markförhållandena inom vissa delar av Östergöt
land har skapat många olika modeller för jordbruk. 
Det är en svårighet att hitta tydliga modeller om man 
går ner på detaljnivå, då det oftast visat sig att varje 
enskilt jordbruk har sina egna lösningar på proble
men. Det har också påpekats av Sven-Olof Lindquist 
att det är en skillnad i gärdenas utformning mellan 
Fläret och Halleby, som inte ligger på alltför långt 
avstånd från varandra (Lindquist 1968, s 43), detta 
trots ganska likartad topografi och samma jordarts- 
förhållanden.

De uppmätta inägoarealerna från äldre järnålder 
som nämns vid olika tillfällen kan variera avsevärt, 
beroende på i vilken landsända de ligger i. På Gotland 
har Dan Carlsson uppskattat inägomarken som i ge
nomsnitt omfattade mellan 12,6 och 18,0 hektar. Det 
lägsta ligger på 8,7 hektar (Carlsson 1979, s 35). Ellen 
Anne Pedersen och Mats Widgren uppskattar att en 
rimlig areal för en bebyggelseenhet är 18 hektar för 
en inägomark samt därav 1-2,5 hektar åker (Peder
sen & Widgren 1998, s 301). I beräkningarna för 
Fläret har Mats Widgren använt sig av proportioner
na att 1 hektar åker kräver 10 kor för gödslingseffek- 
ten, som i sin tur kräver 10 gånger mer slåttermark och 
i sin tur 2 gånger mer bete än slåtter, enligt de gängse 
uppfattningar som då fanns om proportionerna (Wid
gren 1983, s 79). Detta är väl generöst tilltaget, efter
som de här diskuterade åkerytorna i Linköpingsom- 
rådet är så små och kulturlagren också bidragit till 
deras näringstillskott. Carl-Johan Gadd har propor
tionerna 8 gånger större äng än åker och 20 gånger
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F/g 3. Husen i KoIlerstad-Mörtlösa låg ganska jämnt ufspr/ddo på de små Impedimenten. Den långa boendetiden har medfört 
att på vissa håll har spår efter flera hus lagrats efter varandra. Stensträngsområdet vid Södergården kan vara gemensamt för 
boplatserna. Grafik Lars Östlin, RAÄ.
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större bete än åker som troliga proportioner för en 
gård under 1700-talet (Gadd 2000, s 29). Dessa mått 
skulle alltså gälla före växelbruket och därför kan de 
användas som en möjlig jämförelse.

Detta visar svårigheten med att göra upp generella 
modeller. I MörtlösaVKallerstadsområdetfårman räk
na med att inägomarken innefattar ängen och att en 
del bete förekommer på bebyggelseenheternas arealer 
under viss tid på året. Att dela upp inägoarealen sins
emellan har en fördel i jämförelse med fasta uppmätta 
åkrar. Man behöver inte konkurrera om åkerarealer
na kontra husdjurshållningen vid varje enskilt tillfälle, 
utan kan bruka den areal som man anser vara nödvän
dig eller lämplig för självhushållet. De små åkerytorna 
talar för en större köttkonsumtion, vilket ger en stor 
variation i produktionsutnyttjandet av gårdarnas area
ler, beroende på de naturliga förutsättningarna.

ÄLDRE JÄRNÅLDERNS SÄRDRAG 
I BOPLATSLÄMNINGARNA
Från bronsåldern och äldre järnåldern går det att 
grovt urskilja allmänna särdrag i boplatserna kring 
Linköping. Givetvis följer de ett mönster som kan 
urskiljas i stort över delar av landet, men det kan vara 
på sin plats att peka på några företeelser. Skillnader
na kan i en del fall vara ganska stora. Detta är natur
ligtvis en följd av ett olikt markutnyttjande i kombi
nation med ändrad inriktning och behandling av nä
ringsfånget. Förändringarna i de fysiska lämningar
nas utseende kan ibland vara ganska tydliga.

Det som är mycket typiskt för boplatserna från 
äldre järnåldern är deras spatiösa karaktär, mindre 
avfall spritt över en större yta. De har inte samma kon
centration av avfallsmaterial på själva boplatsens akti- 
vitetsytor som är vanligt från bronsåldern. Det före
kommer i regel mindre skärvsten, dvs eldsprängd 
sten, i kulturlagren och åkrarna jämfört med brons
åldern, och kol och sotfärgningarna i äldre järnålders- 
lagren är inte så intensiva som i tidsperioden före.

Bronsåldersboplatserna har också en större fynd
täthet i de koncentrerade lagren och ibland kan lagren

vara mycket stora och omrörda. Ett gott exempel på 
detta är en boplats i Berg i Vreta klosters socken (Gru
ber 2002, s 8ff). På många boplatser från äldre järnål
der saknas kulturlagret vid anläggningarna och fynden 
är mycket sporadiskt förekommande utanför dessa. 
Svagt mörkfärgade kulturlager ligger förskjutna i för
hållande till anläggningsförtätningarna där marken 
lutar.

Fig 4. Ovan: Krukskärvor från Kallerstadsboplatsen som legat 
utanför odlingsytorna. Nedan: Fynden från odlingsytorna, 
dessa är kraftigt rundnötta och fragmenterade på grund av 
ärjningen. Foto Göran Billeson.
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Anläggningarna kan ibland ligga mycket glest eller 
i grupperingar med stolphäl för sig, härdar för sig och 
specialgropar för sig. Husen från äldre järnålder har 
oftast skadat äldre bebyggelselägen på samma plats. 
Det går inte alltid att se specifika miljöer från äldre 
järnåldern, eftersom de kraftigt dominerar i det förhis
toriska materialet och på så vis tagit flera topografis
ka och jordartsmässiga miljöer i anspråk än tidigare, 
förmodligen genom en ökad befolkningstillväxt.

STENSTRÄNGSMARKEN KONTRA INÄGORNA 
VID MÖRTLÖSA-KALLERSTAD
Inom Mörtlösa-Kallerstad finns två olika typer av 
produktionssystem. För det första finns det ett system 
där de fördelade ytorna av inägomark främst är be
lägna vid moränhöjderna. I några fall ligger boplat
serna däremot på lermark i en jämn fördelning. Samt
liga dessa boplatser, totalt ca 15 bebyggelseenheter, 
är belägna inom ett ca 2,5 km2 stort område. Vid dessa 
har man haft en jämbördig och tekniskt likartad od- 
lingsteknik som, enligt de tillgängliga dateringarna, 
har utvecklats under sen bronsålder och fortsatt med 
små förändringar under hela äldre järnåldern.

Ett andra exempel på produktionssystem är sten- 
strängssystemen, vilka enligt gängse uppfattning till
kommit under äldre järnåldern. På den närmare 50 
hektar stora moränhöjden vid Mörtlösa Södergård 
finns ett stensträngssystem som måste ha varit sam
tida med bebyggelseenheterna runtomkring. Den kro
nologiska spännvidden på de andra bosättningarna 
talar emot att de skulle ha avlöst varandra. Denna typ 
av system är mycket arbetskrävande att bygga upp i 
förhållande till de omkringliggande bebyggelseenhe
terna och kräver stora arbetsinsatser jämfört med de 
övriga.

Två bebyggelseenheter med kulturlager och stolp- 
hål efter hus av samma karaktär som bosättningarna 
i övriga Mörtösa-Kallerstadsområdet framkom vid en 
utredning i åkern nedanför höjden vid Mörtlösa Sö
dergård (Borna 1993, s 18 + tabeller). Läget för dessa 
nere på lermarken avviker från övriga boplatslägen.

Man har medvetet undvikit höjden i dessa fall. På 
höjden ligger dessutom de två större gravfälten som 
verkar gemensamma för området. Stensträngssyste- 
mens utbredning tyder på en kombinerad trädesod- 
ling och betesmark. Det kan inte röra sig om ensäde, 
då odlingsytorna i sådant fall blir för stora i propor
tion till betet och gödslingsbalansen blir totalt utsla
gen, med tanke på vilka ytor som måste tillkomma 
för slåtter och bete för att fylla näringsbehovet.

Det som verkar vara fägator mynnar i förlängning
en ut i flera av de kända bebyggelseenheterna som tids
mässigt delvis går ner i bronsåldern. I anslutning mot 
sydost bortom Stora Torvinge, som på äldre kartor 
kallats Kronojägarparken, har det genomförts prov
schakt som inte medfört några upptäckta bebyggel
seenheter inom ett stort område ner mot Ängsnäs (Ny- 
dolf 1995). Dessutom fanns det stora översilnings- 
områden vid Stång och utmed Roxen som kunde ut
nyttjas för allmänt bete. Detta finns belagt redan 1328 
(se Ericsson i denna publikation). De naturliga förut
sättningarna har inte ändrats något om vi därifrån går 
tillbaka ca 1 000 år.

Alla dessa ovan nämnda faktorer tyder på att sten- 
strängshöjden varit gemensam för de omkringliggan
de bebyggelseenheterna. Här verkar man ha prövat 
en samfällighetsstruktur som är den motsatta till Lid
ret. När gräsmark tar över minskar förbuskningen 
om man låter beta området ordentligt. Det ger också 
ett litet tillskott av gödsel inom området. Att ha ängs
mark ger inte något större tillskott av näring till mar
ken, då slattern medför ett ständigt uttag av ämnen 
som nybildats. Därför borde ängsmarken vara lämp
ligare att ha på en del av de bördiga lermarkerna och 
våtmarkerna kring bebyggelseenheterna som ej odlas 
upp. Hötransporterna till ställningen blir då dessut
om kortare och överbliven gödsel kan köras ut kor
tare sträckor från bebyggelsen för att förbättra gräs
kvaliteten på slåtterängarna.

Från den förmodade samfälligheten är det lätt att 
föra ner boskap på skogen mot sydöst då det är färdig- 
betat på höjden. Inom stensträngsområdet kan man
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ha haft en trädesodling för alla enheterna, eftersom 
trädesbruket ibland kan ge bättre skördar under en 
treårsperiod än vissa andra här tillämpade odlings- 
system. Strängarna innesluter, mycket grovt räknat, 
områden på ca 2,5 hektar i yta. Det skulle innebära 
ca 1 666 m2 åker för varje enhet per år på allmän- 
ningen, om man antar att kullen haft fem sådana ytor 
som ingått i en trädescykel på ca 15 år.

ORGANISATION
Vid fördelningsfrågor och gemensamma problem krävs 
en viss organisation med någon form av överhet, vare 
sig det är en demokratisk organisation med en ledare 
med status som primus inter pares ”den främste bland 
likar”, eller ett fast ledarskikt. Den jämna fördelningen 
av jorden vid Mörtlösa-Kallerstad visar ingen enhet 
som varit större eller rikare än de övriga. I dagsläget 
har inga vapengravar kommit fram i Mörtlösa-Kal
lerstad. Vapengravarna kan inte vara en enskild före
teelse i samhället, utan måste kopplas till någon form 
av organisation eller ledarskikt som kräver en kom
pensation för sitt ledaransvar. Om det funnits ett le
darskikt av den senare typen, får vi söka det på annat 
håll, exempelvis runt Ullevi eller Bökestad. Vid Ullevi 
har vissa drag i boplatsen, samt närvaron av en vapen- 
grav, tolkats som att bosättningen haft centrala funk
tioner under bronsålder och äldre järnålder (se Niel
sen denna publikation). Ullevi kan ha haft Kallerstads- 
området, eller Bökestad där vapengravar också finns, 
inom sina domäner.

Tacitus skriver att den samfällda jorden fördela
des mellan de olika odlarna. Tidigare har detta tolkats 
som uttryck för ett individuellt brukande, men ett ge
mensamt ägande, av jorden (Pedersen & Widgren 
1998, s 279). Detta stämmer dock inte med Mörtlösa- 
Kallerstadsområdet. Den jämna fördelningen av bo
sättningar i området och avsaknaden av inhägnade 
åkerytor tyder istället på både ett enskilt ägande och 
ett enskilt brukande. Däremot tyder det mesta på att 
samfälligheten, dvs det stora moränimpedimentet 
vid Mörtlösa södergård, har brukats av alla. Man kan

ha skilt på produktion för utsäde för alla på allmän- 
ningen, som givit högre korntal och fördelats av un
der ett ledarskap eller sinsemellan i ett hägnadslag. 
Odling för konsumtion kan däremot ha producerats 
inom respektive enhet, där man i så fall inte behövde 
lägga undan för utsäde. En sådan fördelning mellan 
enskild och allmän produktion skulle kunna ange en 
troligare förklaring till de små odlingsarealerna intill 
bebyggelsen. Den arbetsinsats för odling, stensträngs- 
byggande m m som krävs på allmänningen skulle i så 
fall skötas av alla.

Samma sak kan gälla för boskapen där man för
slagsvis låtit slaktboskapen gå på allmänningen, som 
ej odlades för tillfället, medan den fasta kreaturs
stocken gick på respektive inäga runt bebyggelsen. 
Mats Widgren har också ställt sig frågan om det kan 
förekomma en annan bebyggelse inom vissa sten- 
strängsområden. I exempelvis Väderstad, där det sak
nas synliga spår av bebyggelse, kan det finnas någon 
form av ”herdeboställen” som avviker från gängse 
bosättning. Huvudbosättningarna borde ha förlagts 
i den bördigare delen på slätten norr om stensträngs- 
området inom de förmodade ägorna (Widgren 1996, 
s 27). Vid Kallerstad har inga undersökningar genom
förts på stensträngshöjden, så frågan om en bosätt
ning där är öppen. Överhuvudtaget har det under
sökts mycket få husgrunder inom stensträngsområ- 
dena kring Linköping, men de fåtal som undersökts 
är av en annan karaktär än de som framkommit utan
för detta område, på impedimenten utan stensträngar. 
Det finns bara tre huslägen av de undersökta som legat 
intill större stensträngssystem, nämligen ett vid Mjär- 
devi i Siaka socken, ett vid Folåsa i Rappestads sock
en och de vid Mörtlösa Södergård.

I Domprosthagen, i stensträngsbygden på Linkö
pings garnisons övningsfält, låg boplatsen på terras
ser med kulturlagret ovanpå (Hörfors 1992, s 14) och 
inte neddraget genom odling från husen som i Kaller
stad. Husgrundsterrasserna låg nedanför odlingen (Hör
fors 2001, s 8ff). Husgrundsterrasser har påträffats på 
flera håll i Tinneröområdet. Samma uppbyggnad fanns
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Fig 5. Idag finns bara berget kvar av miljön kring boplatsen vid Mjärdevi. Intentiahuset i bakgrunden är där den 
lilla våtmarken låg. Foto Göran Billeson.

för en bosättning inom stensträngsområdet vid Lund
ängen, nära Edsberga gård i Landeryds socken. Här 
låg en husgrund med stampat jordgolv på en terrass 
också med kulturlagret kvar. Detta har tolkats som 
en arbetsyta eller ett skärmskydd för ett tillfälligt viste 
(Ulien 1996, s 20f). Kan det vara lämningar efter herde
bosättningar?

MJÄRDEVIBOPLATSEN
- KANSKE EN SPECIALISERAD NÄRINGSFORM
Boplatsen RAÄ 224 i Siaka socken låg i sydvästra ut
kanten av Linköping på sydöstra sidan om det berg 
där Mjärdevi bytomt senare växte fram. Den domine
rande jordarten i trakten är dunglera, d v s en mycket

styv och tungarbetad, mullhaltig lera (Johansson öc 
Gorbatschev 1973, s 49) som har små partier av mo- 
ränimpediment ganska glest utspridda inom en 500 
meter radie i omgivningen kring boplatsen. Moränen 
tätnar i småskaliga partier längre mot sydost och i stör
re områden mot norr. Ur odlingssynpunkt verkar det 
utvalda läget inte vara det bästa, då det finns bättre 
odlingsjordar på norra sidan av berget där bytomten 
ligger. Sannolikt har de också använt norra sidan, men 
pä den södra fanns det tydliga spår efter odling.

Förvånande är den täta spridningen av boplatser 
på nästan varenda morän impediment intill den under
sökta ytan. De omkringliggande boplatserna uppda
gades delvis genom en fosfatkartering som utfördes i
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ett initialskede av undersökningarna i Mjärdeviom- 
rådet (Skjoldebrand 1993, s lf). Utanför detta tättbe
byggda område, strax nordväst om Mjärdevi by, finns 
däremot en nästan 100 hektar stor yta som bara hade 
en diffus boplatsrest i kanten (se nedan). Detta är ett 
utmärkt område för bete.

Jordarna på boplatsen
Mjärdeviboplatsen låg på sydöstra sidan om berget. 
En yta utgjorde intensivområdet där boplatsen legat. 
Den avgränsades i väster av en utskjutande blockrik 
höjdrygg i nord-syd. Marken sluttade mot sydöst och 
bestod av en inblandning av lättare jordar än den tunga 
leran runtomkring. På grund av de omgivande sentida 
ingreppen gick det inte att säga hur omfattande hela 
komplexet varit. Det gav intryck av att odlingsytan 
hade varit större. I varje fall fortsatte odlingslagren och 
fynden ända fram till exploateringsgränsen i sydöst.

Jordarnas sammansättning är en mycket viktig del 
i odlingsprocessen och för förståelsen av en del boplat
sers gestaltning. Dungleran var svårodlad, men vid 
Mjärdeviundersökningen bestod markunderlaget i de 
lägre markpartierna av styv lera, inte av den mycket 
styva lera som dungleran utgör. I södra delen av områ
det var leran till hälften uppblandad med främst silt 
under ärjskikten i botten. Längre upp mot norr ändrar 
markunderlaget karaktär till lerig, sandig, silt. Att le
ran varit uppblandad med andra kornstorlekar visade 
den kraftiga sprickbildningen i marken som uppstod un
der den mycket torra sommaren det år undersökningen 
skedde. De tunga lerorna har en bättre vattenhållande 
förmåga (Troedsson & Nykvist 1974, s 275f). Detta 
syntes tydligt på den västra sidan om höjdtungan där 
marken utgjordes av tyngre, sega leror med en mycket 
mindre utvecklad sprickbildning det året. I de tydliga 
ärjlagrenär jordarterna homogena ochharen uppbland
ning av kornstorlekar som ligger mellan sammansätt
ningen i norr och i söder, vilket tyder på mänsklig akti
vitet (Heimdahl 2001, s 5).

Mullhalten är i genomsnitt högre i det mörka upp
odlade kulturlagret närmast botten. Bottenlagret hade

samma jordsammansättning i hela sluttningen, fastän 
det borde ha varit en skillnad. Jämnheten beror på 
mänskliga ingrepp i form av odling (Heimdahl 2001, 
s 5). Hög mullhalt i kombination med lera ger ett 
mycket bra skördeutfall. Den höga mullhalten borde 
vara ett resultat av gödsel och avfall på boplatsen då 
man preparerat för odlingen. Lagret ovanpå har sjun
kit ihop på grund av uppluckringen av jorden vid ärj- 
ningen. Det har påskyndat nedbrytningen av en del 
av de organiska ämnena i det lagret, utan ny tillräck
lig tillförsel av organiskt material. Lagret ovanför kul
turlagret innehöll fynd av samma karaktär som fanns 
i lagret under och i det sentida översta lagret ovanpå. 
Lynden har både tryckts ner ovanifrån och pressats 
upp underifrån genom ärjningen i detta till utseendet 
annorlunda skikt. Det kan också vara så att det undre 
lagret vid ett senare tillfälle ärjats nedför sluttningen 
från området längst i norr och sedan lakats ur på grund 
av den annorlunda jordsammansättningen däruppe. 
Därefter har det delvis påverkats av de ännu yngre 
påförda lagren ovanpå. I nedre sydöstra delen syntes 
detta lager inte alls i plan. Bearbetningen av det förhis
toriska lagret måste ha skett under en lång tid.

Tillskott av kalk måste ha skett genom den stora 
mängd av djurben som blandats in i odlingslagren. 
Man måste ha märkt att skördeutfallet blivit bättre 
genom denna procedur. Kalktillskott är nödvändigt 
för att minska surhetsgraden i leran (Troedsson & Ny
kvist 1974, s 352f). Det visade sig också att det fått 
effekt vid Mjärdeviboplatsen, där pH-värdet var mel
lan 6 och 7 i de flesta fall. De lägsta pH-värdena var 
belägna utanför odlingslagren i norr, i det mer morän
aktiga markpartiet. Den nordligaste änden av under
sökningsområdet begränsades av en slänt som ver
kade vara ett odlingshak från början.

De undersökta lämningarna
Vid Mjärdevi påträffades alla de komponenter som 
man förknippar med en regelrätt boplats; härdar, stolp- 
hål, gropar, en ränna, typiska boplatsfynd och ett upp
odlat kulturlager.
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Fig 6. Boplatsen RAÄ 224 vid Mjärdevi. Den släta ytan 
av blandade jordar ligger i en sluttning, som var viktig 
för odlingen. Foto Bengt Elfstrand, RAÄ.

Anläggningarna låg i flera skikt i det till synes ho
mogena, kombinerade kultur- och ärjlagret närmast 
botten. Dessa skikt var mycket tunna, men framträdde 
genom avbaningen då anläggningarna dök upp i inter
valler mellan anläggningstomma lager. Det fanns dock 
två urskiljbara skikt i sydöst. De två tydliga skikten i 
det mörka lagret närmast botten var i stort sett jämn
tjocka från norr till sydöst, trots att de låg i en slutt
ning där lagertjockleken normalt ökar ju längre ner i 
sluttningen det befinner sig.

Anläggningstyperna utgjordes av följande:

Stolphål 75 st Ränna 1 st
Härdar 74 st Mörkfärgningar 5 st
Gropar 17 st Kulturlager 5 st

Ett annat ärjskikt längst ner i botten med samma 
gula färgskiftning som undergrunden framträdde i mark
botten i form av fynd och homogeniserat material.

Några av anläggningarna var sönderplöjda i ytan, 
medan andra var ganska väl bevarade. De grupperade 
sig i princip inte till några speciella delar av området, 
dock var de med mera bevarade anläggningsytor svagt 
orienterade mot den norra delen. I norra delen låg 
anläggningarna mera under än i det mörka förhisto
riska lagret.

Det fanns tre grupper av stolphål utan synbar in
bördes ordning på området. Det indikerar möjligen 
att det funnits tre byggnader vid olika tidpunkter på 
platsen. En grupp förekommer längst upp i nordväst, 
en i söder och en möjligen i nordöstra delen, ovanför 
en ränna.

En rad på sex något mindre stolphål följde kanten 
på den lilla höjdtungan i väster. Det torde vara rester
na efter en hägnad. Härdarna var ganska jämnt sprid
da över området. Två avvikelser från den jämna härd
spridningen var urskiljbara.

En typ av härdar låg på rad i norra delen av områ
det. Det rör sig om fem i en öst-västlig linje vilka inne
höll små järnkulor. Dessa tolkades först som sprut- 
slagg efter järnhantering men en analys visade att de 
bestod av naturligt bildad järnhydroxid (Grandin 
2001, s 1). Dessa härdar är ganska jämnstora, i genom
snitt något över 1,60 meter i diameter. En koncentra
tion av härdar kan skönjas i sydvästra hörnet av om
rådet nedanför höjdtungans spets och söder om stolp- 
hålsansamlingen där. Det kan vara arbetsytan för det 
eventuella huset.

Groparna är jämnt spridda över området. Flera 
anläggningar innehöll fynd som var i bättre skick än 
de som låg i det ärjade, förhistoriska, mörka lagret. 
Ärjningen har splittrat sönder benen. Flera härdar 
innehöll enstaka, ganska stora, obrända ben och i två 
stolphål samt en grop påträffades ganska stora mäng
der krukskärvor.

De boplatsindikerande anläggningarna kan tolkas 
som en återkommande bosättning på platsen. Dessa 
förekommer över tämligen stor yta, men kan sägas 
vara koncentrerade till tre områden. Sammantaget in
dikerar dessa boplatsanläggningar att det varit fråga 
om en återkommande bosättning under olika tids
epoker. Spåren av odling, kulturlager och ärjskikt vi
sar tydligt att boplatsytorna varit utsatta för odling 
vid olika tillfällen inom hela ytan.

Det har framförts tolkningar av att den undersökta 
boplatsen skulle kunna tolkas i termer av offerplats, 
vilket skulle kunna ligga nära till hands med tanke på

124



Betesområde

RAÄ 224

*# b

vjfarri bohov

ASM EST

LAM BOJKO'

Fig 7. I Mjärdevi har ett område totalundersökts under ett decennium. Här upptäcktes ett antal boplatser från äldre järnåldern 
som låg klumpvis mycket tätt med olika dateringar och kulturlagerfria områden mellan dessa som kan tyda på flyttade 
gårdar. De kan ha haft ett gemensamt betesområde på dungleran i nordväst där det ej påträffades några boplatser.
Grafik Lars Östlin, RAÄ.
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namnet Mjärdevi (se Strid samt Nielsen denna volym). 
Ingenting i materialet, vare sig anläggningarna, fynden 
eller djurbensmaterialet kan tolkas i den riktningen.

Fyndens spridning
Totalt har det tillvaratagits över 500 fynd, djurbenen 
oräknade. Av dessa är hälften förhistoriska. Det rör 
sig om typiska boplatsfynd spridda i anläggningarna; 
främst i det mörka förhistoriska lagret, men de finns 
även i de övre lagren och i det ljusa bottenlagret. Det 
förekom järnslagg, krukskärvor, bränd lera, lerklining, 
några ugnsväggsfragment, kvarts, flinta, en defekt sim
pel skafthålsyxa, ett avslag av bergart, harts, en ben
nål, möjligen ett minimalt silverbleck, några järnfrag
ment, ett vävtyngdsfragment och ett eventuellt nät- 
sänke (Hennius 2002 manus). Fynden är ganska ty
piska för en ordinär boplats.

De förhistoriska fynd som låg i bottenlagret var 
rundnötta, en del mycket kraftigt. Fynden var mest 
spridda nedanför sydöstsluttningen i en 25 meter bred 
och 33 meter lång remsa. Fynden fortsatte säkert utan
för undersökningsområdet i sydöst, eftersom de låg 
tätt ända fram till exploateringsgränsen och de fort
satte också ner i det ljusa bottenlagret. En liten fynd
koncentration har hamnat norr om den stora avfalls- 
gropen på södra delen av höjdtungan utanför odlings- 
lagren. Dessa fynd är mindre rundnötta och m a o 
inte påverkade av ärjningen.

Det intressanta med fyndspridningen i de undre 
lagren är att allt är förskjutet ca 10 meter söderut ned
för sluttningen, i förhållande till anläggningarnas ut
bredningsområde (fig 8). Detta gällde också i nord
väst, där det fanns en ansamling av stolphål och härdar 
där fyndfrekvensen borde ha varit tätare, som det bru
kar vid husområden. Fynden låg något tätare ungefär 
mitt i sluttningen, på grund av pålagringarna från de 
övre delarna med medföljande fynd. Förskjutningen 
beror på odlingen.

Vissa fyndkategorier förekom mera frekvent inom 
något parti av ytan. Kvartsen, till exempel, påträffa
des främst i den sydliga delen av odlingsytorna, på

grund av neddragningen av jorden i den tidigaste od
lingen. Även teglet, i övrigt den största fyndkategorin, 
uppvisade en viss ökad mängd mot söder genom ned
fall i torrsprickor. De fåtaliga bitarna av harts hade 
också koncentrerats till ett mindre område ungefär 
mitt i sluttningen mot öster. De övriga fyndkatego
rierna är jämnt spridda över den fyndförande ytan. I 
lagerföljden dominerar naturligtvis de yngre fynden i 
det översta ytplöjskiktet och de äldre i det förhisto
riska bottenlagret.

Fosfatkarteringen
Vid fosfatanalysen visade sig pH-värdena ligga till 
större delen mellan 6 och 7, alltså nära de värden som 
ger det bästa utfallet av fosfaterna, som är mellan 6,5 
och 7,5 (Troedsson & Nykvist 1974, s 67). Proverna 
är tagna på olika nivåer. Här diskuteras inte vad de 
enskilda värdena beror på, utan det intressanta är lik
heterna och skillnaderna inom de olika kategorierna 
av anläggningar och lager.

Om vi tar de högsta värdena i de olika kategorier 
de är tagna i, är det ganska tydligt att anläggningarna 
har de i genomsnitt högsta värdena. I det mörka, förhis
toriska kulturlagret/ärjskiktet är de något lägre och i det 
ljusare bottenlagret nästan hälften av det föregående. 
pH-värdena sjunker med andra ord då kulturlagret 
övergått till ärjlager. Man ser dock att de högsta lager
värdena ligger i anslutning till anläggningarnas utbred
ning, medan värdena sjunker till en tredjedel i ärjlagret 
utanför anläggningskoncentrationen (fig 12). Det visar 
att fosfatuttaget varit ganska omfattande genom od
lingen, men att det blivit ett tillskott inom anläggnings
koncentrationen då deras ytor ärjats sönder. Speciellt 
avfallsgroparna har höga värden, vilket visar att det i 
främsta rummet varit mat- och slaktavfallet, och inte 
naturgödslingen, som varit det viktigaste näringstill
skottet till den efterföljande odlingen på platsen då 
boendet upphört, i varje fall i början av odlingen. Mark
botten har det lägsta värdet (se fig 1 la). De högre vär
dena i markbotten beror på att det ärjats en omgång 
enligt kornstorleksanalysen (Heimdahl 2001, s 5).
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Fig 8. Boplatsen vid Mjärdevi. Fynden är förskjutna i kulturlagret/odlingslagret i förhållande till anläggningarna, 
på grund av ärjningen. Bearbetning Andreas Hennius, graFik Lars Öst Iin, RAÄ.
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Benen
En jämförelsevis stor mängd obrända ben från äldre 
järnålder/tidig vendeltid är funna på platsen, även om 
benmängden som sådan är generellt liten. De har till 
större delen tillvaratagits i det förhistoriska, mörka 
lagret och i det ljusare bottenlagret. Benen är jämnt 
spridda över ytan genom en intensiv omröring av jor
den. Dubbelt så många ben förekom i lagren jämfört 
med anläggningarna. Benen i lagren var friskare i kon
ditionen än benen i anläggningarna, men däremot kraf
tigt fragmenterade, mest i flisor.

Det rör sig om 6 kg ben fördelade på 3 844 frag
ment. Att benen i anläggningarna i genomsnitt var stör
re syns på vikten av de två kategorierna, där det bara 
skiljer ett halvt kilo mellan dessa, trots det dubbla 
antalet ben i lagren. De ben som är funna i de mörka 
förhistoriska lagren och det ljusa bottenlagret är utan 
tvivel förhistoriska, medan de från översta ytplöjskik- 
tet är unga. Dessa kan vara blandade med äldre ben 
som under ny tid ärjats nedför sluttningen, då årdern 
ätit sig ner i norra delen till de undre lagren och flyt
tat dessa. De yngre benen var hårda och mindre rund- 
nötta och kan därför särskiljas.

Själva artfördelningen är ganska ordinär med de 
vanliga slaktdjuren representerade. Ett fåtal fågel- och 
fiskben finns också med i materialet från boplatsen. 
Bengt Wigh har gjort en jämförelse mellan artfördel
ningen på boplatserna vid Abbetorp i Väderstads 
socken, Mjärdevi i Siaka socken och Ullevi i Linköping. 
Nötboskapen representerar den största gruppen på 
alla boplatserna medan hästen har en ganska låg an
del i Mjärdevi och Ullevi jämfört med Abbetorp. Där
emot ökar svinen i mängd från Abbetorp, med lägst 
andel, därnäst Mjärdevi och mest på Ullevi som är den 
yngsta boplatsen av dessa. Får är rikligast represente
rad på Mjärdeviboplatsen, mindre på Ullevi och minst 
på Abbetorp (Wigh 2002, s 20).

Jämförelsematerialet kan tyckas vara litet, men 
den kan visa på tendenser i materialet. Det visar i alla 
fall att betesdjuren har haft större betydelse i Abbe
torp och Mjärdevi än i Ullevi. Den närmaste boplat

sen, ca 200 meter söder om Mjärdevi, har en snarlik 
fördelning som denna. Elär dominerar också nöt med 
över hälften av ben materialet, sedan kommer häst med 
en fjärdedel, medan svin och får vardera står för en 
tiondel (Johansson 1993 s 37f). Här har häst och får 
bytt benmängd. Svinen har en konstant stock mellan 
dessa två boplatser i Mjärdevi (se rubriken Slutsats).

Det finns många fallgropar i det tillvaratagna 
osteologiska materialet om det skall ske en artkvanti- 
fiering av benen. Vissa ben blir underrepresenterade 
vid upptagandet, på grund av deras ringa storlek, om 
produktionsplats och konsumtionsplats inte är den
samma. Samma gäller för benens fragmenteringsgrad 
och proportionerna mellan slaktavfall och matavfall 
m m. Maria Vretemarkhar påpekat, att om jämförelse
materialet från olika platser stämmer generellt, borde 
de kunna jämföras (Vretemark 1997, s 3Off). I vårt 
fall ovan borde platserna vara jämförbara med likar
tade förhållanden. Det rör sig om ungefär samma jord
bruksform i likartad miljö. Alla har ägnat sig åt pro
duktion och konsumtion under samma tid, i ungefär 
samma skala. Detta kan jämföras med det något yng
re jordbruket i Ullevi, där man i grova drag ser en 
skillnad i tid.

Odlade växter
De växtdelar som analyserats är funna i anläggningar 
och utgörs av förkolnat material. Härdar är oftast fat
tiga på makrofynd. Frågan är ju också hur många frön 
som kommit i kontakt med elden av det totala antalet 
frön på platsen. Detta gäller också Mjärdeviboplatsen. 
Av de 21 analyserade härdarna var det endast en som 
innehöll en frukt. Denna härd låg mitt i undersök- 
ningsytan, där fröerna var bäst bevarade och utgjordes 
av grässorten gröe. Vitgröe (Poa annua) ses oftast i sam
band med bebyggelse (Selander 1955, s 395). De övriga 
makrofossilerna låg i fyra avfallsgropar och tre stolphål 
samt i en ränna, ganska väl spridda över ytan.

De två vanligaste sädesslagen korn (Hordeum vul
gare coll.) och skalkorn (Hordeum vulgaressp. vulgare) 
samt vete (Triticum vulgare) finns representerade. Korn
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och vete trivs bäst med god tillgång på kalk (Jansson 
1956, s 12f). Odlarna här har varit fullt medvetna om 
att hög kalkhalt i marken gynnar just dessa två sädes
slag. Benen som slängts ut i odlingsytan har inte ham
nat där av en tillfällighet.

Två anläggningar innehöll råglosta (Bromus cf. 
secalinus) som förekom ganska rikligt i åkrarna där 
de fick vara kvar, eftersom de hade stora kärnor och 
inte smakade beskt. Råglostan uppträder i åkrarna 
redan under neolitisk tid (Heimdahl 2001, s 3). Det 
är inte omöjligt att råglostan här indikerar förekomst 
av råg som den gärna växte ihop med. Rågen (Secale) 
uppträder i Östergötland under romersk järnålder, 
men det är osäkert om det odlats vid den tiden eller 
om den växte som ogräs. Hans Göransson anser tro
ligast att den inte är något betydande sädesslag i hus
hållen här förrän under vikingatid (Göransson 1989, 
s 402). Dateringarna på Mjärdeviboplatsen går upp 
i vendeltid och möjligen in i vikingatid, så frågan huru
vida råg har odlats här står fortfarande öppen.

Även ett frö av målla, förmodligen svinmålla (Cbeno- 
podium album), låg i rännan tillsammans med sädes
slagen och är förmodligen i detta fall ett åkerogräs som 
gynnats av den höga näringshalten i kulturlagret, då 
odlingen tagit över på platsen vid ett av odlingsstadier- 
na. Det kan vara ett tecken på att naturgödslingen 
börjat ta fart på platsen under ett senare skede. Exem
pelvis svinmållan som växt kan indikera kraftig göds
ling (Engelmark & Wiklund 1991, s 38). Mallan är 
funnen i rännan som daterats till vendeltid. Mallan 
är dock mycket svagt representerad i undersöknings
materialet, vilket givetvis innebär att osäkerheten är 
stor rörande hur gödslingsfrågan har utvecklat sig. 
Den ringa mängden av mållafrön kan istället tyda på 
en mindre avfallsdeponering, och i odlingen en svag 
gödsling, eftersom exempelvis svinmålla producerar 
en oerhörd mängd frön per planta. Ibland kan det vara 
ända upp till 20 000 frön (Korsmo 1986, s 132). Det 
är också en fråga om mållafrönas bevaringsgrad. De 
funna ettåriga ogräsfröerna tyder på vårsådd (Engel
mark & Wiklund 1991, s 38).

Dateringar
Sammanlagt 21 prover är 14C-analyserade. Dessa är 
utvalda med en så stor spridning som möjligt över 
ytan. Skillnaden i materialet i sluttningens riktning har 
varit viktigt för att se om odlingen skapat en kronolo
giskt differentierad skiktning i lagren. Detta har skett 
genom neddragning av jordmaterialet i sluttningen.

Dateringarna av det förhistoriska odlingslagret är 
ganska få, på grund av en begränsad analysmängd. 
Osäkerheten i dateringarna av odlingslagren har i flera 
sammanhang påpekats, då dateringarna är för få och 
risken är hög för inblandning av annat kolmaterial, 
med helt annat ursprung än till själva arbetsprocessen 
och bildandet av en odlingsyta (Ericsson 1999, s 20). 
Osäkerhetsfaktorn får inte heller överdrivas om man 
har ett sammanhang mellan en fyndkontext, tydliga 
anläggningar och en stratigrafi som samverkar i en ar
betsprocess som i Mjärdevi och Kallerstad. Detta sker 
under jämna tidsintervaller genom bosättning, flyttning 
åt sidan, odling i kulturlagret, tillbakaflyttning osv.

Dateringarna omspänner en mycket lång tid, från 
förromersk järnålder till medeltid. Dateringarna visar 
en intressant spridningsbild. De två förromerska vär
dena från två härdar låg i markbotten. Nästa date
rade tidsintervall är från sen romersk järnålder, som 
ligger i det mörka, förhistoriska lagret ovanför mark
botten. Denna tid är också representerad i en större 
utbredning mot söder och öster nedanför de något 
äldre dateringarna. Några går upp i folkvandringstid. 
Nästa grupp från folkvandringstid/vendeltid ligger 
spridda i en bred halvcirkel från södra delen av under
sökningsområdet och upp mot nordost. De yngsta vär
dena ligger längst ner i sydöst, från vendeltid/vikinga
tid och en från tidig medeltid.

Fördelningen av 14C-värdena i vertikalled är av stort 
intresse. Proven är tagna i botten och toppen, bredvid 
varandra i sydöstra delen av odlingslagret, för att da
tera dess olika skikt. I den centrala delen av lagret har 
däremot tagits prover mer spritt i öst-västlig riktning 
för att studera dess kronologiska spridning i horison
talled. I det viktiga, mörka bottenlagret är bottenvär
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dena längst i norr från yngre romersk järnålder och 
toppvärdet på lagret ligger i vendeltid. Längre ner i 
sluttningen är toppen- och bottenvärdena tidsmässigt 
fördelade på samma sätt. Längst ner i sluttningen mot 
sydöst är bottenvärdet från vendeltid/tidig vikingatid 
och det på ytan är från medeltid. Detta innebär att 
odlingslagret haren kronologiskspridningihorisontal- 
led, med de äldsta delarna belägna längst upp och de 
yngsta längst ner i sluttningen.

Slutsats av Mjärdevi
Mjärdeviboplatsen låg i ett område som domineras 
av lerjordar, varav en stor del är dunglera. Denna svår- 
brukade lertyp har hänvisat bebyggarna till morän- 
impedimenten då odlingen började att ta mer mark i 
anspråk.

Bebyggelsen i närområdet från äldre järnåldern 
som registrerats genom de arkeologiska markingrep
pen, har visat sig ligga mycket tätt på sina håll. En del 
boplatser är utspridda klumpvis nära varandra. Här 
har man flyttat till ett läge bara 100 meter bort och 
det går med fog att tala om den flyttande gården, ett 
begrepp som Mats Larsson lanserat inom Mjärdevi- 
området (Larsson 1993, s 119). Detta ska jämföras 
med området vid Kallerstad, där man bara har flyttat 
husen korta sträckor på grund av platsens annorlunda 
förutsättningar. Möjligheten att odla har varit mycket 
begränsad i Mjärdevi. Lerslätterna har lämpat sig för 
bete och slåtter.

Mjärdeviundersökningen visar att boskapssköt
seln torde ha varit dominerande i området. Den stora 
mängden ben av betesdjur talar för detta. En del av 
benmaterialet måste ha förmultnat innan kalkhalten 
höjts på grund av det kontinuerliga tillskottet. Obrän
da ben har noterats i ganska riklig mängd på andra 
boplatser i närheten (Ekberg Rapport ATA; Johans
son 1993, s 37ff; Nydolf & Wickman-Nydolf 1989 
Rapport ATA). Detta visar ett likartat förhållande på 
de angränsande boplatserna, både när det gäller göds- 
lingstekniken, bevarandeförhållandena och förmod
ligen näringsinriktningen.

Den större andelen får i Mjärdevi, jämfört med 
Abbetorp, kan tyda på en intensivare användning av 
markerna och mer differentierad husdjurshållning 
och betestryck. Det kan också tänkas att det jämfö
relsevis stora djurbensavfallet visar på en viss över
produktion, med försäljning av hudar och andra ani- 
malieprodukter.

Mjärdevi ligger inte så långt från den stora huvud
väg som då gick genom Östergötland. Tacitus har be
skrivit boskapens stora värde även som status hos ger
manerna (Tacitus 5, se Önnerfors & Kaliff 2005, s 
31). Det finns också skriftliga uppgifter om läderhan
deln till romarriket. Nis Hardt har exemplifierat det
ta genom de uppgifter som finns från romartiden om 
friserna som hade ett skatteavtal med romarna att le
verera nöthudar som antogs bli använt för läderbear
betning till den romerska hären (Hardt 2003, s 75 
med anf litt). I den osteologiska analysen från Mjär
devi RAÄ 251 mot sydsydväst förmodar Fredrike Jo
hansson att det förekommit en större slakt under hös
tarna (Johansson 1993, s 39f).

Den låga andelen svin kan tyda på en övervikt av 
öppet bete och inte så mycket skogsmark i nära an
slutning till boplatsen. Svinstocken visar en begyn
nande ökning i jämförelse med Abbetorp, men inte 
lika mycket som det vikingatida/medeltida materialet 
i Ullevi. Att Mjärdevi ligger mellan dessa två boplats
områden i mängden svinben kan tyda på att de ökat 
i antal under vendeltid, då den flyttande gården mer 
övergår till de fasta bytomterna. Svinen är svåra att 
flytta längre sträckor (Lepiksaar 1977, s 91). Den fas
ta bebyggelsen gynnade svinuppfödningen och bytom
ten började nog etableras på andra sidan berget, dit 
är det ju inte någon lång sträcka från den undersökta 
boplatsen.

Själva odlingen på platsen har varit koncentrerad 
till en ganska liten yta på grund av markförhållandena. 
Den lilla ytan ger intryck av ren husbehovsodling. Vi 
vet inte hur långt den har sträckt sig mot sydost, men 
lerinslaget blir kraftigare där, så det borde inte ha varit 
så långt. Man har strävat efter att hålla sig inom ytan
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där det gick att blanda upp den tunga leran med större 
kornstorlekar, i kombination med kulturlagrens hög
re mullhalt och förmodligen senare med naturgödsel. 
Djurben förekom i jämförelsevis stor mängd ocb var 
fragmenterade, troligtvis på grund av odlingen, enligt 
Wigh. Jorden var homogen i odlingslagren, även i det 
som såg ut som orörd botten, men inte var det.

Skillnaden i jordartsammansättningen i övre de
len av sluttningen och i den nedre visar att de homo
gena lagren medvetet har blandats. Fynden var ordi
nära boplatsfynd utan tecken på specialisering (för
utom benen), stundtals kraftigt rundnötta på grund 
av odlingen och många anläggningar hade skadade 
ytor genom ärjningen.

,4C-dateringarna följer ett visst mönster, där de älds
ta är belägna längre norrut. Spridningen ökar i yta ju 
yngre de blir och uppträder längre ner i sluttningen så 
att de yngsta förekommer längst ner i sluttningen. På 
djupet visar värdena en tendens att bli äldre i botten 
och yngre i toppen av lagren. Detta tyder på att man 
hela tiden tagit material längst i norr och också dragit 
kulturlagret nedför sydöstsluttningen för att vidga od
lingsytan mellan varven. Detta syns också i lagren som 
inte blir tjockare i nedre delen av sluttningen, vilket är 
vanligast, utan istället har de blivit jämntjocka genom 
den ständiga utvidgningen.

Den första bosättningen borde ha infallit under för
romersk järnålder och utgörs av stolphåls- och härdan
samlingen i norra delen. Vid detta tillfälle kan den 
första odlingen ha skett i det omrörda, urlakade lag
ret i botten. En del av fynden kan tyda på detta. Den 
bearbetade kvartsen och en halv, simpel skafthålsyxa 
från stenåldern ligger alla förskjutna mot nedre delen 
av sluttningen och borde ha hamnat där vid odlingens 
initialskede.Förskjutningen av fyndmaterialet, i för
hållande till anläggningarna ca 10 meter nedför slutt
ningen, är också en följd av odlingen.

Den intensivaste perioden av odling och bosätt
ning har skett under yngre romersk järnålder/folk- 
vandringstid. Det mörka kulturlagret/ärjlagret nära 
botten är en följd av detta. Man kan fråga sig om av

saknaden av fynd från äldre romersk järnålder är en 
tillfällighet i undersökningsmetoderna, om det rör sig 
om en period av enbart odling i en temporärt flyttad 
boplats, eller en tid av träda eller annan verksamhet 
på platsen.

Dateringarna från folkvandringstid/vendeltid lig
ger jämförelsevis väl samlade i tid. Den yngsta date
ringen från 1200-talet längst ner i sydöst kan vara den 
senaste utvidgningen och neddragningen av en del av 
det mörka kulturlagret/ärjlagret, som är en samtida 
arbetsprocess med tillkomsten av lagret ovanför. Det 
som kan förbrylla är det sentida fyndmaterialet som 
uppträder i bottenlagren, ibland på en lägre nivå än 
de tydliga anläggningar från förhistorisk tid som klart 
visar att det inte förekommit odling under sen tid på 
dessa nivåer. De sentida fynden ökar längst ner i slutt
ningen i botten vilket helt enkelt beror på att den mind
re uppblandade leran under några extremt torra pe
rioder haft en kraftig sprickbildning kombinerat med 
kraftiga åskregn, något som bidragit till att sena fynd 
i toppskikten ramlat ner.

KALLERSTADBORLATSEN
EN ANNAN BORLATSTYP ÄN MJÄRDEVI
Även boplatsen vid Kallerstad (RAÄ 139:2) ligger i en 
förhistorisk, tättbebyggd miljö med bara några hund
ra meter mellan boplatserna, vilka främst daterats till 
äldre järnålder. Boplatserna runtom har till större de
len förlagts på moränhöjderna. Runtom dessa utbre
der sig slätter med varvig och postglacial finlera (Fromm 
1976, s 44). Boplatsen är också väl avgränsad av topo
grafin, med höjder i tre väderstreck, utom i öster där 
det finns en lerslätt på en något lägre nivå (fig 3). Plat
sen är väl vald, med sydsluttning och ett höjdkrön i 
norr. En av huvudvägarna genom landskapet har också 
passerat boplatsen. Den har med andra ord haft ett 
gynnat kommunikativt läge. Det har också funnits våt
marker norrut. Eersorterna runtomkring är något an
norlunda än den tunga dungleran vid Mjärdevi.

ICallerstadsboplatsen undersöktes delvis år 2003, 
men ligger kvar under torven med oviss utsträckning i
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Fig 9. Serviceanläggningen för bussar har ersatt Kallerstadsboplatsen idag. I bakgrunden syns kvarliggande rester av gravar. 
Foto Göran Billeson.

norr på krönet av höjdryggen utanför exploaterings
området. Den väl avgränsade topografin gör att boplat
sen inte verkar vara större till ytan i övriga väderstreck 
(fig 13). I norr har det skett nyodling någon gång efter 
folkvandringstid. Den är också lite uppblandad med 
äldre lämningar av brons- och stenålderskaraktär. Längst 
i söder flackar sluttningen ut och marken blir planare. 
På höj dryggens krön är det likadant, med en mera våg
rät yta. 1 norr ligger en kraftigt demolerad grav.

Av de förhistoriska lämningarna har följande un
dersökts:

14 begravningar under en stenmatta och en rund stenpackning 
67 gropar av olika slag 

5 identifierbara hus 
90 härdar 

4 kokgropar
3 identifierbara odlingsytor och lika många odlingsterrasser 
3 odlingsrösen 
1 stensträng

294 stolphål där de identifierade husen ingår

Markförhållandena har en avgörande betydelse 
för hur en boplats utformas, då det finns tillgång på 
en stor variation i marksammansättningen. Den ur
sprungliga markytan består främst av morän som är 
grövre mot krönet av sluttningen. En bit längre ner 
övergår moränen till mera sorterade fraktioner. Ned
anför husområdet, mot sydväst, förekom ett område 
med moiga jordar, och öster om detta var det blandat 
med mjäla samt breda stråk med lerblandning. Läng
re österut övergick bottenmarken till lera.

Man har noga följt de olika markförhållandena 
för olika ändamål. Längst upp på krönet låg gravar
na. Nedanför i backen har husen varit placerade i 
moränmarken. I väster nedanför detta låg odlings
ytorna i det markparti som innehöll mest moiga jor
dar. Längst ner låg de äldsta odlingsytorna, där mon 
dragits ner genom odlingen ovanpå leran, och i öster 
nedanför höjden förekom de stenfria lermarkerna i 
dalgångsbottnarna som bara hade enstaka härdar i de
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Fr g 10. Boplatsen vid Kallerstad 139. De flesta huslämningarna överlappade varandra. Odlingsytorna låg nedanför med 
de äldsta längst ner och de yngre ovanför. De ljusgråa anläggningarna markerar troligtvis ytterligare hus som också 
kan vara äldre. Ramen kring varje hus förtydligar endast deras inbördes läge och ej de exakta husmåtten.
Bearbetning Simon Rudh, grafik Lars Östlin. RAÄ.

partier som använts till djurhållningen. Alltså ett klas
siskt markutnyttjande, där varje yta använts till det den 
är bäst avpassad för. Till skillnad från Mjärdevi- 
boplatsen är lerinslaget nästan obefintligt i åkerytorna, 
utom i botten längst ner i sluttningen. En grusinbland
ning förekommer i alla odlingsytorna. Det löpte också

en stensträng uppför sluttningen i öster, och strängen 
skilde en stenfri yta med odlingsbar jord från ett ste
nigare parti längre österut. Den har tydligt varit av
sedd som markskiljare. Hela komplexet har anlagts 
och nyttjats i sluttande mark, vilket haft stor bety
delse för odlingen.
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Huslägena
Fem stycken hus har identifierats (fig 10). Den stora 
mängden stolphål visar att det har funnits ytterligare 
hus. Stolphålen var grupperade på två ställen. I den 
västra gruppen identifierades fyra av husen som delvis 
överlagrade varandra och därigenom skadat det före
gående huset. Det västligaste av husen verkar vara det 
äldsta och är orienterat i nord-sydlig riktning. Det har 
vinklats efter marklutningen. Av intresse är att större 
delen av stolphålen lutar mer eller mindre åt samma 
håll, vilket ger intryck av att huset fått stå och rasa 
ihop. Dess östra delar är starkt skadade av ett sydost- 
orienterat hus, med delvis fördubblade stolprader, i en 
kontur som tyder på en ombyggnad vid något till
fälle eller nybyggnation på samma ställe.

Det fjärde huset är närmast orienterat i öst-västlig 
riktning och minst skadat, och ger därför intryck av 
att vara det yngsta. Det andra husläget förekom ca 13 
meter öster om det föregående. Den identifierade bygg
naden är en treskeppig hallkonstruktion orienterad i 
närmast öst-västlig riktning. Stolphål efter otolkade 
hus fanns även österut och nordväst om denna identi
fierade byggnad. Husen utgörs av treskeppiga hallar. 
Skadorna på det västligaste huset är så omfattande 
att det också kan tolkas som ett tvåskeppigt hus. Det 
som är av intresse är att mörk kulturjord förekommer 
i stolphålen, medan kulturlagren saknas totalt vid hus
lägena, vilket visar att dessa använts i åkerytorna.

På flera av boplatserna i Kallerstad-Mörtlösa finns 
det talrika exempel på hus som har störts av senare 
bebyggelse på samma plats. Detta måste tolkas som 
att boplatserna varit platsbundna över lång tid. Detta 
har konstaterats vid kvarteret Paragrafen med mer än 
två hus (Helander & Zetterlund 1995 s 28ff), vid 
Kallerstad, Norra Länken fyra hus (Nydolf & Wick- 
man-Nydolf 1999, s 13), nordost om Mörtlösa Sör- 
gård och Backgården minst tre hus, kring Aspegården 
minst fyra husindikationer (Borna Ahlkvist 1993, s 
18ff), vid ÖLM 10 i södra delen av området fanns 
minst sex hus (Karlsson 2004, s 6), vid Gärstad minst 
tre huslägen (Broberg 1994, s 8f), söder om Mörtlösa

bytomt minst fem hus (Lindgren-Hertz 1996 s llff; 
Borna Ahlkvist 1993, s 14ff), vid Kallerstad 139 minst 
fem hus och vid Stångådal-Ladugårdsbacke konsta
terades ett hus (Molin 2003, s 11). Om den beräk
nade arealen är fast för varje gård bör husen ha avlöst 
varandra. Tidsspannet på varje boplats är så stort att 
det är det mest troliga.

Åkrar och övrig mark
I backen fanns tre tydliga odlingsytor och möjligen 
ytterligare en. Två av dessa låg neddragna längst ner 
i sluttningen, där den planade ut och blev flackare. 
Det kan också utgöras av en hel odlingsyta som ska
dats i sen tid. Dessa två odlingsytor hade en sotin
blandning som var kraftigare än de övriga odlings
ytorna. En inblandning av skärvsten förekom, liksom 
keramik, bränd lera, enstaka bränt ben mm. Däremot 
saknades obrända ben helt till skillnad från Mjärdevi. 
Fynden var rundnötta och fragmentariska.

Jordmånen bestod mest av mo med lerinslag i vissa 
partier och en svag uppblandning av grus. Mo förekom 
nästan rent under nordöstra delen av ena odlingslagret 
och under odlingsytan ovanför. Denna mo måste ha 
spritts ut genom ärjningen över odlingsytan. Odlings- 
lagren i dessa två ytor är tjockast där sluttningen flack
ar ut och blir tunnare utmed kanterna. Man kan ock
så skönja två skikt av odling i den västra ytan, och i 
dess nordöstra kant fanns flera små röjningsrösen. Den 
östra odlingsytan är något jämntjockare och svartare. 
Dessa två odlingsytor har nått sina slutpunkter i den 
utflackade sluttningen. Mon var ihopblandad med ett 
kulturlager i båda ytorna. Grusinblandningen i mark
botten förekom ovanför odlingsytornas läge. Allt det
ta tyder på att odlingsytan i begynnelsen legat vid hus
lägena och successivt dragits nedför sluttningen och 
först stannat där marklutningen flackat ut och att man 
inte kört ut boplatsmaterialet till en fast odlingsyta.

En övre odlingsyta låg i väster ovanför i sluttningen 
delvis ovanpå ren mo och i nordväst på morän. Denna 
skillnad märktes inte i odlingslagret ovanpå, där de olika 
fraktioneringarna blandats till en homogen massa av
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grusig mo som också var jämnfärgad; ljusare grå med 
brunaktigt inslag. Detta visar att det inte är samma 
lager som de två ytorna nedanför. I övrigt har den i 
stort sett samma fynd och skärvsten efter ett kultur
lager som de nedanför. Det intressanta är att det syn
tes ett svagt bottenhak på odlingens övre och nedre 
sidor då kulturlagret blandats med mon. Man har för
sökt motverka en alltför stor pålagring av odlingsbar 
jord i odlingens nedre kant som annars är vanligt i slutt
ningar. Det kan också vara en följd av att man nyttjat 
både den övre och en del av den undre odlingsytan sam
tidigt under romersk tid.

Det kan också ha funnits en övre odlingsyta mel
lan husgrunden och odlingen i öster och väster om 
stensträngen. Här är det en mycket homogent grusig 
moig yta utan kulturlager. Deras ytor rör sig mellan 
720 och 930 m2. Åkerytorna är som synes mycket 
små. De ligger dock inom ett topografiskt begränsat 
område och kan inte expandera. Såväl fosfaterna, jor
dens sammansättning i och utanför ytorna som utnytt- 
jandet av de mörkare kulturlagren talar för att ytorna 
inte varit större. Även om ytorna inte har några exak
ta mått i förhållande till varandra, så närmar de sig 
det som Lindquist kallar ett skäppland (722,25 m2 ) 
i storlek i Halleby (Lindquist 1968, s 104) som i så fall 
skall ses som ett reellt arealmått av en vedertagen stor
lek i vårt sammanhang och inte som en kameral yta.

Åkerytorna kan tyckas små och ge alltför lite 
skörd i jämförelse med de beräkningar som gjorts för 
Halleby, där Lindquist uppskattar arealen på den folk- 
vandringstida/vendeltida gården till mellan 3 och 3,5 
hektar. En areal är dock på 722 m2 (Lindquist 1968, 
s 41, 104).Vid undersökningen i Abbetorp i Väder
stads socken uppskattades en åkeryta vara 45x25 me
ter, alltså 1 125 m2stor (Petersson 8c Gruber 2004, s 
108). Äkerytan i Mjärdevi är inte framtagen mot syd
öst, men med tanke på den styva leran som ökar gans
ka snabbt i jordblandningarna kan det inte röra sig 
om några längre sträckor. Ca 1 800 m2 eller något mer 
eller mindre kan det uppskattas till. I stensträngssys- 
temen finns det många inhägnade ytor som har sam

ma areal som dessa. Detta tyder på att det faktiskt 
inte odlades större ytor på en del enheter, om vi antar 
att man försökte delvis utnyttja boplatsernas kultur
lager som en form av gödning tillsammans med na
turgödseln. För att få ett jämnt skördeutfall kan man 
inte ha gått utanför den yta som täcks av kulturlagret. 
Alltså borde kulturlagrets spridning avgöra åkerns 
storlek.

I Mjärdevi har man hållit sig inom samma areal 
och varvat boende med odling, samt använt en bear- 
betningsteknik av jorden som inte flyttat jordmassor
na nedför sluttningen mer än vad som ansågs nöd
vändigt. I Kallerstad har man odlat i kulturlagret, 
som allteftersom flyttat sig ned till sluttningens fot 
och så småningom pålagrats av nästa kulturlager. 
Detta syns i den nedre åkerytan. För den övre odlings
ytan är det svårt att säga om man bara tillfälligt för
sökt att förhindra neddragningen genom att odla ner 
den i en plan sänka, och att den också så småningom 
skulle ha hamnat i nedre delen av sluttningen ovanpå 
den föregående, eller om man ändrat ärjningstekni- 
ken. En tredje orsak kan vara att denna odlingsyta 
inte hunnit ärjas ner till planare mark på grund av om
läggningen till bytomtsläget.

De arealer som beräknats för ett självhushåll vid 
exempelvis Halleby och Fläret är tämligen generösa (se 
rubriken Arealer). Det hela beror också på hur många 
personer som ingår i hushållet. De uppmätta area
lerna på 14 till 16 hektar för enheterna vid Mörtlösa- 
Kallerstad verkar fullt tillräckliga för att föda en hel 
familj på ca 6-7 personer. På Jaeren har Ottar Rönne- 
seth nämnt några åkerarealer från övergången till 
historisk tid. Dessa är 0,3 respektive 0,5 hektar stora 
vid ödegårdarna Tangen och Hillarto (Rönneseth 2001, 
s 158f). Även om dessa arealer är dubbelt och tre 
gånger så stora, närmar de sig våra åkerytor i förhål
lande till de övriga beräkningarna. Även om man får 
använda en viss försiktighet vid jämförelsen mellan 
jordbruksförhållandena från romersk järnålder och 
förhållandena på 1700-talet, kan arealerna ge en finger
visning om bärigheten i ett litet jordbruk för ca 6
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Fig 11. Under ett stadium har man flyttat huset mot öster och odlat upp kulturlagret vid det gamla husläget.
Den äldre odlingsytan nedanför kan också ha använts samtidigt. På krönet av sluttningen har man begravt sina döda. 
Teckning Richard Holmgren, ARCDOC.

personer. Lennart Palms sammanställning av de nog
granna noteringarna över ensädesgården Djäknehol 
i Torups socken i Halland visar på tämligen små ytor, 
trots den ganska magra jorden. Åkerarealen låg mellan 
1,7-2,8 tunnland, ängen på ca 5 tunnland och hus- 
djursstocken bestod i genomsnitt av ca 6 nötboskap, 
en häst och ca 7 får (Palm 1997, s 37f, 45). I Djäkne- 
bol har man haft en annan, förmodligen effektivare, 
gödslingsteknik och kanske en annorlunda kvalitet på 
husdjuren, men det får också ställas i relation till den 
höga boniteten kring Linköping som kompensation.

Mjärdevi visar också på får i kreatursstocken. 
Man får räkna med att det varit en större köttpro
duktion än i Djäknebol för att kompensera den låga 
sädesproduktionen.

Fosfatkartering
I materialet från fosfatkarteringen finns en skillnad 
som har en betydelse för hur händelseförloppet kan 
ha gått till vid odlingen och dess förhållande till kul
turlagrens anrikning av vissa ämnen. Fosfaterna visar 
här en tendens som borde vara ett resultat av mark
användningen. De analyserade pH-värdena talar för 
en basisk miljö och ligger mellan 7,4 och 8,3. Denna 
borde ha orsakats av kalkhalten i marken som med 
stor sannolikhet kan tolkas som naturlig. Det fanns 
gott om små rundnötta kalkstensklumpar i moränen. 
Den naturligt höga kalkhalten i odlingsytorna behö
ver inte förhöjas genom gödsling av ben som man 
gjort i Mjärdevi. I Kallerstad saknades nämligen ben 
på åkrarna.
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De högsta fosfatvärdena förekom följdriktigt i bo
stadsområdets anläggningar, trots att de högsta pH- 
värdena förekom där, med hårdare bundna fosfater, 
medan de lägsta värdena av fosfater dök upp där pH 
närmade sig den bästa tillgängligheten av fosfaterna 
mellan 6,5 och 7,5 (Troedsson &c Nykvist 1974, s 67). 
I anläggningarna varierade fosfatvärdena kraftigt, 
medan marken omkring eller i botten av anläggningar
na hade ett medelvärde som var en tredjedel sämre där 
kulturlagren saknades. De höga fosfatvärdena grup
perade sig också runt de anläggningar som låg på od
lingsytorna, men i den övre odlingsytan var medel
värdet också en tredjedel sämre en bit bort från an
läggningarna i odlingsytan, där värdena varierade.

Medelvärdena i de två nedre odlingsytorna var i 
runda tal hälften av det som representerar anlägg
ningarnas medelvärde vid husen. Då har ett högre 
värde tagits bort i västra delen, då det tolkats som sen
tida. Det intressanta är att värdena i genomsnitt är

hälften så höga i odlingsytorna, trots att det är kul
turlagren som i normala fall borde ha samma värden 
som anläggningarna i husen varifrån de kommit. I ett 
fall är det till och med ett något högre medelvärde 
utanför och i kanterna på en av odlingsytorna. Detta 
tyder på att fosfaterna och andra ämnen minskat ge
nom odling. Åkerytorna med de lägsta värdena ligger 
i regel längst ner i sluttningarna om de dragits ner från 
ett boplatsläge. Odlingsytorna är här separerade från 
huslägena till skillnad från Mjärdevi där de låg inom 
samma område och överlagrade varandra (fig 12).

Gödslingen
Uppenbarligen har gödslingen spelat en stor roll i ut
formningen av bebyggelseenheten och hur man använ
de marken ihop med avfall. Här är det ganska tydligt 
att det avsatta avfallet spritts ut på rivningsplatsen då 
man flyttat bebyggelsen och därefter odlat vid det gam
la husläget. Så småningom har kulturlagret dragits

Fig 12. Till vänster: Fosfatvärdena i Mjärdeviboplatsen visar höga värden nära anläggningarna, men låga i kanterna 
av odlingsytan. Till höger: Fosfatresultatet vid Kallerstad har också höga värden vid anläggningarna, medan de är 
låga i odlingsytorna i övrigt, trots att de utgörs av kulturlagret. Detta beror på odlingens utsugning. Halten anges i 
s k fosfatgrader. Bearbetning Simon Rudh, grafik Lars Östtin. RAÄ.
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ner av ärjningen nedför sluttningen. Kulturlagrets ut
bredning tycks ha avgjort åkerytans storlek. Man har 
bott, sedan flyttat åt sidan och därefter odlat i det ny
bildade kulturlagret. Sedan har kulturlagret dragits 
ner för sluttningen. Senare har man flyttat tillbaka och 
därefter återigen odlat och så vidare i en kretsgång. 
Den nedre odlingsytan i Kallerstad har lägre fosfat
värden på grund av utsugning under en längre tid än 
den övre ytan.

Enligt de arealer som konstaterats på andra håll, 
har de som jämförelse i flera fall ungefär dubbla ytan 
mot de arealer som finns i Kallerstad. En trolig lösning 
kan ha varit att både den nedre och den övre odlings
ytan brukats samtidigt under romersk järnålder. Då 
kommer man upp i ungefär samma areal som de andra 
exemplen. Det enda som motsäger en sådan lösning är 
att härdarna ovanpå de nedre ytorna är förromerska, 
men man kan ju senare ha minskat ytorna i kanterna, 
så att de äldre härdarna inte kom att täckas av den 
yngre odlingen.

Stallgödslingen och dess fördelning spelar en vä
sentlig roll i det odlade kulturlagret. Peder Månsson 
skriver i sin Bondakonst från tidigt 1500-tal om göd- 
selgivornas fördelning i lutande och på plan mark och 
där det krävs mera giva i sluttning (Granlund 1983, 
s 26). Om man har haft lika stor giva i fördelningen 
mellan de två ytorna, blir resultatet att näringsäm
nena blir högre i den nedre ytan. I Kallerstad har fos
fatkarteringen däremot visat att den nedre ytan har 
lägre fosfatgrader än den övre ytan. Förklaringen till 
detta måste vara att den nedre ytan odlats under läng
re tid. Det kan ju tyckas konstigt att det i så fall inte 
ökat fosfaterna istället, genom gödslingen, men om 
man ligger på gränsen av vad växtligheten kräver, kan 
gödseltillskottets näringsämnen ha minskat eller ha 
försvunnit vid skörden.

Att gödslingen varit svagare inom detta område 
vid äldre järnåldern än senare visar det totala utnytt
jandet av kulturlagrena på stället. Att det fanns en stor 
kunskap om gödslingstekniken redan då visar under
sökningsresultaten. Även det faktum att Peder Måns

son i mycket hänvisar till den romerske godsägaren 
Columellas skrift De re rustica från 60 e Kr visar att 
dessa kunskaper var kända även under romersk tid.

Dateringar
Provtagningen av 14C-datering är spridd på olika ty
per av anläggningar, för att söka fastställa deras in
bördes samband i tiden. Dateringarna är dock för få 
för att en klar bild av sammanhangen skall kunna 
presenteras. Sambandet mellan husen, odlingsytorna 
och gravarna, liksom spridningen av härdarna där de 
bildade slutpunkten eller början i överlagringar har 
prioriterats. Av de 19 prover som har analyserats går 
det att skönja vissa tidsintervaller spridda i strate
giska lägen. De första dateringarna är från mellan- 
neol itisk tid och dem lämnar vi därhän i detta samman
hang. Nästa dateringsfas infaller under yngre brons
åldern. Två härdar och en grav i norra delen visar på 
en bosättningsfas under den tiden. Kulturlagret från 
samma bosättningsfas har ärjats ner och bildat nedre 
sydvästra odlingsytan.

Ovanpå de båda nedre odlingsytornas ytterkanter 
låg två härdar från förromersk järnålder. Dessa tillhör 
odlingarna. Om den har fortsatts att användas under 
romersk tid har ytan krympt mot centrum eftersom 
de äldre härdarna ligger kvar i kanterna. Den övre 
västra odlingsytan har ett stort antal härdar på dess 
yta, som bildar ett terminus ante quem (tidpunkt före 
vilket något räknas) för åkerytan. Härdarna ovanpå 
liksom två av husen bredvid är daterade till sen ro
mersk järnålder-folkvandringstid. Dessa kan ha varit 
samtida med härdarna ovanpå odlingsytan. I så fall 
borde två av de övriga husen i den västra gruppen vara 
äldre och ha bidragit med kulturlagret i åkern, samt 
varit samtida med odlingen.

Det femte huset längst i väster har en 14C-datering 
till sen romersk järnålder/folkvandringstid, men det 
stämmer inte med den relativa kronologin. Det måste 
vara det äldsta huset, då dess södra gavel delvis täckts 
av odlingsytan. Dess östra sida har skadats av mitten
husen. Möjligen kan det vara ett tvåskeppigt hus och
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då eventuellt från bronsåldern. De flesta dateringarna 
på undersökningsytan ligger i tre faser; mellersta-yng- 
re bronsåldern, förromersk järnålder och yngre ro
mersk järnålder samt några i norra delen från folk- 
vandringstid/vendeltid.

Slutsats av Kallerstad
Kallerstadsboplatsen är ett klassikt exempel på hur 
topografin utnyttjades under äldre järnåldern. Grav
fältet ligger längst upp på höjdkrönet och i övre delen 
av sluttningen låg husgrunderna. Nedanför dessa låg 
odlingsytorna, på och i kanten av moränsluttningen. 
Runtom täcktes dalgångarna av lera (hg 11).

1 fråga om huslägena finns det flera tänkbara lös
ningar på hur bebyggelsen gestaltat sig. Lena Lind- 
gren-Hertz talar teoretiskt om den flyttande gården i 
samband med en undersökning vid Mörtlösa (Lind- 
gren-Hertz 2004, s 50ff med anf litt). Frågan är dock 
hur långt bebyggelsen till en gård kan ha flyttat. Vid 
undersökningen i Kallerstad kunde minst fem hus
grunder identifieras. Det förutsätter att vi antar att 
det bara funnits en gård på platsen med olika bebyggel
sefaser efter varandra. En möjlighet är att man endast 
flyttat ca 13 meter åt sidan och börjat odla upp vid före
gående husläge, för att flytta tillbaka efter ett tag. 
Detta motsägs av att 14C-resultaten är lika från två 
hus som då skulle ha existerat samtidigt, eller också 
visar de två värdena en flyttning just då. Analysvär- 
dena rör sig bara om ett för varje hus så att resultaten 
är knapphändiga och får ses som ett riktvärde.

Husen överlappar varandra i den västra bebyggel
sedelen och uppvisar därmed en relativ kronologi. 
Det talar mest för att det varit en gård som flyttat 
husen åt sidan vid något tillfälle (fig 9). Det skulle 
också stämma med åkerarealerna, om man förutsät
ter att de två nedersta odlingsytorna i ett initialskede 
hörde ihop. Sedan delades den upp i en östlig och en 
västlig yta och istället tillkom varsin övre odling, om 
vi förmodar att man brukat en yta som varit minst 
1 500 m2 stor. Det skulle stämma om vi antar att de 
nedre odlingsytorna av ett kulturlager från bronsål

dern brukats under förromersk järnålder. Detta för
utsätter att härdarna från denna tid som ligger i åker
kanterna tillhör åkerbruket. Linder romersk järnålder 
övergår odlingen till en övre och en nedre yta i slutt
ningen. Då måste vi anta att ytorna i de nedre åkrarna 
under romersk tid blivit något mindre, eftersom de 
äldre härdarna ligger kvar i kanterna. Själva åkerytor
nas areal kan antas vara avhängiga av kulturlagrens 
storlek i en kombinerad, väl avvägd gödslingscykel 
tillsammans med naturgödselproduktionen på gården.

Marklutningen har en stor betydelse för goda skör
dar. ”Slätten är god när hon ey är alstingis jämpn- 
högh, wtan när hon lwtar til nokra sidhona, bakken 
är godher när han är ey alstingis branther ...” säger 
Peder Månsson när han talar om lutande åkrar (Gran-

Fig 13. Flygbild över Kallerstad boplatsen som ligger i 
fyrkanten i centrum av bilden. Den var väl avgränsad, 
troligen redan då av trädklädda impediment. Runtom 
moränsluttningen bestod marken av lera som begränsade 
odlingen. Fotopublicering med tillstånd av Linköpings 
kommun.
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lund 1983, s 23). Lutande åkerytor finns represente
rade redan under stenålder. Ytan som man kunde 
odla i sluttning är begränsad till 100x50 meter. Man 
kunde bara expandera på höjdkrönet mot norr, men 
där ligger ett gravfält från äldre järnålder och på den 
fria ytan öster om gravarna kan inte marken ha varit 
omrörd genom odling under äldre järnåldern på grund 
av att stenålderslämningarna är oskadade där. Mot 
väster, söder samt öster i den sluttande marken begrän
sas området av antingen berg, lerpartier eller stenig 
gropig yta. På den östra sidan har den steniga marken 
avgränsats från den stenfria, moiga, grusiga ytan mel
lan östra husgrunden och äldre odlingsytan av en sten
sträng.

Kort jämförelse mellan 
Mörtlösa-Kallerstad och Mjärdevi
Som tidigare nämnts är det alltför många hus på en 
del av de andra bebyggelseenheterna för att man kan 
tala om den flyttande gärden. Istället får man inom 
Mörtlösa-Kallerstadsområdet tala om de flyttande 
husen inom varje gård. Inom Mjärdevi ligger däremot 
boplatserna tätt i koncentrerade enheter, som mera 
talar för en flyttande gård. En företeelse som skiljer 
sig från Mjärdevikomplexets benrika odlingsyta är 
den totala avsaknaden av obrända djurben i Mört
lösa-Kallerstad, där marken är basisk och har en hög 
kalkhalt med små kalkstenar i. I en sådan miljö bor
de benen ha bevarats. En möjlighet finns att självhus
hållet i en viss mängd återanvänt även benen, men att 
det ännu mer boskapsinriktade Mjärdeviområdet fått 
ett överskott av ben som kunde användas för att öka 
kalkhalten och minska surheten i odlingsytan. I Mjär
devi ligger odlingsytan fast för att inte jordblandning
en genom expansion skall utarmas av den omkring
liggande dungleran.

1 Mörtlösa-Kallerstad rör det sig istället om i om
gångar vandrande åkrar, som så småningom hamnar 
nedanför sluttningen. Här är jordsammansättningen 
god i markunderlaget, som gör det möjligt att börja 
odla om på nytt högre upp i sluttningen. Kulturlagren

har på båda ställena spelat en viktig roll för jordför
bättringen i odlingsytorna, om vi förutsätter ett ensädes- 
bruk. Därför har det varit ett kretslopp mellan boende 
och odling inom ett område. Kulturlagrens utbred
ning sammanfaller med odlingsytornas storlek och har 
haft en betydelse för hur mycket man kunde odla i kom
bination med naturgödslingen. Marklutningen har ock
så spelat en roll för en god skörd. Boskapskötseln 
verkar ha haft en dominerande ställning i närings
fånget.

HAR DET VARIT EN OVERETABLERING?
En del faktorer kan tala för en overetablering, andra 
inte. Om vi antar att marken fördelats som är före
slaget för Mörtlösa-Kallerstadsområdet, så är det i sig 
en fingervisning om att man varit tvungen att omstruk
turera, från ett mera kollektivt samhälle med exten- 
siva näringar till små mer privata enheter för att klara 
en befolkningsökning, vilket har påpekats av många 
(ex Larsson 1989, s 344). De små åkerytorna, som 
verkar konstanta på många håll, talar för en fortsatt 
köttkonsumtion. Den danska forskaren Ester Boserup 
har framfört teorin att vissa brukningsformer kan 
vara behäftade med en viss konservatism, där man i 
stort behåller de gamla brukningsformerna, eftersom 
de ses som bäst lämpade för markförhållandena just 
på platsen, trots att nya metoder kan förekomma vid 
sidan av och trots att det sker en befolkningsökning 
(Boserup 1979, s 65ff).

En viss befolkningsökning behöver inte medföra 
katastrof, eftersom man får en minskad arbetstid per 
capita. Det gör att man har möjlighet att öka arbets
insatsen totalt eller att man får tid över åt specialiser
ingar av annat slag som ger en större inkomst per ar
betsinsats. Om efterfrågan på specialiseringen mins
kar eller kollapsar, kan det ske en kris som medför 
avflyttning. I vår tid har denna utveckling skett i vissa 
länder, med en inflyttning till städerna som följd (Bo
serup 1979, s 135). Detta scenario till avflyttning kan 
mycket väl ha hänt i Kallerstadsområdet, dock inte till 
städer utan genom emigration.
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Fig 14. Ovan: I gravarna vid Kallerstad 139 låg arbetsredskap 
för vardagsbestyr. En krumkniv, en skära och två sylar av järn. 
Nedan: Delar av enkelkam i ett stycke från samma gravfält. 
Endast enkla bruksföremål fanns representerade här.
Foto Göran Billeson.

Om de fördelade ägorna utsatts för ett ökat antal 
personer kan köttproduktionen ha ökat något genom 
en ökad arbetsinsats av slåtten I varje fall börjar liar 
dyka upp i undersökningsmaterialet under sen romersk 
järnålder. En är funnen ihop med en vinkelskära i Röby, 
Siaka socken (Nilsson 1976, s 16). Liknande har även 
påträffats i Halleby Skärkind socken (Lindquist 1968,

hg IV 52). En viss ökning av kreatursstocken borde 
ha varit möjlig med 14-16 hektar genom att effekti
visera ängsmarkens avkastning. De mycket små od
lingsytorna medförde att det bara behövdes en ko för 
att klara gödslingsbehovet på dessa åkrar (en ko av
sätter gödsel för 0,1-0,3 hektar åker). Det medför att 
det borde ha blivit gödsel över från en fast kreaturs
stock på ca 6-10 nötkreatur och ett antal får som har 
kunnat hanteras för ängen och höja dess näringsvär
de. Om man inriktar sig på lövängar blir ett ytterli
gare uttag av lövtäkt för fåren på samma yta. Får har 
haft en betydelse i hushållet. Det har de osteologiska 
analyserna visat.

Man kan också ha haft specialiserade bisysslor. 
Vissa har ägnat sig åt läderhantering. Det visar läder
verktygens uppträdande som gravgåvor (fig 14), men 
inte på alla gravfält. Det finns vid Kallerstad RAÄ 139 
och exempelvis i Köpetorpbosättningens gravar samt 
i gravarna vid Mörtlösa Västergård (se Larsson i den
na publikation). Detta kan ha medfört att man inte har 
utökat sädesodlingen, eftersom man haft en binäring i 
boskapsskötseln genom läderhanteringen, och därför 
inte har velat rubba arealerna för bete och slåtter utan 
varit inriktade på en köttkonsumtion på gårdarna.

Järnhantering har konstaterats i exempelvis kvar
teret Glaskulan (Nielsen 1999, s 15f ),Kallerstad ÖLM 
10 (Karlsson E muntl), Stångebro (Eledvall 1996, s 30) 
och Tallboda (Äijä, Lindborg & Schönbeck 1996, s 
41f). Bronsgjutning har hittats vid Ullevi i kvarteret 
Glasrutan (Karlenby 1996, s 112). Den jämförelsevis 
större benmängden kring Mjärdeviboplatserna kan 
tyda på en högre produktion av boskap. Bosättningen 
vid Gärstad nära Roxen kan ha ägnat sig åt fiske osv. 
Den finns en allmän uppfattning att det skett en han
del av varor med romarriket under sen romersk järn
ålder, vilket avspeglas i inflödet av romerska föremål 
med hög kvalitet. Denna handel kollapsade vid det 
västromerska rikets fall, som i sin tur har medfört en 
mindre avsättning lokalt för andra binäringar som 
järnprodukter. Detta kan i så fall ha satt igång en av
flyttning från vissa bebyggelseenheter.
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Det finns dock ganska många boplatser som har 

dateringar upp i folkvandringstid, så avflyttningen har 
inte varit så dramatisk som den jämförelsevis ringa 
gravmängden från denna tid antyder. Att det dock sker 
en nedgång inom jordbruket under folkvandringstiden 
visar pollenanalysen från Ta11 bodaundersökningen ge
nom en minskning av enar och gräs, men en ökning av 
gran under denna tid (Göransson 1996, s 199).

SLUTORD
Boplatsundersökningarna i och kring Linköping visar 
på en mycket tät bebyggelse under äldre järnåldern. 
Variationerna bland lämningarna i stort och smått är 
mycket omfattande. Ställvis finns det stora stensträngs- 
komplex med alla de komponenter som man förknip
par med central bosättning och odling. Ibland före

kommer boplatserna utspridda på moränimpedimen- 
ten i lerslätterna. Ibland är det en kombination av 
stensträngsimpediment och boplatser runtomkring. 
Undersökningarna har också visat en stor jämn sprid
ning av boplatser som vid Mörtlösa-Kallerstad, eller 
klumpvisa koncentrationer som i Mj är de vi, eller en 
stor koncentration av byggnader på ett ställe som vid 
Ullevi. Det här visar en viss svårighet att bygga mo
deller. De omfattande undersökningarna kring Lin
köping bekräftar Folke Dovrings uttalande i en de
battartikel, att man måste utgå från källmaterialet på 
en lokal nivå, med verklighetsnära analyser, för att kun
na bygga vidare mot en säkrare kunskap om de agra
ra förhållandena under äldre tider. Det är vanskligt 
att skriva synteser över stora områden (Dovring 1953, 
s 409).
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Fig 1. Hagtomsträden kan bli mycket gamia och ta sig suggestiva former. Hagtorn från Vists socken. Foto Göran Billeson.
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JAN PAUL STRID

ETT FORNTIDA KULTCENTRUM 
UTANFÖR LINKÖPING

Man funderar normalt inte över vad det 
är för torn som Tornby syftar på eller 
vad i all världen Ullevi och Mjär- 
devi kan ha med ull och mjär- 
de att göra. Ortnamnens 
uppgift i språksystemet är 
att identifiera geografiska 
lokaliteter och i det sam
manhanget har betydelsen 
”ingen betydelse”. När nam
nen en gång gavs var det na
turligtvis inte så. I det ögon
blicket var de träffande och in
formativa - annars skulle de inte 
ha fått fäste i språkbruket.

Trots omfattande byggnation, där hänsyn 
till estetiska och kulturhistoriska värden inte alltid 
varit ledstjärnan, har Linköping fortfarande ett his
toriskt kulturlandskap inpå knutarna. Även där mil
jöerna omvandlats till oigenkännlighet vittnar nam
nen om vad som en gång varit. Med hjälp av ortnamn 
och det som återstår av det gamla landskapet kan vi 
skapa oss en föreställning av hur där en gång såg ut. 
Relikter som Tinnerö-området, garnisonens gamla öv
ningsfält, är här naturligtvis en stor tillgång.1

Våra ålderdomliga kulturlandskap har ett alldeles 
särskilt värde, som man kanske inte tänker så mycket 
på. Ute i Europa har folkförflyttningar och språk byten

ägt rum sedan äldsta tider. Hos oss har vi 
en språklig kontinuitet så långt tillbaka 

i tiden som vi överhuvudtaget kan 
överblicka. Det är ingen över

drift att säga att de allra flesta 
av de viktigare geografiska 

namnen på Östgötaslätten 
är närmare tvåtusen år 

gamla eller mer. I kombi
nation med det stora anta

let bevarade fornlämningar 
och möjligheterna att rekonst

ruera äldre landskapsstrukturer 
ger detta unika förutsättningar för 

analyser av forntida samhällsliv. 
Människans verksamhet som exploatör, 

organisatör och omdanare av landskapets fy
siska former har satt språkliga avtryck i landskapet, 
lika viktiga för dess historiska identitet som de fysiska 
spåren. På samma sätt som fysisk rekvisita från olika 
skeden av historiens skådespel finns kvar, så finns ock
så rester av replikerna bevarade, som namn, som ord, 
som runinskrifter, sägner, ballader ...2

Namnen Ullevi och Mjärdevi utgör två av de mest 
särpräglade språkminnesmärken vi överhuvudtaget 
har i Linköpingsbygden. De pekar ut helgedomar som 
var i bruk för årtusenden sedan och talar om vilka 
gudar som dyrkades där. De är på så sätt en slående
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illustration till vad som nyss sades om landskapsrum
met som historisk scen.

Det finns även andra namn som förtjänar uppmärk
samhet. Jag skall närmare behandla ett av dem: Torn
by. I själva verket nalkas vi här ett stort komplex, där 
vi bara kan beröra en del av alla intressanta och i och 
för sig viktiga aspekter. Många frågor inställer sig och 
det vore förmätet att tro att det går att ge slutgiltiga 
svar på dem alla. Jag har sett det som min uppgift i 
detta sammanhang att redogöra för forskningsläget 
och diskutera tolkningen av namnen, i relation till vad 
det äldsta källmaterialet kan ha att säga om deras 
bakgrund i förkristen religionsutövning.3

Först dock en tillbakablick på vad som gjorts på 
området, eller - med en litet tillspetsad formulering 
- en förklaring till varför så litet skett sedan 1920- 
talet, inom ett område som fängslar och intresserar 
så många.

FORSKNING MED FÖRHINDER
Utforskandet av de sakrala4 ortnamnen i Sverige kan 
sägas ha tagit sin början 1878 med Magnus Fredrik 
Lundgrens Språkliga intyg om hednisk gudatro i Sve
rige. Lundgrens studie fick snart efterföljare och de 
sakrala namnen blev föremål för intresse i hela Nor
den. Samtidigt kan man, så här i historiens spegel, se 
ovädersmoln hopa sig vid horisonten. De kretsar kring 
tre forskare, alla tre lysande representanter för sin ve
tenskap, alla tre professorer vid unga år.

Ar 1911 framträdde norrmannen Magnus Olsen 
med ett arbete, där han försökte sätta in namnen i ett 
religions- och samhällshistoriskt sammanhang. Olsen, 
innehavare av professorsstolen i norrön filologi vid 
Oslo universitet, hade tidigt gjort sig känd genom sina 
kunskaper, sin kreativitet och sin kombinationsför
måga. Han skulle komma att göra en banbrytande in
sats genom att påvisa hur sociala förhållanden och 
strukturer styr ortnamnsskickets utveckling (Strid 
1999, s 22 ff).

Ett år senare gjorde Jöran Sahlgren - av många 
uppfattad som ”den moderna ortnamnsforskningens

Ullevi

Mjärdevi

Fig 2. Karta över Linköpingsbygden med de sakrala 
ortnamn som behandlas i texten. Jämför kartan på 
sid 326-327. Grafik Lars Östlin, RAÄ.

fader” - sitt intåg på arenan med en avhandling, där 
han presenterade eleganta lösningar på problem som 
en tidigare forskargeneration förgäves brottats med. 
Sahlgren tillträdde 1930 Sveriges första professur i 
ortnamnsforskning i Uppsala, och fick därmed en do
minerande ställning inom ämnet. Under hans egid 
fick Magnus Olsens tankar inte något större genom
slag i vårt land.

Det fanns dock undantag. Ett av dem var Elias Wes
sen, professor i nordiska språk i Stockholm, tillika 
prästson från Högby i Göstrings härad i Östergötland 
och Uppsalastudent liksom Sahlgren. Där upphör lik
heterna. Det är välkänt att Wessen inte hörde till Sahl- 
grens favoriter. Det faktum att Magnus Olsens studier 
var en inspirationskälla för Wessen och att han dess
utom delade dennes intresse för religionshistoria lär 
inte ha höjt hans aktier i Sahlgrens ögon.
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I Meddelanden från Östergötlands fornminnes
förening publicerade Wessen i början av 1920-talet 
två uppsatser på temat ”Forntida gudsdyrkan i Öster
götland” (Wessen 1921 och 1922). Hans avsikt var 
att presentera ett underlag för en fullständigare bear
betning av ämnet, inte nödvändigtvis utförd av ho
nom själv (1921, s 124). En sådan undersökning bor
de kunna dra stor nytta av det ortnamnsarkiv som 
under Sahlgrens ledning var under uppbyggnad i Upp
sala, menade Wessen.

Någon sådan undersökning kom dock inte till stånd. 
I stället bredde en allt djupare tystnad ut sig kring de 
sakrala ortnamnen. Vad hade hänt?

Sahlgren hade själv intresserat sig för ortnamn som 
vittnar om forntida kult (t ex 1918), men hans intresse 
började vid denna tid alltmer riktas mot överdrifter 
och misstag hos andra forskare (1923 a, b). Upp
fattningen spred sig att området var ”farligt” (Hellberg 
1986, s 44).

De djupaste orsakerna till Sahlgrens omsvängning 
undandrar sig vår bedömning. En anledning kan vara 
en kritisk inställning till religion överhuvudtaget; ef
tersom den moderna människan inte nämnvärt be
kymrade sig om sådant, så borde samma sak ha gällt 
för forntidsmänniskan, resonerade Sahlgren.5 Uppen
bart är hur som helst att Magnus Olsens och Wesséns 
bidrag inte lämnat honom någon ro, inte minst kanske 
för att båda var prominenta forskare som inte kunde 
angripas utan vidare. Hans artiklar från 1923 får sna
rast betraktas som förpostfäktningar; först 1950, in
för sin pensionering, kände sig Sahlgren mogen att slå 
till på allvar.

Resultatet blev ett inlägg, så nedgörande och drä
pande i sin kritik att ett löjets skimmer drogs, inte 
bara över Olsen och Wessen, utan överhuvudtaget all 
språkforskning som kunde förknippas med ordet 
”kult”. Det var en attityd som bara alltför väl stämde 
överens med tongångarna i den debatt kring ”tro och 
vetande” som vid denna tid pågick som bäst. Genom 
Sahlgrens anseende och inflytande blev följderna desto 
större (Hellberg 1986, s 44).

Till forskarvärlden inom och utom Norden förmed
lades intrycket att det var ”något skumt” med de svens
ka sakrala namnen. Ämnet blev tabu, för att använda 
en av Sahlgren tidigt anammad term (1918), och detta 
för lång tid. Kännetecknande är att det överhuvudtaget 
inte berörs i de två mest använda handböckerna i ort- 
namnsforskning (Ståhl 1976; Pamp 1988).

ULLEVI OCH MJÄRDEVI
Detta är alltså skälet till att de fält Wessen började 
bearbeta nu har legat i träda i närmare sjuttiofem år. 
Wessen slog in på nya vägar när han försökte belysa 
namnen från ett samhällshistoriskt perspektiv och det 
var inte bra.

Mycket har förändrats sedan Wessen i den första 
av de nämnda uppsatserna i MÖF (1921) beskrev 
namnlandskapet kring Ullevi och Mjärdevi i Linkö
pings västra och nordvästra omnejd. Det kan ändå 
finnas skäl att slå följe med Wessen. Framställningen 
har speciella kvaliteter genom att den författades vid 
en tidpunkt då staden tog slut innan man hunnit till 
Valla gård.

Wessen konstaterar att man redan av byn Ullevis 
ägovidd och storlek - hela åtta gårdar på sammanlagt 
4 3å mantal - kan sluta sig till att det måste vara fråga 
om ”en gammal storby, utan tvivel den största i Linkö
pings omgivningar” (s 85). Läget är också ett tecken 
på hög ålder. Ullevi gamla by låg på krönet av samma 
rullstensås som Linköpings föregångare Ljunga (s 87).

Ett par kilometer längre åt nordväst ligger Alguvi 
och i sydväst Mjärdevi med sina fyra gårdar. Namnet 
Valla, som dyker upp på flera håll i centralortssam- 
manhang, innehåller ordet vall, som i äldre tid tycks 
ha betecknat slät, gräsbärande mark - mark lämplig 
att användas som samlingsplats.

Liksom Linköping var ett centrum för handel och 
samfärdsel måste orten också ha varit ”ett centrum för 
gudsdyrkan i hednisk tid”, sammanfattar Wessen (s 
88). De kultplatser som de sakrala namnen vittnar om 
kan knappast ha varit av lokal eller privat natur, de 
måste ha ingått i en offentlig gudsdyrkan: ”Mjärdevi
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och Ullevi ha utgjort medelpunkten i ett stort kultom
råde, en ’hednisk’ socken. Hit har man sökt sig sam
man från bygderna runt omkring till gemensamma 
offerfester” (s 89).6

Vi står inför dyrkan av ett gudapar, Ull och Njärd, 
som haft replipunkter i var sitt vi: Ullevi och Njärdevi 
(senare Mjärdevi). Samma namnpar uppträder i trak
ten av Skänninge, och har sannolikt också haft en 
motsvarighet i trakten av Söderköping. Den geogra
fiska fördelningen är anmärkningsvärd och man kan 
knappast undgå att med Wessen fråga sig om det inte 
rör sig om kultplatser, gemensamma för var sin större 
bygd. Uttrycket ”hednisk socken” är kanske inte det 
allra bästa i sammanhanget, eftersom vi befinner oss 
på en högre territoriell nivå än den som begreppet 
socken för tankarna till. Det ligger närmare till hands 
att anknyta till en tanke som senare forskare varit in
ne på, nämligen att Östergötland en gång varit inde
lat i tredingar på samma sätt som Gotland.7

Innan vi i ett avslutande resonemang om kulten 
och bygden åter kommer in på dessa frågor skall vi se 
lite närmare på kulten av Njärd och Ull. Men allra 
först skall vi försöka besvara frågan vad ett vi egent
ligen är för något.

VI SOM KULTPLATSBEGRERR
Hur skall vi föreställa oss ett vi? Själva ordet är bildat 
på samma sätt som exempelvis djup (i havsdjup) till 
adjektivet djup. Det är med andra ord fråga om ett 
substantiverat adjektiv. Man kan rekonstruera en ur
germansk form *wiha-.s Adjektivet är belagt i gotis
kans weihs ’helig’ (ei står här för långt i; jämför tyskans 
Weihnachten ’jul’, egentligen ’de heliga nätterna’). I 
bibelgotiskan från 300-talet möter förutom weihs ock
så verben weihan (jfr ty. weihen, sv. viga) ’helga, väl
signa’ och weihnan ’vara helgad’ samt substantivet 
weiha ’präst’, som för övrigt tycks ha haft en nära mot
svarighet i en fornnordisk prästtitel * ver < *wihaz (se 
senast Elmevik 2003).

Nära besläktade ord med sakral innebörd finns i 
fornsaxiskan och fornengelskan. Den sakrala prägeln

är också påtaglig i fråga om dess släkting utanför de 
germanska språken: latinets victima, som egentligen 
är benämningen på ’ett (till gudaoffer) invigt eller hel
gat djur’, men som kommit att bli ett allmänt ord för 
’offer’ både i engelskan och franskan.

Man har tänkt sig ett ursprung ur en indoeuropeisk 
rot med betydelsen ’avskilja’. Adjektivet *wlha- skulle 
närmare bestämt beteckna tillståndet eller egenskapen 
att vara avskild (bestämd) för sakrala ändamål (jfr Vik
strand 2001, s 298 med hänv). Vikstrand hävdar (s 236) 
att detta inte lämnat några spår efter sig i ”de skandi
naviska fornspråkens appellativa ordförråd, men or
det vi är ett ovanligt tydligt sådant (jfr även Vikstrand 
s 298!). Det är belagt i Oklundainskriften, som vi strax 
återkommer till, och är (i formen vé) även känt från 
fornisländskan (a.st.), där det påträffas i en samman
sättning som det finns skäl att uppmärksamma, näm
ligen vébpnd. Termen avser band som använts till in
hägnader eller andra avgränsningar i samband med 
rättsliga processer och envig.9 Enligt Frostatingslagen 
skall lagrättens plats sålunda markeras med véhpnd och 
i Egil Skallagrimssons saga (kap 56) sägs att domstolen 
på Gulatinget var placerad på en slät vall omgärdad av 
en ring av hasselstänger, förbundna med samma slags 
band.10 Att det är just hassel som används, betygas av 
andra källor och har tillskrivits magiska föreställ
ningar (KL under Hassel). Vé skulle i denna förbin
delse i och för sig kunna ha en rent profan innebörd 
’skiljeband’ eller dylikt. Det rör sig ju om mer tillfäl
liga inhägnader och även om det handlar om vigning 
eller ”tabuering” av ett område (Palm s 38), får vi väl 
tänka oss att viktiga kultplatser som använts år efter 
år varit avgränsade på annat sätt.

I andra sammanhang är ordets sakrala karaktär 
uppenbar. Vé förekommer i sagalitteraturen med syft
ning dels på gudavärldens boningar och helgedomar, 
dels i betydelsen ’kultplats’ motsvarande vårt vi.11 Som 
framgår av Fritzners ordbok förekommer vé inte bara 
i sammanssättningar. I skaldespråket finns flera in
tressanta användningar, bl a om solens boning (Lex
icon poeticum).
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Fig 3. Den märkliga runristningen på en berghäll vid Ok/undo 
gård på Vikbolandet, kungör att platsen utgjorde ett vi, 
en helgad kultplats. Foto Alf Ericsson, RAÄ.

När det gäller ordet vi borde grundbetydelsen sam
manfattningsvis alltså kunna preciseras till ’något som 
är avskilt för sakrala ändamål’. När vi kombineras 
med ett gudanamn faller det sig naturligt att tänka på 
en kultplats, en helig lund, men i princip skulle det 
lika väl kunna vara fråga om en byggnad.12

VIET VID OKLUNDA
Som kultplatsbenämning förefaller ordet vi alltså pri
märt ta fasta på funktionen, ett vi är en helig plats 
eller ett heligt ”rum” (utrymme). Här skiljer det sig 
från lund, som inte nödvändigt behöver beteckna en 
helig lund.

Förhållandet vi - lund saknar inte intresse och vi 
skall se närmare på ett exempel, närmare bestämt 
Oklunda i Östra Husby socken på Vikbolandet. Ok 
syftar här på ett ok-liknande terrängparti. Oklunda 
har visserligen ett Lundby som närmaste granne, vil
ket visar att det inte kan vara frågan om vilken lund 
som helst, men annars fanns det fram till 1929 inget 
som skvallrade om att här faktiskt funnits en kult

plats, eller rättare sagt, ett vi. Samma år upptäcktes 
emellertid en märklig runinskrift på en berghäll strax 
intill gården.

Till utseendet är inskriften rätt anspråkslös och 
eftervärlden är gårdsägaren stor tack skyldig, som från 
förstukvisten såg runor svagt avteckna sig i relief mot 
kvällssolens sken. Till innehållet är den desto intressan
tare. Den förkunnar nämligen att en man, Gunnar, 
som gjort sig skyldig till ett brott (sannolikt dråp), 
sökt sig till ”detta vi” och här tydligen ingått förlik
ning, vilket bekräftats av en kultofficiant benämnd 
”Vi-Finn”.13 Vi har här således ett hergfast vittnes
börd om platsens funktion av vi och den därmed för
knippade asylrätten.

VAD ÄR EGENTLIGEN EN LUND?
Både Tacitus och Caesar framhåller att germanerna 
dyrkar sina gudar i det fria. 1 det nionde kapitlet av 
Germania säger Tacitus följande:

Lucos ac nemora consecrant deorumque nomini
bus appellant secretum illud, quod sola reverentia 
vident.

’De inviger lundar (lucos ac nemora) och benäm
ner med gudars namn det hemlighetsfulla, som de 
endast i vördnad förnimmer’.

Även om vi genom de senare årens arkeologiska 
undersökningar tror oss veta att tempel förekommit 
i betydligt större utsträckning än man tidigare ansett 
kan vi nog räkna med att begreppet ”helig lund” har 
haft saklig täckning under hela den hedniska perio
den.14

Det vilar dock ett visst dunkel över lunden och det 
tycks ha funnits där redan under antiken. Vad är egent
ligen en lund? När Tacitus talar om lucos ac nemora, 
använder han egentligen två ord för samma sak: lucus 
brukar översättas med ’(helig) offerlund’ eller (i mer 
allmän användning) med ’skog(sdunge)’, och nemus 
på samma sätt.

Åldriga lundar är ett mångbesjunget tema hos våra 
skalder och vi tvingas nog konstatera att vårt svenska 
lund är ett typiskt litterärt ord, vars ursprungliga be
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tydelseinnehåll tidigt hunnit sjunka undan. Detta in
nebär att våra föreställningar kan skilja sig en hel del 
från vad man under forntiden kan ha lagt in i begrep
pet. Som om inte detta vore nog är ordets etymologi 
oklar. Det är uteslutande nordiskt och möjligen besläk
tat med land och linda ’trädesåker’, ett faktum som 
knappast får bilden att klarna. Vad vi kan konstatera 
är att ordet lund etymologiskt sett inte har något att 
göra med begreppet ’helig’, men att det ingår i ett stort 
antal ortnamn av sakral karaktär, vilket innebär att det 
tidigt måste ha förknippats med kultplatser i naturen 
och därigenom fått betydelsen ’helig lund’ (jfr Vikstrand 
2001, s 280ff). Med ”naturen” menar vi då inte den 
vilda naturen, utan det uråldriga, hävdade kulturland
skapet, där lundar, hur vi nu än skall föreställa oss att 
de sett ut, måste ha utgjort ett framträdande inslag.

Vi kan inte utan vidare dra likhetstecken mellan 
vi och lund. Det är inget som säger att ett vi behöver 
vara en lund och vice versa.

Kännetecknande för heliga platser är enligt Thede 
Palm att de är avgränsade (1948, s 36ff). Det heliga, 
det hemlighetsfulla, det som ”endast i vördnad kan 
förnimmas”, finns inom ett angivet område och bara 
där. Innanför gränsen måste särskilda förhållnings- 
regler iakttagas. I Tacitus skildring av semnonernas 
lund, som vi återkommer till, ges ett talande exempel; 
om någon råkar snubbla är det gudarnas vilja - han 
får krypa ut från området.

En kultplats i trakten av Lübeck-Oldenburg finns 
beskriven i Helmolds krönika över vendernas historia, 
Chronica Slavorum. Helmold såg den med egna ögon 
år 1156.15 Den beskrivs som en ”lund” (nemus), som 
tydligen skarpt avtecknar sig i den flacka terrängen 
(unicum est in terra illa). Kring lunden, där Helmold 
och hans resesällskap ser mycket gamla träd, heliga 
ekar ”vigda åt landets gud Prove”, löper en omsorgs
fullt konstruerad inhägnad av trä med två portar (saepes 
accuratior lignis constructa, continens duas portas). 
Ingen utom prästerna får beträda lunden, med undan
tag för dem som vill offra eller befinner sig i dödsfara, 
ty sådana nekas inte asyl.

Enligt Palm (s 39) övertog venderna längst i väster 
sannolikt kultplatser som tidigare använts av germans
ka stammar; deras kult har säkert också rönt infly
tande därifrån. Att lunden härstammar från den ger
manska bosättningen styrks av att inhägnade kult
platser av den typ som här beskrivs inte är kända från 
andra slaviska folk.

NJÄRD
Namnet Njärd går tillbaka på ett tidigt germanskt 
*Nerpuz (Nerpus). Namnformen är identisk med den 
som Tacitus använder om gudinnan Nerthus, ’moder 
jord' (terra mater), som dyrkas av vissa germanska 
stammar i norr.

Namnet har sedan länge sammanställts med det 
keltiska nert (nertos) ’kraft’, latinets neriosus 'stark', 
namnet Nerio på styrkans gudinna och kejsarnamnet 
Nero. Sahlgren översätter det i ett tidigt arbete med 
'kraften, (guda)makten, den mäktiga' (1918, s 23). 
Tanken om ett direktlån från keltiskan (senast Görman 
1987, s 143) framstår som tveksam. Dels av ljudhisto
riska skäl. Dels för att namnet troligen går tillbaka till 
ett skede när begrepp som keltiskt, germanskt och ro
manskt saknade täckning.16

Nerthus för inte tanken till ett kvinnonamn och 
faktum är att vi i den fornisländska traditionen inte 
påträffar någon gudinna Njärd, däremot en manlig 
gud: Njord. En intressant detalj är att Njord uppges 
leva i äktenskap med sin syster. Härom har mycket 
skrivits, men låt oss nöja oss med konstaterandet att 
*Nerpuz kan utvecklas till både Njord och Njärd och 
att ändeisen -us (-uz) inte var förbehållen maskulina 
ord (jämför gudinnenamnet Venus).

Även om man inte är beredd att tillskriva namnet 
extremt hög ålder17 måste det ha bildats pä ett språk
stadium då det indoeuropeiska ordbildningssystemet 
fortfarande var intakt. *Nerpuz kan uppfattas an
tingen som en germansk, eller en något äldre, indo
europeisk bildning till den nämnda roten *ner- med 
suffixet -tu, germ pu, som på ett tidigt stadium bilda
de abstrakta substantiv ur rötter och verbalstammar
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(Olson 1916, s 483). Paralleller har vi ord som gotis- 
kans daupus ’död’, fornindiskans gåntu ’gang’ eller 
vårt från latinet lånade status. En ännu närmare paral
lell kan dock vara gudanamnet Ull, som vi strax åter
kommer till.

EST IN INSULA OCEANI CASTUM NEMUS ...
”På en ö i havet finns en helig lund ...” Tacitus berät
tar om Nerthus i det fyrtionde kapitlet av Germania. 
Det är en för Tacitus ovanligt utförlig utredning. Man 
får intrycket att ämnet fängslat honom. Efter att ha 
nämnt att gudinnan tros ingripa i människornas öden 
och att hon regelbundet besöker jorden fortsätter Ta
citus med det ofta citerade och refererade stycke, vars 
inledningsord bildar rubriken ovan. Fortsättningen 
lyder:

”1 denna lund står en invigd vagn täckt med ett 
kläde, som endast får vidröras av en präst. Prästen er
far när gudinnan är närvarande och ledsagar henne 
med vördnad när hon färdas i en vagn dragen av kor 
(bubus feminis). Då råder glada dagar och alla de 
platser som hon värdes besöka är smyckade till hög
tid och fest. Man börjar inte krig och bär inte vapen. 
Allt eggjärn är inlåst. Då känner och älskar man bara 
frid och ro, ända tills prästen, när gudinnan tröttnat 
på umgänget med dödliga, återför henne till helgedo
men. Vagnen, klädet (vestes) - och om man vill tro på 
det - gudomligheten (numen) själv, tvättas sedan i en 
avsides belägen sjö. De slavar som ombesörjer detta 
uppslukas därefter genast av sjön. Härav en hemlig
hetsfull fruktan och en from ovisshet om vad det är 
för något som bara de till döden vigda får se.”18

Några kommentarer, först av språklig art. De fles
ta översättare rättar vestes till vestis ’kläde’. Läser man 
vestes, som där faktiskt står, kan man översätta ordet 
med ’kläder’, vilket öppnar fantasieggande perspek
tiv , eftersom det i så fall borde vara gudinnans kläder 
som åsyftas (Bruun &C Lund 1974, del 2, s 91).-Beträf
fande numen ipsum ”gudomligheten själv”, betyder 
numen ’gudom(lighet), gudaväsen, gudamakt’. Bubus 
feminis (ablativ) i stället för vaccis (ablativ), det van

liga ordet för ’kor’, har uppfattats som en romersk 
sakralformel; vi får tänka oss att det är fråga om heliga 
kor (Elgqvist 1952, s 22 med hänv).

Man tycker sig kunna läsa ut en hel del ur texten, 
men samtidigt förblir viktiga punkter oklara. Hur kom
mer gudinnan till och från ön ? Vad finns det för förbin
delse mellan den avsides belägna sjön och ön i havet? 
I vilken gestalt färdas gudaväsendet i vagnen?

För att börja med den heliga lunden i ”oceanen” 
har det gjorts ihärdiga, men fåfänga försök att loka
lisera den. Tacitus uppger att Nerthus dyrkas in com
mune av sju angivna stammar. Av dessa kan endast 
anglerna säkert identifieras, men mycket talar för en 
lokalisering till Jylland och angränsande områden.19 
Formuleringen in commune kan, men behöver inte, 
tolkas så att dyrkan av Nerthus hos just dessa stam
mar skett i gemensamma, organiserade former.

Skulle man med andra ord kunna tänka sig att 
Nerthuskulten har sitt ursprung i ett kultförbund bil
dat av de sju stammarna? Svårt att säga. Ortnamnen 
visar ju att den tidigt måste ha varit utbredd över vida 
större områden, där man rimligen föreställt sig andra 
heliga lundar som gudinnans hemvist. Att Tacitus inte 
nämner andra stammar kan bero på bristande kän
nedom om förhållandena i Norden. Alternativet att 
Nerthusdyrkan vid denna tid företrädesvis, eller rent 
av enbart, förekom inom det angivna området skulle 
förutsätta ett så snabbt spridningsförlopp under ro
mersk järnålder att det verkar mindre sannolikt.

MAGNA MATER OCH KULTBRÖLLOPET
Skildringen av själva kulten påminner slående om ro
marnas firande av gudinnan Magna mater, ’den stora 
modern’. Hennes avbild placerades i en vagn, som 
drogs i procession av kor, och ceremonierna, som äg
de rum vid marsfesten varje år, avslutades med att 
gudabilden tvättades i floden Almo. Kulten av Magna 
mater, identisk med den ursprungligen frygiska natur
gudinnan Kybele, infördes i Rom 204 f Kr.

Man kanske frågar sig hur pass självständig Taci
tus skildring av Nerthuskulten är. I den mån hans
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uppgifter har kunnat kontrolleras har de oftast visat 
sig vara riktiga. Som historieskrivare tycks Tacitus ha 
hemödat sig om att med kritiskt omdöme utnyttja 
sina källor.

Självfallet har han inte kunnat undgå att se likheter
na. Han kan mycket väl ha insett att det i grunden rör 
sig om en vida spridd föreställning om ett till årstids- 
växlingarna knutet drama kring död och pånyttfödelse, 
där huvudpersonerna är ett manligt och ett kvinnligt 
väsen, men avstått från att gå in närmare på ämnet.

Det finns också skillnader. Bland annat noterar 
man att Tacitus om Nertbus använder ordet numen-, 
om det vore en gudabild som avsågs, som i fråga om 
Magna mater, hade ord som simulacrum, signum eller 
effigies fallit sig naturligare (Elgqvist, s 24 med hänv).

Processionen är ett bärande moment. Vad vi bevitt
nar uppfattas allmänt som upptakten till ett rituellt 
bröllop, typisk för fruktbarhetskult,'såsom den yttrar 
sig på många håll. Man kan kanske med de Vries tala 
om ”Urformen der Religion” (1956, s 471). När vå
ren gör sitt intåg, är det ett tecken på att livskraftens 
gudinna återkommit till jorden. Prästen kungör att så 
är fallet och gudinnan förs i procession genom byg
derna för att tillförsäkra människorna god årsväxt.

Man lägger märke till prästens framträdande roll. 
Det är prästen som fastslår när gudinnan är närvaran
de. Det är han som ledsagar henne under färden i 
vagnen, som bestämmer vilka vägar man skall ta, och

Fig 4. Praktfull guldhalsring 
från Viftene i Västergötland. 
Möjligen har den prytt en 
gudinnebild.
Foto Lödöse museum.

som återför henne till helgedomen. Antagligen är det 
prästen som ombesörjer reningsceremonien (lustra- 
tionen) och man kan förmoda att han också har något 
att göra med slavarnas mystiska försvinnande.

En intressant fråga är vad det är för något som bara 
”de till döden vigda får se”. Är det en jordisk kvinna, 
som intagit guda väsendets plats? Och i så fall, vad blir 
hennes öde när ”umgänget med de dödliga” har upp
hört?

GUDINNAN MED HALSRINGEN
Det kanske mest fantasieggande som skrivits om gu
dinnan Nertbus har författats av tidigare danske riks
antikvarien P V Glob. Boken Mosefolket handlar om 
de märkliga fynd som gjorts i danska torvmossar av 
halsringar, vagnsdelar, djur och människor. I de hu
musrika mossarna har liken kunnat bevaras överras
kande väl. Man kan se att det rör sig om människor 
som inte ägnat sig åt hårdare kroppsarbete. Vilka är 
de och hur har de hamnat här?

Flera av dem påträffades med en flätad snara runt 
halsen. Dödsorsaken var strypning. Som sista måltid 
har de förtärt en välling av mycket speciell samman
sättning: ett sextiotal olika växter, men inga färska 
växtdelar. Enligt Glob har de dött tidigt på våren, off
rade till växtkraftens och vårens gudinna. Snarorna 
är flätade på samma sätt som de halsringar som under 
slutet av bronsåldern i stort antal offrades i mossarna. 
De svarar enligt Glob mot gudinnans speciella kän
nemärke - halsringen.

Namnet Dejbjergs Præstegårdsmose är förbundet 
med sensationella fornfynd gjorda på 1880-talet på 
västra Jylland. Delar av två fyrhjuliga vagnar påträf
fades i ett område som varit inhägnat med nedstuckna 
käppar. De isärtagna delarna hade tydligen legat i det 
fria tills de höljts av mosstäcket. Tillräckligt mycket 
återstod för att en vagn skulle kunna sättas ihop: den 
berömda Dejbjergvagnen. Glob menar att mossliken 
är resterna efter gudinnans tjänare och präster, som 
offrats efter kultbröllopet. Vagnar av detta slag kan 
ha använts som hennes åkdon.
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Fig 5. Dejbjergvagnen, praktfullt utstyrd med ornamentik av keltisk prägel. Foto Nationalmuseet, Köpenhamn.

ULL
I den nordiska mytologien såsom den skildras av Snor
re Sturluson på 1200-talet är Ull en undanskymd gu- 
dagestalt. Han framställs som enastående bågskytt 
och skidlöpare, duglig krigare och bra att åkalla vid 
envig, men inte mer. I äldre isländska texter framskym
tar en annan bild. I dikten Grfmnismål (42) talas om 
”Ulls och alla gudars gunst” (Ullar hylli oc allra goda) 
och i kvädet om Atle (Atlakvida 30) om ”eder svurna 
vid Ulls ring” - tydliga tecken på en framträdande 
ställning i gudavärlden (Ström 1967, s 131).

Namnet förknippas allmänt med gotiskans wult- 
hus ’strålglans’ och man räknar följaktligen med att 
dess urgermanska form varit * Wulpuz. Likheten med 
*Nerpuz är slående. Är den en tillfällighet? Det ety-

mologiska ursprunget är omdiskuterat (SEO under 
Ull), men det ligger nära till hands att anknyta till la
tinets vultus ’ansikte’, vilket skulle innebära att vi har 
att göra med en rot som tillskrivs betydelsen ’se’ (Krahe 
& Meid 1967, s 158).

Det innebär knappast några svårigheter att upp
fatta Ull som en bildning helt analog med Njärd! 
*Nerpuz.2i) Och lika litet som man behöver härleda 
Njärd ur keltiskans nertos behöver man gå vägen via 
wulpus för att förklara Ull. Gudana mnen bör nog med 
andra ord betraktas som självständiga skapelser. Verb 
som betyder ’se’ har ofta också betydelsen ’glänsa’ - 
ett exempel är blicka i betydelsen ’lysa fram, synas’ 
(jfr SEO under se). Vi möter gotiskans wulpus på ett känt 
ställe i julevangeliet (Lukas 2: 8.), där det om den him-
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meiska budbäraren, ängeln, sägs att Herrens härlighet 
sken över honom: wulpus fraujins biskain ins. Mot 
wulpus fraujins svarar i den grekiska texten doxa ky- 
riou ’Herrens härlighet’; doxa betecknar här enligt Bi
belkommissionens kommentar till NT 81 ”den glans 
som omger Gud i den himmelska världen”. (Vi kan i 
sammanhanget notera att gotiskans ord för ’herre’, 
frauwja, är identiskt med det nordiska gudanamnet 
Frö.)

I detta ljus framstår Ull som ett namn vars inne
börd är tämligen klar, men svår att fånga i ett enda 
ord. Det innefattar aspekter som ljus och strålglans, 
men även ära och härlighet, och påminner i det avseen
det om engelskans splendour, även det bildat till ett 
verb med betydelsen ’skina’ (lat. splendere). Sahlgren 
översätter det i sitt tidigare citerade arbete från 1918 
(s 23) med 'härligheten, den härlige, den strålande'.

SOLGUDEN
Under antiken var det vanligt att naturföreteelser per
sonifierades och dyrkades som gudar. Det finns en 
kort notis i Julius Caesars skildring av de galliska kri
gen (De Bello Gallico 6: 21: 2), som säger att även 
germanerna dyrkar solen och månen. Det finns skäl 
som talar för ett samband mellan dyrkan av solen och 
brandgravsskicket, som tycks ha införts allmänt bland 
indoeuropeerna under det andra årtusendet före Kris
tus. Jag hänvisar här till Anders Kaliffs utförliga utred
ning 1997 (kap 7).

Religionshistorikern Folke Ström anser att mycket 
tyder på ”att Ull ... ursprungligen uppfattats som en 
personifikation av himmelen, av det glänsande himla
valvet” (s 131). Onekligen är det också mycket tillta
lande att med Ström och andra forskare uppfatta Ull 
som ”ett i vissa delar av Norden brukat namn på him
melsguden” (Ström a. st). Strålglansen är, som vi strax 
skall se, ett drag som på ett påtagligt sätt tycks vara 
förknippat med denna gudomlighet.

Vi förflyttar oss till kapitel 45 i Germania och när
mare bestämt till ett ställe alldeles efter det välbekanta 
omnämnandet av svearna:

”På andra sidan svionernas land finns ett annat hav, 
stilla och nästan orörligt. Att det är detta hav som om
ger och omsluter jorden styrks av att den nedgående 
solens sista strålar är kvar ända till gryningen ... Det 
sägs att man kan höra ljudet som uppstår när Solen bry
ter fram ur havet och att man kan skymta konturerna 
av hans hästar samt strålglansen från hans hjässa.”21

De geografiska angivelserna är dubiösa. Vi befinner 
oss långt från Rom. Uppenbart är emellertid att vi rör 
oss i Skandinavien och att det är solens nedgång i Väs
terhavet respektive uppgång i Östersjön som åsyftas. 
Är uppgiftens placering i anslutning till avsnittet om 
svearna en tillfällighet? Latinet har samma ord för sol 
som vi, men på samma sätt som grekiskans belios, 
kunde det användas både om solen som himlakropp 
och om solguden. Det överensstämmer med Tacitus 
korthuggna, koncentrerade stil att han i denna kon
text låter sol ha båda syftningarna.

PARALLELLER I EDDAN
Skildringen av solguden för tankarna till Eddadikten 
VafJjruönismål. Det är en didaktisk dikt, en lärodikt, 
vars tema är världsordningen. Den berättar om hur 
Oden under täcknamnet Gang- eller Gagnråör prö
var sin visdom i en duell med jätten Vavtrudner.

På Odens fråga vad hästen heter som var morgon 
drar dagen till människorna svarar jätten följande:

Skinfaxi heitir, 
es enn skira dregr 
dag um dröttmögu; 
hesta beztr
Jjykkir hann med Hreidgotum, 
ey lysir mpn af mari.

”Skinfaxe heter han, som drar den ljusa dagen till 
människorna. Bäst av hästar anses han bland reidgo- 
terna. Glansen lyser av hans man.”

Till saken hör att Skinfaxi har en yrkesbröder i 
hästen Hrimfaxi, som drar natten. Av fradgestänk 
från hans mule kommer daggen; meldropa fellir hann/ 
morgin hvern/padan kømr dpgg um dala.
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Fig 6. Trundholmsvagnen, ytterligare ett mossfynd från Danmark, påträffat 1902 på Själland. Mitt på vagnen tronar en skiva 
vars ena sida, "solsidan", är guldbelagd. Den andra sidan saknar förgyllning och bör med andra ord återspegla natten. 
Ornamentiken i form av ingraverade spiraler och cirklar falar snarast för en datering till bronsålderns andra period 
(ca 1500 f Kr). Foto Nationalmuseet, Köbenhavn.

Är det för fantasifullt att här se en återspegling av 
gamla föreställningar om solgudens hästar? Associa
tionerna går till Tacitus och till Trundholmsvagnen, 
även kallad solvagnen.

KULTEN OCH BYGDEN
Ett utropstecken i Vafjtruönismål är omnämnandet 
av reidgoterna, som ju också nämns på Rökstenen. 
Vi snuddar här vid ett stort och fängslande problem
komplex, som vi dessvärre inte kan gå in närmare på 
i detta sammanhang; beröringspunkterna mellan folk
slagen götar, gutar och goter.12 Ingår här också dyr

kan av *Wulpuz, solguden, himmelsguden, och *Ner- 
puz, jordgudinnan?

I Gutasagan berättas om hur Gotland blev skiftat 
i tredingar. Det högsta blotet, där människor offra
des, gällde hela landet. Men, som texten lyder i Holm- 
bäck-Wesséns översättning (1979, s 292), ”eljest hade 
var treding sitt biot. Och smärre ting hade mindre 
blot med boskap, mat och dryck. De kallas offerbrö
der, ty de offrade alla tillsammans”.

Ordet ”offerbröder” är ett försök att återge forn- 
gutniskans supnautar, ett uttrycksfullt ord, som Wes
sen i en not mer ordagrant översätter med ’kokkam

157



rater’: ”de kallades så, därför att de blotade tillsam
mans och genom kokning (av offerdjurets kött) tillred
de gemensamma offermåltider” (s 304, not 16). Tan
karna går naturligtvis till de talrika fynden av härdar 
som påträffats framför allt vid Ullevi, men även vid 
Mjärdevi (se bl a Nielsen i denna volym samt Kaliff 
2001b). Ett viktigt inslag i kulten är uppenbarligen 
offermåltiden (jfr Hultgård 1996, s 41). Kan härdar 
och kokgropar vara rester efter offerfester, ” blötveizlur”, 
gemensamma för hela den centrala Östgöta bygden?

I diskussionen om begreppet lund nämnde vi varken 
semnonernas eller naharvalernas heliga lundar. Sem- 
nonerna uppger enligt Tacitus (kap 39) att de är de 
äldsta och förnämsta bland sveberna (en samlande be
nämning på ett antal stammar kännetecknade av en 
speciell frisyr, s k sveberknut, kap 38).

Påståendet styrks av en religiös sed. Representanter 
för alla besläktade folkslag med samma namn möts på 
en bestämd tidpunkt, i en lund:

auguriis patrum et prisca formidine sacram 
”av fädren invigd, av fruktan omgiven och från 

forntiden helgad”.
Här firar de med ett människooffer inledningen på 

sin barbariska kult, som enligt Tacitus grundar sig på 
föreställningen ”att deras folk stammar från denna 
lund och atten allsmäktiggud härskar där” (ibi regula
tor omnium deus).

Tyvärr vet vi inte om lunden haft ett motsvarande 
namn, ”semnonernas heliga lund" el dyl. Låter vi as
sociationerna löpa fritt, gör sig de omdiskuterade nam
nen Götevi och Götala osökt påminda. Kan Göt- här 
ha en etnisk syftning? Fortsätter vi efter samma linje

F/g 7. Tornby gård, med bevarad mangårdsbyggnad, har numera fått samsas med modern bostadsbebyggelse. 
Foto Göran Billeson.
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kunde vi tänka oss att även götarna en gång firat stora 
gemensamma blotfester på samma sätt som semnoner- 
na eller svearna i Uppsala, för att välja en parallell på 
närmare håll. Den närmare karaktären hos en sådan 
kultgemenskap och dess geografiska omfattning är en 
fråga som måhända förgäves söker sitt svar. Men å 
andra sidan: de senaste årens arkeologiska undersök
ningar har bringat så mycket nytt i dagen att det finns 
all anledning att börja en ny, förutsättningslös diskus
sion kring götarna och deras historia (Kaliff 2001a).

TORNBY
Namnet Tornby har bara motsvarigheter i Danmark 
och på två andra håll i Östergötland.23 Det skrivs un
der medeltiden med Th-, vilket visar att det innehåller 
växtnamnet torn, svarande mot engelskans thorn ’torn, 
hagtorn’. I engelska ortnamn är detta en av de vanli
gaste trädslagsbenämningarna. Thorn förekommer bå
de ensamt som namn och i sammansättningar: Thorn
hill, Thornton etc. Som senare led syftar thorn oftast 
på enskilda, prominenta träd, som det kända Glas
tonbury thorn.24 Man lägger också märke till att torn
träd i medeltida handlingar ofta använts som gräns
märken (Smith 1956, s 204f).

Många namn på -by innehåller vegetations beteck
ningar. Men när det är fråga om träd förekommer 
normalt bara avledningar - som eke, hässle, älme - 
vilka betecknar bestånd av respektive trädslag. Tornby 
avviker i detta avseende och kan ha sin förklaring i 
att det är ett enda träd som åsyftas.

Som redan nämnts förekommer namnet Tornby 
på två andra håll i Östergötland, i bägge fallen i förtä
tade forntida kulturmiljöer: Tornby i Fornåsa är be
läget ca 5 km från Götevi med det märkliga gravfältet 
Lunds backe (Vallerstads sn). Tornby i Lösings härad, 
med gravfält från järnåldern, ligger mellan Fröberga 
och Ljunga i Dagsbergs socken och omnämns som 
tingsplats under medeltiden vid sidan av Tingstad ca 
5 km längre söderut (Franzén 1937, s 112f).

Själva ordet torn betyder egentligen bara ’tagg’ 
och säger alltså inget om vilken sorts taggbärande

buskar eller träd vi har att göra med. Rimligast från 
alla synpunkter är dock att det rör sig om släktet Cra
taegus L., d v s hagtorn, fisi. hagporn, fsv. haginporn, 
eng. hawthorn. Hagtorn möter vi idag oftast som 
häckväxt. Hag betyder ’(in)hägnad’ och syftar på just 
denna användning. Det är förmodligen inte så känt 
att hagtornet, om det lämnas i frihet, kan växa upp 
till ett stort träd. Det gäller trubbhagtorn, Crataeus 
monogyna, som lär kunna bli tjugo meter högt, men 
i än högre grad C. curvisepala. Ett sådant träd skall i 
en naturpark i Göteborgstrakten ha nått en bröst- 
höjdsomkrets av inte mindre än 3,6 m. (Lagerberg 
1948, s 901).

Om hagtornet meddelar C F Nymans ”Svenska 
växternas naturhistoria” (1867-68) att det är den 
buske som ”lemnar de bästa och varaktigaste häckar 
och lefvande stängsel. Den växer tätt, är starktaggig, 
mycket seg, ej nogräknad på jordmån, härdig, den tål 
väl både blåst, sol och köld” (del 2, s 50). Det går lätt 
att dra upp den till en trädstam om den underkvistas 
som ung. Veden är hård och tät och kan därför an
vändas till kuggar och skruvar m.m. De röda bären, 
som sitter kvar långt efter det att hagtornet fällt sina 
blad, äts gärna av fåglar, men även av svin. När det 
gäller de snövita, doftande blommorna brister Ny
man (i sällskap med en fransk botanist) ut i lyriska 
ordalag: blommande hagtorn är kort och gott ”bland 
det vackraste man kan se”.

Det vore i och för sig knappast förvånande om ett 
träd med sådana egenskaper kunnat spela en roll i 
kulten. Bidragande orsaker kunde vara det hårda vir
ket, blomningen och kanske också de vitaminrika bä
ren, men också den omständigheten att hagtornet 
som fritt växande träd med åldern kan utveckla sär
egna, suggestiva former.25

Fantasiassociationens betydelse för tro och sed 
har utretts av C W von Sydow i en klassisk uppsats.26 
Det ovanliga drar till sig fantasien. Man kan tala om 
emotionella associationer, ”emedan det brukar vara 
en känsla (skräck, häpnad, beundran) som framhäver 
och väcker intresse för föremålet och gör det till ett
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Fig 8. På ön Ven står en gammal tom som enligt 
folktraditionen uppfattats som helig.
Akvarell av författaren efter fotografi av Jan Ekermann.

associationscentrum” (s 280 not 1). Det kan röra sig 
om källor, berg, högar, klippor, men von Sydow fäster 
särskild uppmärksamhet vid träd, som kommit att 
uppfattas som fyllda av ”hemliga krafter” eller på 
annat sätt behärskade av osynliga väsen. Så skulle man 
kanske kunna förklara upprinnelsen till ett av Torn- 
fry-namnen, men knappast till alla tre. När Tornby 
dessutom på samma sättsom Ullevioch Njärdevi upp
träder i centrala omgivningar inom var sin del av Ös
tergötland måste vi söka efter förklaringen på andra 
vägar.

Hos kelterna nämns ofta heliga träd. Tydligen 
hade varje stam eller stamförbund sitt eget heliga träd,

tronande på den plats där kungarna kröntes, som en 
symbol för integritet och säkerhet. I annalerna omta
las inte sällan hur angripande fiender fäller motstån
darens ”livsträd” (crann bethadh) i syfte att lamslå 
försvaret (Mac Cana 1970, s 50). Samma taktik an
vändes av den kristna missionen, som när den helige 
Bonifatius fällde hessernas heliga träd: Donarseken i 
Geismar (Palm 1948, s 49ff).

En röd tråd tycks gå från sådana heliga ”stamträd” 
till vårdträdet, som borgar för gårdens trygga fortbe
stånd. Att skada ett vårdträd innebär ett angrepp på 
gården själv (s 63). Av uppteckningar från 1800-talets 
Finland framgår att man föreställde sig att släktens 
lycka var beroende av trädets öden; det kallades ”det 
heliga trädet”, ”helgedomsträdet”, men även ”lycko- 
trädet”, ”husvakten” och ”släktträdet” (Honko i KL 
under Heliga träd).

Det förefaller inte alltför långsökt att tänka sig att 
det i heliga lundar också fanns heliga träd och att 
dessa träd spelade en viktig roll i kulthandlingar och 
ceremonier avsedda att trygga bygdens och ättens fort
bestånd.

Det av Adam av Bremen beskrivna, evigt gröns
kande trädet vid Uppsalatemplet spelar en central roll 
i den offentliga kulten. Man får intryck av att det stod 
där närmast som en symbol för sveariket. Man före
ställer sig gärna att sådana träd funnits även på andra 
håll. Min gissning är att tornträd fyllt en liknande 
funktion i Östergötland.

Det gamla Tornby ligger på en höjdrygg. Av käl
lorna framgår att där funnits en huvudgård under 
medeltiden (”curiam meam ... inThornby” 1350; DS 
4606).27 Den har förmodligen legat på den högsta 
punkten i terrängen där det idag står en vit mangårds- 
byggnad (se foto). Man kanske inte skall bortse från 
möjligheten att namnet är bildat till ett äldre, försvun
net ''Torn (*Torna) enligt ett mönster som iakttagits 
av Carl Ivar Ståhle (1946, s 553 ff). Hur det än för
håller sig med den saken bör tornträdet som givit byn 
dess namn ha stått någonstans i grannskapet, vitt syn
ligt över den omgivande slätten.
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TORN OCH LUND
En annan namnmiljö, med hänsyn till läget om möjligt 
än mer påfallande, utgörs av bynamnen Östra Torn 
och Vallkärratorw i kombination med häradsnamnet 
Torna och stadsnamnet Lund. Jöran Sahlgren (1920) 
har räknat med att det är törnbuskar eller hagtorn 
som åsyftas. Folklivsforskaren Nils Lovén (Nicolo- 
vius) omnämner heliga hagtornar, vid vilka man off
rade på St Hans afton, dvs vid midsommar. Att hug
ga bort en sådan straffade sig omedelbart med sjuk
dom. En offertorn skall ännu 1847 ha stått på byn 
Alstads mark och vid Karleby i Har jager fanns en 
törn buske som ansågs helig.

Sahlgrens uppfattning delas av Elof Hellquist, som 
i SEO tillfogar att det i närheten av ”Torna höl” (hölj) 
funnits ”väldiga hagtornsbuskar som av allmogen be
traktades med vördnad”. Även på Fredshögs ägor i 
Skytts härad skulle ”ännu finnas ... tornar som ingen 
vågar röra”.

Som synes tycks föreställningarna vara knutna så
väl till törnbuskar som till tornar.

Namnet Lund behandlades i Kulturens årsbok 1990 
av den kände, nu framlidne ortnamnsforskaren Bengt 
Pamp. Pamp ställer frågan av vilken beskaffenhet den 
lund kan ha varit som givit namn åt staden, eftersom 
det räckt med att bara kalla den Lund. Svaret blir att 
syftningen måste ha varit självklar: ”lunden par prefe
rence, lunden som är så betydande och så närvarande 
i alla människors sinnen att dess beteckning inte be
höver någon särskiljande bestämning” (s 20).

Fortfarande vilade Sahlgrens ande över fältet och 
Pamp var väl medveten om att han beträdde minerad 
mark. Han uttrycker sig också påfallande försiktigt 
och framhåller att tanken först framfördes av hans kol
lega, Göran Hallberg. Byarna (Östra) Torn och (Vall
kärra) Torn ligger på ett avstånd av tre km från varand
ra. Vore det då inte naturligt, frågar han sig (s 22), om 
namnen syftade på en och samma hagtornslund, be
lägen ”någonstans på Ladugårdsmarken eller Norra 
fäladen” mellan de båda byarna? Att det måste ha va
rit något alldeles speciellt med den framgår av att den

också givit namn åt häradet, framhåller Pamp. Den 
slutsats Pamp drar är att det bör vara en hagtornslund 
och att det är denna heliga lund som är förklaringen 
till stadsnamnet Lund.

EN HERMENEUTISK CIRKEL
Det finns, även bland språkforskare, en rätt spridd 
uppfattning att de flesta ortnamn är tolkade. Det må 
vara sant - på ett ytligt plan. Tidigare arbetade man 
mycket med namnen från ett lexikaliskt perspektiv, 
man nöjde sig med att identifiera namnens bestånds
delar och tolka dem med hjälp av ordböcker. Följden 
blev ofta formellt oantastliga, men tämligen intetsä
gande förklaringar.

När vi tacklar namnproblem av den karaktär vi här 
berört trevar vi i historiens dunkel. Vi rör oss i skeden 
där det knappt finns några andra språkliga primär
källor än namnen själva. Ansträngningarna vore få
fänga om det inte vore för det faktum att språk och 
kultur är oupplösligt förenade med varandra. Det 
innebär nämligen att språket kan belysas av kulturen 
liksom kulturen av språket. Ny forskning på det ena 
området kan kasta ljus över det andra och vice versa 
i vad som kunde kallas ett hermeneutiskt kretslopp.

Vår korta framställning har fäst uppmärksamhe
ten på vissa punkter av särskilt intresse:

• Ett viktigt inslag i dyrkan av Njärd och Ull tycks 
ha varit processioner där respektive gudaväsen i 
någon form av gestaltning dragits på vagn genom 
bygden.

• Sammantaget tecknas konturerna av en organi
serad fruktbarhetskult, som omfattat större om
råden än enskilda bygder.

• Heliga träd, närmare bestämt tornträd, tycks ha 
ingått i kulten.

• Den geografiska fördelningen av hithörande ort
namn tycks förenlig med hypotesen om ett forn
tida tredingsindelat Östergötland.
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Jag avser återkomma till de sakrala namnen i Ös
tergötland i samband med mitt arbete inom ramen för 
det nu pågående Slättbygdsprojektet.28 I undersök
ningsområdet, Aska härad med angränsande bygder, 
finns ytterligare en svit högintressanta namn - Götala, 
Götevi, Orlunda, Tungelunda, för att bara nämna några 
- där problemställningar som här berörts åter aktua
liseras. Jag hoppas då kunna ge mig i kast med en del 
av de frågor som jag här måste gå förbi och ytterli
gare många andra.

Förhoppningsvis har redan detta bidrag visat att 
ortnamnen, under förutsättning att de inte betraktas 
som isolerade företeelser, utan som integrerande delar 
av kulturlandskapet, kan bli inte bara komplement, 
utan pusselbitar som fyller ut luckor där andra källor 
sviker.

1 Se Alf Ericsson i denna volym.

2 Relationerna mellan språk och landskap aktualiserar teo
retiska och metodologiska aspekter av en art som gör 
det berättigat att tala om ett särskilt forskningsfält. Jag 
har valt att med en internationellt gångbar term be
nämna detta fält top olingvistik (av grek. topos ’plats, 
ställe; ämne’ och lingvistik ’språkforskning’). Se när
mare min uppsats Varför topolingvistikl 2003.

3 Anders Hultgård har påtalat bristen på källor som ett stort
problem när det gäller utforskandet av förkristen religion 
i Norden (1996). Det är sant, men samtidigt visar hans 
inlägg att man trots allt kan få fram en hel del av intresse. 
Jag är övertygad om att man inte minst från topolingvis- 
tiska utgångspunkter kan utvinna mer ur materialet.

4 Termen sakral används här allmänt om företeelser för
knippade med förkristna religiösa förhållanden (jfr Vik
strand s 36f); teofor (eg. ’gudabärande’) däremot om 
namn som innehåller hedniska gudanamn.

5 Sahlgren 1923a, s 134; jfr Vikstrand 2001, s 38f med be
fogad kritik.

6 Resonemang av den här typen var ett mål Sahlgren sköt
in sig på 1950, då han föraktfullt talade om ”kilometer
metoden”. Härmed avsågs i själva verket inget annat än

det självklara tillvägagångssätt, som innebär att man 
söker efter samband och paralleller inom ett rimligt av
stånd från en given geografisk företeelse (jfr Hellberg 
1986 samt Sandnes 1992).

7 Ett argument mot denna tanke föreligger eventuellt i det
ytterligare kultplatspar som Wessen vill spåra allra längst 
i väster, nämligen Ullevi i Örberga i kombination med 
Järnevi strax väster om Nässja. Till saken hör dock att 
Järnevi, av skäl som vi här inte kan gå in närmare på, 
är omdiskuterat (se senast Vikstrand 2001, s 305 med 
hänv).

8 Strecket över i anger att vokalen är lång och asterisken att
det är fråga om en rekonstruktion.

9 Formerna vi och vé har uppstått genom skilda ljudutveck
lingar inom paradigmet; formen vé, som även ärsydskan- 
dinavisk (jfr det kända skånska ortnamnet Vä) svarar 
med andra ord mot ordets grundform; den östliga for
men vi bör ha uppstått i dativ sing och piur (Brøndum- 
Nielsen 1950, s 101).

10 En par er dómrinn var settr, var vęllr sléttr ok settar nibr
heslistengr i vgllin i hring, en lęgd um titan snæri umb- 
verfis; våru pat kęllud vébgnd; en fyrir innan i bringi- 
num såtu dómendr ...

11 Jämför Sturlungasagans presentation av ”blotmannen”
Vé-geirr i Sogn: Geirr bét martr rikr ok ågcetr i Sogni; 
han var blótmadr mikill; var hann afpvi kalladr Végeirr 
... Végeirr hade sju barn, alla med namn på Vé-.

12 Jämför häremot Vikstrand, som betonar den ”spatiala”
betydelsekomponenten (s 235).

13 Oklundaristningen behandlas kortfattat av Vikstrand s 325.
Beträffande läsningen, se dock numera Gustavson 2002.

14 Se närmare Vikstrand 2001, s 278ff.

15 Skildringen återges i Palm (s 40 ff).

16 Att närmare datera den rekonstruerade indoeuropeiska
dialekt vi kallar urgermanska är svårt. Det antas dock 
allmänt att de avgörande särdragen utvecklas först un
der förromersk järnålder. Enligt Verners lag kan ett indo- 
europeiskt s i den aktuella ställningen i urgermanskan
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antingen stå kvar eller bli tonande (z). Man räknar dock 
med en tidig analogisk utjämning till förmån för den 
tonande varianten. - Nerthus med s hos Tacitus kan 
enkelt förklaras som formanpassning till latinet.

17 Nerthuskulten betraktas av de Vries (1956, s 471) som en
relikt från megalitkulturen.

18 ”till döden vigda”, egentligen; ”som skall dö”. Jag har
bemödat mig om att följa originaltexten, men har lik
som andra översättare ibland tillåtit mig vissa friheter 
av stilistiska skäl.

19 Se Bruun-Lund, del 2, s 54 med hänv. och, beträffande
tidigare lokaliseringsförsök, utförligt Elgqvist 1952 s 
33ff med hänv.

20 För hänvisningar se Vikstrand 2001, s 166. Vikstrand for
mulerar sig på ett sätt som låter förmoda att betydelsen 
’strålglans’ utvecklats hos avledningen wulpus, något 
som enligt min mening är högst tveksamt.

21 Trans Suionas aliud mare, pigrum ac prope immotum, quo
cingi cludique ten arum orbem hine fides, quod extremus 
cadentis iam solis fulgor in ortus edurat adeo clams, ut 
sidera hebetet; sonum insuper emergentis audiri formas- 
que equorum et radios capitis aspici persuasio adicit.

22 Se närmare min uppsats Rökstenen, götarna och goterna
(2004).

23 I Tornby i Ramsdala sn i Blekinge ingår ordet törne.

24 Enligt legenden skall Josef av Arimatea ha besökt Glaston
bury efter Jesu korsfästelse. När han stötte ned sin vand
ringsstav i marken slog den genast rot och växte upp till 
ett tornträd, som blommar två gånger om året, vid påsk 
och jul. Drottningen har alltid en blommande kvist från 
the Glastonbury thorn på sitt julbord.

25 Jan Ekermann har författat ett större arbete om hagtornet
och dess europeiska kulturhistoria, som publicerats all
deles nyligen, dock för sent för att närmare kunna be
aktas här.

26 Här citerad efter nytryck i Rooth 1973.

27 Beträffande medeltidslatinets curia i bet. ’huvudgård’ se
Rahmqvist 1996, s 17ff.

28 Västra Östergötlands kulturlandskap i ett långtidsper
spektiv. RAÄ, UV Öst, Linköping.
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Fig 1. Överst; Rosenkällasjön. Foto Göran Billeson. Till höger: Åkerbo häradssigill från 1571 (bevillningen av Älvsborgs lösen). 
Illustration Richard Holmgren, ARCDOC.
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ALF ERICSSON

GRÄNSER OCH TERRITORIELLA 
INDELNINGAR I LINKÖPINGSBYGDEN

- EN STUDIE I MEDELTIDA GEOGRAFI

I naturen finns bara gradskillnader. Det 
faller på människans lott att dra upp 
gränser, och de måste dras skarpt. Kar
tografin, som i Sverige fick sitt genom
brott under 1600-talets förra hälft, för
utsätter skarpa gränser. Kartor tillhanda
håller överblick och kontroll, men långt före 
stormaktstiden har gränser godtyckligt dragits 
upp genom slätter, skogar och sjöar. För att göra den 
abstrakta gränsen påtaglig har man byggt gränsrösen 
och andra råmärken. Ibland har förhistoriska grav
monument och fornborgar fått status som gränsmar
keringar. Naturgivna objekt såsom bergknallar, sten
block, träd och vattendrag har också kommit till an
vändning. Den från början endast tänkta skiljelinjen 
har på så sätt gjorts fysiskt påtaglig. Gränser är ett 
socialt fenomen; de skulle aldrig bli accepterade om de 
inte erkändes av människor på båda sidor. Gränser är 
också ett historiskt fenomen; i takt med att samhället 
förändras läggs gamla gränser om och nya dras upp. 
Gränser är kulturprodukter par excellence.

Redan i de svenska landskapslagarna från 1200- 
talet har gränserna ett starkt skydd. För att ge grän
serna stadga och fasthet har man förutom lagstiftning 
också tagit religion och sedvänjor till hjälp. I det ar
kaiska och klassiska Grekland associerades Hermes, 
gudarnas budbärare, med såväl gränser som gräns
överskridande (Burkert 1985, s 156ff). I antikens Rom

rådde guden Terminus över gränser 
och råmärken (Nilsson 1964, s 143). 
I någon mening ansågs han vara inne
boende i själva gränsstenarna, vilka 
man vid en årlig fest brukade pryda 

med kransar och girlander. Även i Nord
europa var gränser symboliskt laddade.

Häxor och trollpackor var kvinnor som sa
des rida på gärdesgårdar. Ordet häxa kommer från forn- 
högtyskans hagazussa, där det första ledet troligen är 
bildat till ordet hage i en ursprunglig betydelse ’inhäg
nad’ eller ’gärdesgård’ (SEO, artikel häxa). I Håvamål 
(vers 155) talas om ’gärdesgårdsriderskor’ eller tünriöur, 
som de heter i dikten. Tun är också ett gammalt ord för 
hägnad (SEO, artikel Tuna). Äldre Västgötalagen stad
gar att det är okvädingsord att säga följande till en 
kvinna: ”Jag såg, att du red på en fållgrind med utsla
get hår i trolls hamn, då det vägde jämnt mellan natt 
och dag” (ÄVgL R 5:5 med not 36). Att vara gränsöver
skridande kunde vara både farligt och förbjudet.

Även i senare tiders folktro var gränsdragningar av 
stor vikt. Skälvrängare eller skälgastar var gengångare 
som i livet vittnat falskt om råmärken eller i bedräglig 
avsikt flyttat sådana. De irrade omkring vid ägogränser
na utan att få ro, intill deras fel rättats till (Crælius 
1930/1774, s 53, 56). Från Björsäters socken berättas 
om en skälgast som hade en mätstång. När han sa ”här 
är orätt” stod det som en eldkvast upp i ändan på
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stången (Klintberg 1986, s 198). Även lyktgubbar kun
de vara gengångare efter människor som flyttat rå
märken eller lantmätare som mätt orätt. Från Malexan- 
ders socken berättas att det alltid lyste på ett ställe på 
Sommenäs ägor. En man vid namn Pelle Skomakare 
slog vad om att han skulle gå dit. Den som gick och 
lyste skrek som han brukade; ”här är rätt, här är 
orätt! ” Men då skrek Pelle; ”är det rätt, så låt det vara 
rätt!” Då bar det av med fart och lyktgubben skrek; 
”rätt, rätt, rätt!” (ibid, s 199).

En särskild typ av gränser är de som avgränsar po
litiska territorier såsom stater, riken och imperier. I re
gel måste sådana gränser upprätthållas med våld eller 
hot om våld. Det romerska rikets gräns kallades limes. 
Begreppet var ursprungligen en term för ’rågång’, an
vänd av Roms lantmätare, agrimensores. På den euro
peiska kontinenten löpte limes till stor del längs Rhen 
och Donau. Mellan floderna fanns befästa sträckor 
med jordvallar, vallgravar och vakttorn. Limes Ger
maniom i övre Germanien och limes Raeticus i Rätien, 
åtskilda av floden Main, var en kraftigt befäst demar
kationslinje, inte olik efterkrigstidens ”järnridå” (Thiel 
2001). Ett liknande behov av att försvara och mani
festera ett territorium mot omvärlden kan först beläg
gas i Östergötland under vikingatid då en 3,5 kilome
ter lång jordvall (,4C-daterad till 800-talet) uppfördes 
i Västra Elusby socken, väster om Söderköping. Sam
tidigt gjordes pålspärrar över Slätbaken (Olausson 
2000, s 142ff). Befästningsverken har av allt att döma 
byggts för att skydda det inre Östergötland. Någon typ 
av skyddssammanslutning, som samordnat och orga
niserat försvaret av Östergötland har antagligen exis
terat vid denna tid.

SYFTE, TEORETISKT PERSPEKTIV 
OCH AVGRÄNSNING
I dag talar vi vanligtvis om gränser i samband med 
kommuner, län och stater. I äldre tider var samhället 
annorlunda organiserat, varför den territoriella indel
ningen också såg annorlunda ut. Syftet med den här 
uppsatsen är att identifiera vilka olika slags gränser

och territoriella indelningar, med förekommande under
indelningar, som existerade i Linköpingsbygden un
der medeltiden, samt att föra en diskussion kring de
ras ålder, ursprung och funktion. Problemet med Öster
götlands så kallade centralbygder eller förhistoriska 
länder kommer också att beröras. Men först måste 
något sägas om de sociala grupper och gemenskaper 
som utgjorde den levande, mänskliga sidan av de terri
toriella indelningarna.

I medeltidsforskningen betonas ofta samhällets 
hierarkiska struktur. Det för medeltidsmänniskan främ
mande och nutida historiker omstridda begreppet feo- 
dalism är i detta sammanhang ofta återkommande. 
För en jordbrakande befolkning har de feodala för
hållandena tagit sig uttryck i att de fick betala avrad 
(ett slags arrende) för den upplåtna jorden till en mäk
tig jordägare med privilegier som garanterades av 
kungamakten. De självägande böndernas skatter till 
kronan betraktas ofta som ett uttryck för samma för
hållande där resurser överfördes från producenterna 
till de styrande i samhället (Myrdal 1999, s 13ff).

Men medeltidens Västeuropa kännetecknades 
också av en rad olika slags gemenskaper. Till och med 
kungariket kunde uppfattas som en gemenskap eller 
communitas - som den latinska termen lyder (Rey
nolds 1997). Däremot fanns inget begrepp motsva
rade vårt samhälle. Medeltidsmänniskan var på flera 
sätt en kollektivt präglad individ, vars sociala omkrets 
bestod av flera slags grupper och korporationer. Många 
medeltida normer förutsätter i själ va verket ett kollek
tivt agerande. Gemenskaper var alltså bestämmande 
för det sociala livet och att stå utanför sådana var att 
stå utanför samhället. Den ofrie trålen tillhörde ingen 
gemenskap och fria människor som hade begått brott 
kunde uteslutas ur samhället genom att dömas fred
lösa eller bannlysas av kyrkan.

Jag ska här slå följe med Susan Reynolds (1997) 
och betona vikten av gemenskaper och kollektivt hand
lande. Gemenskaper var inget nytt för medeltiden. 
Det mesta pekar på att sådana fanns i Västeuropa 
långt före 900-talet. Dessa horisontella relationer fun-
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gerade som en motvikt mot de vertikala eller feodala 
banden. De tyska begreppen Genossenschaft och Herr
schaft täcker i stort dessa företeelser. I den process där 
den inledningsvis minimala svenska staten, med dess 
kungamakt och kyrkliga institutioner, fick fastare for
mer under äldre medeltid får vi tänka oss att äldre 
förhållanden och gemenskaper inordnades i ett över
gripande system. Allt var inte nytt.

Det teoretiska perspektivet är alltså att medeltidens 
samhälle bestod både av hierarkier (vertikala relatio
ner) och gemenskaper (horisontella relationer) och att 
studiet av de förra i alltför hög grad har prioriterats 
i senare tids forskning. Men detta är en analytisk dis
tinktion; medeltidsmänniskans uppfattning om sam
hälle och politik var en kombination av Genossen
schaft och Herrschaft och de värderingar som hörde 
till dem, till exempel att undersåtarna var skyldiga att 
lyda, men också att kungen skulle vara rättvis och re
gera i enlighet med lag och sedvänjor. Man skulle kun
na säga att gemenskap och ojämlikhet gick hand i 
hand under medeltiden; våra föreställningar om fri
het och demokrati var ännu inte födda. Vidare kunde 
enskilda personer ingå i flera, inte sällan överlappan
de gemenskaper. Den vertikala ordningen innebar att 
personer ingick i en hierarki av gemenskaper från hus
hållet och familjen, över byar eller städer, upp till kunga
riken. Det ligger i sakens natur att folk med låg status 
främst var delaktiga i de lägsta gemenskaperna, medan 
endast de med högsta status hade inflytande i rikets 
affärer och förvaltning.

Gillen och skrån var gemenskaper, företrädesvis i 
städerna, och inom kyrkan fanns klosterordnar. Här 
kommer vi att begränsa oss till gemenskaper som fanns 
på landsbygden och som var geografiskt avgränsade. 
Det handlar om byalaget, kyrkoförsamlingen och tings
laget. Den geografiska sidan av dessa gemenskaper 
var byterritoriet, socknen och häradet. Dessa delvis 
egalitärt präglade gemenskaper ingick samtidigt i en 
hierarkisk ordning. Socknen var den kyrkliga organi
sationens grundenhet, som i sin tur ingick i ett pros- 
teri, som ingick i ett biskopsdöme eller stift, som in

gick i ett ärkebiskopsdöme, som ingick i den latinska 
kristenheten. Förutom kyrklig tillhörighet var också 
socknen en profan grannskapsgrupp. Den senare egen
skapen var annars utmärkande för häradet, den vik
tigaste institutionen för lokalsamhällets interaktion 
med den världsliga överheten. För att administrera 
uppbörd av skatter och böter och dispositionen av 
dessa medel hade kronan, med början under senare 
hälften av 1200-talet, inrättat ett antal län eller fög
derier kring särskilda slott eller kungsgårdar. På det 
lokala planet samverkade fogdarna med böndernas 
länsmän, vilka i motprestation fick skattefrihet.

De typer av gränser som vi ska bekanta oss med 
har alltså dragits upp i ett ruralt landskap. Under me
deltiden levde de flesta av jordbruk, medan endast ett 
fåtal arbetade med handel och hantverk i städerna. 
Det agrara inslaget var för övrigt stort även i städerna 
(se nedan). Utifrån de längder som upprättades inför 
den uppbörd som skulle betala Älvsborgs lösen 1571 
har stadsbefolknings andel beräknats uppgå till un
gefär 5 procent av det hela (Heckscher 1935, s 32). 
Detta relativtal får anses som betydligt mer säkert än 
de absoluta mått som kan beräknas ur längderna. Jäm
fört med Tyskland och kontinenten var urbaniserings
graden mycket låg i medeltidens Sverige och närmast 
obefintlig vid periodens början (ibid, s 33).

Dagens kulturmiljövård lägger stor vikt på odlings
landskapet och dess historiska innehåll, vilket har bi
dragit till att intresset på ett helt annat sätt än tidi
gare fokuseras på hur agrarsamhället har varit orga
niserat och hur det förändrats över tiden. Ett viktigt 
led i detta arbete är studiet av våra äldsta lantmäte
rikartor från 1600- och 1700-talen. Före 1700- och 
1800-talens skiftesreformer (enskifte, storskifte, laga 
skifte) präglades odlingslandskapet ännu av det med
eltida tegskiftet, men också många andra indelningar 
som möter oss i det historiska kartmaterialet är av 
medeltida och i vissa fall ännu äldre ursprung. En sär
skild metod har utvecklats som består i att arbeta med 
så kallade historiska kartöverlägg (Toliin 1991). Med 
hjälp av dessa kan den historiska markanvändningen
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--------  Fastighetsgräns
_____  Hägnad
— — — Väg, större
-------- Väg, mindre

I I Åker
□ Äng
I I Betesmark/skog
■ Hemman

Månstads ägor

Fig 2. Historisk karta över området i anslutning till Linköpings flygplats. Kartan bygger huvudsakligen på lantmäteriakter 
frånl700-talet (bilaga I). Grafik Lars Östlin, RAÄ.

på ett enkelt sätt relateras till nutida förhållanden. 
Med kartöverläggen som grund kan man söka efter 
fossila odlingsspår, byggnadsrester, forngravar, grän
ser etcetera, men också kontrollera om i terrängen iden
tifierade lämningar var i bruk vid tiden för kartornas 
tillkomst.

Utgångspunkt för nedanstående undersökning är 
de historiska kartöverlägg med tillhörande protokoll

som upprättats av Elisabet Essen (UV Mitt) som en 
del av Riksantikvarieämbetets arkeologiska under
sökningar på Linköpings flygplats år 2002. Flygplat
sen ligger i anslutning till SAAB:s industriområde i 
Linköpings östra ytterområde. Eftersom kartorna hu
vudsakligen gjordes inför storskiftet under 1700-talets 
senare hälft, återger de ett landskap som ännu bär på 
många medeltida drag. Lantmäteriakterna upprätta
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des fastighet för fastighet, men har här fogats samman 
till en kartbild som täcker Linköpings flygplats med 
omgivningar (fig 2). Detta detaljstuderade område kal
las nedan flygplatsområdet. Originalkartorna förvaras 
i Lantmäteristyrelsens arkiv i Gävle (bilaga 1). De är 
gjorda i skala 1:4 000 och är mycket detaljerade. I den 
sammanfogade kartbilden har en del detaljer såsom 
torp, källor, grindar, mindre vägar och små hagar valts 
bort. Kartans skala medger inte att dessa företeelser 
tas med. I stället har en kartbild eftersträvats som åter
ger områdets geografiska huvuddrag. Det är just dessa 
som kan förväntas vara av hög ålder.

I boken Kring Stång finns en kartbilaga som främst 
täcker området mellan staden Linköping och sjön 
Roxen (Borna Ahlkvist & Toliin 1994). Denna karta 
är gjord efter liknande principer som den över flyg
platsområdet. Vidstående karta (fig 2) är tänkt som 
en östlig fortsättning på den tidigare publicerade.

Arbetet med de historiska kartöverläggen gav vid 
handen att ovanligt många slags gränser och territo
riella indelningar möttes i flygplatsområdet. Förhål
landet bedömdes vara så pass intressant att jag fick i 
uppdrag att skriva ett bidrag om dessa gränser till en 
populärt hållen publikation om de arkeologiska under
sökningarna i flygplatsområdet (Ericsson 2005). Före
liggande uppsats är en omarbetad och utbyggd version 
av den populärvetenskapliga uppsatsen. Förutom refe
renser och källhänvisningar, har kompletterande exem
pel hämtas från några andra platser i Linköpings kom
mun, inte minst Tinnerö eklandskap. De arkeologiska 
utredningar som har gjorts i anslutning till Tinner- 
bäcken och den numera återskapade Rosenkällasjön 
(fig 1) har kommit väl till pass (Ericsson 2002a, b). 
Viktigare områden och platser som förekommer i upp
satsen finns markerade på en särskild karta över Lin
köpings tätort med omgivningar (fig 3).

Fig 3. Linköpings tätort med omgivningar. 
Viktigare områden och platser som 
omnämns i uppsatsen har markerats. 
Jämför kartan på sid 326-327.
Grafik Lars Östlin, R AÅ.

1 Det detaljstuderade flygplatsområdet.

2 Den undersökta stensträngen i Röby.

3 Tinnerö eklandskap
(det planerade naturreservatet).

4 Omfattningen av 
Linköpings stadsjord år 1Ó39.

5 Ödesbergsskälet.

6 Fornborg som blev gränsmärke
(RAÄ 66 i Landeryds sn, RAÄ 133 i Vists sn).

7 Slestad.

8 Vidingsjö.

9 Stångebro.

10 Siaka kyrka.

11 Vårdsbergs kyrka.

12 Landeryds kyrka.
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ATT STUDERA HISTORISKA GRÄNSER
Hur kan man veta något om åldern på de gränser som 
förekommer först på kartor från 1600-talet? Den be
byggelsehistoriska forskningen arbetar med en kom
binerad metod, där materiell kultur, historiska kartor 
och skriftliga källor studeras och jämförs, för att er
hålla en helhetsbild av utvecklingen under järnålder 
och medeltid. Även ortnamnen är av stor betydelse 
för den kombinerade metoden. När de historiska kar
tornas gränser jämförs med medeltida dokument med 
geografisk information, kan ofta gränserna visas vara 
dragna redan då. En annan viktig källa är kronans jor- 
deböcker från mitten av 1500-talet. Det sätt på vilket 
fogdarna redovisar fastigheterna i härader och sock
nar har stor geografisk relevans.

I sin banbrytande avhandling Fornlämningar och 
bebyggelse konstaterar Björn Ambrosiani att ”mycket 
[tyder] på att ett mycket stort antal av de enheter, som 
har fornlämningar från yngre järnålder, ännu under 
1600-talet har legat på samma ställe och haft i huvud
sak samma gränser som under förhistorisk tid” (Am
brosiani 1964, s 194). Helt visst har justeringar av ägo
gränser gjorts vid flera tillfällen, inte minst i samband 
med storskiftet, men i sina huvuddrag skulle alltså 
den från nyare tider kända fastighetsindelningen kun
na härledas tillbaka till yngre järnålder.

Åke Hyenstrand är i sin avhandling också av upp
fattningen att de på 1600-talet karterade ägogränserna 
har sitt ursprung i yngre järnålder. Speciellt för Hyen
strand är att han analytiskt bryter upp ägogränserna i 
tre skilda typer; basgränser, sidogränser och skogs- 
gränser, vilka antas ha olika ålder och stabilitet (Hyen
strand 1974, s 35). Basgränsen är dragen i anslutning 
till ett grundläggande, naturgivet linjeelement i land
skapet, vanligen ett vattendrag, och är gemensam för 
flera angränsande enheter. Basgränsen antas vara pri
mär i förhållande till övriga typer av gränslinjer. Sido- 
gränsen är en skiljelinje mellan två enheter och är dra
gen genom den odlingsbara marken närmast vinkelrätt 
mot basgränsen. Skogsgränsen markerar utmarkens 
omfattning och är dragen i en ofta bergig och morän-

bunden terräng. Skogsgränsen antas vara den mest 
flexibla och har i äldre tider varit ”mycket oklar mot 
en för flera enheter gemensam skogsallmänning”.

Ambrosianis och Hyenstrands dateringar är svä
vande. En säkrare kronologisk hållpunkt ger Mats G. 
Larsson och Torun Zachrisson i sina respektive av
handlingar. Författarna konstaterar att ett stort antal 
runstenar är resta i anslutning till de äldsta karterade 
ägogränserna (Larsson 1990, s 21; Zachrisson 1998, 
s 194). Ägogränserna skulle alltså ha existerat senast 
under 1000-talet.

I en bebyggelsehistorisk studie av Håbolandet i 
södra Uppland finner också Clas Toliin indikationer 
på att ägogränser existerade under yngre järnålder 
(Toliin 1989). Att vissa av ägogränserna var identiska 
med dem som karterades på 1600-talet, stöds bland 
annat av några runstenars placering vid dessa gränser. 
Särskilt skattegårdarnas gränser kan antas vara av för
historiskt ursprung. Däremot betonar Toliin att land
bosystemets införande, skiften av äldre storgårdar och 
andra fenomen som är typiska för den äldre medel
tidens ”feodaliseringsprocess” har orsakat omstruk
tureringar, varvid nya gränser har dragits upp. Att det 
delvis råder en bristande överensstämmelse mellan 
gravfältens fördelning och 1600-talets fastighetsin
delning, tar han som intäkt för att en sådan omlägg
ning verkligen har ägt rum. Frågan är dock om inte 
den antagna omstruktureringen främst har berört för
hållanden inom olika ägoområden. Som Toliin riktigt 
påpekar var en förutsättning för marklansindelningen 
(och därmed också tegskiftet) att det fanns fast avgrän
sade ägoområden (ibid, s 96). Dessutom måste vi räk
na med att något slags äldre skifte (hammarskifte) före
går 1200-talets skiftessystem.

Ovan anförda arbeten behandlar förhållanden i 
Mälarområdet, men de föreslagna dateringarna är sä
kerligen också relevanta för Östergötland. Detta be
kräftas av Mats Widgren som i sin avhandling om fos
sila odlingslandskap i Östergötland anser att de histo
riska byterritorierna etablerades under loppet av yngre 
järnålder (Widgren 1983, s 119). Utifrån ett företrädes
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vis småländskt material drar Clas Toliin i sin avhand
ling slutsatsen, att det senast under äldre medeltid 
fanns rumsligt avgränsade ägoområden, men till skill
nad från Hyenstrand anser han att det inte finns någon
ting som tyder på att ägoområdenas gränser skulle ha 
utvecklats från diffusa gränszoner till fasta rågångar 
(Toliin 1999, s 51ff, 198f).

Frågan är om inte verkliga gränser per definition 
måste vara skarpt dragna. Men även om begrepp så
som gränszon och diffus gräns rymmer ett mått av 
självmotsägelse, är de alltför inarbetade och använd
bara för att helt överges, till exempel i samband med 
obebyggda skogs- och bergsområden som på ett natur- 
givet sätt skiljer olika förhistoriska länder eller byg
der åt (se nedan).

En gräns definieras här som en skiljelinje mellan 
områden eller territorier, vilken människan har skapat 
för varierande syften. Det finns anledning att skilja på 
flera slags historiska gränser i kulturlandskapet (Tol
iin 1999, s 29f). Gränser kan dels vara ideella, dels 
fysiska. Medan de förra utgörs av tänkta linjer mellan 
råmärken, är de senare konkreta företeelser såsom 
hägnader eller bäckar. Ovan har vi berört ägogränser 
som avgränsar byar och ensamgårdar, men också obe
byggda fastigheter, så kallade utjordar. När vi avser 
gränser dragna mellan hemmansdelar i en by, talar vi 
däremot om skifteslinjer eller skiftesgränser. Dessa är 
alltså dragna inom ett ägoområde. Ägoslagsgränser 
är funktionella och skiljer olika markslag från varand
ra. En viktig ägoslagsgräns i det äldre odlingslandska
pet var gärdesgränsen mellan inägomark och utmark. 
En stor grupp, slutligen, utgörs av administrativa grän
ser, vilka markerar olika slags offentliga indelningar 
såsom härader och socknar.

När en gräns faller ur bruk eller justeras, under
håller ingen längre dess hävdvunna markeringar; häg
nader och råmärken plockas bort eller flyttas för att 
överensstämma med de nya gränsdragningarna. Äld
re tiders gränser kan därför vara svåråtkomliga för 
arkeologiska studier. Å andra sidan finns det stabila 
gränser med lång varaktighet. Ägogränser existerade,

som sagt, senast vid övergången mellan vikingatid 
och medeltid och flera kan vara ännu äldre.

Att gränsmärken åberopades vid tvister tyder också 
på att de kan vara av hög ålder. Ett exempel på detta är 
den rågångssyn som gjordes år 1758 inför storskiftet 
i Halshöga. Synemännen var överens om de skilje
märken, gärdesgårdar och vattendrag (Tinnerbäcken) 
som markerade byns omfattning (ESA D101-12:!). 
Undantaget utgjordes av en tvistig sträcka emot Aska 
bys ägor. Från Halshögas sida anfördes att den av 
dem förordade skiljelinjen hade stöd i en karta från 
1688 samt i en gammal gränssten. Denna kallas 
Ödesbergsskälet och är belägen där rågångarna mel
lan byarna Halshöga, Aska och Torrberga möts på en 
markant bergknalle, sydväst om den återskapade Ro- 
senkällasjön (fig4). Gränsstenen sägs vara nästan tre
kantig samt 1 3Å aln lång och 3A aln bred. I dag är 
stenen kullfallen och ligger i ett litet röse. Den trekan
tiga stenen har enligt lantmätaren dels visat emellan 
Torrberga och Halshöga (ost-syd-ost), dels emellan 
Aska och Halshöga (ost-nord-ost). Han skriver också 
att det i berget under gränsmärket finns ett kors inhug
get som har samma visning. Stenens vittnesbörd stäm
de överens med den gränsdragning som förespråka
des av representanterna för Halshöga och lantmäta
ren gav dem därför företräde, men betecknade det 
omstridda området som tvisteplats. Om gränsstenens 
placering i gränsmötet rådde däremot enighet.

Halshöga har ett präktigt höggravfält från yngre 
järnålder, men också Torrberga och Aska är bebyg
gelser som på goda grunder, bland annat namn och 
storlek, kan föras till samma tid. Vi vet inte när gräns
stenen restes eller när korset höggs in i berget, men 
gränserna har troligen långt dessförinnan strålat sam
man på Ödesberget, ett naturgivet gränsmärke.

Gränsmärken kan alltså vara av hög ålder, och i 
likhet med andra artefakter kan de undersökas med 
arkeologisk metod och dateras med hjälp av naturve
tenskapliga analyser. I Upplandslagen förekommer ut
trycket ”stake och sten och ben må man ock kalla rå”, 
vilket har tolkats som att ben har lagts under gräns-
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märken, kanske med en ursprungligen religiös betydelse 
(UL B 18 pr med not 77). Liknande uppgifter är kän
da från dansk lagstiftning, men också från 1600-talets 
Södermanland där kol, ben eller mynt kunde läggas 
under gränsmärken för att bekräfta deras karaktär 
(Johanson 2003, s 106 med anförd litteratur). Förut
satt att bruket var allmänt spritt är förutsättningarna 
goda för att datera gränsmärken.

Rikard Hedvall (1997) har diskuterat olika slags 
medeltida gränser i Östergötland, i synnerhet sådana 
som i någon grad har undersökts arkeologiskt. Sär
skilt behandlar han stenrader och diken i tegskiftad 
åkermark, tomtgränser i städer och försvarsdiken med 
palissader runt städer, bogårdsmurar runt kyrkogår
dar samt försvarsverk runt huvudgårdar. Hans slut
sats är att bristen på dateringar av olika slags gränser 
beror på ett bristande arkeologiskt intresse för feno
menet i fråga.

GRÄNSER, ORTNAMN OCH 
BEBYGGELSEHISTORIA I TINNERÖ EKLANDSKAP
Äldre tiders gränser är som sagt ibland gripbara för 
arkeologiska studier. Det kanske bästa exemplet på 
detta är de ofta vidsträckta områden med raserade häg- 
nadsmurar (stensträngar) från äldre järnålder, som 
förekommer rikligt i centrala Östergötland. Av natur
liga skäl är dessa utfallna murar svåra att tidsbestäm
ma enkom med arkeologisk metod. Det som erbjuds 
är i regel dateringar av underliggande lämningar, vil
ka antingen föregår murens uppförande eller dess kol
laps (det senare är det vanligaste). Ett viktigt undan
tag är en delvis undersökt stensträng i Röby i Siaka 
socken (fig 3), som stratigrafiskt kan tidsfästas till ett 
intervall som sträcker sig från omkring år 200 till mel-

Fi g 4. Till vänster: Sten strängsområdet i Tinnerö eklandskap. 
Fastighetsgränser och meanderlopp enligt lantmäterikartor 
från 1700-talet i Lantmäteristyrelsens arkiv i Gävle (bilaga 2). 
Rosenkällasjön enligt återskapad vattenspegel (+49 meter). 
Lägg märke till hur den historiska fastighetsindelningen 
ignorerar den äldre järnålderns hägnadssystem.
Grafik Lars Östlin, RAÄ.

lan år 550 och 600 e Kr (Nilsson 1976). Stensträngen 
var täckt med ett vallformat skärvstenslager som 
innehöll rikligt med keramik och flera löpare/knack- 
stenar. Vi kan räkna med att en bosättning legat all
deles i närheten. Att man eldat på platsen framgick 
av att stenarna i strängen var mycket sköra och föll 
sönder vid undersökningen. I ett närliggande och lik
nande skärvstenslager framkom fynd från romersk 
järnålder och folkvandringstid, däribland en vidvink- 
lad skära, en holkmejsel och en kortlie. Stensträngen 
överlagrade en rund stensättning (utan gravgömma) 
som i sin tur helt eller delvis överlagrade flera gravar 
från äldre romersk järnålder. Att den generella date
ringen av Östergötlands stensträngar till äldre järnål
der är riktig, bekräftas också av att stensträngarna 
finns i samma miljöer som gravar från denna tid. Där
emot lyser stensträngarna helt med sin frånvaro i me
deltida kolonisationsområden utan fornlämningar. 
När det i den mot slutet av 1200-talet sammanställda 
Östgötalagen talas om hägnader runt tomter, åkrar 
och ängar är det uteslutande fråga om gärdesgårdar 
av trä (ÖgL B 13-14).

Likt ett band sträcker sig stensträngsbygden från 
Vättern i väster ut på Vikbolandet i öster. Trots om
fattande bortodling är över 50 mil stensträngar upp
tagna i forminnesregistret (FMR). Murarna har rests 
mellan inägomark (åker och äng) och utmark (betes
mark) och är alltså ett slags ägoslagsgränser. Ofta kan 
man se hur långa fägator har länkat samman bebyggel
seplatser med betesmarker. Syftet med murarna var 
att begränsa och styra kreaturens tillträde till olika 
marktyper. Genom att bygga gemensamma hägnader 
och fägator har ett antal gårdar i en grannskapsgrupp 
skapat en byliknande organisation med långt driven 
samverkan. En sådan gemenskap brukar kallas häg- 
nadslag (Widgren 1983). Huruvida dessa gemenska
per har dominerats av horisontella eller vertikala rela
tioner är en öppen fråga (Widgren 1998). Den äldre 
järnålderns stenhägnader svarade mot samhällets prak
tiska behov, men kan inte påvisas ha fyllt några ägo
rättsliga och därmed mer abstrakta behov.
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Ett omfattande och välbevarat stensträngsområde 
finns i Tinnerö eklandskap, alldeles stider om Linkö
pings stadsbebyggelse (fig4). Att stensträngar och and
ra fornlämningar i så htig grad ligger kvar här, heror 
på att Tinnerö by avhystes under Linköpings kungs
ladugård under 1500-talets senare hälft för att använ
das som slåtteräng. Vid 1700-talets början lades Tin- 
neröängen under godset Sturefors och under 1900- 
talet blev den militärt övningsområde för garnisonen 
i Linköping. Här finns ypperliga förutsättningar för att 
i en naturskön miljö studera och uppleva järnålderns 
odlingslandskap. Lörutom över 30 km stensträngar 
finns också ett stort antal boplatser, gravfält, stensätt- 
ningar och fossila åkerytor (Lranzén 2003). Rosen- 
källasjön ligger i södra utkanten av stensträngsområ- 
det och den nyligen återställda vattenspegeln (fig 1) 
kan mycket väl motsvara sjöns omfattning under äld
re järnålder (Ericsson 2002a). När man jämför sten
strängarnas dragningar med de historiska fastighets
gränserna, är det tydligt att det forntida hägnadslaget 
har upplösts och marken skiftats mellan de historiska 
byarna. De senares existens finns belagda i medeltida 
handskrifter och deras ålderdomliga namnformer pe
kar på ett förhistoriskt ursprung. Denna radikala om
läggning av gränserna i Tinneröområdet kan i runda 
tal dateras till 500- eller 600-talet, det vill säga över
gången mellan äldre och yngre järnålder. Liknande 
förhållanden är kända från flera andra platser i Öster
götland (Widgren 1983; Ericsson 2001).

Tinnerö, Tinnerbäcken och det troligen ursprung
liga namnet på Rosenkällasjön utgör en grupp delvis 
ursprungligen homonyma namn (Ericson 2002a, s 
7ff). Bebyggelsenamnet Tinnerö träder fram i de his
toriska källorna år 1303 i form av ett inbyggarnamn, 
då Sven från Tinnerö (sweno tynderboe) är fastevitt- 
ne (DS 1386). År 1317 ingår inbyggarnamnet som en 
beståndsdel i ett namn på en skog (utmark): in tinder- 
boaseogbe (DS 2101), det vill säga ’tinderboarnas 
skog’. Senare förekommer skrivningar såsom jn tynd- 
rum 1319 (DS 2192) och i Tindrom 1414 (SD 1947). 
Tindrom (tyndrum) är en dativform, som förutsätter

existensen av ett så kallat pluralt namn, i grundform: 
Tindra. Det är j ust denna form (samt varianterna tynd- 
ra, tinra) vi möter i kronans jordebok från 1555 (ÖgH 
1555:14). Tindra var då en by om sex hemman (1 skat
te-, 1 krono- och 4 prebendehemman). Skattegården 
ägdes av Halsten murarmäster. Den övergivna bytom
ten ligger på höjden nordväst om rundlogen vid Tin
nerö gård.

Namnet Tinnerbäcken skrevs 1363 tindrobeek (DS 
6888) och 1505 Tindrabeck (Nygren 1941, s 266). 
Vi kan härav sluta oss till att dess ursprungliga namn
form också var * Tindra. Som Jan Paul Strid har visat 
kan detta å- eller bäcknamn uppfattas som en r-av- 
ledning till roten i tända. Namnet blir då en nära 
parallell till verbet tindra, den äldre svenskans tinder 
’glödande slagg’ och dialekternas tindra ’gnista’ (Strid 
1987, s 23f).

Troligen är det inte vattendraget som har givit upp
hov till namnet Tindra utan den forntida Rosenkälla
sjön. Vattenspeglar i öppen kulturmark kan på ett ka
rakteristiskt sätt reflektera solsken. Rimligen är det 
Rosenkällasjön som har blänkt och gnistrat i ett pas
toralt landskap. Man finge enligt Jan Paul Strid (opub
licerat inom projekt Tindra) tänka sig att sjönamnet 
är bildat till verbet tindra, som en så kallad an-stam 
med betydelsen ’den tindrande’. Grundformen bör då 
ha varits:' Tindre, varav senare * Tindren i enlighet med 
det vanliga mönstret för svenska sjönamn - i den mån 
namnet levat kvar i historisk tid. I böjd form har emel
lertid namnet lytt *Tindra, vilket förklarar att det kun
nat bli både å- och ägonamn.

Men för att Tinnerbäcken ska ha fått sitt namn från 
*Tindren måste bäcken avvattna sjön. Här infinner sig 
ett problem, eftersom det vattendrag som rinner från 
Rosenkällasjön på nutida kartor heter Smestadsbäck- 
en. Av storskifteskartan över Halshöga från 1758 
framgår emellertid att Smedstadsbäcken då benämn
des Tinnerö bäcketi (LSA D101-12:!). Tinnerbäcken, 
eller *Tindra, rinner alltså norrut från sjön *Tindren 
(Rosenkällasjön) och förenar sig i Berga med ett vatten
drag som närmast ansluter från Haninge och Blastad
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och på dagens kartor felaktigt kallas Tinnerbäcken. 
Som bekant mynnar Tinnerbäcken i Stångån.

Ur sjönamnet *Tindren och ånamnet *Tindra kan 
även ett ursprungligt ägonamn Tindra härledas, vil
ket har övertagits av den flerkärniga bebyggelse och 
det hägnadslag som under äldre järnålder fanns norr 
om sjön. Den historiska fastigheten Tindra (Tinnerö) 
omfattar endast en del av den äldre järnålderns be
byggelseområde. Den centrala delen avstensträngsom- 
rådet har delats upp på fastigheterna Asmestad, Sme
stad och Tinnerö. Tindra levde alltså vidare som namn 
på en under yngre järnålder nybildad bebyggelseen
het, som var betydligt mindre än den flerkärniga ur- 
sprungsenheten.

Rosenkällasjön har givetvis fått sitt namn av går
den Rosenkälla, som omtalas första gången 1319 då 
domprosten Björn i Linköping upprättar sitt testamen
te (DS 2189). Bland uppräknade gåvor till domkyr
kan finns hans huvudgård Rosenkälla med alla dess 
tillagor, närbelägna så väl som avlägsna, rörliga och 
fasta (curiam meant in rosinkiældo cum omnibus suis 
attinensijsprope positis vel remote mobilibus et immo- 
bilibus). Rosenkälla är det tidigaste belägget på den 
tyska sammansättningsformen Rosen- i svenska ort
namn. Den vanligaste varianten är det likaså redan 
under 1300-talet belagda namnet Rosendal, vilket ur
sprungligen är en efterbildning av det tyska Rosental 
(Franzén 1937, s 89 f). När den första kartan upprät
tades över Rosenkälla 1687 återstod en 250x150 me
ter stor vattenspegel, kallad Roskälla Lacus, av den 
ursprungligen omkring 45 hektar stora sjön (LmL Lin
köping akt 8). Denna akvatiska reminiscens låg nedan
för gården. Resten av den forna sjön utgjordes av kärr
marker.

Rosenkälla etablerades av allt att döma som en 
stormansgård under äldre medeltid i södra utkanten 
av ett område som saknar kända fornlämningar från 
yngre järnålder. Sydöst om Rosenkälla finns flera små 
fastigheter med namn på -säter och -torp (-arp), vilka 
skvallrar om medeltida nyodling på häradsallmän- 
ningen. Möjligen var några av fastigheterna ursprung

ligen upptagna och bebodda av dagsverkstorpare på 
Rosenkälla. Ett av dessa ställen är Bråstorp, som i 
ovan refererade jordebok från 1555 består av två går
dar, varav en brukas av en häradslandbo och den an
dra av en prebendelandbo. Den medeltida torpinsti
tutionen har för Upplands del daterats till 1200-talets 
slut och 1300-talets början (Rahmqvist 1996, s 298). 
Torpen ingick i driften av huvudgården som en enkel 
avlöningsform för arbetskraften. Inte bara det tysk- 
inspirerade namnet utan också Rosenkällas belägen
het vid en sjö andas medeltida riddarideal. Medeltida 
huvudgårdar anlades ofta intill sjöar, gärna på uddar, 
och då inte främst av fortifikatoriska skäl utan för att 
tidens aristokratiska ideal så påbjöd, ett ideal som 
levt vidare i den svenska herrgårdskulturen. När Lin- 
köpingskyrkan tog över Rosenkälla nedsjönk gården 
till ett landbohemman. 1 jordeboken 1555 redovisas 
prebendehemmanet Roskella, vilket brukas av en Olof. 
När Rosenkälla blev säteri 1671 blev gården åter 
ståndsmässigt bebyggd och flera mindre hemman i när
heten lades till egendomen (Ridderstad 1918, s 617f).

MARKANVÄNDNING
Det är nu dags att vända blicken mot det detalj stude
rade flygplatsområdet (fig 2). Topografin i området 
utgörs av en lerslätt med små moränhöjder där berg
grunden ställvis går i dagen. Under 1700-talet präg
lades området av en mycket hög uppodlingsgrad. 
Spannmålsproduktionen var den helt dominerande 
näringen. Boskapsskötseln och djurhållningen har där
emot varit blygsam. Att så var fallet redan under me
deltiden bekräftas av ett brev från 1328 där drotsen 
Knut Jonsson förbjuder förvaltarna på kungsgården 
Stång (curia regia staang) att utkräva valdfår (wald- 
faar) - ett slags betesavgift - från bönderna i Råberga, 
Kallerstad och Mörtlösa (DS 2681). Bönderna hade 
nämligen, till skillnad från kungsgården, inte några be
tesmarker, i brevet kallade hjordvallar (hiordwaldce). 
Det förefaller alltså som om det var kungsgården som 
kontrollerade de frodiga översilningsmarkerna på 
Stångåns östra sida. Från byarnas begränsade ängs-
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marker bärgades vinterfoder till kreaturen. Gödselgi- 
vorna kan därför inte ha varit särskilt stora. För att 
åkern inte skulle utarmas låg halva arealen i träda vart
annat år. Odlingsrytmen kallas tvåsäde eller tvåskif- 
tesbruk och möjliggjorde bete på trädesåkern.

Avvikande från den uppodlade lerslätten var ett 
skogsområde i norr med namnet Östra Malmskogen. 
Skogen delades av Bankekinds och Åkerbo härader 
och är av allt att döma en gammal häradsallmänning. 
För detta talar bland annat att en avrättningsplats var 
belägen där. Avrättningsplatser låg i regel på allmän 
jord. Linköpings galgbacke låg till exempel från bör
jan på en häradsallmänning (Kraft 1946, s 67). Tidi
gare har Östra Malmskogen varit större än vad som 
framgår av figur 2.1 ett landskap med så begränsade 
betesmarker som flygplatsområdet har skogsbetet va
rit en viktig tillgång. Det lapptäcke av beteshagar som 
finns söder om Östra Malmskogen ger intryck av att 
vara intagor på den gamla allmänningen. Redan på 
1100-talet gjorde kronan anspråk på en tredjedel av 
obebyggda häradsallmänningar i Östergötland, me
dan övrig mark disponerades gemensamt av häradets 
jordägare (Rosén 1949, s 36). Den regala andelen bru
kar kallas konungstreding. Sådana regalrättsanspråk 
är den troliga förklaringen till att en kronojägeripark 
kunde inrättas i Östra Malmskogen.

På grusåsen väster om Linköping har det också 
funnits en häradsallmänning. Det har antagits att 
domkyrkan och biskopsborgen har uppförts på gam
mal kungstreding (Kraft 1946, s 63ff) eller att till och 
med hela den medeltida staden vilade på sådan mark 
(Tagesson 2002, s 169ff). I så fall bör konflikter med 
avseende på markanvändningen ha varit begränsade 
när staden anlades.

GRÄNSER OCH TERRITORIELLA INDELNINGAR
Enligt de historiska kartorna möttes, som sagt, flera 
slags territoriella indelningar i flygplatsområdet. Inte 
mindre än fem olika typer av gränser kan beläggas. 
Ingen av dem löpte genom bygdeskiljande ödemarker. 
Det rörde sig alltså inte om några naturligt framvuxna

territorier. I stället svarade de mot administrativa, ägo
rättsliga eller produktionsmässiga behov. Området 
kring Linköpings flygplats tillhörde i sin helhet lands
bygden, vilken löd under en annan jurisdiktion än 
staden Linköping. Vi börjar med de minsta enheterna, 
det vill säga fastigheter och gärden, fortsätter med sock
nar och härader för att sluta med bygder.

Fastigheter
Av Östgötalagen framgår att byarna hade ägoområ
den avgränsade med råmärken (ÖgL B 1, 6). Upp
landslagen förordar dödsstraff för den som ”Lägger ... 
rå och rör på en annans mark eller bryter upp hans 
rå och rör” (UL B 18.T). Om samma hårda linje gäll
de i Östergötland är inte känt, men råmärkena hade 
säkerl igen ett starkt lagskydd även där. I Magnus Eriks
sons landslag är bötesbeloppet 40 marker för den som 
”river upp råmärken eller flyttar gränsstenar på en 
annans mark och gör ett annat råmärke med orätt” 
(MELL B 22:1).

Är 1337 deltog Göte från Köpetorp i en rågångs- 
syn mellan Vretas och Bogestas skogar i Vists respek
tive Landeryds socken. Med Hyenstrands termino
logi var det alltså en skogsgräns som besiktigades, 
men det råder ingen tvekan om att gränsen var skarp. 
I det på latin författade intyget (DS 3303) sägs att grän
serna löper samman i ett stort stenröse (magna lapi- 
dum) väster om fyra byar. Dessa är, förutom Vreta och 
Bogesta, Edsberga i Landeryds socken och Norrberga 
i Vists socken. Den stora stensamling som avses är 
inte, som man först skulle kunna tro, ett gravröse utan 
en fornborg, i sanning ett orubbligt råmärke! Ännu i 
dag möts såväl socken- som fastighetsgränser i forn- 
borgen (fig 3).

F/g 5. Till höger: Siestads by. Storskifteskarta 
av Bengt Fineld från 1776 (LSA Dl01-28:1).
Under 1400-talet var Slestad sätesgård för tre 
generationer häradshövdingar i Hanekinds härad.
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Att fasta fornlämningar har fått tjäna som gräns
markeringar är känt från flera svenska landskap. 1 en 
studie har Åke Johansson nyligen visat att det i Upp
land främst är gravar från äldre järnålder som fått så
dan status (Johansson 2003). När gränserna drogs upp 
under yngre järnålder eller senare var dessa gravplatser 
ur bruk och ersatta av andra. I någon utsträckning har 
den äldre järnålderns gravmonument såsom artefakter 
eller ”ready-mades” inverkat på gränsernas dragning.

I de fall två byar var oense om sina gränser, men 
ense om sina råmärken, skulle man gå synrätt, det vill 
säga som man ser från en punkt rakt fram till en an
nan, mellan råmärkena. Lagen gjorde undantag om 
siktlinjen mötte så stort vatten ”att det vänder hjul i 
kvarn” (ÖgL B 28:4). I så fall gick rågången mitt i 
strömmen. Det var alltså skarpa gränser som skulle 
dras. Stångån var med andra ord för bred för att själv 
bilda rågång. I Stångån gick rågången mitt i ån. Flera 
byar i Linköpingsbygden begränsades på någon sida 
av ett vattendrag. Slestad begränsades på alla sidor 
utom en av bäckar (fig 5).

När det gällde viktigare vattendrag var det inte så 
att strandägarna fritt disponerade vattnet fram till rå
gången. Ostgötalagen säger, att hänsyn måste tas vid 
byggande av kvarnar och fasta fisken så att andra strand
ägares åkrar och ängar inte kommer till skada eller att 
deras fiske och tillgång till strömmande vatten in
skränks (ÖgL B 8). Magnus Erikssons landslag värnar 
därutöver om fri samfärdsel när den stadgar att en all
män farled ska vara 12 alnar bred och en båtled, som 
inte är allmän led, ska vara 6 alnar bred (MELL B 
26:7). Bestämmelserna är med vissa ändringar häm
tade från Upplandslagen. Dessa inskränkningar i jord
ägares rätt att fritt tillgodogöra sig vattnet vid deras 
stränder kallas med ett medeltida begrepp kungsådra. 
Ordet syftar antagligen på att kungen hade tagit dessa 
frivatten i sitt beskydd. Först Gustav Vasa gjorde re- 
galrättsliga anspråk på vatten som inte fick stängas. 
Det har alltså inte funnits någon medeltida vattenre
gal motsvarande allmänningsj ordens konungstreding 
(Westman 1927). Att kungsådra förekommit i Mo

tala ström både vid Munkeboda och i Norrköping 
framgår av medeltida källor (ibid, s 57ff).

Inom det nutida flygplatsområdet fanns under and
ra halvan av 1700-talet åtta bebyggda fastigheter. Samt- 
liga är omnämnda i medeltida handlingar. Under 1600- 
talet fanns dessutom ett skattlagt torp i Munkhagen 
norr om Östra Bökestad.

Råberga omnämns första gången 1328 och skrivs 
då (de) rughberghum och (i brevets kant) roghbergba 
(DS 2681). Ortnamnet berättar om att råg odlats på 
höglänta åkrar. Byn tillkom troligen under yngre järn
åldern, då rågodlingen började expandera på bekost
nad av den tidigare dominerande kornodlingen (om 
Råberga och dylika namn se Strid 1987, s 29f).

Köpetorp (kiøpoporp) omnämns första gången i 
ovan omtalade rågångssyn 1337 (DS 3303). Gården 
bör vara yngre än Råberga, eftersom ortnamnselemen- 
tet -torp betyder ’nybygge’. Köpetorp är antagligen 
en utskiftad del av Östra Malmskogen. I Östgötala- 
gen möter stadgandet: ”Nu vill konungen sälja all
männing. Då skall hans stallare rida gränsgången; 
bonden skall hålla för honom tre måltider och mot
taga stadfästelse på jorden, och han skall mottaga 
brev därpå” (ÖgL J 1). Köpetorp skulle alltså vara en 
från allmänningen friköpt och skattlagd fastighet.

I regel var det personer från det världsliga frälset 
som donerade jord och gårdar till kyrkliga institutio
ner. Det förekom också att skattebönder skänkte 
smärre jordlotter till sockenkyrkan. Däremot var det 
ovanligt att de skänkte hela gårdar. Det är därför no
tabelt att Peter Stigsson i Köpetorp år 1470 gav sin 
gård, motsvarande omkring 2 Vi attungar, till francis- 
kankonventet i Linköping (RAp 1470 18/2; Berggren 
1908, s 15). Skattegårdar kunde emellertid inte över
föras till frälse utan kronans samtycke. För byte av 
jordnatur krävdes ett särskilt kungligt beslut. Två år 
senare stadfäste riksföreståndaren Sten Sture klos
trets frcelse oc frihet på Köpetorp (RAp 11/2 1472). 
Antagligen var Köpetorp tänkt som konventets avels
gård (Tagesson 2000, s 230f och där anförd littera
tur). Denna driftsform var ett avsteg från den ur-
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sprungliga ordensregein och ledde till en splittring av 
franciskanerna i två olika riktningar: observanter och 
konventualer. Vid reformationen övergick Köpetorp 
till hospitalet i Linköping.

Bökestad var delat på två skilda byar: Västra res
pektive Östra Bökestad. Det gemensamma namnet 
tyder på att Bökestad tidigare utgjort ett enda ägo
område. Bökestad omnämns första gången 1311 och 
skrivs då bøkestatb (DS 1777). Ordet böke betyder 
’bestånd av bokskog’ och ändeisen -stad brukar till
skrivas betydelsen ’plats’ eller ’ställe’ (för en diskus
sion kring stad-namnens betydelse hänvisas till Strid 
1987, s 49ff). Bökestad nämns i en rad medeltida brev, 
men först 1464 talas om Västra Bökestad (i westra 
bøkastadhum), underförstått till skillnad från Östra 
Bökestad (RAp 1464 u d). Trots sitt avskilda läge in
gick gården Bo i Östra Bökestads byalag (fig 6). Bo 
tilldrar sig ett särskilt intresse eftersom namnet be
tecknar en huvudgård. I Östgötalagen talas om ”ko
nungs bryte i Uppsala bo”, ”jarls bryte i Rodens bo” 
och ”biskops bryte i stavs och stols bo” (ÖgL D 14). 
Med bryte avses en förvaltare som var satt att sköta 
huvudgården åt ägaren. I Östergötland finns närmare 
20 bosgårdar, varav fem ligger i trakten av Linköping. 
Huvudgårdar var vanliga under äldre medeltid, men 
flertalet avvecklades med början under 1300-talet 
och ersattes med landbodrift. I de fall huvudgårdarna 
var stora delades de upp i flera arrendepliktiga går
dar.

Sviestad är ett ortnamn som svårligen kan förbin
das med sveainflytande, snarast får det ses som ett 
vittnesbörd om svedjande. Byn omnämns som sveces- 
tade 1295 (DS 1130) och 1353 tilldöms domkyrkan 
all avgäld i Swiastadbum (DS 4898). Lilla Metsjö el
ler Västra Metsjö, som byn också kallades, gränsade 
i öster till Stora Metsjö. Metsjö, oklart vilken del, 
omtalas första gången 1329 och skrivs då metesio (DS 
2744). Namnet syftar troligen på att man metat i den 
nu försvunna sjön. Ett samband med norskans meit 
’stripa, lång skåra’ kan dock inte uteslutas (Strid 1987, 
s 21).

in on

fl // 7/i

Fig 6. Östra Bökestad och Bo. Storskifteskarta av Per Vidén 
från 1767 (LSA D133-5:1). Gården Bo är markerad med 
littera A och de tre gårdarna i Östra Bökestad med B, C 
& D. Lägg märke till att Bo och gårdarna i Östra Bökestad 
ingår i samma skifteslag.

Namn som talar för sig själva är Aby och Spånge- 
rum, som ligger på motsatta sidor av Stångån. I Aby 
utfärdade Bengt Fadersson, häradshövding i Banke- 
kinds härad, ett brev 1359 (DS 6143). Det senare ort
namnet skrevs 1352 Spongarum (DS 4827) och för
täljer att där har funnits en spång över ån. Möjligen 
har den varit av en liknande konstruktion som gång
bron över Stångån vid Landeryds kyrka (fig 7). Eller 
så hade den ett något enklare utförande i likhet med
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Fig 7. Gångbro över Stångån vid Landeryds kyrka. Foto Alf Ericsson, RAÄ.

den spång som korsade Stångån vid Dj urgårdshumpen 
(foto i Lindqvist 1926, s 72). Sedan några år finns en 
vacker träbro för gångare och cyklister vid den gamla 
överfarten mellan Aby och Spångerum. Att Aby hade 
en äng inom Västa Bökestads ägor (fig 2) skulle kunna 
tyda på att den förra bebyggelsen är en avstyckning 
från den senare.

Flera av ortnamnen pekar på att bebyggelsen är 
från järnåldern. Ortnamn med ändelserna -stad och 
-by är typbildande och brukar hänföras till denna tid. 
Att Bökestad fanns under vendel- och vikingatid be
kräftas av arkeologiska undersökningar på gravfältet 
vid Västra Bökestads bytomt (Helander & Zetterlund

1997). Lika gammal är säkert Råberga eller Rågberga, 
som byn egentligen heter. Intill bytomten finns ett grav
fält av yngre järnålderskaraktär. Om fastighetsgrän
serna är lika gamla är svårt att bevisa, men kan hållas 
för troligt.

Att det finns runstenar från vikingatiden, som be
visligen har använts som råmärken under senare tid, 
öppnar för möjligheten att de ursprungligen har rests 
på fastighetsgränser. Söder om landsvägen vid Sjöge- 
stad motell står tre runstenar vid en äldre vägsträcka 
just där Sjögestads och Viby ägor möts. Fastighets
gränsen är tillika gräns mellan Vifolka och Valkebo 
härader (fig 8). På Vibys storskifteskarta har lantmä-
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taren ritat ut två av runstenarna och noterat att de är 
ett erkänt Byaskiäl, det vill säga bygräns (Toliin 1999, 
s 52). Ett hundratal meter norrut står ytterligare en 
runsten i samma gräns.

Gärden och tegar
Medan fastighetsgränser är av ägorättslig natur sva
rar hägnader kring åkrar, ängar och beteshagar mot 
jordbrukets praktiska behov. Medeltidens hägnader 
bestod av hankgärdesgårdar, som löpte runt byarnas 
gemensamma åker- och ängsgärden. Sedan länge hade 
man då slutat att bygga hägnadsmurar, som sagt om
talas inte sådana i Ostgötalagen. Bönderna var skyl
diga att bygga och underhålla hägnaderna i propor
tion till hur stor andel de ägde eller brukade i byn.

Fig 8. Vid Sjögestad motell står en sten på gränsen mellan 
Vifolka och Valkebo härader. Foto Alf Ericsson, RAÄ.

Systemet med gemensamma gärden och hägnader 
medförde att bönderna kunde reducera det krävande 
hägnadsarbetet, jämfört med att ha särhägnade åkrar 
och ängar. Systemet tvingade också bönderna att sam
ordna olika arbetsmoment såsom sådd och skörd, ef
tersom de enskilda tegarna låg i ägoblandning (se 
nedan). Byarna tillämpade, som sagt, tvåsäde. Denna 
odlingsgång låter sig lättast förenas med ett tvågär- 
dessystem. Detta kollektivt samordnade system för 
regelbunden träda var en av det medeltida samhällets 
viktigare institutioner.

I några fall gick hägnadssamverkan så långt att 
hela byar samordnade sin odlingsrytm. Mellan Rå- 
bergas södra gärde och Västra Bökestads västra gär
de finns ingen hägnad markerad (fig 2). Samma sak 
gäller för Östra Bökestads södra gärde och Lilla Met- 
sjös västra gärde. Sådana byar sägs ligga i gärdeslag. 
Detta innebär att båda byarna trädade de intill varand
ra liggande gärdena samma år och besådde gärdena 
samma år. Under trädesperioden betade byarnas bo
skap över bygränsen. På så sätt kunde hägnadsarbetet 
reduceras ytterligare.

Byarnas åker- och ängsgärden var indelade i ett 
stort antal tegar eller andelslotter. Mellan dessa fanns 
alltså inga hägnader. Med ett engelskt begrepp brukar 
man tala om open-fields. Tegarnas gränser kunde mar
keras med diken eller stenar. På storskifteskartan över 
Östra Bökestad finns skiftesgränserna utritade (fig 6). 
Tegskiftet byggde på andelsägande och delningsgrun- 
den kallades byamål, vilket dels kunde uttryckas i 
jordetalett/FFMMgmed dess fraktioner och underavdel
ningar, dels i ekvivalenta stång- och alntal. Systemet 
bestod av två skilda principer. Grundläggande var att 
åker och äng skulle indelas i serier av tegar där varje 
gård eller delägare i byn fick sin tillbörliga, efter bya
mål proportionellt till bredden utmätta, andel eller 
teg i varje serie. Den andra principen, kallad solskifte, 
avsåg den fasta, efter solens gång räknade, lägesfölj- 
den mellan de enskilda tegarna i byns gärden. Solskif
tet gjorde att alla andelsägare, oavsett hur stor andel 
de ägde, fick del i både god och dålig jord. I de fall
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bytomten också inbegreps i skiftet, vilket inte alltid var 
fallet, inrättades den i form av en geometrisk modell 
över jordskiftet där tomtbredderna var utmätta efter 
byamålet, medan tomternas lägesföljd utvisade byns 
solordning. Ett exempel på en sådan by var Stora Aby 
i Siaka socken (Helmfrid 1962, s 195, fig 52).

Det medeltida tegskiftet var ett sofistikerat system 
för rättvis jordfördelning mellan en bys andelsägare 
och brukare. Det svarade mot högt ställda krav på 
tydlighet och överskådlighet. Vår kunskap om hur teg
skiftet fungerade bygger främst på medeltida lagar 
och kartor från 1600- och 1700-talet. Problemet med 
lagtexterna är att de inte är speciellt tydliga och ofta 
utelämnar flera viktiga detaljer. Dessutom är de nor
mativa till sin karaktär: har bestämmelserna verkli
gen efterlevts? Problemet med kartorna är att de är 
eftermedeltida; vi vet därför inte när byarna fick det 
återgivna utseendet.

Från Vidingsjö (fig 3) finns emellertid något så ovan
ligt som ett medeltida intyg om att lagligt skifte har 
genomförts (SD 1947). Intyget är utfärdat den 8 maj 
1414 på Hanekinds härads tingsplats vid Siaka kyrka 
(fig 9) av underhäradshövdingen Gunnar Djäken, som 
var domare i Jon Staffanssons ställe. I intyget sägs att 
Vidingsjö hade legat olagligt i många år och att Lars, 
som var domprost i Linköping och ägde en tomt i byn, 
hade begärt att byn skulle ”komma till jämföres och 
läggas efter rätt solskifte” (koma til jæmføris oc læg- 
gias cefftir rcetto soolskipte). Med detta sammansatta 
uttryck, som också förekommer i Upplandslagen, av
ses tegskiftets båda principer: proportionalitet och 
ordningsföljd, det vill säga att byns ägor ska ha en in
bördes rättvis fördelning mellan andelsägarna och att 
andelslotterna ska läggas ut i en för byn riktigt antagen, 
efter solens gång räknad, ordningsföljd.

Sölve Göransson har i olika sammanhang fram
hållit att begreppet solskifte inte är liktydigt med hela 
detsystemför jordfördelningitegskiftesom landskaps
lagarna i östra Sverige och sedan landslagarna betrak
tar som normalt och lagligt (t ex Göransson 1976 & 
1985). Såväl rättshistoriker som historiska geografer

Fig 9. Minnessien över Hanekinds härads tingsplats vid 
Siaka kyrka. Foto Alf Ericsson, RAÄ.

har sammanblandat de båda principerna och uppfattat 
benämningen solskifte som en överordnad term för 
danskt och svenskt tegskifte som system. Vidare avser 
Östgötalagens uttryck laga läge indelningen eller an
ordningen av vilka ägoslag som helst som gjorts enligt 
lagens föreskrifter. Uttrycket är alltså inte inskränkt 
till att gälla enbart tomters inrättning på laga sätt.

I Vidingsjö drogs också bytomten in i skiftet. Dom
prostens tomt var belägen närmast solen, det vill säga 
längst i söder, och han fick således den sydligaste an
delslotten i varje teglag. Skiftet omfattade både åker och 
äng. Domprosten ville att även utmarken skulle skif
tas, men övriga delägare var ense om att hwar sculde 
hugga om kringh meth androm swa længe them allom 
a samdhe. Byns utmark skulle alltså även fortsättnings
vis brukas som en samfällighet.
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I formell mening omfattade skiftet hela byn, men 
andelarna behövde inte markeras fysiskt i alla ägo
slag. Att andelar i byarnas utmarker kunde köpas och 
säljas framgår av ett brev från 1317 (DS 2101). I 
handlingen sägs att kaniken Olof har köpt en åtton
dels attung i Tinneröbornas skog (Octauam partem 
octonarij in tinderboascoghe) av Håkan bagare för 1 
mark penningar och en lika stor andel i Torrberga skog 
av Peter i Torrberga för samma pris. Likaså sålde Ar- 
nolf Knutsson 1339 en fjärdedels attung i Skäggetorps 
skog till domkyrkan i Linköping (DS 3411). Dessa 
andelar i utmarker behöver inte ha varit fysiskt marke
rade, utan har sannolikt fungerat som rättigheter till 
bete, virkestäkt och tillfälliga odlingar. De senare kal
lades med ett medeltida begrepp rydskogar och var 
ett viktigt produktionsmässigt tillskott till det intensiva 
åkerbruket på inägomarken (Ericsson 2004, s 58).

Att Vidingsjö sägs ha olagblika ligbat i många år 
tyder på att byn tidigare legat lagligt. Möjligen hade 
oredan uppstått i samband med den turbulens som 
orsakades av digerdöden och efterföljande epidemier; 
samhället gick från brist på jord till brist på arbets
kraft och arrendatorer. Många små gårdar övergavs 
och blev obebyggda ut jordar. Gunnar Djäken före
slog tolv dugliga män, även kallade goda män, för den 
grannlaga uppgiften att rätt skifta Vidingsjö. Vi får 
tänka oss att de antingen använde mätstänger eller 
rep för uppgiften och väl visste hur dessa redskap 
skulle hanteras. De tolv männen var: Nisse i Bråstorp, 
Äringisl och Halsten i Ånestad, Sigge och Nisse i Berga, 
Lasse Toresson och Karl i Halshöga, Peter, Ermund 
och Gudhir i Åleryd, Tomas i Tinnerö och Sune Wind- 
hir, som sägs vara i länsmannens ställe. Samtliga var 
alltså bofasta i närheten av Vidingsjö. Efter skiftet svor 
och vittnade männen att de efter bästa samvete lagligt 
och rätt lagt byn.

Konsten att mäta och skifta jord fanns alltså hos 
den medeltida allmogen i Hanekinds härad. För Skå
nes och Hallands del har det nyligen antagits att teg
skiftet förutsätter så pass avancerade mättekniska 
färdigheter att kunskapen måste ha varit begränsad

till ett fåtal personer i kunglig tjänst (Connelid 2002, 
s 456f). Men för att lagligt skifta Vidingsjö behövdes 
inga särskilda lantmätare och slutsatsen att sådana 
skulle vara nödvändiga för att genomföra tegskiftet i 
Skånelands byar saknar fasta hållpunkter. En allmänt 
spridd hypotes säger att det främst skulle ha varit kyrk
liga och en del aristokratiska jordägare som var intres
serade av att införa det så kallade ”solskiftet” (Lind
kvist & Ågren 1985, s 29). I Vidingsjö var det visser
ligen en kyrkans man som tog initiativet, men det fak
tum att allmogen inte bara var brukare utan också 
genomförare av tegskiftet tyder på att systemet inte 
enbart införts uppifrån.

Stad och land
Det förindustriella Linköping bestod dels av själva 
stadsområdet med dess gator och bebyggelse, dels av 
ett omgivande område för agrar produktion. Det se
nare benämndes stadsjorden (fig 3) och omfattade mark
slagen åker, äng och hage med inslag av skog (Borna 
Ahlkvist & Toliin 1994, s 71f; Lindberg 1946, s 94ff, 
249ff). Stadens jurisdiktion omfattade både det egent
liga stadsområdet och stadsjorden. Det sammantagna 
territoriet kallades stadsvadbi (stadsvaden). Inom den 
gällde stadslagen till skillnad från de omgivande hära- 
dena där landslagen tillämpades. Linköpings stadsgräns, 
vilken fram till 1911 i stort sammanföll med stadsjor- 
dens gränser, var alltså en viktig juridisk gräns. I medel
tida källor förekommer även termen varPhcelde (vård
hållet) med en ursprunglig betydelse ’vakthållning’ 
(Kraft 1946, s 160; Andersson 1981). Ordets bety
delse tyder på att varPhcelde från början är ett trängre 
geografiskt begrepp än stadsvadhi. När lilla tullen in
fördes 1622 byggdes ett plank med tullportar runt 
stadsbebyggelsen. Denna gräns var till sin natur fiskal. 
Kanske sammanföll den i grova drag med det gamla 
vårdhållet. Något befästningsverk är däremot inte känt 
från Linköping.

Inte bara i Sverige utan i hela Europa ägnade sig 
stadsbefolkningen endast till en begränsad del åt verk
liga stadsnäringar. Det har sagts att medeltidsstaden
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var rus in urbe, ’landsbygd i stad’ (Maitland citerad i 
Heckscher 1935, s 33). Linköping var inget undantag. 
Första gången stadsjord omnämns är 1339 då Bengt 
Hartikoson pantsätter fyra åkrar, som sägs ligga inom 
vårdhållet (infra wardbelde situatos). Två av dessa kal
las Halakropp, men samtliga åkrar ligger tillsammans 
(Andersson 1981, s 5; DS 3453). Stadsjordar omtalas 
därefter vid ett flertal tillfällen under medeltiden.

Norr om stadsbebyggelsen hade stadsjorden i hu
vudsak sitt ursprung i de vid olika tidpunkter avhys
ta byarna Barhäll, Hundaberg, Patastad och Ka re by. 
Några övergivna byar är däremot inte kända från sta
dens södra ägor, vilka av allt att döma är ett resultat

av nyodling på allmänningsmark. För detta talar ock
så att stadens avrättningsplats (galgbacke) var belägen 
där. Att det i beskrivningen till Grots karta över södra 
stadsjorden (se nedan) talas om Bergas och Norra Smed
stads ägor kan tyda på att nyodlingen gjordes av bön
der från dessa byar och att dessa marker först senare 
inkorporerades i stadsjorden.

År 1639 upprättade lantmätaren Johan Larsson 
Grot två kartor över Linköpings stadsjord. Den ena 
kartan täcker ägorna norr om staden; den andra om
fattar ägorna på stadens södra sida. Den senare kartan 
återges här bredvid och visar ett lapptäcke av särhäg- 
nader och små gärden med ett oregelbundet tegskifte

SD-'

Fig 10. Linköpings södra 
stadsjordar. Geometrisk 
avmätning av Linköpings stads 
ägor från 1639 av Johan Larsson 
Grot. LSA D64-1:2. Lägg märke 
till avrättningsplatsen i kartans 
centrala del.
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(fig 10). Stadsjorden var uppdelad på ett stort antal 
ägolotter av varierande jordnatur. Sammanlagt fanns 
drygt 500 lotter, varav något mer än hälften låg norr 
om staden. Linköping har liknats vid en stor by där 
borgarna på samma sätt som bönderna hade sina ägor 
splittrade på ett flertal håll (Lindberg 1946, s 96). Det 
ligger något i detta, stadens näringsliv hade ett stort 
agrart inslag, men det är oriktigt att stadsjordens bro
kiga oregelbundenhet också skulle känneteckna lands- 
byarna. Linköpings stadsjord saknade den systematik 
som kännetecknade bymarkerna.

Enligt en nyligen uppställd hypotes har det funnits 
olika slags byggnader, alltifrån enkla skjul och lador 
till bostadshus, på stadsjorden (Björkhager et al 2004, 
s 87). På ovan refererade kartor från 1639 finns dock 
inga byggnader markerade, med undantag för några 
gårdar på Hundabergs gamla bytomt, en byggnad vid 
den nutida Vallgatan och ett salpeterbruk vid Stångs
gatan (vägen till Stångebro). Samtliga byggnader låg i 
nära anslutning till det bebyggda stadsområdets norra 
utkant. Vi vet också att det har funnits tegelbruk och 
sannolikt flera smedjor utanför det bebyggda stads- 
området. I ovan anförda uppsats antas också att det 
runt den medeltida stadskärnan har funnits en gles 
gårdsbebyggelse, trots att konkreta spår av en sådan 
saknas.

Det är betydligt lättare att påvisa agrara inslag i 
den ordinarie stadsbebyggelsen såsom kålgårdar (grön
saks- och trädgårdsodlingar), stall, fähus och lador. 
När Älvsborgs lösen erlades 1571 angavs antalet djur 
i staden till inte mindre än 768, varav 120 hästar, 15 
oxar, 139 kor, 81 ungnöt, 183 får, 15 getter och 215 
svin. År 1632 hade siffran stigit till 895 (Lindberg 
1946, s 98). Linköping var en stad med både folk och 
fä. Det måste ha producerats mängder med gödsel i 
Linköping och mycket av den spreds säkert på stads- 
jorden. Salpeter framställs ur urinindränkt jord och 
sådan har säkert transporterats från stadsgårdarna 
till ovan nämnda salpeterbruk norr om staden. Salpe
terbruk eller salpetersjuderier inrättades under Gustav 
Vasas tid för kronans kruttillverkning.

Härader
För medeltidens lokala rättsskipning, men också för 
beskattning, var Östergötland indelat i 18 härader (fig 
11). Vart och ett hade sitt fasta tingsställe. Härads
tinget var samhällets lägsta rättsinstans och leddes av 
en häradshövding (domare). Häradstinget hade också 
genom häradshövdingen ansvar för gemensamma till
gångar såsom häradsallmänningar, allmänna vägar och 
broar samt del i vissa böter. Överliggande rättsliga nivå 
utgjordes av landstinget, som hölls under lagmannens 
ledning. Samlingsplats för Östergötlands landsting var 
Ljunga tinget vid Linköping. Den förste kände lagman
nen i Östergötland är Lars Petersson (snedbjälke med 
kors), som kan beläggas 1244 (Almquist 1954, s 274). 
Mest beryktad är Bo Jonsson (Grip), innehavare av 
lagmansämbetet från 1366 fram till sin död 1386. Ri
kets högsta domare var kungen eller hans ställföreträ
dare, vilka höll särskilda räfsteting.

Häradsindelningens ålder är omdiskuterad, men 
har utifrån språklig grund bedömts inte kunna vara 
yngre än vikingatid (Andersson 1982, s 64). Härads- 
indelningen i Östergötland bär alldeles tydligt konst
ruktionens prägel; landskapet är systematiskt uppde
lat i två rader med en mittaxel som löper genom det 
öppna slättlandet, men utan att nyttja Motala ström 
som gräns. De mestadels avlånga häradsdistrikten 
sträcker sig från slättlandet in i antingen den norra 
eller södra skogsbygden. I Uppland, till skillnad från 
Östergötland, är däremot häradena avgränsade ge
nom vattendrag, åssträckningar eller andra naturfö
reteelser (Rahmqvist 1996, s 49f). Syftet med Öster
götlands häradsdistrikt kan ursprungligen ha varit en 
judiciell indelning i tingslag, men det är minst lika 
troligt att de i likhet med Mälarlandskapens hundares- 
indelning ursprungligen tillkommit för att tjäna le
dungen, det vill säga den tidigmedeltida sjökrigsorga
nisationen (Andersson 1982, s 58). När skyldigheten 
att delta i eller bidra till ledungen övergick till stående 
skatter på jord erlades dessa häradsvis. Jordägarna i 
ett härad fick själva fördela prestationerna efter hur 
stort jordinnehav var och en hade. Härvid kom den
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Fig 11. De medeltida häradena i Östergötland. Kartan visar landskapets systematiska indelning i häradsdistrikt enligt 
Andersson 1982. Gränsen mellan Valkebo och Hanekinds härader behöver dock justeras. Vaikebo härad omfattade 
även en del av slättlandet norr om Linköping och Bankekinds härad sträckte sig något längre åt nordväst.
Vid Stån gebro (platsen är markerad med ett kryss) möttes Valkebo, Hanekinds, Akerbo och Bankekinds härader.

senast under 1100-talet införda fastighetsvärderingen 
i enheten attung, eller attung jord, väl till pass (Dovring 
1947, s 1 80; Göransson 1985, s 70; Ericsson 2000, s 
30). Attungsindelningen infördes antagligen primärt 
för att möjliggöra en rättvis fördelning av led ungs
bördan, men fick senare andra funktioner såsom be
räkningsgrund för a vrad/skatter och delningsgrund vid 
andelsskifte i byarna.

Åkerbo, Hanekinds och Bankekinds härader möt
tes enligt de historiska kartorna i flygplatsområdet. 
Trehäradsmötet var beläget i Stångån mitt emot fot
bollsplanen vid Emmalunds koloniområde, inte långt 
från Johannelunds centrum. Medan Hanekinds härad 
var beläget på åns västra sida var Åkerbo och Banke- 
kind beläget på dess östra. Råberga och Köpetorp

räknades till Åkerbo härad. Det medeltida tingsstället 
var byn Skavestad i Törnevalla socken. Är 1405 hölls 
tinget vid Törnevalla kyrka, och dit hade tinget regel
mässigt flyttat under 1600-talet (Wildte 1934, s 179f). 
Spångerum var den enda gården i flygplatsområdet 
som räknades till Hanekinds härad. Åtminstone sedan 
1400-talet har häradets rätta tingsplats varit belägen 
vid Siaka kyrka (fig 9). Enstaka ting har emellertid 
hållits i Haninge och Tinnerö (ibid, s 180f; RAp 1453 
25/5). Troligen är Haninge den namngivande, och 
därmed ursprungliga tingsplatsen för Hanekinds hä
rad (Andersson 1969, s 49).

De flesta byarna i undersökningsområdet tillhörde 
alltså Bankekinds härad. Närmare bestämt räknades 
Västra och Östra Bökestad, Åby, Metsjö och Sviestad
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till detta härad. Ryzla har varit häradets tingsplats 
alltifrån 1300-talets mitt och fram mot medeltidens 
slut. Var den gamla tingsplatsen legat har sedan länge 
fallit i glömska, men Thorsten Andersson har överty
gande argumenterat för att Ryzla har legat där den 
gamla huvudvägen mellan Linköping och Västervik 
skär sockengränsen mellan Svinstad (Bankekind) och 
Grebo. En kort period, åren 1369-1376, omtalas Slæ- 
tamo som tingsställe. Platsen är troligen identisk med 
Ryzla, eller så har den legat strax intill (Andersson 
1969). Givet antagandet att häradsnamnen på -kind 
fått namn efter tingsplatsen är det Banka by som givit 
häradet dess namn.

Att vara häradshövding, eller för den del under
häradshövding, var ett åtråvärt ämbete, som vanligt
vis bars upp av personer från det världsliga frälset. 
Gunnar Djäken, som utfärdade intyget om att laga 
skifte genomförts i Vidingsjö 1414, förde en stjärna 
över halvmåne i sitt vapen. Den ordinarie häradshöv
dingen Jon Staffansson (1395-1421) förde en fisk i 
sitt vapen och var bosatt på Slestad (fig 5). Jon efter
följdes av sin styvson, väpnaren Anders Andersson 
(tre rutor) 1421-57 och denne åter av sin svärson väp
naren Birger Jönsson (sparre över blad) 1466-95. Båda 
var bosatta på Slestad, som alltså under ett helt år
hundrade var sätesgård för häradshövdingar (Alm- 
quist 1954, s 300).

Häradsgränserna finns utritade på kartor först på 
1600-talet. Att dessa gränsdragningar är äldre än så 
kan i regel bekräftas om man studerar hur fastigheter
na redovisas i kronans äldsta jordeböcker från 1500- 
talet. Även om några större avvikelser sällan kan regist
reras har gränserna inte legat helt fasta. I trakten av 
Linköping finns uppgifter som pekar på att gränserna 
har varit annorlunda dragna under medeltiden. Åt
minstone sedan 1540-talet har Stång tillhört Åkerbo 
härad (ÖgH 1543:3). Vid denna tid var säkert den 
gamla kungsgården sedan länge utskiftad eftersom den 
redovisas som en egaliserad landboby om fyra hem
man under biskopsstolen. Dessutom fanns ett mindre 
hemman, kallat Lilla Stång. År 1381 gjorde kung Al

brekt och biskop Nils i Linköping ett byte där den 
senare bland annat erhöll gården Stång (Nygren 1941, 
s 217f; RPB 1554). Eftersom Stång i ovannämnda brev 
sägs ligga i Bankekind måste häradet under 1300-talet 
ha sträckt sig längre norrut än senare.

Beger vi oss väster om Stångån finns det också 
handlingar som pekar på att de medeltida häradsgrän
serna var annorlunda dragna än senare. Under nyare 
tid tillhörde byarna Ullevi och Tornby Hanekinds hä
rad. I en räfstetingsdom från 1413, varigenom ett 
byte av en attung jord i Kallerstad emot en attung i 
Ullevi döms att gå tillbaka, sägs den senare byn ligga 
i Valkebo härad (SD 1824). Att Ullevi räknades till 
Valkebo härad bekräftas också av två fastebrev utfär
dade på Valkebo häradsting under 1400-talet (RAp 
1422 29/7; RAp 1457 29/6). Några likaså på Valkebo 
häradsting utfärdade brev är bevittnade av fastemän 
från Tornby (SD 967; RAp 1422 29/7). Valkebo härad 
har med andra ord sträckt sig ända fram till Stångån 
under medeltiden och omfattat mer av slättlandet än 
senare (Andersson 1965, s 319; Wessen 1921, s 87). 
Även i Kärna socken räknades flera fastigheter till Val
kebo härad under medeltiden. Situationen är kompli
cerad och kräver ingående studier av medeltida brev 
och 1500-talets jordeböcker.

Av allt att döma har fyra härader sammanstrålat 
vid Stångebro under medeltiden (Kraft 1946, s 72). 
På åns östra sida låg Åkerbo och Bankekinds härader, 
på den västra Valkebo och Hanekinds härader. Stånge
bro har mycket riktigt kallats ”en fixpunkt i hela Ös
tergötlands kulturgeografi” (ibid, s 69). Det är ovisst 
hur länge en brokonstruktion har funnits här, där den 
öst-västliga huvudvägen genom Östergötland korsa
de den från söder mot norr rinnande Stångån. Stånge
bro (Staangabro) omnämns 1418 (SD 2493), men en
ligt en uppgift från 1600-talet har fyra härader upp
byggt och ”ifrån urminnes tider och hedendom under
hållit” Stångebro (Lindqvist 1926, s 326). Detta var 
inget unikt för Östergötland. Genom ett dombrev från 
1380 är det känt att de sex östligast belägna hära- 
dena i landskapet æga byggja oc vppebolla bron i Norr-
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Fig 12. Flygfoto över skeppssättningen vid Stångebro. Foto från nordost taget av Jan Norrman (RAÄ) 1990-06-26. 
Numera finns här en parkeringsplats till Tekniska verken där fundamenten har markerats med orangefärgade 
betongplintar och målade rundlar i asfalten.

köping (NM 33). I Östgötalagen talas om ”ofarbara 
ställen, som häradet eller ett fjärdedels härad eller sex 
härad åtager sig att brolägga” (ÖgL B 4:2).

Att området i anslutning till den gamla överfarten 
vid Stångebro tidigt var en central plats bekräftades 
vid en arkeologisk undersökning 1990, då fundamen
ten till en 50 meter lång skeppssättning kom i dagen 
på åns östra sida (fig 12). Två 14C-analyser från ett av 
fundamenten placerar skeppssättningen i vikingatid 
(analysresultat i Hedvall 1996, s 44; Helander & Zet
terlund 1995, s 54). Skeppssättningen var ingen grav
markering, utan har på goda grunder tolkats som ma
nifestationen av en tingsplats för Östergötlands cent
rala delar, omfattande Linköpingsbygden och mer där
till (Elfstrand 1998). Landskapets östra och västra delar

har antagligen haft var sin egen tingsplats. En tredel
ning av Östergötland kan skönjas med var sitt lands
ting. Denna järnålderns indelning har i så fall ersatts 
med den historiskt kända häradsindelningen och det 
överordnade Ljungatingetunderframskriden vikinga
tid eller tidig medeltid.

Det är viktigt att betona att de förhistoriska tingen 
delvis har fyllt andra funktioner än de medeltida; vi 
kan till exempel räkna med kultisk verksamhet på de 
förra (Brink 2004, s 308ff). Att den förhistoriska rätts- 
utövningen hade religiösa inslag indikeras bland an
nat av att stora gravhögar i Östsverige i flera fall funge
rat som tingshögar. Vikingatidens tingsplatser före
faller överlag att ha varit manifesta platser med olika 
slags monument (ibid).
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Socknar
Till sin natur är socknen egentligen inte en territoriell 
enhet utan en församling vars medlemmar söker sig 
till samma kyrka för gudstjänst, dop och andra förrätt
ningar. Problemen kring sockenbildningen är många 
och vi måste för Sveriges och övriga Nordens del räk
na med en stor regional variation (Brink 1991). I Öster
götland är de äldsta stenkyrkorna i regel uppförda 
under 1100-talet på initiativ av kungar, biskopar och 
lokalt förankrade stormän (Lundberg 1927; Schiick 
1959). Några församlingar med avgränsade socken
distrikt existerade ännu inte vid denna tid. När Öst- 
götalagen sammanställdes mot slutet av 1200-talet 
hade förhållandena förändrats. I kyrkobalken står att 
kungen börjar kyrkobygge och att bönderna för det 
till slut (ÖgL Kk 1). Innebörden är att bönderna upp
för kyrkan, men först efter att ha erhållit kungens 
tillstånd. Privata stormansinitiativ är inte längre ak
tuella. För prästens underhåll skall jord avsättas, vars 
storlek i åker och äng specificeras. Vidare skall böcker 
och mässkläder, kalk och klockor samt all den utrust
ning som hör till gudstjänsten och de kyrkliga förrätt
ningarna inköpas. Allt detta fick socknen bekosta.

Av Östgötalagens kyrkobalk framgår vidare att den 
fullt utvecklade sockenorganisationen förutsätter för
samlingsmedlemmar som betalar tionde till underhåll 
av präst och kyrka samt till fattigvård. Även en klocka
re ska avlönas. Tiondets införande måste ha varit av
görande för att socknen skulle få en bestämd geogra
fisk utsträckning, eftersom socknen bestod av en sum
ma tiondepliktiga brukare av ett antal hemman med 
skarpa geografiska gränser. Men det var viktigare att 
skapa en bärkraftig ekonomisk grund för sockenkyr
kan än ett sammanhängande territorium. Mycket ty
der på att sockenindelningen påbörjades i Östergöt
lands slättland under sent 1100-tal och huvudsakli
gen genomfördes under 1200-talet med utgångspunkt 
från de befintliga stenkyrkorna. Man fick anpassa 
sockenterritorierna så gott det gick efter privatkyrkor
nas fördelning och bygga om dem till fungerande för
samlingskyrkor. Denna omvandling var en följd av den

kyrkliga strategi som låter sig sammanfattas i begrep
pet libertas ecclesiae, ’kyrkans frihet’. Problemet som 
denna reformrörelse ställdes inför var att samtidigt som 
kyrkan försökte få kontroll över kyrkobyggnader, präs
terskap och annat som man ansåg hörde kyrkan till, 
var man starkt beroende av och närmast i symbios med 
kungamakten och världsliga stormän. Genom att häv
da, att kyrkorna skulle ingå i stiftets organisation, och 
därmed stå under biskopens kontroll, samtidigt som 
den enskilda kyrkobyggnaden kunde ha en världslig 
patronus, kunde grunden läggas för en enhetlig socken
indelning.

Runt kyrkogården och dess vigda jord löpte i regel 
en bogårdsmur. Innanför denna gräns fick varje kristen 
och rättskaffens människa sin sista vila. Av flera land
skapslagar framgår att det runt sockenkyrkan fanns 
ett frids- och asylområde som både var av kyrklig och 
rättslig natur. Sockenkyrkan erbjöd nämligen en fri
stad för brottslingar, till och med sådana som dömts 
biltoga (fredlösa). Undantagna var de som brutit mot 
kyrkans egna lagar och blivit bannlysta. Straffrihet kun
de inte påräknas, men asylskyddet garanterades av 
kyrkofriden. Enligt Östgötalagen hade en frände till 
en dräpt anförvant rätt att på stående fot hugga ned 
dråparen om han togs på bar gärning (ÖgL D2:pr). 
Däremot var en dråpare skyddad från hämnd i kyr
kan (ÖgL D7:l). Det var ett edsöresbrott att dräpa, 
skada eller lemlästa någon i kyrkan (ÖgL E3:2). I någ
ra medeltidslagar (ej Östgötalagen) anges noggrant de
finierade fridszoner där straffsatserna stegvis höjs in 
mot centrum och kyrkobyggnaden (Nilsson 1991; Har
rison 1998, s 35ff). För medeltidsmänniskan var gra
den av brottets allvar och dess straffpåföljd beroende 
av avståndet från helgedomen. Bestämmelserna röjer 
också en för dagens sekulariserade människor främ
mande rumsuppfattning: landskapet kan delas in i zo
ner av kvalitativt skilda slag och dessa är relaterade till 
tron på det gudomligas existens.

Att asylrätten existerade i Östergötland redan un
der förkristen tid framgår av en i sitt slag unik runrist
ning som upptäcktes 1929 på en bergknalle på gården
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Fig 13. Linköpingsbygden vid mitten av 1600-talet. Utsnitt av karta sammanställd av Johannes Öster (1944) efter 
Jean de Rogiers geografiska kartor över Östanstång 1653 och Västanstång 1657/1660. Varje ring motsvarar en gård. 
Sockengränserna är markerade med grönt och sockenkyrkorna med rött.

192



Oklunda i Östra Husby socken på Vikbolandet. Till 
skillnad från de flesta andra runristningar hugfäster den 
inte minnet av någon. I stället är det fråga om ett rätts- 
dokument, upprättat senast på 800-talet med kort
kvistrunor på en avskild, helig plats; ett vi (se bild på 
sid 151). Det finns flera delvis divergerande transkri- 
beringar och tolkningar av den svårtolkade runtexten. 
Särskilt inskriftens senare del är svår att ge en konkret 
innebörd (Norden 1931, 1945; von Friesen 1933; Sal- 
berger 1980; Ruthström 1988; Lönnqvist & Widmark 
1997; Brink 2002). Den som senast på ett grundligt 
sätt studerat Oklundainskriften är Helmer Gustavsson 
(2003). I nusvensk översättning lyder hans tolkning: 
”Gunnar ristade dessa runor, och han flydde förfallen 
till straff. Han uppsökte detta vi. Och han flydde in i 
denna röjning. Och han slöt en förlikning (eller gjorde 
en fridskrets ?). Vifinn ristade detta (som bekräftelse).” 
Slutsatsen är att såväl det medeltida som det förkristna 
asyl- och rättstänkandet byggde på en uppdelning av 
verkligheten i heligt och profant.

Sockenindelningen, kyrkornas belägenhet och be
byggelsens utbredning i trakten av Linköping vid mit
ten av 1600-talet framgår av vidstående karta (fig 13). 
Det detaljstuderade flygplatsområdet omfattades av 
tre församlingar: S:t Lars, Vårdsberg och Landeryd. S:t 
Larskyrkan uppfördes redan under tidigt 1100-tal. Det 
ännu stående tornet var klart omkring år 1177 (Tages- 
son 2002, s 102). Till S:t Lars församling, som omväx
lande kallades Linköpings socken, hörde förutom sta
den också delar av den omgivande landsbygden. I flyg
platsområdet räknades Råberga, Köpetorp, Spånge- 
rum och Västra Bökestad till S:t Lars socken.

Inbyggd i Vårdsbergs nuvarande kyrkobyggnad 
finns en romansk rundkyrka. Den udda planlösningen 
är ett bra exempel på att den fullt utvecklade socken
gemenskapens behov av en funktionell gudstjänstlokal 
ännu inte infunnit sig när kyrkan byggdes. Till Vårds
bergs socken räknades Östra Bökestad, Metsjö och 
Aby samt en av gårdarna i Sviestads by. De övriga tre 
gårdarna i Sviestad ingick i Landeryds socken, vars 
kyrka troligen uppfördes under 1100-talet. I samband

med byggnadsarbeten 2004 gjordes en murverksdo- 
kumentation. I långhuset finns rester av medeltida 
murverk bevarat. Det sekundärt uppförda tornet är i 
sin helhet en medeltida konstruktion av tuktad kalk
sten och sannolikt byggt kring sekelskiftet 1200. Både 
S:t Lars och Landeryd var domprostens kyrkor (Schück 
1959, s 214, 427. I hans ställe sörjde en vikarie för 
själavården.

Det är tydligt att det inte finns något samband 
mellan kyrklig och världslig indelning. I stället är det 
fråga om olika rumsliga system, tillkomna med skilda 
syften och under skilda tider. Medan både Västra och 
Östra Bökestad hörde till Bankekinds härad räknades 
den förra byn till S:t Lars socken och den senare till 
Vårdsbergs socken. Anmärkningsvärt är att byn Svie- 
stad var delad mellan Vårdsbergs och Landeryds sock
nar. Åby, som tillhörde Vårdsbergs socken, låg som 
en exklav mellan Landeryds och S:t Lars sockenterri
torium. Dessa förhållanden framgår av beskrivningar
na till de historiska kartorna, men de bekräftas också 
av kronans utförliga jordebok från 1555 (ÖgH 1555: 
14). Vi kan räkna med att förhållandena har varit 
oförändrade åtminstone sedan senmedeltid. Denna 
brist på överensstämmelse mellan härads- och socken
indelning är också känd från andra landskap, till exem
pel Uppland (Rahmqvist 1996, s 68). I Småland och 
södra Östergötland var fenomenet också vanligt och 
en sockendel som låg i ett annat härad än kyrkan 
kallades där skate.

Bygder
I topografisk och geografisk litteratur talas ofta om 
bygder eller trakter. Trots att sådana områden till sin 
karaktär är informella och lösligt organiserade samt 
saknar skarp avgränsning uppfattas de som ett slags 
enheter. Ord som hembygd, bygdegård och hemtrakt 
vittnar om att de är identitetsskapande och befordrar 
en känsla av samhörighet. Bygder och trakter kan sam
manfalla med administrativa indelningar, men har i 
förhållande till dessa en delvis oberoende ställning, 
något som ofta blir tydligt i historiens ljus.
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Linköpingsbygden är ett alldeles modernt begrepp, 
lanserat 1987 när bokverket med samma namn gavs 
ut under Sven Hellströms redaktörskap. I bokens inled
ningskapitel definieras Linköpingsbygden som lands- 
bygdsdelen av Linköpings kommun, vars nuvarande 
omfattning fastställdes 1971. Kommunen rymmer 30 
socknar men dessa har aldrig tidigare bildat någon 
territoriell enhet. Titeln på den här uppsatsen är allt
så inte historiskt korrekt; när gränserna drogs upp 
existerade ingen ” Linköpingsbygd”. Det som idag 
kallas så var under medeltiden och tidigmodern tid 
ett komplicerat lapptäcke av olika slags territoriella 
indelningar. Linköpingsbygden och andra liknande 
”bygdebegrepp” i anslutning till större tätorter ingår 
i konstruktionen av vår moderna, urbana identitet och 
vittnar om landsbygdens omstrukturering under efter
krigstiden. Forntidens och medeltidens människor kun
de inte föreställa sig att deras efterlämnade spår, det 
vi kallar kulturarv, skulle behandlas under det anakro
nistiska begreppet Linköpingsbygden.

I Småland finns ett tydligt samband mellan förhis
toriska bygder och den medeltida häradsindelningen. 
En sådan bygd kallas land. Däremot kan vi inte räkna 
med att landen, till skillnad från häradena, var skarpt 
avgränsade. Ett exempel är det vid Kalmarsund beläg
na Möre, som omnämns av Wulfstan i en reseberättel
se från 890-talet (Lund 1983, s 25). Möre delades un
der medeltiden i ett nordligt och ett sydligt härad, men 
gemensamt landsting hölls ibland i Dörby väster om 
Kalmar (DMS 4:1, s 23). Att ting hölls där redan under 
förhistorisk tid indikeras av ortnamnet Tingby.

Numera tillhör Ydre och Kinda Östergötland. Un
der medeltiden räknades dessa länder emellertid till 
Småland (Styffe 1880, s 189ff). Det senare skrevs då 
Kind. Sammanlagt har det funnits elva små länder 
mellan Östergötland i norr och de gamla danska pro
vinserna i söder. Vid någon tidpunkt, oklart vilken, 
fick de namnet Småland, trots att detta bygdekonglo- 
merat aldrig bildat någon politisk, rättslig, kyrklig 
eller administrativ enhet (Larsson 1986, s 9f). Härads- 
indelningens artificiella karaktär i Östergötland och

kontinuiteten mellan den småländska bygdemosaiken 
och häradsindelningen pekar på att det också i Öster
götland har funnits flera förhistoriska länder. Frågan 
är dock hur många de har varit och vilken omfattning 
de haft. Eftersom säkra källor saknas måste vi väga 
samman och utvärdera ett antal indicier.

Ovan har frågan huruvida det under vikingatiden 
fanns tre olika landsting förts på tal och flera forskare 
har diskuterat möjligheten av en äldre tredelning av 
Östergötland. Den arkeologiska diskussionen har ut
gått från frekvensen av olika fornlämningstyper och 
har sammanfattats av Karin Lindeblad (1996, s 54ff) 
och Anders Kaliff (1999, s 48ff). Med början under 
bronsåldern kan tre tätbebyggda områden, eller cent
ralbygder, urskiljas på slättlandet. En tredelning är 
också skönjbar för järnålderns del. Det finns olika 
förslag på centralbygdernas avgränsning men grovt 
taget omfattar de (1) västra slättbygden med en kon
centration till området kring Tåkern, (2) Roxenbyg- 
den samt (3) västra Vikbolandet och ett område söder 
och öster om Glan.

Den numera kraftigt decimerade Aspveden måste 
tas med i diskussionen om Östergötlands tredelning. 
Medan det är svårt att iaktta några gränsbildande na
turföreteelser mellan den västra och den mellersta cent
ralbygden kan vi räkna med att Aspveden utgjort 
gränsområde mellan den senare och den östra central
bygden. Aspveden var tidigare en djup gränsskog och 
häradsallmänning, vilken sträckte sig mellan T just i 
söder och Glan i norr. I Västra Husby socken bröts 
skogen av odlad bygd. I de äldsta dokumenten sägs 
uttryckligen att Husabyn, som givit namn åt socknen, 
ligger vid eller i Aspveden (DS 706, 981). Husabyarna 
ingick under tidig medeltid i den godsmassa som åt
följde kungens ämbete (Uppsala öd). Det var i Västra 
Husby socken, vilken benämndes Husby Aspvidh un
der medeltiden, som försvarsvallen Götavirke uppför
des under tidig vikingatid (se ovan). I Memmings hä
rad söder om Glan vidtog också odlad bygd. Där lig
ger Borg, likaså ett medeltida kungagods, samt ett be
fästningsverk (Borgs skans) med trolig datering till
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yngre järnålder (Lindeblad 1996, s 72). På en holme 
i strömmen ligger ruinerna av fästet Ringstaholm. Bor
gen var under 1400-talet förval tn i ngscentrum i ett fög
deri, men hade tidigare varit i Bo Jonssons ägo (Fritz 
1973, s 86f med not 3). Sammanhangen tyder på att 
kungamakten hade stora intressen i de bebyggda om
råden som anslöt till Aspveden, en svårforcerad skog 
och naturlig forsvarslinje.

Ett tredelat Östergötland framträder också i land
skapets äldsta prosteriindelning. Ursprungligen var 
Linköping, Skänninge och Söderköping centra i tre 
stora prosterier (Schlick 1959, s 223). Med världslig 
terminologi motsvarade de tre prosterierna tre sexhä- 
radsgrupper. Samma indelning går igen i de tre stora 
årliga högtider som Östgötalagen nämner: Persmäs- 
san i Linköping, Olsmässan i Skänninge och Larsmäs- 
san i Söderköping (ÖgL Kk 23). Med mässa avses här 
en marknad i förening med en kyrklig högtid. Kult 
och handel, kyrkligt och världsligt har gått hand i 
hand. Måhända talar de sakrala ortnamnens fördel
ning för att dessa tre kristna högtider har förhisto
riska föregångare (se Strids bidrag i denna volym).

Den östra av dessa tre sexhäradsgrupper framträ
der tydligt i de historiska källorna. Östgötalagen talar 
i en ålderdomlig bestämmelse om härader som skat
tar till både kung och jarl eller bara till kungen (ÖgL 
B 28). Eftersom de som ligger närmare havet uppges 
skatta mera kan vi sluta oss till att de tillhör den förs
ta kategorin. Ar 1316 befallde kung Birger invånarna 
i sex härader öster om Aspveden att också fortsätt
ningsvis betala en så kallad skattpenning (DS 2053). 
Efter överläggning med lagmannen Knut Jonsson be
stämdes att varje skattskyldig inte skulle betala fyra 
utan sex gutniska penningar. Att tvivel hade uppstått 
i denna fråga hänger säkerligen samman med att den 
tredjedel av skatten som före riksdelningen 1310 hade 
tillfallit jarlen, det vill säga två penningar per skatte- 
givare, hädanefter skulle gå till kungen (Fritz 1971, s 
340f). I Östgötalagen talas också om sexhäradsgrup
per i samband med byggande av viktigare broar (se 
ovan) och de sex östligast belägna häradena var, som

sagt, skyldiga att underhålla bron i Norrköping. Det 
finns alltså flera uppgifter och omständigheter som ta
lar för en tredelning av Östergötland under förhisto
risk tid och som delvis dröjer kvar under medeltiden.

Östergötland har tidigare också indelats i Östan
stång och Västanstång. Begreppen syftar på de delar 
av landskapet som ligger öster respektive väster om 
Stångån, det centrala Östergötlands nord-sydliga mitt
axel. Det är inte känt hur gamla beteckningarna är, 
men de kan åtminstone föras tillbaka på en klyvning 
av Linköpings prosteri vid 1300-talets början (Schiick 
1959, s 215; DS 1954). Senare har begreppen fått en 
utvidgad geografisk innebörd som en tudelning av 
landskapet och från senmedeltiden även en praktisk 
och världslig betydelse med början hos de stora kyrk
liga godsägarna, vilka använde indelningen inom sin 
förvaltning.

Under Vasatid blev Östanstång och Västanstång 
hertigdömen. I liktåget till kung Gustavs begravning 
i Uppsala domkyrka 1560 representerades vart och 
ett av de svenska landskapen av svarta fanor med bro
kiga heraldiska bilder. Östergötland representerades 
dock av två fanor där den ena syftade på Östanstång 
och den andra på Västanstång. På den förra fanan 
syntes ett lej on, på den senare en drake (Schnell 1941). 
Från och med 1600-talet har som bekant det samlade 
Östergötland en grip, om än med drakattribut, i sitt 
vapen.

En indelning som varken var världslig eller kyrklig 
var Linköpingsstiftets indelning i fyra fattigtionde- 
områden (Schiick 1959, s 244ff med fig 3). Det finns 
anledning att kort beröra denna indelning, eftersom 
den ibland anförs i samband med diskussionen om 
åldern på Östergötlands indelning i Östan- och Väst
anstång. I ett brev utfärdat av kung Magnus Eriksson 
år 1354 stadfäster han sin farfar Birger Magnussons 
år 1280 utfärdade förordning angående avgifter till 
Skänninge hospital (DS 4990). I detta äldre brev sägs 
att utfärdarens farfar Magnus Minnesköld, hans far
bror biskop Karl och hans far Birger jarl med stor
männens samtycke stadgat att invånarna i Östergöt-
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lands nio västra häraden (nouem prouincias versus 
occidentem) skulle ge en spann av fattigtionden för 
varje attung till de spetälskas hus i Skänninge. Även 
invånarna i Kind, Ydre, Vedbo, Tveta och på Visingsö 
skulle bidra med fattigtionden. De spetälska från dessa 
områden skulle i gengäld utan kostnad beredas plats i 
hospitalet. Eftersom nämnda personer inte var verk
samma vid samma tid rör det sig om upprepade stad- 
fästelser och bekräftelser. Förutsatt att Magnus Minne
sköld, såsom har antagits, stupade vid Lena år 1208 
har det till hospitalet i Skänninge funnits ett bestämt 
fattigtiondeområde redan omkring år 1200. Eftersom 
östgötadelen utgjordes av landskapets nio västra hära
der har östgränsen gått i Stångån. Ett motsvarande fat- 
tigdondeområde för hospitalet i Söderköping omfatta
de Östergötlands nio östra härader men också Tjust.

Det är tveksamt om fattigtiondeområdena går till
baka på en äldre indelning av Östergötland i Östan- 
och Västanstång. Troligen har man nyttjat den existe
rande häradsindelningen när fattigtiondeområdenas 
omfattning fastställdes; häradena var för denna uppgift 
lämpliga byggstenar. Dessutom var inget av dessa om
råden enbart begränsade till landskapet Östergötland.

FASTIGHETER OCH ÄGANDERÄTT
Som vi har sett är fastigheterna av allt att döma pri
mära i förhållande till övriga territoriella indelningar. 
Frågan gäller hur långt tillbaka i tiden som avgrän
sade byterritorier och andra ägoområden kan föras. 
I Östergötland har den äldre järnålderns hägnadssys- 
tem med tillhörande bebyggelseplatser övergivits se
nast under sjunde århundradet. De gränser vi har dis
kuterat ovan tillhör alla tiden därefter. De vidsträck
ta och kollektivt reglerade hägnadssystemen har skif
tats i mindre, avgränsade ägoområden. Om vi lyfter 
blicken är det tydligt att häradsgränserna i flera fall 
skär tvärs över Östergötlands större stensträngsom- 
råden. Som alltid finns undantag, men i regel saknas 
kontinuitet på såväl by- som sockennivå. Vi talar allt
så om två skilda strukturer, åtskiljda av en radikal om
vandling.

Jag vill här uppställa som hypotes att det jordä
gande vi känner från medeltiden började ta form och 
få en tydlig definition under yngre järnåldern. Med jord
ägande avses här ”rätten att mera konstant besluta 
och förfoga över jord” (Myrdal 1989, s 35). Begrep
pet odal, obal, det vill säga egendom som utgörs av 
arvejord och innehas med full äganderätt, fick antag
ligen sin historiskt kända innebörd under denna tid. 
Impulsen till denna nyhet står sannolikt att finna i 
germanfolkens kontakter med romarna och deras syn 
på enskilt ägande. För Skandinaviens del får vi för 
denna sak räkna med en långsam kulturförändring, 
till skillnad från den direkta påverkan av romersk rätt 
på våra inhemska lagar som kommer med kyrkan på 
1100-talet. När den romerske historieskrivaren Taci
tus i sin Germania (kap 26) beskrev germanernas jord
bruk mot slutet av det första århundradet av vår tide
räkning, fanns ingen bestående äganderätt till enskilda 
markstycken. Dessa cirkulerade i stället inom en ägar
grupp och omfördelades vid återkommande tillfällen 
efter rang (Widgren 1995, s TI och där anförd littera
tur). Individernas markrättigheter förutsatte alltså ett 
definierat kollektiv av ägare med rätt att utesluta icke
medlemmar från att bruka marken. Ett liknande sys
tem är känt från Swat i norra Pakistan där periodiska 
omfördelningar av den odlade jorden ägde rum mellan 
männen i den jordägande kasten (Pakhtuner) ännu un
der början av 1900-talet (Barth 1959, s 64ff).

Tacitus beskrivning avsåg närmast de stora system 
med blockformade åkrar som i litteraturen brukar be
nämnas Celtic fields trots att det numera är klarlagt att 
de inte är begränsade till områden som hade en keltisk 
befolkning - till exempel förekommer de på Gotland 
(Lindquist 1974). I Östergötlands hägnadssystem har 
man vid samma tid och de närmast följande århund
radena antagligen haft något slags individuell bruk
ningsrätt till åkermarken (Widgren 1986).

Vi vet att odaljord existerade senast under sen vi
kingatid. Två svenska runstenar, varav en från Norra 
Sandsjö i Småland, och norsk lagstiftning indikerar 
att det krävdes fem generationers innehav för att er
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hålla ärftlig rätt till jord (Brink 2002, s 103ff). Odal 
var knappast någon nyhet vid denna tid. I och med 
odalrätten blev det nödvändigt att inte bara som tidi
gare dra skarpa gränser mellan enskilda åkrar, och 
kanske andra markstycken, utan mellan hela ägoom
råden. Ett sådant behov bör först ha funnits i det tätbe
folkade slättlandet. Östgötalagen skiljer mellan odal- 
jord, vilken sägs tillhöra en gammal by med högar 
från heden tid, och allmänningar (ÖgL B 28:2). De 
senare saknade alltså gammal bebyggelse och gravhö
gar. Där bygd mötte bygd fanns redan ägogränser som 
häradsindelningen kunde följa. Där härader möttes i 
obebyggda skogsområden, det vill säga allmänningar, 
drogs antagligen inga skarpa gränser förrän långt se
nare när så var påkallat. Rättigheten att nyttja all- 
männingen var emellertid inte fri utan tillkom endast 
jordägare i berörda häraden. Samma sak gällde för by- 
allmänningarna, vars nyttigheter endast fick nyttjas 
av byns andelsägare eller brukare. Kollektiva rättighe
ter förutsätter alltså individuella rättigheter (Myrdal 
1989, s 36; Widgren 1995, s 8f).

Även om flertalet runstenar är resta av män före
kommer också kvinnliga stenresare. Om man studerar 
relationerna mellan dem som reste runstenar och de 
som tillägnades dem framgår att både män och kvin
nor hade arvsrätt under 1000-talet (Sawyer 2000). 
Kvinnors arvsrätt var dock begränsad jämfört med 
mäns. Släktskapssystemet var bilateralt (eller med ett 
annat ord kognatiskt), det vill säga härstamning räk
nades från både fadern och modern. Något ättesam- 
hälle där härstamning endast räknades på mannens 
eller kvinnans sida (unilinjärt system) kan inte beläg
gas så långt vi kan skåda bakåt i tiden. Detta var 
inget unikt för Skandinavien. Åtminstone sedan folk- 
vandringstiden har bilaterala släktskapssystem varit 
vida spridda i Västeuropa, till exempel bland Mero- 
vingerna (Goody 2000, s 47). Bilaterala eller kogna- 
tiska härstamningsprinciper ger varje syskonskara en 
egen och unik uppsättning släktingar, som överlappar 
med andra. Med en engelsk term brukar sådana grup
per benämnas kindred. Till skillnad från unilinjär här

stamning innebär ett system med kognatiska härstam- 
ningsgrupper att individerna i viss mån måste välja 
vilka släktskapsband de vill utgå ifrån för att vinna 
grupptillhörighet. Liksom unilinjära klaner kan kog
natiska grupper bygga på härstamning från en viss för
fader, men i det senare fallet utan att fästa vikt vid hu
ruvida genealogin räknats genom män eller kvinnor.

Fyra runristningar i Linköping har gjorts på upp
drag av kvinnor, vilka av allt att döma var änkor och 
arvtagerskor. En av dessa inskrifter finns på den ståt
liga runstenen vid Nykvarn (Jansson 1976, s 59ff). 
Stenen påträffades 1874 vid markarbeten alldeles in
till den gamla överfarten vid Stångebro och placera
des på en gravhög i närheten. I nusvensk översättning 
lyder inskriften: ”Värun lät resa denna sten efter 
Bove, sin son, och efter Äsgärd, sin dotter. Gud hjälpe 
deras själ”.

Runstenen vid Hjulsbro (Jordsbro) är sedan länge 
försvunnen men avbildades på 1600-talet (ibid, s 57f). 
Inskriften lyder: ”Olöv reste denna sten efter Hove( ?), 
sin gode make”.

En annan runristning återfinns på en sten som tidi
gare har varit inmurad i S:t Lars tiondebod, omtalad 
som spannmålsbod på 1600-talet (ibid, s 46ff). Nu
mera är den rest i Valla folkhögskolas trädgård (fig 14). 
Inskriften lyder: ”Sandö lät resa denna sten efter Faste, 
sin make, och efter sina två bröder Gudmund och Sig- 
björn”. Eftersom hennes båda bröder var avlidna var 
troligen Sandö huvudarvinge till familjens egendom.

Den senast upptäckta runristningen av detta slag 
är gjord på en gravhäll, påträffad i sekundärt läge när 
S:tLarskyrkanrestaurerades 1956-58 (Jansson 1958, 
s 252ff). Hällen har rester av ursprunglig färg (röd, 
svart och vit) och kan beses i kyrkans vapenhus. In
skriften lyder: ”Gera lät göra detta minnesmärke över 
Tord, sin man, och Sigrid, ungmön, över sin fader. 
Gud hjälpe hans själ”. Makar ärvde aldrig varandra. 
Gera kunde däremot som änka fritt förfoga över sin 
hemgift och morgongåva. Sigrid saknade av allt att 
döma syskon och var i så fall huvudarvinge efter sin 
far. Om Sigrid dog före sin mor ärvde Gera genom bak-
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Fig 14. Runsten (Ög 128) rest i Valla folkhögskolas trädgård. 
Tidigare har den varit inmurad i S:t Larskyrkans tiondebod. 
Möjligen har den en gång varit rest i området kring 
S:t Larskyrkan. Foto av Göran Billeson.

arv sin dotter och kunde därför få del av sin mans 
egendom. På så sätt kunde gårdar och annan egendom 
komma i nya släkters ägo.

Mycket tyder på att den yngre järnålderns grav
högar och runstenar är manifestationer av odalrätten 
(Zachrisson 1994). Även om höggravfält inte är ovan
liga i Östergötland förekommer de mindre frekvent än 
i Mälarlandskapen. Delvis hänger detta säkert sam

man med en högre grad av bortodling och ett tidigare 
kristnande, men det kan också bero på att fler fastig
heter i Östergötland än i Mälarlandskapen brukades 
av andra än de som ägde jorden. Odaljorden står näm
ligen inte bara i motsättning till allmänningsjord utan 
också till genom byte och köp förvärvad jord (ÖgL J 
3-4). Som sagt, antagligen krävdes det fem generatio
ners innehav för att jorden skulle räknas som odal. 
Förutom arv kunde gods också byggas upp genom 
byten och köp. Det system med arrendebönder eller 
landbor som beskrivs i Östgötalagen (ÖgL B 9) är 
emellertid så pass avancerat att det knappast kan ha 
existerat förrän en bit in på medeltiden. Däremot kan 
gårdar ha brukats av trälar under ledning av en likaså 
ofri förvaltare (bryte). Ett sådant rudimentärt gods
system bygger på täta, personliga kontakter och har 
därför sina rumsliga begränsningar. Först med skrift
språk och administration kunde större godsmassor 
byggas upp.

SLUTORD
Så länge människan har levt i samhällen och byggt 
institutioner har hon också dragit upp gränser mellan 
olika slags grupper och på så sätt skapat social klassi
fikation (Dürkheim & Mauss f963). Ett samhälle 
utan särskiljande markeringar vore en omöjlighet; en 
gränslös värld vore en värld utan människor och kul
tur. Men människan har inte bara klassificerat sig själv, 
hon har också avgränsat territorier och dragit upp grän
ser i landskapet i enlighet med hur samhället har varit 
organiserat, alltifrån arbete och produktion till kult 
och religion. Men sambandet mellan social och rums
lig organisation kan vara komplicerat. Etniska grup
per är till exempel välavgränsade sociala enheter, men 
de behöver nödvändigtvis inte inneha exklusiva terri
torier (Barth 1956, f 969). Gränsdragningar ger stad
ga och fasthet åt samhällets struktur, men i takt med 
att samhället förändras måste också gränserna i land
skapet dras om. I spänningen mellan materiell tröghet 
och mänsklig praxis ligger den kanske största utma
ningen i studiet av gränsernas historia.
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Medeltidsmänniskan var i mångt och mycket en 
kollektivt agerande individ och den tidens samhälle 
kännetecknades av en mångfald gemenskaper och kor
porationer, alltifrån hushållet och familjen, över bya
laget, kyrkoförsamlingen och tingslaget till riket och 
den latinska kristenheten. Flera gemenskaper hade 
skarpt avgränsade territorier, medan andra hade diffu
sare avgränsningar, eller inga alls. Indelningen av män
niskor i grupper och andra gemenskaper var ofta mer 
betydelsefull än territoriella indelningar och de förra 
är i någon mening primära i förhållande till de senare. 
Olika slags gemenskaper kunde rumsligt överlappa 
varandra. En by kunde vara delad på olika socknar 
och en socken på olika härader. Byborna i Sviestad 
ingick i ett och samma byalag, men alla gick inte till 
samma kyrka. Medan bönderna i Västra och Östra 
Bökestad hörde till Bankekinds härad räknades de 
förra till S:t Lars och de senare till Vårdsbergs socken. 
Världslig indelning var en sak, kyrklig en annan.

Vi kan räkna med att skarpt avgränsade territorier, 
men också måttbestämda indelningar av den odlade 
jorden, var något som fick större betydelse till följd av 
det alltmer komplicerade samhälle med skriftspråk, 
fasta jordatal, kodifierade lagar och statsmakt, med 
till en början endast rudimentär administration, som 
började ta form under tidig medeltid. Grahame Clark 
(1996) har framhållit att människor i skriftlösa sam
hällen hade en väl utvecklad rumsuppfattning, men 
att de var strängt begränsade av sin sociala och kul
turella omvärld. Först med skrivkonsten och statens 
framväxt gavs intellektuella förutsättningar för mått

system och indelningar bestående av stora och skarpt 
avgränsade territorier. Tidigare såg människan rum
met, och likaså tiden, främst i relation till sitt eget, i 
vardaglig praxis, grundade levnadssätt. Den tidigare 
konkreta rumsuppfattningen fick så att säga ett ab
strakt tillägg. Clark visar övertygande att människans 
rumsuppfattning har utvidgats parallellt med att hen
nes tidsuppfattning fördjupats.

Att de historiska ägogränserna i Tinnerö ekland
skap, i likhet med många andra platser i Östergötland 
och östra Sverige, inte sammanfaller med utan skär 
diskordant över den äldre järnålderns markindelningar 
pekar på att en genomgripande samhällsomvandling 
har inträffat vid övergången mellan äldre och yngre 
järnålder. Det medeltida samhället har flera rötter i 
denna tid, som alltså föregår kristendomens genom
brott. En av dessa är fastighetsindelningen, som till 
stora delar ännu äger bestånd och tillhör de verkligt 
långa strukturerna i svensk historia. Om skarpa ägo
gränser drogs upp redan under yngre järnålder har 
här inte med säkerhet kunnat beläggas, men flera in
dicier talar för att så var fallet. Dessa gränser drogs i 
så fall upp av människor i ett samhälle med en ännu 
mycket svag kungamakt, som aldrig mer än tillfälligt 
hade kontroll över både Götaland och Svealand. De 
som var skrivkunniga använde runor och befäste i sten 
individers ägande, arv och i något fall till och med köp. 
En alfabetisering av samhället hade inletts. Men per
soner som kunde föra räkenskaper, eller besatt andra 
administrativa färdigheter skulle först komma med 
kyrkans klerker.
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ANNULI NIELSEN

UNDER BILTEMA OCH IKEA
- ULLEVI UNDER 1500 ÅR

För många linköpingsbor är Ulle- 
vi, norr om staden, ganska okänt.
Platsen är sannolikt mer känd som 
Tornbyområdet, där småindust
rier och stora köpcentra präglar 
landskapet i dag (fig 1). Hela om
rådet har också tidigt varit en ut
präglad fullåkersbygd och ser man 
på landskapsbilden i dag, är det lätt 
att förledas tro att här saknas spår 
efter en tidig historia.

I en mening är Ullevi även i dag 
en centralplats, även om vi inte tänker på den som 
sådan. Många människor samlas i Ullevi varje vecko
slut, men i dag är namnet på centralplatsen Ikea eller 
Biltema. Ullevi var den största byn norr om det medel
tida Linköping. Byn hade också sin speciella betydelse 
i och med att den var uppdelad på två separata byar 
- Stora och Lilla Ullevi. Namnet Ull är ett förkristet 
namn på en manlig gudom och talar om att platsen 
ska förknippas med förkristen, religiös utövning (se 
Strid, denna volym). Ortnamnet visar också att Ullevi 
var en central plats långt före medeltiden och att platsen 
sannolikt ska kopplas samman med förkristna religiö
sa ritualer och en stormannagård.

Min avsikt med den här artikeln är att presentera 
de arkeologiska resultaten från undersökningarna i 
Ullevi och att diskutera vad det är i det arkeologiska

materialet som gör att vi kan säga 
att området norr om Linköping 
var en central plats redan under de 
första århundradena runt Kristi 
födelse.

Den 2:a april år 1303 nämns 
Ullevi för första gången i skriftliga 
källor. En man vid namn Ragvald 
från Ullevi (Ragwaldus de vllawi) 
omnämns då som vittne vid ett j ord
förvärv i området (DS1386). Ul
levi är dock en plats eller snarare 

ett område med en betydligt äldre historia än 1300- 
talet. Det är också ett område som i flera samman
hang har framhållits som betydelsefullt redan under 
förhistorisk tid. Inte minst namnet, som antyder en 
koppling till en plats för förkristna ritualer, har varit 
skälet till detta (Borna Ahlkvist & Toliin 1994, Kar
lenby 1996).

Sedan slutet av 1980-talet har det skett en nyex
pansion i stora delar av Tornbyområdet och flera nya 
köpcentra och vägar har tillkommit. De ofta ytmäs- 
sigt stora undersökningarna som har varit följden av 
detta, har givit en mängd ny information om det för
historiska och medeltida landskapet, vilket tidigare 
har legat helt dolt under marken. Undersökningarna 
i Tornbyområdet utgör också några av de mest omfat
tande som har utförts inom ett område i Östergötland,
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Fig 1. Karta över Linköpingsbygden, med platser markerade 
som nämns i artikeln. Jämför kartan på sid 326-327.
Grafik Lars Östlin, RAÄ.

vilket gör det möjligt att studera förändringar i be
byggelsen inom ett större sammanhängande land- 
skapsutsnitt från förhistorisk tid och fram till tidig 
modern tid.

I den här artikeln har jag valt att koncentrera mig 
på vad det arkeologiska materialet kan säga om be
byggelseutvecklingen under främst järnålder fram till 
medeltidens början, cirka 500 f Kr-1000 e Kr, i det 
område som i det äldsta kartmaterialet är Stora och 
Lilla Ullevi (fig 1). Jag kommer dock även att beröra 
äldre perioder när det gäller en av de undersökta plat
serna, eftersom Ullevi enligt min mening är centralt i

detta sammanhang. Man bör dock komma ihåg att 
den bydomän och de olika bebyggelselägen som mö
ter oss i historisk tid inte behöver överensstämma 
med det förhistoriska Ullevi. Detta är något som ock
så påpekats i en tidigare publikation som berört kul
turlandskapets förändring under medeltid och de föl
jande århundradena i området norr om Linköping 
(Borna Ahlkvist & Toliin 1994, s 35). Boken Kring 
Stång är en kulturgeografisk studie med utgångs
punkt i att försöka beskriva hur det äldre kulturland
skapet i Linköpings närhet förändrats under medeltid 
och de därpå följande århundradena (ibid, s 11). När 
det gäller det stora bosättningsområdet i Ullevi har jag 
förlitat mig på de tolkningar som är gjorda vid under
sökningstillfället (Karlenby 1996), och alltså inte gjort 
några omtolkningar av materialet.

Anledningen till att jag valt att begränsa mig till 
Ullevi är att några frågor lämnades öppna i den tidi
gare diskussionen. I detta arbete diskuterades Ullevis 
särställning i relation till övriga byar norr om staden. 
Bl a framhölls det faktum att Ullevi är den enda byn 
i området som består av fler skilda enheter: Stora och 
Lilla Ullevi. I det arbetet menade man att Stora och 
Lilla Ullevi bör ha haft ett gemensamt ursprung, där 
Stora Ullevi kanske var ett resultat av en sammanflytt- 
ning av tidigare spridda gårdar. En idé var också att 
Lilla Ullevi kunde vara en äldre enhet som aldrig kom 
att flytta samman med de övriga och man föreslog att 
Lilla Ullevi kanske redan under förhistorisk tid anlagts 
som ett nybygge på moderbyn Ullevis mark (Borna 
Ahlkvist & Toliin 1994, s 38).

De många, och ibland ytmässigt stora, undersök
ningar som har utförts inom Ullevis bydomän gör det 
möjligt att närmare belysa dessa frågor. Flera av under
sökningarna tyder på att det funnits en samtida bosätt
ning på flera platser under äldre järnålder inom det 
område som utgör Ullevis bydomän. Dessa bosätt
ningar har varit olika till sin karaktär och det har 
visat sig att en av dem på flera sätt skiljer sig från de 
övriga. En möjlig förklaring är att dessa samtida går
dar utgjort olika nivåer i en social hierarki.
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Syftet med den här artikeln är att sammanställa 
det undersökta arkeologiska materialet som i dag finns 
tillgängligt från Ullevi, för att försöka tydliggöra de 
förändringar som sker i bebyggelsemönstret, främst 
under perioden äldre järnålder till medeltid, perioder 
som föregår analysen i Kring Stång. Några frågor som 
ska beröras är:

• På vilket/vilka sätt är bosättningarna inom Ul
levi under äldre järnålder så olika till sin karaktär? 
Avspeglar dessa olikheter skilda sociala skikt i dåti
dens samhälle, där det funnits en central gård med 
underlydande gårdar?

Under yngre järnålder märks en förändring i be
byggelsestrukturen. Många boplatser från äldre järn
ålder läggs öde och bebyggelsen flyttar till de platser 
som sedan blir den medeltida byn. Detta är ett möns
ter som återkommer på flera undersökta boplatser i 
landskapet, även om variationer finns (Hedvall 1995, 
se även Larsson i denna volym).

• Hur långt tillbaka kan man spåra detta?

• Hur ser denna förändringen ut i Ullevi? Är etab
leringen inom de två byarna Stora och Lilla Ullevi 
något som sker under yngre järnålder?

Borna Ahlkvist & Toliin framhöll även att man 
inte säkert har kunnat belägga någon storgård eller 
sätesgård i Ullevi under medeltid. Områdets centrala 
funktioner antas under denna tid i stället vara kon
centrerade till andra närbelägna platser (Kaliff 1999, 
s 14Iff; Tagesson 2002, s 234ff).

• När sker denna förändring? Har den ett sam
band med den omstrukturering av bebyggelsen som 
kan anas under yngre järnålder?

NÅGOT OM CENTRALA PLATSER
I dag är den arkeologiska forskningen kring central
platser under järnålder omfattande, och flera teore
tiska modeller om hur man ska fånga upp dessa plat
ser och förstå deras roll i dåtidens samhälle finns pub

licerade. Begreppet ”centralplats” har, tillsammans 
med en rad andra uttryck, använts i ett försök att 
ringa in platser som i relation till sitt omland haft en 
central betydelse. I artikeln Vad är centralti - fenomen 
och funktion; lokalisering och person visas på den mängd 
begrepp som används inom den arkeologiska forsk
ningen (Helgesson 1998). I samma artikel ställs också 
frågan vad som menas med begreppet centralt. Ett för
enklat svar blir att ”centralt kan allting vara som är 
gemensamt och/eller samlande för ett visst område” 
(ibid, s 39). Som exempel nämns handelsplatser, reli
gion eller bygatan i en bondby.

I samma publikation diskuterar Ulf Näsman cent
ralplatsernas funktion. Viktiga frågor, som dock visat 
sig vara svåra att besvara entydigt, är enligt författaren: 
Centralplats ja - men centralt i vadi Central ja visst - 
men på vilket sätti (Näsman 1998, s 1). Hur avgör vi 
på vilken nivå den konkreta centralplats som vi under
söker befinner sig? Är de centralplatser på lokal, regio
nal eller överregional nivå ? Hur binder vi en specifik 
centralplats till sitt rum? (Näsman 1998, s 3).

Under senare år har Anders Kaliff (1999) utkommit 
med en publikation där han sammanställt delar av det 
tillgängliga arkeologiska källmaterialet från Östergöt
land och utifrån detta skisserat en modell för hur han 
ser på framväxten av en centralmakt i landskapet.

För Linköpingsområdets del menar han att man 
kan skönja närvaron av en centralmakt under yngre 
järnålder. Ett möjligt scenario är att området kring 
Linköping övertar sin centrala roll från en stormans- 
gård som varit belägen vid Ledberg strax nordväst 
om staden, en tanke som ansluter till Birger Nermans 
tidigare arbeten (Nerman 1956).

Dock menar han, i likhet med tidigare forskning, 
att det finns en rad källkritiska problem när man stu
derar framväxten av centra. Ett av problemen är att 
endast ett fåtal platser blir föremål för undersökning, 
och även om en plats visar sig vara av speciell karaktär, 
kan nya undersökningar visa på fler liknande lokaler 
(Kaliff 1999, s 141 ff, jfr Kaliff & Tagesson denna vo
lym).
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anläggning i förgrunden, platsen för boplats och gravar 
i kv Glasrutan. Foto Göran Billeson.
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I ett senare arbete har Göran Tagesson visat på hur 
han ser på skapandet av den medeltida centralorten 
Linköping. Den äldsta perioden, tidsfäst till cirka år 
1000-1287, benämner han ”biskopens civitas”. Den
na medeltida centralort, menar Tagesson, har aktivt 
skapats genom en överflyttning av en äldre central
plats vid Stångebro (Tagesson 2002, s 234ff).

Det arkeologiska materialet från undersökningar
na i Ullevi antyder en socialt stratifierad bosättning 
redan från mellersta bronsålder. På en av de platser 
som har undersökts finns en lång och obruten kontinui
tet, från senneolitikum fram till yngre järnålder, och 
i materialet antyds ett socialt skiktat samhälle både 
vad gäller husbestånd och gravmaterial. Skillnaderna 
framträder olika tydligt under skilda perioder, och i 
den följande texten ska jag göra ett försök att beskriva 
de olikheter och förändringar som sker i området un
der främst äldre järnålder, fram tills dess att vi kan se 
att bebyggelsen koncentreras till de medeltida byarna 
Lilla och Stora Ullevi.

KÄLLMATERIALETS BEGRÄNSNINGAR
Ett generellt problem vid undersökningar i fullåkers- 
bygder är att det arkeologiska källmaterialet i många 
fall är fragmentariskt bevarat. Linköpingstrakten har 
tidigt utgjort en utpräglad jordbruksbygd och redan 
under 1700-talet, när de första kartorna upprättades 
över byarna i området, var uppodlingsgraden mycket 
hög. På storskifteskartan över en av Ullevis grannbyar 
Mörtlösa har lantmätaren gjort en belysande note
ring; ”en martall, enda trädet på byns mark”. Under 
1800-talets senare hälft uppgick åkermarken i flera 
byar, däribland Ullevi, till mellan 75 och 90% av den 
totala ytan (Borna Ahlkvist & Toliin, s 68). På 1700- 
talets kartor kan man också se att det redan då endast 
återstod fragmentariska rester av ett äldre hägnads- 
system i form av stensträngar. I dag återfinns dessa 
inom ett par platser i området, bl a söder om nuvaran
de Skäggetorp samt söder om byarna Mörtlösa och 
Kallerstad. I Ullevis omedelbara närhet är de synliga 
fornlämningarna i dag begränsade till skålgropsföre-

komster, enstaka rester av stensträngar och två mindre 
gravfält intill Skäggetorp och Tornby gamla tomt. På 
de förhistoriska boplatser som undersökts är det ofta 
endast grundplanen av de stolpburna huslämningarna 
som återstår. Kulturlagrens bevaringsgrad är i många 
fall obefintlig. I de områden som har en mycket lång 
bebyggelsekontinuitet är problemet även att yngre hus
lämningar och förhistoriskt åkerbruk till delar har 
skadat äldre lämningar. På en av de undersökta bo
sättningarna i Ullevi, i kvarteret Glasrutan, kunde 34 
huslämningar identifieras, men uppenbart har det 
funnits flera. Dessa har dock inte kunnat hittas på 
grund av de stundtals mycket dåliga bevaringsförhål- 
landena (Karlenby 1996, s 45).

Ett annat problem är att fornlämningar i vissa fall 
har tagits bort utan arkeologiska undersökningar. Ett 
exempel på detta är ett tidigare gravfält under nuvaran
de Ikea. Här gjordes en undersökning av ett skadat grav
fält i början av 1950-talet. Platsen för gravfältet utgjor
des av en grusås där omfattande grustäkt bedrivits, 
vilket skadat gravarna. Vid uppförandet av samma varu
hus och parkeringsplats i början på 1970-talet finns 
också uppgifter om omfattande boplatslämningar, vilka 
dock aldrig blev föremål för arkeologiska undersök
ningar (tjänsteanteckningar av Lindahl, ÖLM 1972).

Förutsättningarna för att göra detaljerade bebyg
gelseanalyser blir därför begränsade i ett område som 
Ullevi. En av svårigheterna är t ex att placera in bebyg
gelselämningar i dess samtida, agrara kontext, att stu
dera relationen mellan gårdar och byar och det om
givande odlingslandskapet.

Ytterligare en svårighet som bör nämnas är när 
man ska avgöra hur stort det område varit som ut
gjort Ullevis territorium under förhistorisk tid. Mats 
Widgren har t ex gjort en hypotetisk storleksbedöm- 
ning av hägnadslagen under äldre järnålder; ”större än 
de historiska byarna, men mindre än de historiska sock
narna” (Widgren 1998, s 292). I området kring Ul
levi skulle möjligen även angränsande byar som exem
pelvis Tornby kunna räknas in i den äldre strukturen 
av hägnadslag.
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ULLEVI OCH NAMNET
Ullr förekommer i fornvästnordiskan och en av de 
betydelser som tillskrivits namnet är att det syftar på 
en himlagud. I fornsvenskan finns inget gudanamn 
som svarar mot det fornvästnordiska namnet Ullr, 
men man har antagit att gudanamnet har ingått i en 
rad ortnamn som t ex Ullevi och Ullunda. Särskilt när 
namnet har kombinerats med vi ”helig plats, helge
dom” anser man att det inte råder något tvivel om 
kopplingen till en gudom (Vikstrand 2001, s 166).

I området norr om Linköping finns förutom Ul
levi flera ortnamn som talar för att det tidigt har fun
nits en eller flera platser med centrala religiösa funk
tioner i regionen. Namn som Ullevi, Mjärdevi och 
Alguvi anses tyda på en central plats för religiösa ritua
ler i området. En del forskare har till och med velat 
se dessa namnpar som att de utgjort medelpunkten i 
ett stort kultområde, en ”hednisk socken” (Strid 1987 
och där anf litt). I artikeln ”Linköpingsbygdens ort
namn” påpekas också att byarna under medeltid ut
gör några av de större i området kring Linköping. 
Namnet Alguvi har tolkats på olika sätt, som ärings- 
gudarnas vi eller som alla gudars vi (ibid, s 36). Även 
Borna Ahlkvist och Toliin menar att de rumsliga för
hållandena mellan ortsnamn innehållande gudanam- 
nen Ull och Njärd talar för att Ullevienheterna har sitt 
ursprung i en tidigare större domän, vilket de dock inte 
definierar närmare (Borna Ahlkvist & Toliin 1994, s 
35f).

Enligt Per Vikstrand, som har studerat förkristna 
sakrala ortnamn i Mälarlandskapen, uppträder sär
skilt Ullevinamnet ofta i mycket gamla bebyggelsemil
jöer, men många av dem uppvisar en låg grad av cent- 
ralitet utifrån känt arkeologiskt material, även om detta 
inte är ett generellt mönster (Vikstrand 2001, s 173 ff). 
Vid några av Ullevinamnen visar han på centralplats- 
indikerande företeelser, men dessa tycks företrädesvis 
indikera yngre järnålder. Elias Wessen menade, uti
från sina studier, att många Ullevi-platser var tidiga 
centra, men att dess centrala funktion upphört vid kris
tendomens införande. Som belägg för detta menade

han var att inga Ullevi blivit sockennamn till skillnad 
från namn som Odensvi, Torsvi och Frösvi (Wessen 
1926, s 4f). Wessen menade också att kombinationen 
Ullevi och Mjärdevi visade på platser som mycket ti
digt utgjort viktiga centralpunkter och han var inte främ
mande för att dessa centra kunde föras tillbaka till 
bronsålder. Vid kristendomens införande skulle dessa 
kultplatser för gudaparet Ull och Njärd Njord enligt 
Wessen redan ha legat öde och övergivna (Wessen 1921, 
s 110; 1923, s 5). Vikstrand för en diskussion om namn
paret Ullevi och Mjärdevi, och menar att det är uttryck 
för en dyrkan av ett manligt och kvinnligt gudapar 
inom ett geografiskt område, en diskussion som måste 
lämnas utanför detta sammanhang (se vidare Vik
strand 2001, s 102ff, se även Strid i denna volym).

De synliga monument som i arkeologiska sam
manhang brukar anses tyda på centralitet för ett om
råde, saknas helt i området kring Ullevi norr om Lin
köping. Det finns inte, och har förmodligen aldrig 
funnits, några stora bronsåldersrösen eller storhögar 
från yngre järnålder där. Vid en första anblick skulle 
området betraktas som ett relativt ordinärt, förhisto
riskt, agrart landskap med små gravfält anlagda vid 
gårdarna. Genom att stora områden har varit föremål 
för arkeologiska undersökningar inom Ullevi kan 
”centralitet” dock diskuteras utifrån annat än dessa 
synliga monument.

Området kring Ullevi utgör således inget drama
tiskt landskap, utan är och har varit relativt flackt med 
mindre uppstickande impediment i ett öppet åkerland
skap. Området sluttar svagt från Linköping i söder till 
sjön Roxen i norr och mot väster har större skogsom
råden vidtagit. I öster har Stångån via Roxen och Mo
tala ström fungerat som en förbindelselänk till andra 
delar av landskapet och ut till Östersjön.

Förutsättningarna för framväxten av en central
gård i Ullevi ska förmodligen sökas i de naturresurser 
som har erbjudits redan från senneolitikum i närom
rådet. Den allra viktigaste resursen för en tidig etab
lering har förmodligen varit tillgången till omfattande 
betesmarker söder om sjön Roxen. Före de stora upp
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odlingarna under 1800-talet har ett stort område mel
lan byarna Stora och Lilla Ullevi och sjön utgjort sank
ängar, ett förhållande som förmodligen har varit det
samma redan under senneolitisk tid. Ett uttryck för 
dessa ängars betydelse som ett tidigt utnyttjat resurs
område kan kanske skålgroparna vara. Skålgroparna, 
som är de enda kända fornlämningarna i denna tidiga 
ängsmark, är inhuggna på de få uppstickande sten
block som finns i området. Dessa sankängar har ända 
in på 1700-talet utnyttjats för bete och fodertäkt.

Under äldre järnålder kan man förmoda att jordbru
ket har blivit allt mer betydelsefullt och stora delar av 
området kring Ullevi tycks vara intensivt utnyttjat. Ett 
tecken på att omfattande områden har tagits i bruk och 
ingått i gårdens territorium är att på ett flertal platser 
har enbart eldstäder daterade till tidig romersk järnål
der hittats (se Carlsson 1999). Stora områden med kul
turlager utan boplatslämningar har även påträffats i 
Ullevi. Dessa kulturlager, som sannolikt utgör gammal 
åkermark, har dock inte i sig kunnat dateras.

Förutom den intensivt utnyttjade åker- och ängs
marken finns enstaka uppstickande bergknallar och 
impediment. Dessa tycks redan från senare delen av 
stenåldern ha utnyttjats för att exponera gravar, och 
under äldre järnålder möjligen ett ”vt”, en helgad 
plats centralt i området. Även för bosättningen, både 
under förhistorisk tid och medeltid, har man utnyttjat 
de höjdpartier som finns i området.

BOSÄTTNINGEN I ULLEVI 
FRÅN STENÅLDER TILL MEDELTID
På fig 3 är de områden som har varit föremål för ar
keologiska undersökningar i någon form markerade. 
De skrafferade partierna utgör de områden där forn- 
lämningar har konstaterats. Det stora bosättnings- 
komplexet från förhistorisk tid har sannolikt sträckt 
sig från den södra utkanten av Stora Ullevi i norr, ner 
till Tornbyvägen i söder. Det förhistoriska Ullevi har 
utgjort en yta på totalt cirka 500 000 m2 och har be
stått av gårdar, ett område för metallhantverk, gravar, 
ett hägnat härdområde samt odlingsytor. Väster om

Bergsvägen finns inga indikationer på förhistorisk bo
sättning eller åkermark förutom ett mindre härdom
råde. Österut har de arkeologiska undersökningarna 
inte kunnat påvisa vare sig bosättning eller odlingsytor 
mellan området för metallhantverk och Lilla Ullevi. 
För området under nuvarande Ikea och parkerings
platsen söder därom är uppgifterna något osäkra. Ett 
parti mellan det stora boplatsområdet och området för 
metallhantverk är också bebyggt, utan att arkeolo
giska undersökningar har utförts. Det är troligt att bo
platsen även har sträckt sig in i detta område.

Vid den omfattande undersökning som företogs 
inför Biltemas etablering dokumenterades 34 husläm
ningar och 17 gravar med dateringar från cirka 2600 
f Kr till 600-talet e Kr. Strax söder om boplatskomp
lexet undersöktes ytterligare elva gravar från 600-talet 
f Kr till århundradet e Kr (Borna 1993). Sannolikt ut
gör dessa gravar en fortsättning på det tidigare under
sökta gravfältet. Under århundradena f Kr, men fram
för allt under romersk järnålder fram i 400-500-talen 
e Kr, har det dessutom funnits ett verkstadsområde för 
metalIhantering som legat öster om själva bosättningen 
(Nielsen 1999). Platsen undersöktes under åren 1990- 
91 och omfattade en yta på cirka 37 000 m2.

Dateringar inom området visar en kontinuerlig 
bosättning från senneolitikum fram till skiftet äldre/ 
yngre järnålder. Vid en första anblick uppfattar man 
inga större förändringar inom byterritoriet under för
historisk tid, då det större sammanhängande boplats
området etablerats. Brottet tycks ske vid den stora 
omstruktureringen under yngre järnålder, då bebyg
gelsen flyttar in på bytomten i Stora och Lilla Ullevi. 
Ser man närmare i materialet upptäcker man dock 
flera förändringar inom byterritoriet - förändringar 
som sker inte bara i skiljet äldre/yngre järnålder.

SENNEOLITIKUM - ÄLDRE BRONSÅLDER
Där Biltemas byggnad och parkeringsplats ligger i dag, 
har det alltså funnits en fast etablerad bosättning re
dan under senneolitisk tid (fig 2). En av de tidiga 14C- 
dateringarna, 2600-1950 f Kr, kommer från ett kul-
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159 Skålgropar 278 Skäggetorp gamla tomt 328 Ett hägnat härdområde från
160 Gravfält från yngre järnålder 321 Gravfält från äldre järnålder
161 Det stora förhistoriska förromersk/äldre romersk järnålder 337 Förhistorisk åker?

bosättningsområdet och gravar 322 Del av boplatsen RAÄ 161 345 Stora Uilevi bytomt
162 Verkstadsområde från äldre järnålder 325 Lilla Uilevi bytomt 354 Härdområde från äldre järnålder
277 Skelettgrav

Fig 3. De arkeologiskt undersökta områdena inom Uilevi. Platsen där IKEA ligger är till synes tomt på fornlämningar.
I Linköpings länsmuseums arkiv finns dock uppgifter om omfattande boplatslämningar som aldrig kom att undersökas 
inför byggandet av det stora varuhuset. Grafik Lars Östlin, RAÄ.
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turlager under en stensträng vilket gjorde att man inte 
helt avvisade tanken på att odling har bedrivits redan 
under den inledande fasen av bosättningen, även om 
dateringen ansågs osäker (Karlenby 1996, s 106). Ett 
tecken på fast bosättning vittnar dock ett gravfynd om. 
Graven, sannolikt en skelettgrav, var anlagd uppe på 
ett åkerimpediment öster om bebyggelsen. Den inne
höll inga rester efter skelett, men däremot hittades 
keramik som kunde datera graven till senneolitikum 
(ibid, s 27).

Vid undersökningar i området har, förutom hus
lämningar, även en plats som skiljer sig från boplats
materialet i övrigt undersökts. Intill en berghäll med 
skålgropar dokumenterades ett begränsat kulturlager 
med föremål som annars främst förekommer som grav
fynd. Här fanns en omarbetad flintdolk och en pil
spets i flinta tillsammans med brända och obrända 
ben från djur. Platsen låg uppe på en väl markerad 
höjd i det annars flacka området, cirka 300 meter 
nordöst om boplatsen, och har både genom fynden 
och 14C-analyser kunnat dateras till senneolitikum/ 
äldre bronsålder. På grund av den avskilda placeringen 
från boplatsen och de speciella föremålen tolkades 
detta som en plats som varit ämnad för offerceremo
nier under senneolitikum/äldre bronsålder. På denna 
plats förläggs sedan den smidesverksamhet som hör 
till den äldre järnåldersbebyggelsen (Nielsen 1999).

Den äldsta bebyggelsen i området låg samlad väster 
om ett större åkerimpediment. I detta område doku
menterades huslämningar från senneolitikum till äldre 
bronsålder. Samtliga byggnader var tvåskeppiga stolp- 
burna hus, och några större skillnader mellan bygg
naderna kunde inte observeras under dessa skeden. 
De skillnader som antogs vara kronologiska i bygg- 
nadsskick var att husen vid övergången mot äldre 
bronsålder blev längre och bredare. Eftersom så få 
'4C-analyser kan kopplas direkt till byggnaderna, är

Fig 4. Ett utsnitt av det historiska kartöverlägget över 
landskapet norr om Linköping, justerad efter dagens 
ekonomiska karta. Utsnittet visar gränserna för Ullevi.
Efter Borna Ahlkvist & Toliin 1994.

det svårt att säga om flera hus varit samtida, eller om 
det varit fråga om en gård som byggts om vid olika 
tidpunkter. I gruppen från senneolitisk tid räknades 
sju huslämningar (fig 5). Ett av husen (A4) har genom 
14C-analys daterats till 2400-2200 f Kr. Den därpå 
följande byggnadstypen, som antogs visa på över
gången mot äldre bronsålder med något längre och 
bredare hus, bestod av fem hus.

I denna grupp fanns inga huslämningar som har 
daterats via 14C-analyser, utan dateringen bygger helt 
på typologiska analogier, framför allt med sydskandi- 
naviskt och danskt material. Vid senare undersök
ningar, i kvartetet Paragrafen öster om Stångån, har 
dock en parallell till ett av husen (Cll) dokumente
rats och genom l4C-analyser daterats till cirka 2000 
f Kr (Hedvall 1996).

YNGRE BRONSÅLDER
Det fanns en byggnad, från mitten av bronsåldern, om
kring 1000 talet f Kr, som markant skilde sig från öv
riga huslämningar, fig 5 och 6. Den treskeppiga bygg
naden (Cl), som var 31 meter lång, var det största huset 
i området och den enda som hade haft källare (Karlenby 
1996, s 108). Huset tolkades som ett tecken på en ökad 
social differentiering på boplatsen och man tyckte sig 
även, utifrån fyndspridningen i huset, ana att det fun
nits en privat bostadsdel med hushållsfynd och en mer 
offentlig del (Karlenby 1994; Karlenby 1996, s 55).

Héléne Borna Ahlkvist tar i sin avhandling upp frå
gan om offentliga och privata sfärer i bronsålderns hus 
och hänvisar där bl a till Ulléns arbeten kring bosätt
ningen i Apalle i Uppland. I dessa diskussioner menar 
man, att man under loppet av bronsåldern successivt gått 
från ett kollektivt tänkande till ett mer privat, vilket ock
så avspeglats i disponeringen av husen (Borna Ahlkvist 
2002, s 64f och där anf litt). I nära anslutning till det 
stora långhuset i Ullevi fanns ytterligare byggnadsläm- 
ningar som typologiskt har daterats till samma period. 
Om det har rört sig om hus som avlöst varandra, eller 
om de tillhört en gårdsstruktur med flera byggnader, har 
dock inte gått att avgöra vid undersökningen (fig 5).
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Fig 5. På planen är husen från senneolitikum markerade med röd färg medan husen från övergången mot äldre 
bronsålder är markerade med blå färg. Byggnadslämningar från yngre delarna av bronsåldern är markerade med 
grön färg. På planen är även de gravar som undersöktes och som omtalas i texten, samt platsen för bronsgjuteri 
markerade. Grafik Lars Östlin, RAÄ.
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Fig 6. Eft rekonstruktionsforslag på källaren i det stora boningshuset från 1000-talet f.Kr. Datagrafik av Leif Karlenby. 
Efter Karlenby 1996.

Samtidigt med det stora boningshuset anläggs på 
boplatsen ett område med ugnar och härdar. Anlägg- 
ningsintensiteten i området var hög och flera anlägg
ningar skar varandra i komplicerade stratigrafier. De 
14C-analyser som togs antyder två användningsfaser, 
en i mitten av bronsåldern, cirka 1300-1000 f Kr, och 
en i övergången till vendeltid, cirka 530-640 e Kr. An
läggningarna innehöll endast ett fåtal fynd i form av 
enstaka smidesslagger och bitar av ugnsväggar. Där
för tolkades området, framför allt utifrån anläggnings

typer, som ett verkstadsområde för metallhantering 
(Karlenby 1996, s 86ff). Att det rört sig om järnhan
tering under den tidiga fasen är dock inte troligt, utan 
man föreslog vid tolkningen en viss bronsgjuteriverk- 
samhet.

Till ett något yngre skede än det stora boningshuset 
och platsen med verkstadsaktiviteter fanns en grav
lagd vuxen man som möjligen har fått sin hund med 
i graven (Karlenby 1996, s 22). Graven (A300) var 
anlagd omkring 700-talet f Kr. Den gravlagde hade
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fått med sig bronsföremål som har trolig proveniens 
från de västliga delarna av Mellaneuropa och Italien 
(fig 7). Graven, som var skadad i sen tid, innehöll en 
rakkniv och en fingerring, men även delar av ett kera
mikkärl som möjligen kan härstamma från Lausitz- 
kulturens område på kontinenten (Karlenby 1996, s
17). I nära anslutning till graven påträffades ett brons
bleck som man antog kan ha ingått i gravinventariet. 
Varifrån bronsblecket härstammar har inte säkert kun
nat bestämmas, men utifrån ornamentikens utseende 
antas det ha sitt ursprung på kontinenten (ibid, s 97). 
Här återfinns den främst i den mellaneuropeiska Hall- 
stattkulturen och i den lyxbetonade bronsindustri 
som växte fram i västra Italien under tidig järnålder, 
dvs vår yngre bronsålder ca 800 f Kr. Den geomet
riska dekoren finns i dessa områden framförallt på 
bemålad keramik, men även på bronsarbeten som fi- 
bulor, sköldar, hjälmar, ämbar och fältflaskor (Kar
lenby m fl 1991, s 28).

Fig 7. Föremål från 
grav 300 inom det 
stora boplatsområdet 
kv Glasrutan. I graven 
fanns bl a en rakkniv 
i brons och i nära 
anslutning till den 
skadade graven ett 
bronsföremål som 
kanske har varit en 
del av en fältflaska. 
Foto Göran Billeson 
samt efter Karlenby 
1996.

Förutom gravinventariet skiljer sig denna grav från 
andra i området även i sina konstruktionsdetaljer. I ett 
skede före begravningen har en mindre byggnad upp
förts på platsen. Byggnaden var endast cirka 2x3,5 
meter och man har velat tolka denna som ingående i 
ett rituellt bruk. I huset fanns fynd av brända ben från
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Fig 8. Den mindre byggnaden (C4) har förmodligen influerats av byggnader inom Lausitzkulturen. På planen är även de 
byggnader markerade som man antagit hör till en omstrukturering av bebyggelsen under yngsta delen av bronsåldern 
och bebyggelsen förefaller att vara uppdelad i två enheter - husen A2 och E5. Under perioden äldre järnålder har man 
antagit att det funnits minst två gårdar och under yngre järnålder antogs atf ytterligare en gård etableras söder om 
de två andra. Grafik Lars Östlin, RAÄ.
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får/get, keramik, kvarts och flinta. Ytterligare en bygg
nad har uppförts på samma plats, i vilken begravningen 
sedan har skett. Efter begravningen har man antagit 
att huset har använts i andra rituella sammanhang, möj
ligen en bit in i förromersk järnålder (ibid, s 22).

EN OMSTRUKTURERING AV BOSÄTTNINGEN
Under yngre bronsålder sker även en omstrukturering 
av bebyggelsen. Från att ha byggt samtliga hus på den 
västra sidan av åkerimpedimentet med gravar, uppförs 
nu husen på den östra sidan, undantaget en byggnad 
som ligger kvar på platsen där det stora boningshuset 
med källare en gång har legat (fig 8). Byggnaden skiljer 
sig helt från övriga hus på boplatsen och påminner om 
de huslämningar som undersökts i Vistad i västra delen 
av Östergötland (Larsson 1993). Dessa hus, som haft 
en ”förstuga” vid ena långväggen, har man velat till
skriva influenser från Lausitzkulturen (Karlenby 1994, 
s 27 och där anf litt). Under denna period förefaller 
också bebyggelsen ha delats upp i två enheter med cirka 
100 meter mellan varandra (Karlenby 1996, s 108). De 
bostadshus som finns på dessa två enheter skiljer sig 
markant i storlek från varandra. Det ena huset är i det 
närmaste dubbelt så stort som den andra byggnaden.

Skillnader i husstorlek har av flera forskare anta
gits representera olika sociala skikt eller gårdar med 
olika sociala roller inom ett godssystem. De olika går
darna bör ha stått i någon form av beroendeförhål
lande till varandra och man antar att de små gårdarna 
har varit direkt underordnade de större (se Widgren 
1998, s 288 och där anf litt.). Det går givetvis inte att 
med säkerhet säga att de två byggnaderna i Ullevi, A2 
och E5, varit samtida och därmed representerat två 
gårdar med olika social status under den yngsta delen 
av bronsåldern. Men med tanke på de bronsföremål 
som återfanns i en av gravarna är det dock sannolikt 
att dessa sociala skillnader även givit avtryck i husstor
lekar inom bosättningen. Även om dessa två byggna
der med all säkerhet inte varit de enda, kan de möjli
gen ses som representanter för en social stratifiering 
inom bosättningen.

ÄLDRE JÄRNÅLDER
För nästkommande perioder, dvs perioden förromersk 
och romersk järnålder, går det inte, utifrån de under
sökta huslämningarna, att utläsa några större skillna
der som kan peka på socialt differentierade hushåll. 
För en sådan tolkning är husbeståndet allt för frag
mentariskt. Vad som dock gick att utläsa ur materia
let var att gårdarna fanns kvar på de två enheterna.

Under mitten av bronsåldern, ca 1300-1000 f Kr 
förekom, som tidigare nämnts, möjligen metallhan
tering i liten skala helt nära bebyggelsen. På samma 
plats anläggs under yngre bronsålder/förromersk järn
ålder en av gårdarna som utgör en av de tre enheter 
man kunnat identifiera i området (fig 8).

Under förromersk järnålder anläggs även ett verk- 
stadsområde med metallhantering endast cirka 200 
meter öster om boplatsen (se fig 3). Även detta område 
har varit kraftigt påverkat av odling in i modern tid, 
vilket gör det svårt att avgöra hur omfattande metall
hanteringen har varit, men de anläggningar och fynd 
som påträffades visar att både järnsmide och visst brons
hantverk har förekommit. Bland järnföremålen fanns 
bl a ämnen till fibulor som hittades tillsammans med 
en färdig fibula i en ässja. Dessutom hittades en halv
färdig fibula och en halvt utsmidd kniv. Inom området, 
som var cirka 37 000 m2 stort fanns smideshärdar och 
ugnar samt några mindre byggnader som förmodligen 
har fungerat som smedjor.

Vid undersökningen dokumenterades även drygt 
ett hundratal härdar samt ett sextiotal sot-/kolkon- 
centrationer som troligen utgjort i stort sett bortplöj
da härdar eller ugnskonstruktioner.

Verksamheten har sin början under förromersk 
järnålder och verkar, utifrån de 14C-analyser som är 
gjorda, vara som mest intensiv under äldre romersk 
järnålder för att sedan helt upphöra under vendeltid 
(Nielsen 1999).

Avsaknaden av boningshus i detta område gör att 
man ganska säkert kan säga att platsen inte är en ordi
när gårdsmiljö utan hör samman med det större bo
plats- och gravområdet väster därom.
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Fig 9. En av gravarna från äldre romersk järnålder (A6) 
innehöll en uppsättning vapen, såsom svärd, kniv 
och sporrar. Foto Riksantikvarieämbetet, Antikvarisk
topografiska arkivet (ATA).

Under samma skede som vi kan se en intensifiering 
av aktiviteterna inom verkstadsområdet, begravs på 
den centrala boplatsen en man med en för Östergöt
land ovanlig vapenuppsättning. Graven (A6) är an
lagd någon gång under 100-talet e Kr uppe på impe- 
dimentet i nära anslutning till bosättningen. Ingenting 
av skelettet var bevarat, men själva nedgravningen och 
föremålen i graven låg på ett sätt så att man tolkade 
det som att mannen legat i närmast SV-NO riktning 
med huvudet i sydväst. I graven fanns bl a ett eneggat 
svärd och sporrar i järn med inläggningar av koppar 
(fig 9, Karlenby 1996, s 24ff; Nicklasson 1997, s 49). 
Speciellt den senare fyndkategorin är mycket ovanlig 
och ett uttryck för den gravlagdes höga position i då
tidens samhälle.

Lotte Hedeager har för Danmarks del konstaterat 
att gravar med komplett vapen utstyrsel endast utgör 
cirka 10-15% av samtliga vapengravar. Dessa gravar 
tolkas tillhöra personer ur det militära/politiska ledar-

skikt som för Danmarks del utvecklas under förro
mersk järnålder och konsolideras under äldre romersk 
järnålder (Hedeager 1990, s 137). De män som har 
fått med sig sporrar menar Hedeager kan vara män 
som besuttit en status som räckt utöver krigarfunktio- 
nen, en status som förmodligen varit medfödd eller 
ärvd (ibid, s 126, 136). I Östergötland känner vi för 
närvarande endast till ytterligare en grav, från Grebo 
socken, där sporrar förekommer som en del av gravut
rustningen. Övriga inventarier i graven från Ullevi var 
bl a en nyckel och några kantbeslag i järn som man 
antog hade hört till ett skrin. Dessutom fanns några 
rembeslag som tolkades ha suttit på remmar som hört 
till ett dryckeshorn (Karlenby 1996, s 26). Några frag
ment av dryckeshorn fanns dock inte i graven.

Cirka 200 meter söder om vapengraven fanns ytter
ligare ett tiotal gravar från slutet av yngre bronsålder 
och äldre järnålder. Flera av gravarna var kraftigt ska
dade av sentida odling och man får tänka sig att dessa

221



gravar bör ses som en del av gravfältet inom det stora 
bosättningsområdet (Borna 1993, s 20). De flesta gra
varna hade relativt oansenliga gravgåvor och endast 
en grav skiljer sig något från de övriga. I graven som 
var från perioden kring Kristi födelse var en kvinna 
gravlagd som med sig i graven hade fått ett träskrin 
med bronssmycken, bestående av fibulor och nålar.

Gravfältet, där ett trettiotal begravningar har un
dersökts, har legat i anslutning till den centrala bo
platsen. Det har en kontinuitet i begravningarna från 
senneolitikum och ser ut att vara det enda gravfältet 
från denna period inom Ullevi. Den sista begravningen 
som förmodligen skett inom bosättningen är en brand
begravning av en vuxen människa av okänt kön. Gra
ven, som inte innehöll några gravgåvor, daterades 
genom 14C-analys till tidig vendeltid, cirka 500-600- 
talen e Kr (Karlenby 1996, s 29).

ETT INHÄGNAT HÄRDOMRÅDE
En av de platser som undersökts i området skiljer sig 
väsentligt från den övriga bebyggelsen i Ullevi. Platsen 
låg under det som numera är en del av Ikea:s utbygg
nad mot Bergsvägen. På en ägokarta från 1776 kan 
man se att området under denna tid har utnyttjats 
som åker. Här syns en liten åkerlycka som på alla sidor 
var omgiven av smala partier markerade som ängs
mark. De långsmala partierna utgör delar av en höjd
sträckning som löper norrut från Linköpingsåsen längs 
med Bergsvägen. I denna grusås har man länge bedri
vit grustäkt och stora delar av området intill fornläm- 
ningen schaktades bort redan på 1960-talet. Då un
dersöktes också några gravar som legat uppe på ås- 
sträckningen (fig 3).

Undersökningen 1992 berörde ett område som var 
cirka 3 400 m2 stort och det kunde avgränsas helt åt 
samtliga vädersträck, förutom i den östra delen där en 
befintlig väg skadat eventuella lämningar (fig 10). I 
den norra delen av området undersöktes två fragmen
tariska huslämningar där den ena, med viss osäkerhet, 
antogs höra hemma i folkvandringstid. Som daterings
underlag användes en 14C-datering från en härd söder

om byggnaden (Hörfors & Persson 1995, s 29). Söder 
om huslämningarna fanns ett inhägnat område med 
ett 40-tal eldstäder, kokgropar och en stenläggning 
som lett fram till en öppning i hägnadens södra del.

Stenläggningen tolkades som rester av en väg och 
låg på den flacka höjdsträckningen som löpte i SSV- 
NNO-riktning fram till den södra delen av hägnaden. 
Den bevarade delen var närmast 17 meter lång och 
1,5-2 meter bred. Fyllningen bestod av sten, varav en 
del var eldpåverkade, vilka man antog vara avfalls- 
material från härdarna och kokgroparna inom hägna
den. På stenläggningen hittade man små fragment av 
både brända och obrända ben, kolfragment och några 
avslag av kvarts. Ett antagande man gjorde vid under
sökningen var att den använts under en relativt kort pe
riod, vilket framgick av den flacka profilen (ibid 1995, s 
29). För att försöka datera stenläggningen gjordes 
14C-analys på de spridda fragment av kol som fanns. 
Dateringen spänner över större delen av bronsåldern, 
cirka 1700-500 f Kr, vilket förmodligen beror på att 
man samlat in kol från hela ytan och därför är detta 
prov osäkert som datering av vägens användningstid.

Förutom det stora antalet eldstäder innanför häg
naden fanns, parallellt med vägens västra kant, ytter
ligare en grupp härdar, medan vägens östra kant flan
kerades av en härd. De varierade i storlek mellan halv
meterstora och upp till drygt tre meter stora härdar. 
I flera av dem fanns brända och obrända ben från djur 
och enstaka bitar av bränd lera. Däremot fanns inga 
andra boplatsindikerande fynd som t ex keramik. Samt
liga härdar har sannolikt inte använts under samma 
skede, t ex är en härd innanför hägnaden daterad till 
yngre bronsålder. Ytterligare fyra härdar innanför häg
naden, jämte två härdar på ömse sidor om den väg 
som ledde fram till det hägnade området, har dock ge
nom 14C-analyser givits dateringar som sträcker sig 
från förromersk järnålder till folkvandringstid (ca 
400 f Kr-400 e Kr, ibid, s 30f).

Den undersökta delen av hägnaden var väl avgrän
sad, förutom i den skadade, östra delen. Den har be
stått av en trähägnad med grävda stolpfundament,
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Fig 10. Norr om det stora boplatsområdet har ett inhägnat 
område undersökts. Innanför hägnaden fanns ett 40-tal 
eldstäder. Rester av en stenlagd väg fanns också som lett från 
boplatsen i söder in mot en öppning i hägnadens södra del. 
Grafik Olle Hörfors Östergötlands länsmuseum och 
Lars Östlin, RAÄ.

där fundamenter! har haft en genomsnittlig diameter 
på 0,25 meter. Det har alltså inte rört sig om någon 
kraftig hägnad utan snarare om en gärdsgårds- eller 
vidjeliknande konstruktion. Inom hägnaden fanns 
stolpfundament som antogs vara spår efter hägnaden 
under olika faser. Man antog att den södra hägnaden 
legat stabilt medan den norra delen utvidgats succes
sivt (ibid, s 33). Försöken att dela in hägnaden i olika 
faser beskrevs som antaganden, vilka inte kunde be
kräftas med särskilt stor säkerhet. En annan möjlighet 
skulle därmed kunna vara att det inom den större häg
naden har funnits mindre avgränsningar. På alla de 
sidor där hägnaden var bevarad fanns partier som man 
tolkade som öppningar. Även i den södra delen, mot 
den stenlagda vägen, fanns en öppning. Stenlägg
ningen var inte bevarad hela vägen fram till öpp
ningen, men ledde klart mot denna, vilket antyder 
att vägen och hägnaden har varit i bruk under sam
ma tid. Ett par 14C-analyser från stolpfundament 
inom hägnaden gav dateringar från förromersk 

järnålder till omkring 400-talet e Kr (ibid, s 31), 
alltså samtida med de daterade eldstäderna.

I området hittades endast ett fåtal fynd. 
Den största kategorin utgjordes av brända 
och obrända ben, som tillsammans vägde 

605 gram. Det kan jämföras med de 745 
gram ben som hittades inom hela det sto

ra boplatsområdet, med en kontinuitet från 
senneolitikum till vendeltid. Analysen av benen 

visar en ganska jämn fördelning mellan nöt, får/ 
get och svin, medan häst är sparsamt representerad. 

Enligt Bengt Wigh är sammansättningen av djurbe
nen mycket likt boplatsmaterialen från trakterna kring 
Linköping och det finns inget, enligt Wigh, som talar 
för att det rört sig om offerrester. Som tecken på offer 
menar Wigh att häst i större mängd, jämte människo
ben, bör finnas i materialet för att det skulle kunna 
betraktas som något annat än ”vanligt” boplatsavfall 
(Wigh 2004, s 3). I materialet fanns även en malstens- 
löpare, en eldslagningssten, några avslag av kvarts, två 
bitar av järnslagg, en liten yxa av bergart och endast
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en säker skärva keramik som antogs tillhöra äldre järn
ålder (Hörfors & Persson 1995, s 28).

Bergartsyxan och de kvartsavslag som hittades an
tog man vid undersökningen indikera ett utnyttjande 
av platsen under stenålder, medan keramiken pekade 
på äldre järnålder (ibid, s 28). De ,4C-analyser som 
gjordes antyder dock inte någon aktivitet på platsen 
tidigare än omkring 1700 f Kr och då sannolikt i 
mycket begränsad omfattning. Största andelen av de 
analyserade proverna hamnade, som tidigare nämnts, 
inom förromersk järnålder och en bit in i folkvand- 
ringstid, dvs 400 f Kr till 400 e Kr.

ÄR DET INHÄGNADE OMRÅDET ETT ”VI"?
Vid undersökningen tolkade man platsen som en ordi
när gårdsbebyggelse med två separata ytor med bo
platslämningar. Man påpekade dock att det var an
märkningsvärt att det saknades spår av huslämningar 
innanför det hägnade område i södra delen (ibid 1995, 
s 32, 36). Det som skiljer detta område från övrig be
byggelse i Ullevi är alltså att platsen till större delen 
bestod av ett hägnat område med härdar, cirka 800 
m2 stort, och att det söder om detta fanns rester av en 
stenlagd väg som lett fram till en öppning i hägnaden.

Om det hägnade härdområdet ska tolkas som en 
plats för ritualer, knutna till en gudagestalt, Ull, eller 
gudaparet Ull och Njärd, kan diskuteras. En del före
teelser inom platsen skiljer sig dock väsenligt från den 
samtida bebyggelsen i området och kan tala för att in
hägnaden kan vara en plats för ritualer.

Ett annat tolkningsforslag än att det rört sig om en 
ordinär gårdsbebyggelse menar jag är möjligt. Den 
speciella karaktären på platsen, ett hägnat härdom
råde anlagt på en för området markerad höjd ett stycke 
avskilt från övrig bosättning, tillsammans med namnet 
Ullevi kan tala för att denna plats har utgjort områ
dets ”vi”, en helig plats eller helgedom. I andra sam
manhang har Raimond Thörn diskuterat härdar som 
påträffats i system, som just tecken på att det rört sig 
om platser användna i rituella sammanhang under för
historisk tid (Thörn 1996).
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Vid undersökningen ville man se platsen som två 
koncentrationer av bosättningar, trots att det endast 
i norra delen av undersökningsområdet framkom an
läggningar som kunnat tolkas som eventuella spår av 
hus. Den del där de två fragmentariska huslämningar
na fanns, tycks även vara något yngre än det hägnade 
härdområdet. De 14C-analyser som är tagna intill de 
tolkade huslämningarna överlappar varandra i yngre 
romersk järnålder/folkvandringstid, medan däremot 
härdområdet verkar ha sin tyngdpunkt i århundrade
na kring Kristi födelse.

Det finns även andra företeelser som är iögonfal
lande med det hägnade området, förutom att det sak
nas spår av byggnader. Antalet härdar (ett 40-tal) kan 
t ex jämföras med de totalt 51 härdar som hittades 
inom hela det stora boplatsområdet i söder (Karlenby 
1996, s 82). Inom boplatsområdena kunde man heller 
inte identifiera hägnader kring någon av gårdarna (Kar
lenby 1996, s 82).

Ytterligare något som talar för att platsen inte ut
gjort en ordinär bosättning är fyndsammansättningen. 
Den största mängden utgjordes av brända och obrän
da ben, några fragment av obrända ben fanns i ett par 
av hägnadens störhål. Även om djurbenens samman
sättning inte entydigt talar för offer eller andra ritua
ler, så ger den jämförelsevis stora mängden ben, i rela
tion till mängden i den centrala bosättningen, en anty
dan om att djur i större omfattning och under en mer 
begränsad period har ingått i något som kan vara ri
tuella handlingar inom det hägnade området. Även 
övriga fyndsorter som annars kopplas till bosättningar 
var få, och de allra flesta fynden fanns utanför och norr 
om det hägnade härdområdet.

Om den väg som ledde fram till hägnaden på den 
södra sidan har varit samtida med hägnaden är något 
osäkert pga dateringarna. Fyndsammansättningen från 
vägen, som innehöll både eldpåverkad sten och obrän
da och brända ben, talar dock för ett samband mellan 
stenläggningen och det hägnade härdområdet. På var 
sida om vägen fanns även en härd som har samstäm
miga dateringar som härdarna innanför hägnaden, dvs

århundradena kring Kristi födelse. Öppningen på det 
hägnade härdområdet och den stenlagda vägen leder ner 
mot det stora bosättningsområdet i söder, vilket tyder 
på att de har haft en koppling till varandra.

Jag har velat lyfta fram denna plats som en möjlig 
anledning till att Ullevi fick sitt namn - en helgad plats 
för ritualer knutna till guden Ull. Diskussionen om 
denna plats kan fördjupas, men lämnas utanför detta 
sammanhang. Som företeelse anser jag dock att lik
nande typer av spår från förhistorien bör diskuteras 
i sammanhang som berör ett områdes centralitet.

Per Vikstrand diskuterar problemet med den sak
rala betydelsen av ordet vi och ställer sig frågan om 
namnet användes för att beteckna en helig plats i all
mänhet, eller om man kan spåra en specialiserad be
tydelse; ”kultplats” eller ”kultplats av särskilt slag”. 
Han ställer sig även frågan hur dessa platser var ge
staltade i rummet och om det är nödvändigt att räkna 
med avgränsade heliga platser, eller om namnet syftat 
på själva bebyggelsen (Vikstrand 2001, s 322). Efter
som det i dag inte finns några platser i områden med 
anknytning till w-namn som är arkeologiskt under
sökta, är det omöjligt att ge en generell bild av hur 
dessa vi varit utformade. Sannolikt är det också så att 
det funnits en mängd variationer och utformning av 
dessa platser som har med regionala särarter att göra. 
Ett exempel på ett möjligt vi med en helt annan ge
staltning är en plats undersökt av Sune Lindqvist år 
1906. Platsen låg i Frövi i Närke och utgjordes av trä- 
palissader och träbroläggningar i ett kärr eller en mosse 
(Lindqvist 1910, s 119).

HAR DET FUNNITS MINDRE GÅRDAR 
I ULLEVIS NÄRHET?
Vid undersökningarna i Ullevi är det endast kring det 
stora boplatsområdet som bebyggelse har påvisats med 
kontinuitet från sten-Zbronsålder och framåt. Det är 
först under århundradena kring Kristi födelse som de 
arkeologiska resultaten antyder en etablering utanför 
den centrala boplatsen. 1 utkanten av nuvarande Sto
ra Ullevi bytomt undersöktes en begränsad del av ett

226



förmodat härdområde som genom ,4C-analys kunde 
dateras till cirka 100-400 e Kr (Carlsson 1999). Härd
området låg cirka 500 meter nordväst om det centrala 
boplatsområdet. Undersökningen var mycket begrän
sad och det har därför inte varit möjligt att avgöra 
om anläggningarna visar en etablering i form av bo
sättning utanför det centrala boplatsområdet, eller 
om det rört sig om andra aktiviteter. Även inom Sto
ra Ullevis östra holme har det funnits aktiviteter un
der äldre järnålder, vilket dateringar på enstaka här
dar har visat. Detta kan, som tidigare nämnts, vara 
ett tecken på att omfattande områden tagits i bruk och 
ingått i gårdens territorium.

Fig 12. En rekonstruktionsteckning av 
hur del hägnade härdområdet kanske 
såg ut för ca 2000 år sedan (jämför fig 11).
Teckning Richard Holmgren, ARCDOC.

Lilla Ullevi
Lilla Ullevi ligger ungefär en kilometer sydöst om 
Stora Ullevi, men endast cirka 500 meter öster om det 
äldre centrala boplats- och verkstadsområdet (fig 3). 
Ett par arkeologiska undersökningar har tidigare ut
förts i direkt anslutning till och på delar av bytomten 
(Stålbom 1993, Wickman-Nydolf 1996). Den histo
riska bebyggelsen har tyvärr förstört mycket av de 
äldre spåren av bosättningen och stora delar av hus
lämningarna och andra boplatslämningar har därför 
varit svårtolkade.

Flera spår efter hus undersöktes, och även om de 
flesta var osäkra så antyder undersökningarna att be
byggelsen möjligen har innehållit åtminstone ett par 
gårdar (Wickman-Nydolf 1996, s 31). Huruvida dessa 
har varit samtida, eller om det är en och samma bo
sättning som flyttat inom området är osäkert. De fynd 
som tillvaratogs vid båda dessa undersökningar an



sågs antyda en bebyggelse i Lilla Ullevi från 700-800- 
talen och framåt. Några 14C-analyser gjordes inte, 
utan dateringarna byggde helt på ett relativt begrän
sat fyndmaterial. Vid en av undersökningarna konsta
terades dock att äldre verksamhet i området inte var 
osannolik (Wickman-Nydolf 1996, s 13).

Under 2002-2004 gjordes en för- och slutunder
sökning inför kommande exploatering i området väs
ter om och i direkt anslutning till Lilla Ullevi bytomt 
(Nielsen 2002; Rudh 2004). I området fanns samma 
typer av anläggningar som vid de tidigare undersök
ningarna; stolphål, härdar och kokgropar och förmod
ligen utgör dessa en direkt fortsättning på bosättningen 
åt väster. En av anläggningarna, en härd, daterades 
genom ,4C-analys till 800 talet e Kr, vilket gav stöd 
för de tidigare antagandena om en datering av bosätt
ningen till yngre järnålder. Ytterligare en anläggning, 
en kokgrop, daterades dock till 200-talet f Kr vilket 
kan antyda en betydligt äldre etablering vid Lilla Ulle
vi. Förhoppningsvis kommer de fortsatta undersök
ningarna att ge svar på detta.

De undersökningar som är gjorda i Ullevi utanför 
det centrala boplats- och verkstadsområdet visar på 
samtida dateringar som denna, men på inga sätt lika 
omfattande eller intensivt utnyttjade platser. De da
teringar som finns tyder på en etablering av något slag 
utanför det centrala bosättningsområdet vid århund
radena kring Kristi födelse. Under samma skede sker 
också en intensifiering av verkstadsaktiviteter, det häg
nade härdområdet tillkommer och en man ur ett mili
tärt ledarskikt finns i området.

Gårdar utanför Ullevi
Under förromersk järnålder etableras ytterligare går
dar inte långt från Ullevi. En av dessa är Tornby som 
ligger cirka 900 meter österut från det stora bosätt
nings- och verkstadsområdet i Ullevi (fig 1). I omedel
bar anslutning till Tornby bytomt undersöktes en gård 
som genom 14C-analyser visar sig ha etablerats som 
bosättning redan under den tidigaste delen av förro
mersk järnålder, för att sedan ha fortlevt upp i ro

mersk järnålder (Wickman-Nydolf & Nydolf 1999, 
s 22ff). Dateringar från sten- och bronsålder finns ock
så, men man räknade inte med någon stadigvarande 
bosättning före förromersk/romersk järnålder (ibid, s
18). Sedan ser det ut att vara en ”fyndtom” period, 
åtminstone vad gäller ,4C dateringar, från folkvand- 
ringstid upp i vikingatid. Från vikingatid finns en date
ring av en härd till 800-900 e Kr (ibid, s 39).

Liknande mönster kan även skönjas vid Mörtlösa 
bytomt, cirka 4,5 km österut från Ullevi (Wickman- 
Nydolf & Nydolf 1996, Lindgren-Hertz 1996). Här 
undersöktes delar av bytomten samt ett parti omedel
bart i anslutning till denna. Förutom att en vikingatida/ 
tidigmedeltida bebyggelse kunde konstateras, fanns 
även dateringar som antyder en etablering på platsen 
under förromersk järnålder.

På dessa gårdar fanns ingenting, vare sig i anlägg
ningar eller i fyndmaterial, som tyder på att de utgjort 
gårdar med centrala funktioner ens på lokal nivå. Det 
har heller inte kunnat påvisas några hantverksaktivi- 
teter eller andra specialfunktioner på dessa boplatser. 
Dessa tycks, utifrån det material som finns tillgäng
ligt, vara koncentrerade till det stora centrala boplats
området i Ullevi. En rimlig tolkning av dessa gårdars 
olika karaktär bör vara att det även på ett lokalt plan, 
redan under århundradena kring Kristi födelse, går 
att urskilja ett mönster av storleksmässigt och socialt 
ojämbördiga gårdar. Ett liknande mönster har upp
märksammats vid de stora arkeologiska undersök
ningarna i stensträngsbygden i västra delen av Öster
götland (Petersson 2001).

YNGRE JÄRNÅLDER TILL MEDELTID
Fram till omkring 500-600 e Kr har man antagit att 
det funnits minst två gårdar inom det stora centrala 
boplatsområdet i Ullevi. Under den senare fasen antogs 
ytterligare en gård ha tillkommit söder om de två andra 
(fig 8, Karlenby 1996, s 108f). Materialet är dock 
mycket fragmentariskt och innehåller allt för stora 
osäkerheter för att man ska kunna hävda att tre skilda 
gårdsenheter har funnits i området vid denna tid. Dock
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finns det flera faktorer som talar för att en bebyggelse 
finns kvar på platsen, även om det är i en mindre om
fattning än tidigare.

Ett par av bostadshusen (hus E4 och E7) hade en 
planlösning som antyder att det rör sig om hus från 
den yngre delen av järnåldern. Samma planlösning, 
där väggarna burit upp taket, finns även från andra 
yngre järnåldersgårdar i landskapet, bl a från Borg 
och Högby (Lindeblad & Nielsen 1997, s 41f; Linde
blad 1995) Andra likheter är det sätt på vilket man 
anlagt eldstaden i ett av husen. I huset från Ullevi har 
härden i den västra delen inte varit en härdgrop, utan 
varit anlagd på en s k härdplatta, något som även det 
förekommer i ett boningshus från yngre järnålder i 
Borg utanför Norrköping (Lindeblad & Nielsen 1997, 
s 41f). Några 14C-analyser finns inte från byggnader
na i Ullevi, utan dateringen bygger framför allt på ett 
fynd av en s k melonpärla intill byggnaden (Karlenby 
1996, s 103). Även inom Stora Ullevi bytomt i norr 
fanns under samma tid byggnader med liknande konst
ruktionstyp (se Lindeblad & Tagessen i denna volym).

I området, framför allt där husgrupp A hade legat, 
fanns som tidigare nämnts även det som antogs vara 
anläggningar för metallhantering. Förutom dateringar 
från bronsålder, visade fyra 14C-analyser på fortsatta 
aktiviteter på platsen under 500- och 600-talen. Det 
kan emellertid inte ha rört sig om någon omfattande 
verksamhet, eftersom fynd i form av slagg eller annat 
avfallsmaterial från metallhantering var mycket spar
samt. Däremot visade 14C-analyser på fortsatta aktivi
teter inom området som låg öster om bosättningen, där 
metallhantverk i större omfattning konstaterats redan 
från förromersk järnålder. Ett flertal prover från här
dar över stora delar av området visar på dateringar till 
500- och 600-talen (Nielsen 1999, s 14). Efter 600- 
talet tycks dock aktiviteterna upphöra i området.

Den yngsta begravningen inom den centrala bosätt
ningen är en brandgrav (A83) anlagd på samma impedi
ment som de tidigare gravarna. Denna brandgrav med 
en vuxen, ej könsbestämd, individ daterades till tidig 
vendeltid, cirka 555-655 e Kr (Karlenby 1996, s 29).

Förmodligen är det under yngre järnålder som ett 
nytt gravfält anläggs strax söder om Stora Ullevi by
tomt, under det som numera är Ikea:s parkering (fig 
3). Begravningarna skedde uppe på en grusås alldeles 
öster om det tidigare hägnade härdområdet. Om pla
ceringen av gravarna i nära anslutning till de äldre 
förmodade ”viet” har varit en medveten handling el
ler ej går dock inte att avgöra. På den äldre kartan 
från 1766 finns markeringar med stenformationer i 
anslutning till de undersökta gravarna, vilka kan indi
kera att fler än de undersökta funnits i området. Gra
varna undersöktes på 1950-talet i samband med att 
man bedrev grustäkt på platsen (Lindahl 1954). De 
undersökta gravarna bestod av tre skelettgravar lagda 
i öst-västlig riktning, varav den ena överlagrades av 
två brandgravar. Det finns inga 14C-analyser gjorda 
på benmaterialen, men fynd av ett hängbryne, en gul 
pärla och ett kamfragment antyder en datering till 
yngre järnålder. Denna nya placering av gravar strax 
söder om Stora Ullevi bytomt ska förmodligen betrak
tas som det nya gravfältet, tillhörande de bosatta i byn.

Flytten till byn
Vid Stora Ullevi har ett par arkeologiska undersök
ningar berört delar av tre tomter på den östra holmen. 
Resultaten från undersökningarna är inte helt oprob
lematiska, vad gäller att fastställa när en etablering 
av bebyggelsen har skett inom bytomten. De äldsta 
byggnader som har undersökts är genom 14C-analys 
daterade först till 700-900-talen e Kr. Andra anlägg
ningar som undersökts, t ex ett par brunnar, eldstäder 
och en stenläggning, visar dock på aktivitet redan 
under folkvandringstid och vendeltid, dvs parallellt 
med den yngsta bebyggelsefasen på det stora boplats
komplexet söder om Ullevi bytomt.

Öster om de båda brunnarna fanns fem rektangu
lära eldstäder, en form som är relativt ovanlig för 
härdar. Eldstäderna låg längs en väg som är markerad 
i det äldre kartmaterialet. Vägen kunde också skönjas 
som ett heterogent lager med sten under matjordslag- 
ret. I lagret fanns också enstaka fynd, t ex medeltida
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hästskor. Vägen kan alltså inte med säkerhet sägas 
vara äldre än medeltid, men däremot är härdarna längs 
med vägen daterade via l4C-analyser. Dateringarna 
gav en dateringsintervall mellan 240 och 630 e Kr och 
visar att härdarna till viss del varit i bruk samtidigt 
med brunnarna. Härdarnas placering längs med den 
väg som är markerad i senare kartmaterial diskutera
des vid undersökningen och ett av förslagen var att 
de markerat ägogränsen av Stora Ullevi bytomt mot 
öster.

En större sammanhängande stenläggning anläggs 
också i ett fuktigt, låglänt parti i områdets södra del. 
En härd som var grävd genom stenläggningen datera
des till 340-540 e Kr. På stenläggningen fanns endast 
en mindre mängd fynd, som enstaka keramik och slagg, 
men även en guldten (Carlsson m fl 2001, s 15).

Även om inga byggnader ännu har kunnat dateras 
till 500- och 600-talen inom Stora Ullevi bytomt, ty
der dateringarna på brunnar och härdarna längs med 
vägen och på den anlagda stenpackningen på att någ
ra gårdar har flyttat in på bytomten, medan åtmins
tone en har blivit kvar en tid inom det tidigare boplats
komplexet. Dessutom äger förmodligen enviss metall
hantering fortfarande rum inom verkstadsområdet 
(se även Lindeblad & Tagesson i denna volym).

Inom det äldre boplatskomplexet fanns några få 
rester av äldre hägnader, i form av stensträngar som 
inte hade utplånats genom senare odling, något som 
annars är vanligt i denna fullåkersbygd (Borna Ahl- 
kvist & Toliin 1994, s 14). På den södra delen av im- 
pedimentet med gravarna fanns en 14 meter lång sten- 
rad som låg i nord-sydlig riktning. Enligt Karlenby 
sammanföll stensträngen väl med gränsen mellan 
Stora och Lilla Ullevi, såsom vi ser det på de äldsta 
kartmaterialet från mitten av 1700-talet. Enligt ho
nom råder det heller ingen tvekan om att stenraden 
och ägogränsen hör ihop, däremot är det osäkert vil
ken ålder denna gräns har (Karlenby 1996, s 90f). En 
möjlighet är att stensträngen/gränsen mellan Stora 
och Lilla Ullevi sammanfaller med någon form av 
omorganisation av bebyggelsen under yngre järnålder,

dvs efter det att den yngsta bebyggelsen (daterad till 
600-talet) flyttar från platsen. En möjlighet skulle 
kunna vara att Lilla Ullevi under denna tid framträder 
som en egen enhet.

EN SAMMANFATTANDE DISKUSSION
Ullevi var under medeltid, som tidigare nämnts, den 
största byn norr om Linköping och har också haft en 
särställning bland byarna i området, bl a genom att 
det både funnits ett Stora och ett Lilla Ullevi. Dess
utom bestod Stora Ullevi kameralt och funktionellt 
av två skilda enheter. I boken ”Kring Stång” (Borna 
Ahlkvist & Toliin 1994), som behandlar kulturland
skapets förändring norr om Linköping under medel
tid och senare, framhölls att de två Ullevienheterna 
bör ha haft ett gemensamt ursprung och att Stora Ul
levi kanske varit ett resultat av en sammanflyttning 
av tidigare spridda gårdar. En idé var också att Lilla 
Ullevi var en enhet som redan under förhistorisk tid 
anlagts som ett nybygge på moderbyn Ullevis mark. 
I inledningen ställdes en rad frågor, bl a om Ullevi även 
under perioder som föregått de tidigare arbetena, dvs 
under förhistorisk tid, haft en särställning gentemot 
övrig bebyggelse i området. En annan fråga som ställ
des var vilken relation de två enheterna Stora och Lilla 
Ullevi har haft till varandra.

Inledningsvis berördes kort även frågan om cent
rala funktioner och hur svårt det är att avgöra på 
vilken nivå eller på vilket sätt en plats varit central i 
ett avgränsat geografiskt rum. I den föregående texten 
har jag velat peka på företeelser som jag tror har varit 
av betydelse för att kunna peka ut Ullevi som en cent
ralt betydande gård för området norr om Linköping, 
kanske redan under den yngre delen av bronsåldern. 
Jag har även velat visa på de förändringar som sker 
under järnåldern, fram tills dess att vi kan konstatera 
en bebyggelse inom de historiskt kända tomterna i 
Ullevi. I texten har jag inte berört frågan om på vilken 
nivå i en eventuell boplatshierarki Ullevi kan tänkas 
ha befunnit sig, av den anledningen att jag, i likhet 
med andra, anser det omöjligt, eftersom fler ännu ej
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undersökta platser i Linköpingsområdet sannolikt bär 
spår av företeelser som kan komma att ändra bilden. 
Man kan dock konstatera, utifrån det arkeologiska 
material vi fram till i dag känner till, att Ullevi i flera 
avseenden skiljer sig från övriga undersökta bosätt
ningar i Li nköpingsom rådet. Dessa olikheter är sanno
likt spår av skilda sociala skikt som avspeglas i bosätt
ningarna inom området norr om staden och som blir 
synliga i det arkeologiska materialet från och med 
yngre delen av bronsåldern, cirka år 1000 f Kr.

I det centrala bosättningsområdet fanns under 
denna period en byggnad som i storlek och utform
ning skiljde sig från övriga hus från samma skede. 
Huset var över 30 meter långt och hade en stor käl
largrop i ena delen. Byggnadens storlek visar i en jäm
förelse med andra undersökta hus i Östergötland att 
den skiljer ut sig i storlek och utformning. I Pryssgår- 
den utanför Norrköping har landskapets hittills mest 
omfattande bosättning från förhistorisk tid under
sökts. De långhus som där kunnat dateras till brons
ålder var som längst cirka 24 meter. Det största huset 
i Pryssgården, daterat till yngre bronsålder, hade även 
den största källaren av husen från perioden (Borna 
Ahlkvist, Lindgren-Hertz & Stålbom 1998; Borna 
Ahlkvist 2002, s 30f, 72). Även om Borna Ahlkvist, 
för Pryssgårdens vidkommande, menar att husstorle
ken i sig inte signalerar statusskillnader, så kan man 
konstatera att byggnaden med den stora källargropen 
ligger inom det delområde som betraktas som platsen 
för eventuella huvudgårdar till omgivande satellitgår
dar under yngre bronsålder (ibid, s 158).

Det stora huset i Ullevi, som var betydligt större 
än övriga samtida hus i området och det enda bo
ningshuset med källare för förvaring, är ett av teck
nen på ekonomiska skillnader inom hushållen. För
utom denna byggnad fanns även andra företeelser 
som talar för att ett övre socialt skikt i dåtidens sam
hälle varit bosatt i Ullevi. Graven med bronsföremål 
som har en trolig proveniens bl a från de västliga de
larna av Mellaneuropa och Italien, delar av ett kera
mikkärl av Lausitztyp och en hustyp som man har

velat tillskriva influenser från Lausitzkulturen, är alla 
tecken på att det funnits personer som upprätthållit 
kontakter med kontinenten. Anders Kaliff har i sina 
arbeten menat att dessa långväga kontakter upprätt
hållits via dynastiska förbindelser och gåvoutbyten 
(Kaliff 1999, s 143; Kaliff 2001).

Förutom den stora centrala boplatsen i Ullevi sak
nas det spår av övrig bosättning från perioden inom 
Ullevis ägogränser. Inte heller vid de två medeltida 
bytomterna Mörtlösa och Tornby, eller på andra plat
ser i Ullevis närområde, har de arkeologiska under
sökningarna hittills kunnat påvisa en etablering av 
någon mer omfattande bebyggelse tidigare än under 
århundradena före Kristi födelse.

Under äldre järnålder, vid århundradena kring Kris
ti födelse, har Ullevi till synes en forsatt särställning 
gentemot övrig bebyggelse i dess närområde. I detta 
skede går det visserligen inte, utifrån det arkeologiska 
materialet, att utläsa några större skillnader i husbe
ståndet som skulle kunna tala för olika sociala skikt 
inom hushållen. Däremot var en man, med en för Ös
tergötlands del ovanlig vapenuppsättning, gravlagd 
centralt inom boplatsen. Denna enskilda grav är dock 
inte i sig avgörande för att betrakta det stora bosätt
ningsområdet i Ullevi som uttryck för en centralplats 
eller huvudgård. Andra relativt rika gravar finns från 
samma period inte långt från Ullevi (se Larsson i den
na volym).

Under samma skede anläggs dock ett större verk- 
stadsområde för smide och visst bronsgj uteri strax 
öster om själva bosättningen. Bland de föremål som 
tillverkats kunde bl a konstateras dräktnålar, s k fi- 
bulor, en produktion som tyder på något annat än 
rena bruksföremål för husbehov. Norr om boplats
området fanns även ett inhägnat område, med en 
öppning mot söder, mot det centrala boplatsområdet. 
In mot hägnaden har man anlagt en stenlagd väg som 
gått i riktning mot boplatsen. Det inhägnade området 
skulle kunna utgöra det ”v/” - den helgedom - som 
ska kopplas samman med guden Ull och som givit 
platsen dess namn.

231



Till skillnad från yngre bronsålder tycks det under 
äldre järnålder även etableras bebyggelser i anslut
ning till Lilla Ullevi och de angränsande byarna Mört
lösa och Tornby. I anslutning till dessa bosättningar 
finns dock inget övrigt i det arkeologiska materialet 
som antyder att det rör sig om bosättningar av någon 
mer omfattande karaktär, likt den inom det stora bo- 
sättningskomplexet. Kanske speglar dessa skillnader 
i bosättning en godsliknande struktur med en huvud
gård placerad centralt i det område som i senare kart
material uppträder som Ullevi bydomän, där de små 
angränsande gårdarna skulle kunna utgöra mindre 
underlydande gårdar.

Hur stort detta område har varit, är som jag ser 
det svårt att avgöra i ett område som saknar spår av 
avgränsningar likt stensträngsbygden i västra delarna 
av Östergötland. Mats Widgren har för hägnadslagen 
i västra delen av landskapet föreslagit en yta som var 
större än den historiska tidens byterritorier, men mind
re än de medeltida socknarna (Widgren 1998, s 291). 
I ett område där Ullevi skulle kunna utgöra den cent
rala huvudgården kan även gårdarna som Mörtlösa 
och Tornby ha ingått i ett liknande godssystem.

Orsaken till att man valt Ullevi som en plats för 
en huvudgård ska förmodligen i det tidiga skedet sö
kas i tillgången till utmärkta betesmarker i området. 
De sanka ängarna kring Roxen har långt fram i tid 
utgjort optimala marker för bete och fodertäkt. Även 
närheten till Stångån och kommunikationsmöjlighe
terna som denna givit med övriga landskapet bör ha 
haft stor betydelse.

Vid övergången till yngre järnålder sker åter stora 
förändringar inom Ullevi. Det stora bosättningskom- 
plexet överges och bebyggelsen flyttar in på de histo
riskt kända bytomterna. Samtidigt överges också verk- 
stadsområdet, och det inhägnade härdområdet mister 
sin betydelse. Inom det stora bosättningsområdet fanns 
rester av en stensträng som är intressant i detta sam
manhang. Stensträngen låg på den ägogräns som finns 
markerad i de äldsta kartmaterialet från mitten av 
1700-talet, och enligt Leif Karlenby kan stensträngen

tolkas markera ägogränsen. Även om stensträngen inte 
gått att datera, kan det inte uteslutas att det är under 
den yngre delen av järnåldern som bosättningen i Ul
levi flyttar, samtidigt som Lilla Ullevi kom att utgöra 
en egen enhet.

Från yngre järnåldern finns inte något i det arkeo
logiska materialet som antyder att det funnits någon 
stormansgård inom Ullevis domän. Däremot finns 
andra platser, såsom Ledberg och Stångebro, vilka 
pekas ut som centralplatser och föregångare till Lin
köping (se Kaliff & Tagesson i denna volym). I boken 
Kring Stång framhåller författarna att det inte gått att 
belägga någon storgård eller sätesgård i Ullevi under 
medeltid, en typ av bosättning som alltså även i det 
arkeologiska materialet hittills lyser med sin frånvaro 
(Borna Ahlkvist & Toliin 1994).

Den agrara bebyggelsen och dess förändringar i 
Östergötland har diskuterats i ett tidigare arbete (Hed
vall 1995). Denna genomgång syftade främst till att 
diskutera de förändringar i bebyggelsestruktur som 
kan skönjas i det arkeologiska materialet under lop
pet av yngre järnålder. Sammanställningen av Riks
antikvarieämbetet UV:s samtliga undersökta boplat
ser mellan 1967 och 1993 visade att en stor del av 
boplatserna har anlagts i övergången mellan yngre 
bronsålder och äldre järnålder (ca 600-400 f Kr) och 
haft en varaktighet fram till 400-600 e Kr (ibid, s 34, 
fig 1). Ett antagande som gjordes var att boplatser 
slogs samman någon gång under yngre järnålder till 
större enheter eller byar och att dessa senast under 
vikingatiden etablerades på eller i anslutning till de 
medeltida bytomterna (ibid, s 36). Denna stora om
strukturering har uppmärksammats i flera samman
hang och orsakerna har sökts i flera samspelande fak
torer. Förändringarna antas bl a hänga samman med 
en ökad stratifiering i samhället. Widgren vill se de 
äldre hägnadslagen som lokala gods, vilka under yng
re järnålder antingen fortsättningsvis brukas som hu
vudgårdar i ett godssystem, eller så bryts den gods
liknande strukturen från äldre järnålder ner och de 
enskilda ”normalgårdarna” framträder som egna pro
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duktionsenheter. Dessa gårdar har nu inordnats i and
ra maktstrukturer, där kopplingen till produktionens 
organisering inte är lika tydlig (Widgren 1998, s 294). 
Andra har också i förändringen under yngre järnålder 
velat se en begynnande centralmakt, med påverkan 
av importerat idégods, som genomfört en planerad om
strukturering (Kaliff 1999, s 143).

Är den bild vi ser i Ullevi ett resultat av en större sam
manhängande produktionsenhet redan under brons
ålder och äldre järnålder?

Från bronsåldern fram i yngre järnålder ser det ut 
som om det inom Ullevis historiskt kända bydomän 
har funnits ett stort sammanhängande område för 
bebyggelse. Under vissa perioder kan även en social 
elit urskiljas i materialet. Från bronsålder finns rika 
gravfynd och en byggnad som skiljer sig från övriga 
hushåll, från äldre järnålder finns en vapengrav, ett

hägnat område som kanske är ”viet” och det stora 
området för metallhantering. Under äldre järnålder 
tillkommer även mindre bosättningar i den centrala 
boplatsens närområde. Materialet antyder att dessa 
är mindre gårdar där, till skillnad från den större går
den, specialfunktioner saknas. De mindre boplatser
na ser ut att sakna gravfält, vilket också kan tala för 
att de är avhängiga den stora centrala boplatsen. Grav
fälten som finns intill de medeltida bytomterna antas 
vara från yngre järnåldern. Enligt Widgren skulle de 
egna gravfälten kunna tyda på att gårdarna nu nått en 
mer självständig status (Widgren 1998, s 294). Att Ulle
vi är den största byn i området kanske framför allt är 
ett resultat av den omfattande bebyggelse som uppen
barligen funnits här redan under yngre bronsålder/äld
re järnålder, vilken till stora delar flyttade in på bytom
ten under yngre järnålder.
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KARIN LINDEBLAD & GORAN TAGESSON

BYN OCH STADEN
- STORA ULLEVI OCH LINKÖPING

På avstånd såg den ut som en liten medel
tida stad i trä, till större delen färgad 
grått i grått men även med många röda 
inslag. Den låg på en liten förhöjning i 
en dalgång med skogklädda berg på si
dorna. Med ledning av de blå rökarna, 
som steg mot skyn, förstod man, huru stugor
na voro sammangyttrade i ett par klungor 
med aplar och körsbärsträd emellan.

Så beskriver etnologen Sigurd Erixon (1888-1968) 
sitt första möte med byn Kila i Kinda härad år 1912. 
Byn låg då fortfarande oskiftad, med 16 bönder i byn 
och 140 hus. Hans klassiska skildring av byn före och 
efter skiftet ger en ögonvittnesskildring av ett tradi
tionsrikt stycke svenskt samhälle, på gränsen till den 
moderna tiden. Några årtionden senare kom Kila by 
att upplösas och gårdarna utskiftas, på samma sätt 
som så många andra byar dessförinnan under 1800- 
talet. Med skiftena försvann inte bara ett då förlegat 
och av historien omsprunget produktionssätt, med 
den försvann också en social organisation och kollek
tivt levnadssätt med anor långt tillbaka i tiden (Erixon 
1932).

Arkitekturhistorikern Finn Werne har i Böndernas 
bygge visat hur det äldre sättet att bygga var inlemmat 
och organiskt sammanlänkat med platsen och det lo
kala samhället. Detta traditionella byggnadsskick har 
tidigare studerats och dokumenterats av bl a Sigurd

Erixon och hans generation, vilka urskilj
de regionala skillnader i husens, gårdar

nas och byarnas utseende och studerade 
dessa som typer. Werne är starkt kritisk 
till detta synsätt. De regionala och lo
kala skillnaderna, menar han, är fram

för allt ett resultat av det traditionella 
byggnadsskickets förankring i det lokala 

samhället. Husens material och form är beroende 
av det omgivande kulturlandskapet, av virkestillgång 
och lokalsamhällets näringsfång, av lokala traditioner 
och arbetsorganisationer. I ett traditionellt samhälle 
deltog nästan alla i byggnadsprocessen, de som bygg
de hus levde under samma betingelser och omfattade 
samma värderingar som de som skulle bo i husen 
(Werne 1993).

Werne ställer denna lokalt förankrade byggnads
tradition mot den nya tidens generella byggnadssätt, 
som präglas av arbetsspecialisering, allt längre driven 
rationalisering, individualisering men samtidigt utslät- 
ning. Processen mot dagens samhälle som betonar per
sonlig frihet, men samtidigt innebär likriktning, tar 
sin början redan långt tidigare. Under medeltiden kom 
den sociala skiktningen för första gången att medföra 
att nya och från det traditionella byggnadsskicket av
vikande element introducerades - det kan gälla allt 
från byggandet av kyrkor och borgar, till nya mate
rial som sten och tegel. Under lång tid fortsätter dessa
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Stora UI levi

Fig 1. Stora Ullevi ligger i utkanten av dagens Linköping 
omgivet av stormarknader och småindustrier.
Jämför kartan på sid 326-327. Grafik Lars Östlin, RAÄ.

tendenser och vi får större skillnader mellan allmogens 
byggnadskultur och en byggnadskultur för överheten, 
med stilar och impulser från utlandet. Men det är först 
långt senare, under 1700- och 1800-talen som skolade 
arkitekter och ingenjörer på allvar börjar utmana det 
traditionella byggnadsskicket (Werne 1993).

Man skulle kunna påstå att det är under denna 
tid som det urbana samhället på allvar börjar påverka 
och omforma allmogen och landsbygden. Förhållan
det mellan stad och land är sedan länge ett ämne för 
arkeologer och andra kulturhistoriker. Christina Ro
séns nyutkomna avhandling i arkeologi, Stadsbor och

bönder, bygger på arkeologiska, historiska och etno
logiska material från Halland i ett långt tidsperspek
tiv och hennes slutsatser pekar just på 1700-talet som 
en avgörande period, då skillnaderna mellan staden 
och landsbygden kom att öka. Det är delvis fråga om 
samma urbana utveckling som Werne diskuterar, men 
samtidigt en period av blomstring för den rurala folk
konsten, som Rosén tolkar som ett resultat av bättre 
ekonomiska och sociala förhållanden för bönderna. 
Rosén visar att trots många metodiska problem är det 
möjligt att se avgörande skillnader mellan stad och 
land. Även de små och betydelselösa städerna har haft 
kulturella särdrag, olika sätt att leva och med mate
riell kultur, som mer eller mindre tydligt skiljer stads
bon från bonden (Rosén 2004).

Förhållandet mellan stad och land har naturligtvis 
även studerats i andra änden av årtusendet, i sam
band med de minst lika omvälvande samhällsföränd
ringarna i skiftet mellan förhistoria och medeltid. Ka
talin Schmidt Sabo diskuterar byarnas framväxt och 
funktion med utgångspunkt i den arkeologiska under
sökningen i ICyrkheddinge utanför Lund. Hon konsta
terar att byn som idé, dvs flera gårdar i ett funktionellt 
och socialt sammanhang, fanns redan under järnåldern. 
Vad som gör etableringen av de medeltida byarna unik 
är dels att de kom att fortleva under närmare tusen år, 
dels att etableringen i tid sammanföll med viktiga för
ändringar i samhället. Samtidigt med en förflyttning i 
landskapet till de nuvarande bytomterna pågick pro
cessen som ledde fram till den nya kristna ideologin, 
statsbildning och urbanisering. Schmidt Sabo visar att 
alla de kännetecken och kriterier vi använder för att 
urskilja de medeltida städerna även finns i kyrkbyarna; 
tätare bebyggelse, offentliga rum, reglerad tomtindel
ning, centrala funktioner för omgivningen, för rätts
skipning och skatteuppbörd. Schmidt Sabo pekar på 
det faktum att byarnas framväxt var en del i samma 
process som såg såväl städerna som kyrkorna och stats
makten byggas (Schmidt Sabo 2001).

Förhållandet mellan stad och land är således inte 
entydigt. Under lång tid har städer och urbanisering
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Fig 2. Kila by i Hycklinge sn, södra Östergötland. När etnologen Sigurd Erixon besökte och dokumenterade byn 1912-13 före 
laga skiftet, uppfattade han den ålderdomliga bebyggelsen nästan som en liten medeltida stad. Stora Ullevi har sannolikt 
kunnat uppfattas på samma sätt. Foto Sigurd Erixon 1912. Nordiska museet.

behandlats isolerat, och det är först under senare tid 
som relationen börjat studeras mera ingående (se Ka
lifi &c Tagesson denna volym). Det är tydligt att man 
har olika utgångspunkter. Katalin Schmidt Sabo väljer 
att betona likheterna mellan kyrkbyn Kyrkheddinge 
och staden Lund, medan Christina Rosén menar att 
det även i de mest agrart präglade småstäderna i Hal
land fanns tydliga skillnader gentemot landsbygden.

Gemensamt för dessa arbeten är dock att man ser 
den byggda miljön som meningsbärande. Arkeologin 
får i detta sammanhang en viktig betydelse, eftersom 
vi undersöker lämningar och rester av materiell kul

tur, som i sig är en del av denna meningsbärande mil
jö. Det bör vara bn strävan att se den materiella kul
turen som skapad av enskilda medvetna aktörer, och 
möjlig att tolka i termer av aktiva kulturprodukter.

Sigurd Erixons vision av Kila by i södra Östergöt
land som en liten medeltida stad skulle kunna vara en 
lämplig utgångspunkt för arbetet kring de arkeolo
giska undersökningarna i byn Stora Ullevi och dess 
relation till staden Linköping. Situationen för agrar
arkeologi är inte den bästa i Östergötland, mycket få 
bytomtsundersökningar har genomförts här. Arkeo
login har dock en viktig roll genom sin möjlighet att
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studera långa tidsperspektiv och materiell kultur, i 
form av både byggnadsrester och föremålsfynd. Där
till är situationen för just Stora Ullevi gynnsam genom 
den rad av undersökningar som genomförts inom 
Stora Ullevis och Lilla Ullevis ägor, med möjlighet att 
fånga förändringar i bebyggelse och resursutnyttjande 
under mycket lång tid (se Nielsen denna volym).

Frågeställningarna inför detta bidrag är således för
ändringar av platsen och rummet, främst inom Stora 
Ullevi bytomt. Hur har husen, gårdarna och byn växt 
fram och förändrats, och hur står detta i relation till 
staden Linköping och dess framväxt? Avsnittet om hus 
och gård har skrivits av Göran Tagesson, avsnittet om 
fynd och kulturlager av Karin Lindeblad, övrigt har 
skrivits gemensamt.

KORT FORSKNINGSHISTORIK 
KRING DE ÖSTGÖTSKA BYARNA
Frågan om när och hur bebyggelsen etablerades på de 
historiskt kända bylägena är ett problemområde som 
länge diskuterats inom arkeologin. Forskningen kring 
den medeltida landsbygden har tidigare framför allt 
präglats av en syn på landskapet som ett produktions
landskap. Detta gäller för såväl arkeologiska som his
toriska och kulturgeografiska studier. Utveckling och 
förändring har förklarats utifrån ekonomiska proces
ser. Landskapet har betraktats som ett resursområde 
med ett antal brukningsenheter och förändringar i 
landskapet har förklarats med ny teknologi eller be
folkningsförändringar.

Under 1990-talet har ett mer kulturhistoriskt syn
sätt börjat göra sig gällande. Utgångspunken är att män
niskor format sitt landskap utifrån sociala relationer, 
religiösa sedvänjor och ekonomiska aktiviteter. Detta 
synsätt sätter människan i centrum och betonar även 
betydelsen av vem som tolkar och betraktar landska
pet (Ersgård & Hållans 1996 s 9ff; Welinder 1992, s 
107). Även den byggda miljön har på senare tid stu
derats utifrån liknande utgångspunkter. Byggnader 
och gårdar kan ses som en avspegling av sociala rela
tioner där en viss social ordning kan bekräftas. För

utsättningar för framväxten av vad vi arkeologer kallar 
olika hustyper anses vara att det finns sociala gemen
skaper med ett gemensamt form- och symbolspråk. 
Detta behöver inte delas av hela samhället, men åtmins
tone av en större grupp människor (Schmidt Sabo 2001, 
s 12ff, 23 och där anf litt).

I Östergötland är antalet undersökta bytomter få. 
I länet är Stora Ullevi den enda större bytomtsunder- 
sökningen. Däremot finns ett stort antal undersökta 
boplatser från äldre perioder (Hedvall 1995). Flertalet 
av äldre järnålderns boplatser har övergivits någon 
gång under 400-600-talen. Detta faktum antyder att 
det var vid denna tid som bebyggelsen omstrukturera
des och flyttades till de historiskt kända bytomterna. 
De få undersökningar som är gjorda av boplatser från 
yngre järnålder visar också att flera av dem har upp
förts på eller vid de historiskt kända bytomterna. Trots 
att materialet från Östergötland än så länge är litet, 
finns det antydningar om att bybildningen inte på nå
got sätt har skett i ett slag eller enligt samma mönster. 
Kunskapsläget kan sammanfattas med att vi i dag anar 
att boplatsernas lägen i landskapet ändrades vid mitten 
av järnåldern, men att innebörden och de materiella 
uttrycken i förändringen ännu är i stort sett outfors
kade.

I en nyligen publicerad avhandling behandlar kul
turgeografen Johan Berg godsstrukturer i Östergöt
land under yngre järnålder och medeltid. Berg framför 
en hypotes där förändringar under perioden delas in i 
tre tidsavsnitt (Berg 2003a, s 236ff). Under yngre järn
ålder och fram till 1100-talet anser han att bebyggelsen 
bestod av större och mindre gårdar belägna i det som 
senare kan kallas centralbygder. Gravfält och gravar 
kan knytas till de flesta enheter. På de största gårdarna 
fanns flera trälar som bland annat skötte jordbruket. 
De stora gårdarna hade även små, underlydande enhe
ter. Storgårdarna utgjorde geografiskt avgränsade gods
komplex. På de mindre gårdarna fanns endast ett fåtal 
trälar. I några fall bildade gårdarna byar, men förekom 
även som ensamgårdar, som under perioden delades 
upp i byar som en del i etablerandet av landbosyste-
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Fig 3. Dagens Linköping breder uf sig i allt snabbare takt 
över det äldre bylandskapet. Stora Ullevi ligger bakom 
Ikea på ömse sidor om Bergsvägen. På platsen för Ikeahuset 
fanns tidigare ett gravfält från yngre järnålder.
Foto Göran Billeson.

F/g 4. Stora Ullevi med undersökningsområdena på 
den östra holmen markerade. Byn på den västra holmen 
är bebyggd än i dag och gården breder ut sig över ett 
område som ungefär motsvarar den äldre byn.
I bildens överkant syns sjön Roxen.
Foto Metriä, Norrköping.
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met. Förhållandet mellan jordherrarna och deras un
derlydande karaktäriserades av personliga relationer, 
där jordherren garanterade försörjningen för de un
derlydande som i gengäld arbetade på dennes gård. 
Herraväldet var lokalt och de sociala och ekonomiska 
förhållandena upprätthölls och reproducerades genom 
en rumslig närvaro. Jordherren utövade en direkt kont
roll över de underlydandes rörelser i tid och rum.

Bergs studie visar att det under 1100-1300-talen 
var ett fåtal släkter som ägde ett stort antal bebyg
gelseenheter. De var genom släktskap nära knutna till 
kungamakten. Detta ser Berg tydligast i sitt material 
under 1100-talet. De kungliga släkternas gods drevs 
från lokalt förankrade huvudgårdar. Kring huvudgår
darna fortgick bebyggelseexpansionen med landbo- 
gårdar eller torp på huvudgårdens ägor. Huvudgår
darna hade sannolikt kontinuitet bakåt i tiden till 
stormannagårdarna under föregående period. På dessa 
godskomplex gick utvecklingen mot ett formaliserat 
landbosystem där landborna ingick avtal med jord
herren. Kungamaktens herravälde och samhällsord
ningen grundades i dessa släktegendomar, möjligen 
fanns en förvaltare eller fogde som mellanhand. Vid 
sidan av kungamaktens innehav av gamla stormanna- 
gårdar fanns mer eller mindre fristående godskomp
lex. På dessa gods ersattes trälsystemet successivt med 
ett landbo-/torpsystem. Jordherren och de underly
dande stod i ett personligt förhållande till varandra. 
Herraväldet var i huvudsak lokalt.

Senast i början av 1300-talet var godsen uppsplitt
rade på flera olika, högfrälse, släkter. Dessutom sked
de stora donationer till domkyrkan i Linköping och 
till olika kloster. Många av de äldre godskomplexen 
blev på detta sätt uppdelade mellan olika andliga insti
tutioner eller olika släkter. Andra godskomplex hölls 
intakta eller delades endast delvis upp. Huvudgårdar
na i dessa gods lades ned och ersattes med landbo- 
gårdar. Merparten av jordägarna saknade lokal för
ankring och bodde inte i området. Bergs studie kan 
fungera som en av flera utgångspunkter vid studiet av 
Stora Ullevi i ett långt tidsperspektiv.

STORA ULLEVI - ARKEOLOGI, ÄLDRE KARTOR 
OCH HISTORISKT KÄLLMATERIAL
Det äldre kartmaterialet från 1700-talet visar att byar
na kring Linköping överlag har varit relativt små, med 
två till sex hemman (se fig 5). Gårdarnas byggnader 
låg ofta samlade på reglerade bytomter. När bybebyg
gelsen i Östergötland reglerades är en öppen fråga, 
men företeelsen finns nämnd i Östgötalagen, nedteck
nad vid slutet av 1200-talet. I byggningsbalken behand
las ’huru by ska ligga i laga läge’. Bakom detta uttryck 
ligger två grundläggande principer. För det första skul
le den enskilda gårdstomtens storlek vara proportio
nell i förhållande till gårdens andel i byns markinne
hav. I lagtexterna beskrivs förhållandet i uttrycket ’då 
är tomt åkers moder’. För det andra skulle byns åkrar 
vara uppdelade i grupper av tegar, där varje gård hade 
sina tegar i en bestämd ordning. Ordningsföljden löp
te vanligen i samma ordning som gårdarna låg i byn, 
den så kallade solskiftesprincipen (Borna Ahlkvist 8c 
Toliin 1994, se även Ericsson denna volym).

I det äldsta kartmaterialet skiljer Stora Ullevi ut sig 
i förhållande till de övriga byarna kring Linköping, 
genom att bebyggelsen var uppdelad i två klungor, så 
kallade holmar. Östra och västra holmen fungerade 
som två skilda enheter med separata åkrar och ängar. 
Från 1700-talet känner vi till att denna typ av byar 
kunde ha gemensam byordning, men var separerade 
genom var sin byäldste. Förekomsten av byar som var 
uppdelade på två holmar har bland annat uppmärk
sammats av kulturgeografen Staffan Helmfrid. I hans 
undersökn ingsområde, Östergötland väster om Stång
ån, fanns 20 byar med denna speciella uppdelning på 
1600-talet. Han ansåg att denna uppdelning skedde 
av taxeringsmässiga skäl och då framför allt i större 
byar (Helmfrid 1962, s 154f).

Fig 5. Stora och Lilla Ullevi som de avbildades i det äldsta 
kartmaterialet. Stora Ullevi bestod av två byar som låg intill 
varandra men med egna åkrar och betesmarker. De båda 
byarnas utmarker låg intill varandra, vilket kan tyda på att 
de har ett gemensamt ursprung. Lilla Ullevi var ytterligare en 
egen enhet som låg knappt en kilometer från de övriga två. 
Kartan är hämtad ur Borna Ahlkvist & Toliin 1994.
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Johan Berg har framfört en annan hypotes kring 
ursprunget till uppdelningen av byar på två holmar. I 
en artikel diskuterar han bland annat Sjögestad i Vreta 
klosters socken, inte långt från Stora Ullevi. Berg ser 
indicier på att den ena holmen varit en storgård under 
1200-talet medan landborna bebodde den andra hol
men. När storgården senare lades ner, beboddes även 
den av landbor. Detta kan sannolikt även förklara 
andra byars uppdelning på två holmar (Berg 2003b, 
s lOOff).

Det äldre kartmaterialet från Stora Ullevi har ana
lyserats i förhållande till äldre skriftligt källmaterial 
(Berg 2003c). Berg anser att materialet är delvis oklart 
och ger en på flera sätt motsägelsefull bild över tid. 
Under 1300-talet ägdes åtminstone tre attungar i Sto
ra Ullevi av en regional släktgrupp, där Nils i Stång 
är den första kända personen. Det finns antydningar 
i materialet att dessa ägor låg på västra holmen. Nils i 
Stång var fogde i Linköping. Han och hans son Staffan 
Stangenberg var frälse stadsbor och samma släktgrupp 
hade även omfattande ägor i Lilla Ullevi.

Domkyrkan i Linköping hade ett stort innehav i 
Stora Ullevi åtminstone från 1300-talets början och 
framåt i tiden. I källorna från 1300-talets början skym
tar en man vid namn Ragvald fram som vittne till ett 
par transaktioner. Berg anser att eftersom Ragvald 
hade ett sigill bör han ha tillhört det världsliga frälset 
eller haft en funktion knuten till domkyrkan. Stora 
Ullevi var sannolikt Ragvalds sätesgård, möjligen var 
denna knuten till domkyrkans ägoinnehav.

När det gäller 1400-talet är materialet sparsamt. 
Vadstena kloster ägde tre gårdar i Stora Ullevi, en av 
dessa gårdar anges tidigare ha varit en skattegård. 
Sannolikt ägdes de övriga av domkyrkan (fig 6).

Den jordägarsituation som framträder i jorde- 
böckerna från mitten av 1500-talet går i de flesta fall 
inte att koppla till de äldre jordägarförhållandena (se 
bilaga 1). Under 1500- och 1600-talen fanns det åtta 
hemman samt ett par utjordar och ängar i Stora Ul
levi. Hemmanen ägdes till stora delar av domkyrkan 
i Linköping och andra andliga institutioner. Vid tiden

Fig 6. Stora Ullevis östra holme som lantmätaren såg den 
i mitten av 1700-talet. I bakgrunden syns det ekonomiska 
kartbladet från 1940-talet. På kartan är även de aktuella 
undersökningsområdena markerade. Lägesangivelsen 
i texten refererar till dessa tomter. Tomt A och B motsvarar 
1998 års undersökning och tomt C motsvarar 2003 års 
undersökning. Detta betyder givetvis inte att tomterna, 
i den form de uppträder på de äldsta kartorna, i sig har 
någon relevans för bebyggelsestrukturen under äldsta tid. 
Rektifieringen av den äldre kartan är utförd av kulturgeograf 
Johan Berg och ritningen av Simon Rudh, RAÄ.

för storskiftet på 1760-talet fanns nio hemman med elva 
gårdar, varav fem hemman skatte, vilket Johan Berg 
tolkar som att de tidigare prebendehemmanen skatte- 
köpts. Med undantag av ett omnämnande i början av 
1400-talet är det först på storskifteskartan som det görs 
en åtskillnad mellan östra och västra holmen. Båda hol
marna hade då gemensam utmark, vilket kan tyda på 
att de haft ett gemensamt ursprung.
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Vid tiden för laga skifte i mitten på 1800-talet fanns 
bebyggelse endast kvar på ett par av tomterna, ett par 
av jordägarna hade köpt upp flera andra gårdar i byn. 
Samtliga hemman på östra holmen, utom A och B, 
ålades utflyttningsskyldighet vid laga skiftet. Än i dag 
kan vi se gården C som flyttades ut vid skiftet. Den 
ligger insprängd mellan vägar och flerfamiljshus vid 
Bergsvägen, mittemot Ikea.

Av Johan Bergs genomgång kan vi sluta oss till att 
Stora Ullevi under senare delen av medeltiden bebotts 
och brukats av främst landbor, dessutom finns ett om
nämnande av en skattegård från början av 1400-talet. 
Landborna har dominerat fram till mitten av 1700- 
talet, då skattebönderna var flest i antal. Jordägarna 
har fram till dess dominerats av Linköpings domkyrka 
och andra andliga institutioner. Utifrån det skriftliga 
materialet kan vi även se att det under 1300-talet fanns 
en släktkrets kring linköpingsfogden Nils i Stång som 
ägde minst tre attungar i Stora Ullevi. Under 1300-ta- 
lets början framskymtar också en man vid namn Rag- 
vald i materialet, som sannolikt har haft Stora Ullevi 
som sin sätesgård.

Stora Ullevi bytomt har undersökts arkeologiskt 
två gånger, år 1998 och 2003 (se fig 4 och 6). Båda 
undersökningarna har berört den östra holmen och 
var ca 7 000 m2 respektive 1 000 m2 stora. Resultaten 
från undersökningarna finns presenterade i två sepa
rata rapporter (Carlsson m fl 2001, Lindeblad & Ta
gessen m fl i manus). Den första undersökningen be
rörde framför allt tomt A och B, medan 2003 års 
undersökning i huvudsak var belägen inom tomt C. 
Resultaten från de båda undersökningarna visar att 
bebyggelseutvecklingen inom Stora Ullevi bytomt 
inte har varit likartad utan skiljer sig väsentligt över 
tid (se vidare nedan). På den västra holmens bytomt 
finns fortfarande en gård kvar. På själva bytomten har 
inga arkeologiska undersökningar utförts, däremot 
har en mindre undersökning gjorts direkt söder om 
bytomten. Ett mindre härdområde undersöktes och en 
av härdarna daterades till romersk järnålder (Carlsson 
1999).

Cirka 300 meter söder om by tomten, längs med 
vägen som går över östra holmen i det äldsta kartma
terialet undersöktes delar av ett gravfält år 1954 (Cnat- 
tingius & Lindahl 1954).

Gravfältet var delvis förstört genom grustäkt och 
endast sex gravar undersöktes, tre skelettgravar och 
tre brandgravar. Utifrån fyndmaterialet daterades 
gravfältet till yngre järnålder.

I en av skelettgravarna låg den döde med huvudet 
i väster, medan i den andra var den döde begravd med 
huvudet i öster. Möjligen kan skelettgravarna ses som 
en tidig kristen påverkan i gravtraditionen, dock utan 
konsekvens i de gravlagdas placering. Gravfältet har 
legat på samma åsrygg som de undersökta boplat
serna från samma tid vid Stora Ullevi och det är med 
stor sannolikhet dessa människors begravningsplats 
(se även Nielsen denna volym).

HUS OCH GÅRD I STORA ULLEVI 
UNDER PERIODEN 1000-1700
I det följande görs en jämförande studie mellan Stora 
Ullevi och Linköping med utgångspunkt i den mate
riella kulturen i vid bemärkelse.

Studien fokuserar på jämförelser av fyndmaterial, 
byggnadsskick och gårdstomten i ett långt tidspers
pektiv. Syftet är att studera hur huset, tomten och 
bosättningen/byn förändras över tiden och i förhål
lande till det omgivande landskapet respektive sta
den.

Källmaterialet för att studera bebyggelsemönster 
och levnadsvillkor i staden och på landet är mycket 
ojämnt. Än så länge har vi endast två undersökningar 
från Stora Ullevi att förlita oss på, två undersökningar 
som representerar i huvudsak två skilda tomter i byns 
östra holme.

I staden Linköping är förhållandena betydligt bätt
re, eftersom vi har ett större antal undersökta tomter 
och gårdar. Samtidigt ska understrykas att undersök
ningarna i Linköping är förhållandevis få. Slutsat
serna om äldre hus och tomtstruktur i byn och i sta
den måste således tas med en viss försiktighet.

245



□ Schakt

□ Väg
□ Stenpackning/ 

stenläggning

H Härdplatta 
B Spisröse

□ Gårdsyta 
B Gårdslager

Fig 7. Stora Ullevi under yngre järnåldern. Husens numrering 
har behållits från respektive undersökning, exempelvis hus 
Hl etc refererar till 1998 års undersökning, medan hus G/4 
refererar till 2003 års undersökning. Grafik Simon Rudh och 
Lars Östlin, RAÄ.

Stora Ullevi under järnåldern
De äldsta spåren av mänsklig aktivitet inom Stora Ulle
vi bytomt går tillbaka redan till tiden omkring Kristi 
födelse. Strax söder om tomt C fanns ett mindre om
råde med stolphål, härdar och en ränna. I området norr 
om tomt A hittades flera härdar, bl a två som kunde 
dateras till yngre romersk järnålder (ca 200-400 e Kr). 
Sannolikt ska inte dessa spridda anläggningar tolkas 
som rester efter en permanent bosättning, snarare ska 
de ses som spår av aktiviteter som bör kunna knytas till 
den stora boplatsen i söder (se Nielsen denna volym).

Först under yngre järnålder finns de äldsta spåren 
av en bosättning inom den senare bytomten (se fig 7). 
Till folkvandringstid (400-550 e Kr) har minst fyra 
härdar kunnat dateras. Flera av dessa ligger på rad ut
med den senare vägens sträckning. Likaså har en stor

stenläggning indirekt kunnat föras till samma tid. Se
nare under vendeltid (550-800 e Kr) tillkommer två 
brunnar utmed den förmodade vägens västra sida. I 
norr hittades även en smideshärd, liksom sannolikt 
en brunn, som är från samma tid.

Även om det ännu inte har hittats några konkreta 
spår av en bosättning under järnåldern före vendelti
den, tyder den stora stenpackningen, liksom brun
narna, på att det bör ha funnits en permanent bosätt
ning inom Stora Ullevi vid denna tid. Var själva husen 
legat är fortfarande en öppen fråga, men ett problem 
är givetvis att så liten del av området invid vägen un
dersökts. Sannolikt bör boplatsens centrala delar ha 
legat på bytomtens höjdparti.

Intressant nog tycks härdarna och de båda brunnar
na längst i norr vara orienterade utmed den i senare 
tid belagda vägen. Sannolikt går denna väg tillbaka 
till åtminstone yngre järnåldern. Flypotetiskt bör vi 
tänka oss att vägen redan tidigt fungerat strukture-

e --

0.4 4L.

Fig 8. Två mindre vikingatida hus (Hl och H3), belägna på 
bytomtens norra del. Husen är enskeppiga, med takbärande 
väggstolpar, en ny teknik som vinner insteg under yngre 
järnåldern. Grafik Lars Östlin, RAÄ.
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rande för den yngre järnålderns bosättning. Det har 
ju även framgått ovan att gravfältet från yngre järn
åldern legat utmed denna vägsträckning.

Det är även viktigt att påpeka att det, parallellt 
med dessa äldsta bebyggelsespår vid Stora Ullevi by
tomt, fortfarande fanns en bosättning i söder, på den 
gamla boplatsen i kvarteret Glasrutan. I dess yngsta 
fas kunde tre hus dokumenteras, ett längre och två 
mindre, alla enskeppiga med takbärande väggstolpar. 
Dateringen till vendeltid är dock något osäker och 
bygger på ett fynd av en pärla samt husets byggnads
typ (Karlenby 1996 s 108). Detta bör kunna tolkas 
så att förflyttningen från den gamla till den nya bo
platsen varit en utdragen process, och att båda bo
sättningarna funnits delvis parallellt under folkvand- 
ringstid och vendeltid (se Nielsen denna volym).

Sammantaget finns det indikationer på att den 
äldsta egentliga bebyggelsen etablerats inom den se
nare bytomten Stora Ullevi någon gång under yngre 
järnåldern, sannolikt redan under folkvandringstid 
eller vendeltid. Det är dock först under sen vendeltid 
och under vikingatid som vi har en mer tydlig bebyg
gelse. På platsen för de senare tomterna A/B och C 
har en bebyggelse kunnat dokumenteras, bestående 
av i norr två mindre hus med takbärande väggar (Hl 
och 3, fig 8), i söder sannolikt ett långhus möjligen 
med takbärande väggstolpar (G14).

Det är naturligtvis oklart hur detta ska tolkas, an
tingen rör det sig om två gårdar, vilket skulle kunna 
understrykas av det faktum att avståndet mellan hus
grupperna är tämligen stort, alternativt att det rör sig

om en storgård med bebyggelse utspridd på en stor 
tomt. Det stolpburna huset G14 är beläget betydligt 
närmare bygatan, medan de mindre husen 1 och 3 har 
ett mer indraget läge. Det skulle kunna betyda att vi 
har en bebyggelsestruktur med bostadshus något in
dragna från bygatan och med mindre ekonomibygg
nader innanför dessa på tomtens eller tomternas ba
kre del. En stor osäkerhetsfaktor är vad som fanns 
mellan det antagna läget för bostadshusen och vägen. 
I området mellan husen i norra delen och vägen hit
tades dock inga spår av bebyggelse, varför vi antar 
att bebyggelsen vänt sig inåt tomten.

Stora Ullevi under medeltiden
Mellan vikingatiden och tidig medeltid finns en tydlig 
kontinuitet i bebyggelsen. De två husgrupper som fö
rekom under det vikingatida skedet har ersatts med 
nya byggnader på ungefär samma plats under tidig 
medeltid. De två husen i norr tycks ha fått en annan 
orientering, med antydan till öst-västligt läge och 
byggnader långt indragna från den antagna vägen.

Under denna period införs delvis nya hustyper och 
huskonstruktioner (se fig 9). Det södra långhuset med 
takbärande stolpar har ersatts av ett liknande, enskep- 
pigt långhus med takbärande stolpar, men med betyd
ligt kraftigare dimensioner (G9, fig 10). Samtidigt har 
de mindre vikingatida husen med takbärande vägg
stolpar ersatts av liknande mindre byggnader på trä- 
resp stensyll (H2, 10). I det norra området har husen 
ändrat riktning mot tidigare. Det är även under detta 
skede som vi ser exempel på uppbyggda eldstäder,

Hus Typ Tolkning Storlek Inre konstruktion Datering

G14 Takbärande
väggstolpar

Långhus, bostadshus? Minst 8,5 m långt Konvex nordvägg, 
mellanvägg?

Ca 700-960 e Kr, 3 st 
l4C-dateringar

Hl Takbärande
väggstolpar

- Ca 10x6 m stort Förrådsgrop i N delen 
mellanvägg

810-980 e Kr, 
,4C-datering 1 sigma

H3 Takbärande
väggstolpar

Ca 10x6 m stort Mellanvägg

Tabell över hus från vikingatiden, ca 800-1000 e Kr.
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□ Schakt

□ Väg
CZ3 Stenpackning/ 

stenläggning

■ Härdplatta 
EMS Spisröse

□ Gårdsyta 
E21 Gårdslager

Fig 9. Stora Ullevi under tidig medeltid, 1000- och 1100-talen. 
Grafik Simon Rudh och Lars Östlin, RAÄ.

Fig 10. Ovan: Det stora långhuset (G9) i bytomtens södra del. 
Byggnaden bestod av stora kraftiga stolphål i den norra 
vägglinjen som burit taket. Grafik Lars Östlin, RAÄ.

Fig 11. Nedan: Stora Ullevi bytomt som den såg ut efter 
undersökningen 2003. Den gamla allén leder upp till 
Nämndemansgårdens övergivna gårdstomt, där den 
gamla bebyggelsen fanns kvar så sent som på 1970-talet. 
De gamla träden, vägen och den markanta höjden utgör 
en liten rest av ett numera utplånat kulturlandskap.
Miljön bildar en ö i ett annars helt industrialiserat landskap en 
påminnelse om de djupa historiska rötter som trots allt finns i 
denna del av Linköpings ytterområden. Foto Göran Biffeson.
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Hus Typ Tolkning Storlek Inre konstruktion Datering

G9 Takbärande
väggstolpar

Långhus, bostadshus? Minst 18 m långt och 
och 6 m brett, stolp- 
hålen 0,8-1 m diam

Raka väggar, rumsavskiljande 
inre bockpar och väggränna

960-1270, 2 st
2 st l4C-dateringar

G10 Hus med 
syllstensrad

4 m brett Inre stenläggning, bränt 
trägolv. 1 närheten flätverks- 
hägnad och ugn

1000-1160,
,4C-datering

G15 Gårdsyta - - Gles stenläggning -

GU Hus med 
syllstensrad

Minst 6x4 m Stenpackning under 
syllstensrad, inre jordgolv, 
härdplatta. Rännsten

Ca 1000-1200, 
keramikfynd

G21 Gårdsyta - - Gles stenläggning -

H2 Hus med 
väggrännor

- Ca 8x7,5 m - Ca 1000-1200, 
keramikfynd

H10 Hus med 
syllstensrad

- Ca 4 m brett Härdplatta, golv i form av 
stenläggning

Ca 1000-1200, 
keramikfynd

Tabell över hus och konstruktioner från tidig medeltid (ca 1000-1200) i Stora Ullevi.

härdplattor i de mindre husen. Även andra konstruk
tiva element, som golv i form av träplankor ovan sten
läggning eller gles stenläggning, finns från denna pe
riod. Det är dock osäkert om vi ska våga tro att detta 
är helt nya företeelser vid denna tid, eller om det möj
ligen beror på bevaringsförhållandena att dessa inte 
kunnat iakttas tidigare.

Under högmedeltiden sker flera viktiga föränd
ringar inom Stora Ullevi. Bebyggelsen inom tomt C 
ödelädes av en brand någon gång under 1100-talet 
och får därefter ligga obebyggd under många hundra 
år. Det fanns inte heller någon bebyggelse inom den 
undersökta delen av tomt B. Inom tomt A fortsätter 
bebyggelsen kontinuerligt, men det finns tydliga tecken 
på en förtätning av bebyggelsen och en koncentration 
till tomt A (se fig 12).

Visserligen skulle man kunna tänka sig att bebyg
gelsen har flyttat inom den stora tomten och att den i 
så fall finns kvar i delar som ännu inte har undersökts. 
Samtidigt uppvisar ju bebyggelsen i tomt A en tydlig 
kontinuitet på samma plats som tidigare. Istället är det

□ Schakt

□ Väg
□ Stenpackning/ 

stenläggning
■ Härd
■ Härdplatta 
EE3 Spisröse

□ Gårdsyta 
£32 Gårdslager

Fig 12. Stora Ullevi under högmedeltid, 1200-1300-talet. 
Grafik Simon Rudh och Lars Östlin, RAÄ.
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Fig 13. Hus H4 i bytomtens norra del, en enrummig stuga med spisfundament. Byggnaden har troligen varit ett bostadshus, 
med ingång på gaveln mot öster. Huset representerar den nya typen av byggnader i Stora Ullevi, med sannolikt knuttimrade 
väggar på syllstenar. Grafik Lars Östlin, RAÄ.

en total avsaknad av hög- och senmedeltida fynd och 
konstruktioner inom den södra undersökningsytan 
som gör, att vi antar att denna tomt ligger obebyggd 
under hög- och senmedeltid. Det kulturlager som finns 
från denna tid har tolkats som att området i stället 
användes för odling eller möjligen som betesmark.

Från denna period finns inte mindre än fyra hus 
liggande tätt inom centrala delar av tomt A.

Det finns en lucka mellan bebyggelsen och vägen 
i tomtens norra del, men det ska påpekas att området 
direkt öster om byggnaderna inte har undersökts. Där
emot kan vi konstatera att all bebyggelse har koncent
rerats till tomt A och det finns en tydlig orientering 
av hus H4 och H9 till den i kartmaterialet påvisade 
tomtgränsen mellan tomt A och B. Detta gör det tro
ligt att det är just under det högmedeltida skedet som 
en tomtreglering genomförts.

Byggnadsskicket har märkbart förändrats under 
denna period. Från att under tidig medeltid ha varit mer

heterogent, med närvaro av såväl stora stolpburna 
byggnader som mindre hus med takbärande väggkonst
ruktioner, har byggnadsskicket blivit mer homogent. 
Bebyggelsen domineras av flera tätt liggande enrums- 
hus. Istället för de enklare härdplattorna i husens mitt, 
tycks spisfundament i husens hörn vara en domine
rande uppvärmningskälla. FIus 4 har tolkats som bo
stadshus medan hus H9 tolkats som smedja. Hus H6 
och Hll kan däremot inte tolkas lika lätt. Hus Hll 
hade jordgolv och en enkel härdplatta i husets mitt, 
som antyder någon form av ekonomibyggnad. Hus 6 
saknade eldstad och har sannolikt inte fungerat som 
bostadshus. Det stenlagda golvet antyder att det varit 
en ekonomi byggnad.

I det norra området hittades flera diken och häg- 
nader som kan tolkas som tomtgränser. Tyvärr har det 
inte varit möjligt att datera några av dessa närmare. 
De följer dock alla i stort sett de kända tomtgränserna, 
så som de framgår av de historiska kartorna. Särskilt
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Hus Typ Tolkning Storlek Inre konstruktion Datering

H4 Syllstenshus,
enrumshus

Bostadshus, 8 m brett, minst
9 m långt

Spisfundament i SV 
lergolv och möjligen 
trägolv

-

H6 Syllstenshus Ekonomibyggnad 5,7x3 m Golv i form av sten
packning, delvis lera

1200-1400, fynd

H9 Syllstenshus Smedja 7 m långt Härd i NÖ hörnet 1290-1440,
,4C-datering

Hl 1 Syllstenshus Bostadshus, alt 
ekonomibyggnad

5,7x8 m stort Härdplatta i mitten, 
lergolv

1210-1295
,4C-datering

A8400 Brunn - 2,8 m diam,
3,4 m djup

Flätverkskonstruktion 1225-1295
,4C-datering

Tabell över hus och konstruktioner från högmedeltid (ca 1200-1400) i Stora Ullevi.

Hus Typ Tolkning Storlek Inre konstruktion Datering

H5 Syllstenshus, Bostadshus 18x6 m Två rum, spisfundament 1300-1400-talet,
enkelstugeplan i Ö rummets SV hörn fynd

Tabell över hus och konstruktioner från senmedeltid (ca 1400-1550) i Stora Ullevi.

bör nämnas ett dike och ett gränsröse i nordöst, som 
kan tolkas som tomt A:s gräns mot norr. Gränsen mellan 
tomt B och C finns än idag markerad genom en sten- 
rad. Sannolikt kan vi tolka dessa tomtgränser som till
komna under högmedeltiden eller senare.

Från senmedeltiden finns endast ett säkert hus på 
tomt A, belägen direkt ovan en äldre byggnad (H4), 
vilket tyder på en direkt kontinuitet. Byggnaden (H5) 
har en tvårumsplan, vilken snarast kan tolkas som en 
enkelstuga, d v s en stuga med spis i östra rummet samt 
en ouppvärmd kammare. På nordsidan mitt emot eld
staden fanns en ingång med en stenlagd yta innanför 
vägglinjen. Liksom under den tidigare perioden var 
tomterna B och C obebyggda. Brunnen från den före
gående perioden var alltjämt i bruk (se fig 14).

Det är tydligt att bebyggelsen under såväl vikinga
tiden som medeltiden kom att lokaliseras inom det 
område som upptas av tomter i det äldsta kartmate
rialet. Från högmedeltiden finns tydliga tecken på att

□ Schakt

□ Väg
□ Stenpackning/ 

stenläggning

□ Härdplatta 
EU Spisröse

EU Gårdsyta 
EU Gårdslager

Fig 14. Stora Ullevi under senmedeltiden, 1300-1400-talen. 
Hus Hl5 utgör enda undersökta byggnaden under denna 
period. Grafik Simon Rudh och Lars Östlin, RAÄ.
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Fig 15. Hus (H5) på tomt A, med datering till senmedeltiden, 
1400-talet. Byggnaden består av två rum, med ett spisfunda
ment i det ena rummet, medan det andra antingen stått 
ouppvärmt, eller värmts med den gemensamma eldstaden. 
Kombinationen av uppvärmd stuga och ouppvärmd 
kammare har enkelstugans planform. Grafik Lars Östlin, RAÄ.

bebyggelsen anpassats efter det tomtsystem som fram
går av de äldsta kartorna. Vi kan således med viss säker
het datera tomtregleringen i Ullevi till 1200-talets bör
jan. Parallellt med detta kan vi se en fullt genomförd 
medeltida byggnadstradition, med flera mindre en funk
tionella byggnader, sannolikt knuttimrade och där man 
helt lämnat den gamla traditionen med stolpburna 
byggnader.

De båda undersökningarna omfattar olika zoner 
inom de senare tomterna. Som tidigare nämnts var 
1998 års undersökning främst koncentrerad till den 
västra, bakre zonen, medan 2003 års undersökning 
omfattar den mellersta zonen. Zonen närmast vägen/ 
bygatan har endast berörts i den förra undersökning
en i mindre omfattning. Redan under äldsta tid finns 
antydan till en viss fördelning av bebyggelsen på de 
olika zonerna. Tomtstrukturen under hög- och sen
medeltid är svårtolkad p g a ett begränsat källmate
rial, men det tycks som om bostadshus och ekonomi
byggnader även fortsättningsvis har ett mycket indra
get läge på tomt A. Även under denna period saknas 
bebyggelsespår i området ut mot gatan, även om den
na del av tomterna undersökts endast i liten grad.

□ Schakt

□ Väg
□ Stenpackning/ 

stenläggning

■ Härdplatta
□ Spisröse

□ Gårdsyta 
^ Gärdslager

Fig 16. Ullevi bytomt under tidigmodern tid, 1550-1650. 
Grafik Simon Rudh och Lars Östlin, RAÄ.

□ Schakt

G3, 16□ Väg
CZ3 Stenpackning/ 

stenläggning

■ Härdplatta 
£3 Spisröse

□ Gårdsyta
Gårdslager

Fig 17. Ullevi bytomt under tidigmodern tid, 1650-1750. 
Grafik Simon Rudh och Lars Östlin, RAÄ.
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Stora Ullevi under tidigmodern tid (1550-1700)
Bebyggelsen under tidigmodern tid har fortsatt konti
nuerligt inom tomt A. En ny parstuga har byggts strax 
norr om den äldre. Den stora nyheten är att bebyg
gelsen inom tomt C åter har etablerats. Stora mark
arbeten inleder bebyggelseskedet, ett större stenfun
dament anläggs, sannolikt som underlag för gårdens 
bebyggelse. Under perioden blir undersökningsytan 
fullt utbyggd, med belagda gårdsytor mellan husen 
(se fig 16 och 17).

Framför allt tomt C framträder med en tät och 
omfattande bebyggelse. Särskilt anläggandet av det 
stora stenfundamentet centralt i undersökningsområ
det visar att behovet av väl dränerad tomtmark var 
stort. Tomtutnyttjandet inom tomt A utgjorde en di
rekt kontinuitet från tidigare faser, med bostadshus 
på ungefär samma plats sedan högmedeltiden. Inom 
tomt C visar framför allt den stenlagda gårdsytan en 
anpassning till den södra tomt- och därmed även by
gränsen.

Hus Typ Tolkning Storlek Inre konstruktion

Fas 6. dat er i na ca 1550-1650

H7 Syllstenshus Bostadshus 15x5 m Inre stensyllar för väggar, stenläggning i Ö med
parstuga spisfundament, delvis tegel

H8 Syllstenshus - 4x3,5 m Osäkert spisröse, golv i form av stenläggning
och trärester

G4 Syllstenshus Loftbod 5x6 m 2 parallella rum, i Ö långsmalt utrymme

G6 Gårdsyta - 13,5x minst 15 m Stenläggning

G7 Hus Otydlig konstruktion Ca lOx minst 11 m Golvlager och rumsavskiljande syllstenar

G8 Gårdsyta - Ca 6,5x4,5 m Stenläggning

G12 Skiftesverksbyggnad - 4,5x5,5 m Jordgrävda stolpar och syllstensrader

G13 Stenfundament Dränering under Ca 14x8 m 4 st terrassliknande stenrader, fyllning av stenar,
planerad bebyggelse täckt av tjockt jordlager

G17 Gårdsyta - 7x minst 9 m Stenläggning

G18 Hägnad eller byggnad - 3,9 m lång Stenrad och stenläggning

Fas 7. daterina 1650—1750

G2 Syllstensbyggnad - Minst 3,6x3,6 m Jordgolv, ev murad spis

G3 Gårdsyta - Minst 6x4 m Stenläggning

G5 Hus - 4,8x minst 1,8 m Stenläggning och trägolv

G8 Gårdsyta - Ca 6,5x4,5 m Stenläggning

G16 Gårdsyta - 14,5x7,5 m Stenläggning

Tabell över hus och konstruktioner från tidigmodern tid (ca 1550-1700) i Stora Ullevi.
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Fig 18. Parstugan (H7) på tomt A, med datering till tidig- 
modern tid. Det västra rummet störst, med ett spisfundament 
i sydvästra delen och en stenläggning i östra delen, samt en 
avgränsande vägg i form av syllstenar och en väggregel i trä. 
Ingången har legat på sydsidan, med en stenläggning söder 
om huset. Det östra rummet hade en g/es stenläggning, men 
saknade uppvärmning, dvs kan tolkas som en kammare för 
sommarbruk eller förråd. I mitten ett parti som kan tolkas som 
en förstuga. Grafik Lars Östlin, RAÄ.

Byggnadsbeståndet visat på en kontinuitet i tomt A 
gentemot tidigare period, genom tillkomsten av den 
nya stora parstugan. En teknisk nyhet är att tegel nu 
börjar användas i de murade spisarna. Även i tomt C 
finns tegelskrot i det stora stenfundamentet, liksom i an
slutning till hus G2, vilket visar att det har funnits en 
spis i huset som varit byggd med tegel, dock ej bevarad. 
Parstugan H7 var tämligen tydlig och kan preciseras 
som ett bostadshus. Inom tomt C var huskonstruktio
nerna mer svårtolkade. Hus G4 bör vara en loftbod 
och på samma sätt kan vi tolka övriga hus som ekono
mibyggnader, utan spår av tydliga spisfundament.

Bebyggelsen inom tomt C utgör en zon på gården 
som ligger närmare bygatan, medan parstugan i tomt 
A är belägen längre från bygatan. Möjligen ska tomt
strukturen tolkas så, att huvudbyggnaden även under 
tidigmodern tid har legat långt indragen på tomten, 
medan området mot bygatan upptagits av ekonomi
byggnader, såsom fallet är i tomt C. Dessutom finns 
en tredje zon på tomterna, längst bak, som saknar 
bebyggelse och som sannolikt har använts för bebyg
gelsenära odling, t ex som kålgårdar, trädgårdar eller 
humlegårdar.

>o Det finns ytterligare en intressant detalj i byggnader
nas orientering inom tomt C. Under den första perio
den av tidigmodern tid har de flesta byggnader en 
orientering i ONO-VSV, vilket gäller hus G4, 12 och 
13, samt gårdsyta G6 och 8. Under den andra period 
av tidigmodern tid, då bebyggelsen utökats har hus 
G5 och gårdsyta G3 fått en orientering i VNV-OSO 
riktning. Samma gäller även för det otydliga hus G7, 
vilket dock antas ha tillkommit under den äldre fasen, 
en slutsats som kanske får omprövas. Genomgången 
pekar på att förnyelsen genomförts med en annan 
orientering på tomten.

HUS OCH GÅRD FRÅN JÄRNÅLDER 
TILL TIDIGMODERN TID - EN UTBLICK
Den bild som framträder av bebyggelsens utveckling 
inom Stora Ullevi är än så länge tämligen unik för 
Östergötlands del, beroende på att så få historiska 
bytomter ännu undersökts. Bland större undersök
ningar under senare år kan dock nämnas Pryssgården 
utanför Norrköping, med ett stort husmaterial från 
neolitikum till järnåldern (Borna Ahlkvist et al 1998). 
Forskningen kring hus och gård på landsbygden under 
yngre järnålder och medeltid har däremot kommit 
längre i Skåne, Danmark och i Mälardalen. För tio år 
sedan utkom en första sammanställning av forsknings
läget för svenskt vidkommande (Göthberg, Kyhl berg 
& Vinberg 1995). Efter detta har det dock gjorts flera 
stora undersökningar och husmaterialet har utvidgats.

Sten Tesch har i sin avhandling om hus och bebyg
gelse i Ystadsområdet kraftigt understrukit vikten av 
att studera hus i en region under långa tidsperioder 
och att upprätta lokala kronologier, för att därefter 
kunna jämföra med andra områden. Detta passar väl 
med Finn Wernes syn på traditionellt byggnads skick 
under senare perioder, där byggnadssätt, materialval 
och teknik skapas av förutsättningar och traditioner 
i lokalsamhället. Teschs närmast unika husmaterial 
från Köpingeområdet spänner över en mycket lång 
period, från neolitikum till tidig medeltid. I detta ma
terial framträder tydligt en lång och stark tradition
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Fig 19. Översiktsbid från 1998 års undersökning. Bygatan har löpt längs med ladan och på bilden syns ett område som 
motsvarar stora delar av tomt A och en mindre del av tomt 6, i bildens högerkant. På tomt A syns lämningar efter den 
gård som låg här från högmedeltid fram till tidigmodern tid. Foto Ann-Lili Nielsen, RAA.

av långhusbyggande som Tesch vill knyta till införan
det av jordbruket. Långhusen förändras visserligen i 
konstruktion och utförande över tiden, men den stora 
och radikala förändringen sker under vikingatid och 
tidig medeltid. Byggnadsskicket blir mycket mer varie
rat, nya tekniker introduceras och kombineras inte 
sällan i en och samma byggnad. Där tidigare olika 
funktioner rymts under långhusets tak, ersätts de med 
flera mindre och enfunktionella byggnader. Enklare 
nedgrävda ekonomibyggnader, grophus, börjar före
komma i större utsträckning under denna tid (Tesch 
1993).

I huskatalogen i Hus och gård kan samma tenden
ser återfinnas, om än med lite olika kronologi och inne
håll i olika regioner. Långhusen under järnåldern är 
vanligtvis treskeppiga och taket bärs upp av ett antal 
bockpar. Under yngre järnålder förändras konstruk
tionen till att bli alltmer underbalanserade, dvs mitt
skeppen blir smalare och mer tyngd kommer att vila 
på väggarna. Under vikingatiden uppträder så helt 
enskeppiga hus, där taket bärs upp av väggstolparna. 
I Mellansverige verkar denna övergång ske successivt 
under vendeltid/vikingatid (Herschend 1989, Larsson 
1995, Göthberg 1995). Det är då intressant att notera
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Fig 20. På Ulleviboplatsen 
vid platsen för nuvarande 
Biltema hittades ett stort 
antal hus från perioden 
bronsåldern till vendeltid. 
Hus E4 var ett enskeppigt 
långhus, med takbärande 
väggstolpar, av samma typ 
som hus G9 på bytomten. 
De kan eventuellt ha 
existerat parallellt, eller 
avlöst varandra under 
vendeltiden.
Efter Karlenby 1994.

att denna typ av hus fanns under vendeltid både bland 
de yngsta husen på Ullevis gamla boplats, som har 
daterats till vendeltid, och såväl hus G14 med datering 
till 700-800-tal, som det stora huset G9 från tidig 
medeltid på Stora Ullevi bytomt.

Men det är inte bara långhusens utseende och konst
ruktion som förändras. Övergången till en medeltida 
gårdstyp, där varje funktion hade sina separata bygg
nader, inleds under samma tid. Små verkstads- och 
ekonomibyggnader börjar förekomma, antingen som 
nedgrävda grophus eller mindre enskeppiga och en- 
rummiga byggnader (Larsson 1995; Göthberg 1995; 
Tesch 1993). Några grophus har inte hittats i Stora 
Ullevi, det är överhuvudtaget ovanligt med grophus i 
Östergötland, men istället är de båda husen Hl och 
H3 i norra bytomten goda exempel på vikingatidens 
nya typ av småhus med takbärande väggstolpar.

Ytterligare en förändring som inträder under denna 
period är förflyttningen av gårdsläget. I Stora Ullevi 
har vi sett hur bebyggelsen flyttade successivt under 
yngre järnåldern från den gamla boplatsen i söder till 
bytomten i norr. Samma förändring har konstaterats 
i stora delar av Skandinavien. I Mälardalen och Öster
götland är det tydligt att detta sker i övergången mel
lan folkvandringstid och vendeltid, medan de historiska 
byarna bildas i Skåne och Danmark generellt först efter 
millennieskiftet år 1000.

I Östergötland finns idag några exempel på detta. 
Gården Borg, i Borgs socken utanför Norrköping 
etablerades under 700-talet utan några direkta före
gångare på platsen. Sannolikt har storgården flyttat 
från Skälv några kilometer därifrån till ett läge nära 
Borgs medeltida bytomt och kyrka. Redan i sitt äldsta 
skede har bebyggelsen på gården anammat ett nytt och 
varierat byggnadsskick, med genomgående enfunk
tionella hus, konstruerade med takbärande väggstol
par och syllar redan från 700-talet (Lindeblad & Niel
sen 1997). Även i det närbelägna Högby, som tolkas 
som en mindre och mer ordinär boplats, sker en liten 
förflyttning till ett yngre boplatsläge, med ett enskep
pigt hus daterat till 800-talet (Lindeblad 1995). De 
båda vikingatida och tidigmedeltida bosättningarna 
Pöllistä och Sanda i Södermanland har nyetablerats 
på 800-talet respektive under folkvandringstid. I 
båda fallen har det nya vikingatida byggnadsskicket 
slagit igenom direkt, med flera olika enfunktionella hus 
med varierande storlek och teknik (Flodin & Äqvist 
1992).

Under tidig medeltid verkar tendenserna från vik
ingatiden fortsätta, i Stora Ullevi med ett minst 18 
meter långt och 6,5 meter brett långhus med väggbä
rande stolpar och med mindre ekonomibyggnader på 
syli. I Högby förekommer ett 22 meter långt hus med 
takbärande väggstolpar som daterats till 1000-talet
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(Lindeblad 1995). Liknande byggnader som det stora 
långhuset i Stora Ullevi finns även i Pryssgården, Ö 
Eneby socken utanför Norrköping, det största hela 
47 meter långt (Borna Ahlkvist et al 1998, s 61,181). 
I Borg däremot har bebyggelsen tydligt flyttat ett 
stycke och den nya gården fått en något annan orien
tering. Under 1000-talet har bebyggelsen utgjorts av 
ett 24 meter långt flerrummigt hus, sannolikt byggt i 
skiftesverk. I anslutning till detta hittades flera mind
re byggnader, alla byggda på trä- eller stensyll (Lin
deblad & Nielsen 1997).

Det finns en rad paralleller till det enskeppiga lång
huset i Stora Ullevi även utanför Östergötland, allt
ifrån Hälsingtuna i Hälsingland, Gotland, Mälarda
len, Halland och Skåne. I Varia utanför Kungsbacka 
hittades ett 27 meter långt hus med takbärande vägg
stolpar som daterats till 1100-talet. Genom fyndom
ständigheterna, och inte minst fyndmaterialet, har lång
huset tolkats som en aristokratisk bebyggelse (Lund- 
quist & Schaller Åhrberg 1998). Även i Gårdstånga 
kyrkby i Skåne har en bebyggelse av grophus och lång
hus med takbärande väggar tolkats som en högstatus
bebyggelse, tack vare uppgifter om att byn var kunga- 
lev, dvs hörde till den danska kungamakten, under 
tidig medeltid (Söderberg 1994b). Samtidigt verkar de 
enskeppiga långhusen finnas på många platser. I Mä
lardalen, bl a i Sanda, och i Skåne har de t ex hittats 
på undersökningar i Tuna på Ven, Väla i Kropps sock
en och Ödåkra i Fleninge socken (Löfgren 1994; Sö
derberg 1994a). Det verkar uppenbart att man inte 
automatiskt bör förutsätta en högreståndsmiljö när 
dessa hus uppträder.

I Kyrkheddinge i Skåne har ett äldre treskeppigt 
långhus ersatts med ett enskeppigt långhus med tak
bärande väggstolpar först vid 1000-talets mitt. I Skå
ne och Danmark finns generellt en tendens att det nya 
byggnadsskicket slår igenom först under 1000-talet, 
dvs betydligt senare än i Mälardalen och Östergöt
land. I Halland finns flera bytomtsundersökningar 
där de treskeppiga långhusen ersatts av enskeppiga 
först under 1100-talet (Göthberg et al 1995; Rosén

2004, s 117ff) Traditionen att bygga stolphus har fort
satt långt upp i medeltiden i Skåne och Danmark, 
medan exempelvis traditionen med syllstensburna 
väggar etablerats mycket tidigare i Östergötland och 
Mälardalen. Detta har säkert med olika byggnadstra
ditioner att göra, där korsvirket dominerar i Skåne 
medan Mellansverige domineras av knuttimring och 
i någon mån skiftesverk (Schmidt Sabo 2001; Göth
berg et al 1995; Skov 1994; Tesch 1993).

Ytterligare en annan skillnad är att bebyggelsen 
flyttar till de historiskt kända byarna betydligt tidi
gare i Mellansverige än i Skåne/Danmark. I exempelvis 
Kyrkheddinge går byn tillbaka till 900-talet, medan 
andra forskare har velat se millennieskiftet 1000 som 
ett avgörande skede för by bildningen i Skåne (Schmidt 
Sabo 2001; Söderberg 1994a).

Under högmedeltiden sker ytterligare en föränd
ring i Stora Ullevi, genom etableringen av de historiskt 
kända geometriska tomterna. Först nu har vi även ett 
mer homogent, medeltida byggnadsskick med mindre 
byggnader på stensyll, sannolikt knuttimrade. Detta 
skede har i Stora Ullevi daterats till sekelskiftet 1200. 
Direkta paralleller till detta saknas i Östergötland, 
men är tydliga i det skånska materialet. I Kyrkhed
dinge sker en drastisk förändring vid samma tid, med 
etableringen av en gårdsstruktur med två byggnader 
med flera rum i vinkel och med en gårdstomt som 
begränsas av diken i norr och söder. Denna gårds
struktur har en tydlig kontinuitet genom hela medel
tiden. På samma sätt etableras i Tuna by på Ven tre 
gårdar med tomter begränsade av ägodiken under 
1300-talet. Parallellt med detta förändras även bygg
nadsskicket, med en etablering av syllstensburna hus 
(Schmidt Sabo 2001, s 65ff; Löfgren 1994; Söderberg 
1994a).

I Stora Ullevi har vi kunnat konstatera en tydlig 
förändring mot en medeltida byggnadstradition un
der 1200-talet, med flera enfunktionella, mindre bygg
nader - en enrumsstuga, en smedja samt två mindre 
byggnader - sannolikt knuttimrade på stensyll och 
med spisfundament i hörnen. Denna tydliga etable-
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ring har sina paralleller i förändringarna i det skånska 
materialet vid samma tid, även om gårdstypen ser an
norlunda ut. Det är oklart om det kan finnas några 
liknande paralleller från Mellansverige. Under sen
medeltid kommer ytterligare en förändring, genom 
den tvårumsbyggnad som kunde dateras till 1400- 
talet. På samma sätt är det oklart om det finns några 
exempel på detta från andra byundersökningar, där
emot är hustypen känd från senmedeltidens Vadstena 
(Hedvall 2002, s 47ff). Slutligen är förändringarna 
under efterreformatorisk tid, mot väl strukturerad och 
tät bebyggelse med belagda gårdsytor däremellan, hit
tills utan paralleller i övriga Sverige.

Bebyggelsen i Stora Ullevi kan givetvis även jäm
föras med vad vi vet om landsbygdsbebyggelse i sena
re tid genom etnologiskt material och bevarade bygg
nader. En forskare som Sigurd Erixon har tidigare un
der 1900-talet betytt mycket för dokumentation och 
analyser av Sveriges äldre bebyggelse, inte minst i Ös
tergötland. Hans dokumentation av den ålderdom
liga bebyggelsen i Kila by i södra Östergötland har 
redan nämnts. Under 1910- och 1920-talen genom
fördes även en större undersökning av äldre bebyg
gelse i Bjärka-Säby söder om Linköping (Erixon 1946, 
1984). En närmare jämförelse mellan etnologiskt och 
arkeologiskt material borde vara möjlig, men ligger 
utanför ramen för detta arbete. Några mindre anmärk
ningar kan dock göras.

Sigurd Erixon visar att huvudparten av gårdarna 
i Bjärka-Säby, liksom många andra gårdar i Östergöt
land, före skiftena utgjordes av den s k götiska gården, 
en konsekvent genomförd uppdelning av gården i en 
mangård och en fägård, skilda åt av staket (fig 21). I 
flera av hans exempel ligger dessa gårdar i radbyar, 
med mycket enhetlig rumslig gestaltning. I de flesta 
fall ligger fägården ut mot bygatan, med stall, lagård, 
loge och fähus i en länga längs med bygatan och med 
portlider in mot gården. Innanför dessa fanns andra 
ekonomibyggnader såsom bodar, fähus, svinhus, höns
hus etc, ofta liggande vinkelrätt mot bygatan. På and
ra sidan staketet fanns mangården med bostadshuset,

stugan, antingen liggande med gaveln eller långsidan 
mot bygatan. På andra sidan stugan fanns ofta en träd
gård (Erixon 1984, s 52ff, 26ff).

I många fall har bebyggelsen bildat en eller två 
kringbyggda fyrkanter, något som Erixon betecknar 
som ett ålderdomligt drag. Erixon menar att det går 
att spåra uppdelningen på man- och fägård åtmins
tone tillbaka till 1600-talets slut. En liknande uppdel
ning mellan mangård och fägård finns fortfarande 
bevarad i Smedstorp i Norra Vi socken i Ydre, där man
byggnaderna nyligen har kunnat dateras med hjälp av 
dendrokronologi till 1700-talets slut (fig 32, Erixon 
1984, s 55; 1956).

En jämförelse med den arkeologiska bilden från 
Stora Ullevi visar att det är viktigt att göra dessa jäm
förelser, men att materialet fortfarande är svårt att 
tolka. Stora Ullevi har, i det äldsta kartmaterialet, drag 
av de radbyar Erixon beskriver från Östergötland, 
med tomter orienterade utmed en bygata. Dessa tom
ter tolkas ha uppkommit i Ullevi under 1200-talets 
början, i samband med att byn reglerades och de medel
tida tomterna fixerades. Även den inre strukturen, 
med ekonomibyggnader mot bygatan och bostadshu
set indraget långt från bygatan överensstämmer med 
Erixons exempel. Möjligen skulle man kunna hävda 
att det indragna läget är ett allmänt medeltida bebyg
gelsemönster, med anor långt tillbaka i tiden (jmf Ta- 
geson 2002, s 201ff).

Sigurd Erixon menar vidare att husbeståndet un
der äldre tid var åtskilligt större, medan tendensen att 
sammanslå byggnaderna till längor är ett sentida 
drag. Den arkeologiska bilden av bebyggelsen i Stora 
Ullevi visar att tomt A under såväl hög- som senme
deltid omfattas av många enskilda byggnader, det 
som Erixon kallar för ett ”äldre drag” (Erixon 1984, 
s 58ff). Under tidigmodern tid har tomt A fortsatt en 
likartad bebyggelsebild, men möjligen är detta miss
visande eftersom det främst är mangården och dess 
parstuga som undersökts. Bebyggelsebilden i tomt C 
med dess täta struktur av flertalet svårtolkade bygg
nadskroppar kan tolkas som att de utgör en del av
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Fig 21. Byarna före skiftena har i Östergötland i många fall varit radbyar, med gårdstomterna liggande på rad utmed 
bygatan. En vanlig gårdstyp är den s k götiska gården, med fägården utmed bygatan och mangården i ett indraget läge 
på andra sidan en hägnad. Exemplet är hämtat från Markustorps by i Vist sn, söder om Linköping. Sannolikt har även Ullevis 
gårdstomter varit organiserade på ett liknande sätt. Efter Erixon 1984.



fägården med olika typer av ekonomibyggnader. 
Möjligen har vi här ett exempel på att flera hus byggts 
intill varandra och därför blivit svårtolkade.

Slutligen kan vi bland de enskilda byggnaderna i 
Stora Ullevi se tydliga paralleller i etnologiskt mate
rial. De enrummiga husen från de medeltida faserna 
i tomt A har sina direkta paralleller i etnologiskt kända 
byggnader, som brukar betecknas som ålderdomliga. 
Hus H4 kan tolkas som en enrumsstuga med ingång 
på gaveln, en byggnadsstil som i senare tid endast kvar- 
levt i form av eldhus och bastur i s k reliktområden 
som Dalarna och södra Norrland. Den under senare 
tid så vanliga enkelstugan, med stuga och kammare 
eller kök samt farstu, finns det inga spår av i vårt ar
keologiska material. Den tvårummiga byggnaden i 
tomt A från 1400-talet skulle möjligen kunna tolkas 
som en föregångare till senare tiders fullt utvecklade 
enkelstuga. Parstugan, med liten kammare eller kök 
i mitten, med två rum på vardera sidan, brukar etno
logiskt kunna spåras tillbaka till åtminstone 1600- 
talet (Erixon 1984, s 67ff), vilket överensstämmer väl 
med Stora Ullevi under tidigmodern tid. Slutligen kan 
vi nämna förekomsten av förvaringsbodar och maga
sin, en ålderdomlig typ med två parallella rum med 
två ingångar samt trappa upp till utskjutande svale, 
en typ som vi kan identifiera med hus H4 från Ullevi 
(fig 22, Erixon 1984, s 86).

HUS OCH GÅRD I DET MEDELTIDA 
OCH TIDIGMODERNA LINKÖPING
Linköping grundlädes på 1280-talet, sannolikt av bis
kop Bengt och hans storebror Magnus Ladulås. Första 
steget utgjordes av att den öppna platsen mellan de 
båda kyrkorna slöts genom att ett franciskankonvent 
grundades i den blivande stadens södra del. Kring 
sekelskiftet 1300 har vi entydiga belägg för att staden 
växer fram. Det finns en rad skriftliga uppgifter om 
tomter och gårdar. Samtidigt ser vi närvaron av före
teelser typiska för den högmedeltida rådsstaden så
som borgare, rådmän, fjärdingsman, gillen, borgmäs
tare, stadens sigill etc. Slutligen finns ett arkeologiskt

Loflbod med långsidesuiskott

Plan av bottenvåningen samt tvärsektion av loftboden

Fig 22. En iimrad bod i två våningar, med två rum och loft, 
från Kila by, Hycklinge sn. Foto Sigurd Erixon 1932. Boden 
överensstämmer väl med hus H4 i Stora Ullevi, dock med 
skillnaden att trappan till loftet sannolikt legat på utsidan, 
medan boden i Kila har invändiga trappor. Efter Erixon 1946.

källmaterial i form av bebyggda tomter, som i flera 
fall går tillbaka till tidigt 1300-tal (Tagesson 2002; 
Kaliff & Tagesson i denna volym).

I samband med flera arkeologiska undersökningar 
har man träffat på rester av stadsgårdar från stadens 
äldsta tid, 1300-talets första hälft. Spåren efter bygg
nader är dock otydliga och svårtolkade. I kvarteret 
Brevduvan i stadens norra utkant undersöktes 1987- 
89 två gårdar på ömse sidor av en tvärgränd, nära en 
av stadens viktigare infartsvägar. På den norra gården 
fanns under äldsta tid en mindre träbyggnad på syll-
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stensgrund och med trägolv samt en nedsänkt stensatt 
ränna som tolkats som en gödselränna. I den södra 
gården fanns rester av en eller flera stolpburna bygg
nader, men dessa har varit svåra att typbestämma. 
Några eldstäder har inte hittats i husen från denna tid, 
och i flera fall ger gårdarna ett närmast ruralt intryck 
(Feldt & Tagesson 1997).

Vid två undersökningar norr om Stora torget (kvar
teret Basfiolen 1979 och 1987) undersöktes rester efter 
en gles bebyggelse, i vad som kan antas röra sig om två 
närbelägna gårdar eller tomter (fig 23 A). I den östra 
gården bestod bebyggelsen av en syllstensrad och en 
liten stenläggning. På den västra gården fanns en trä
byggnad med jordgrävda stolpar (sannolikt skiftes
verk) utan eldstad och med en liten hägnad utanför, 
samt ett trähus tolkat som ett skiftesverkshus med 
jordgrävda stolpar och syllstensrader (fig 24 A). Dessa 
konstruktioner utgjorde den äldsta bebyggelsen date
rad till 1300-talets första hälft och representerar två 
stadsgårdar i ett mycket centralt beläget läge invid 
torget (Tagesson 2002, s 388ff).

Även väster om torget har rester efter en gles trä
husbebyggelse under 1300-talets första hälft kunnat 
beläggas vid några äldre grävningar. I kvarteret Apo
teket (undersökt 1971) återfanns den gamla Storga
tans äldsta sträckning, och på dess norra sida en enkel 
träbyggnad, med jordgrävda stolpar och klen syllstens
rad, endast 2 meter bred utmed gatan. Även i kvarteret 
Ambrosia (undersökt 1966) hittades mindre träbygg
nader som kan tidsfästas till stadens äldsta tid (anf arb, 
s 38Off, 386ff).

Ytterligare en kategori byggnader ska nämnas, näm
ligen torgbodar. Dessa omtalas ofta i det skriftliga käll
materialet, det äldsta exemplet från 1342. I flera fall 
framgår det tydligt att de ligger vid torget eller den 
äldsta marknadsgatan och att de ofta var knutna till 
speciella bodtomter. Bodarna har uppenbarligen haft 
ett värde, eftersom de ofta nämns i testamenten, gåvo
brev och köp. Sannolikt var det en bod som dokumen
terades i kv Apoteket och som har myntdaterats till 
1370- eller 1380-talet. Likaså hittades rester efter ett

lergolv till en bod vid en undersökning på Stora torget 
(1980). Det är värt att notera att konstruktionsmässigt 
liknar boden i kvarteret Apoteket flera av de andra 
enkla husen, med stensyll och jordgrävda stolpar på 
stadsgårdarna vid samma tid (anf arb, s 423ff, 386ff, 
392ff).

Plusens storlek varierar något, mellan 4 och 6 meter 
i längd, men det rör sig i samtliga fall om mindre en- 
rummiga byggnader, även om det är sällsynt att hela 
byggnader kunnat undersökas. Under stadens äldsta 
tid finns det skillnader i byggnadernas konstruktion 
mellan staden och Stora Ullevi; i Linköping finns flera 
byggnader som burits upp av stolpar, något som helt 
saknas i materialet från byn. Ytterligare en skillnad 
är de speciella torgbodarna i Linköping, vilka hade 
en funktion som knappast fanns på landsbygden, men 
där byggnadskonstruktionen sannolikt inte skiljde sig 
från andra enklare uthus på stads- eller lantgårdarna.

I flera fall består de äldsta spåren av bebyggelse av 
diken och hägnader, i flera fall som ett första led innan 
den egentliga bebyggelsen tillkommer. Vidjeringar till 
hankgärdesgårdar är ett vanligt fynd från denna äldsta 
tid (anf arb, s 130). Detta stämmer väl med den glesa 
och hittills otydliga bebyggelsebilden från äldsta tid. 
I den nyligen etablerade rådsstaden Linköping var det 
viktigt att markera den juridiska tomten, till vilket de 
borgerliga privilegierna var kopplade.

Tomtstrukturen under stadens äldsta tid är svår
bedömd, men mycket talar för att den varit inåtvänd, 
med bostadshusen placerade långt indragna på går
darna, liksom fallet är med bostadshusen i Stora Ul
levi (anf arb, s 131). Ytterligare en intressant iaktta
gelse är att stadsgårdarna har ansetts vara etablerade 
med utgångspunkt från de landsvägar som bildat ett 
system av huvudgator i staden. Detta framgår genom 
den fjärdingsindelning som indirekt finns belagd redan 
1308, där tomterna indelades efter tillhörighet till 
närmaste huvudgata (anf arb, s 188). Landsvägarna 
har således haft en viktig organisatorisk betydelse när 
stadstomterna planerades, och på samma sätt har 
landsvägen och den senare bygatan i Stora Ullevi haft

261



Fig 23. Kvarteret Brevduvan i centrala Linköping undersöktes 1987 och 1989. Bilderna visar bebyggelsen på de två gårdarna 
under 1400-talet respektive under 1600-talet. Gårdarnas bebyggelse låg under medeltiden orienterade utmed en liten gränd, 
medan de efter 1630-talet har ändrat tomtstruktur och vänder sig mot den stora Stångsgatan, den nuvarande Klostergatan. 
Teckningar Mats Gilstring, Östergötlands länsmuseum. Efter Feldt & Tagesson 1997.
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avgörande betydelse för bebyggelsens orientering i 
byn. En viktig skillnad är dock att stadsgårdarnas 
bebyggelse varit orienterad utmed mindre gränder och 
endast indirekt haft förbindelse med huvudvägarna. 
På detta sätt kan byns tomtstruktur sägas överensstäm
ma med stadsbebyggelsens, genom att vara orienterad 
utmed huvudgatan, men indragen och belägen med 
kortsidan mot densamma.

Förändringen mot en tomtreglering i byn inträf
fade sannolikt redan vid 1200-talets början, medan 
strukturen lades färdigt ut på den nyetablerade staden 
från 1280-talet och framåt. Några konkreta skillna
der mellan stad och land är svåra att uppfatta under 
denna tid, förutom närvaron av salubodar vid mark- 
nadsgatan och bebyggelsens orientering utmed mindre 
gränder. Vad gäller byggnadsteknik och husens orien
tering på gårdarna, verkar det finnas stora likheter. 
Förekomsten av stolpburna byggnader, eller kombi
nation av jordgrävda stolpar och syllstensrader i enk
lare byggnader, i staden under högmedeltiden har tol
kats som en ålderdomlig form av skiftesverkshus. Int
ressant nog saknas dessa i Stora Ullevi och hur detta 
ska tolkas är en öppen fråga.

Under senmedeltiden har bebyggelsen i staden för
ändrats på ett mycket påtagligt sätt. I kvarteret Brev
duvan kom den äldre glesa bebyggelsen att ersättas 
av två fullt utbyggda stadsgårdar. På den norra går
den låg ett trähus utmed gränden på det gamla husets 
plats. Det nya huset var dock försett med eldstad och 
tolkas som bostadshus, med mindre ekonomibyggna
der längre in på tomten. Samma mönster finner vi på 
den södra gården, med ett gavelvänt hus mot grän
den, som inte innehöll några spår av eldstad, däremot 
en välbevarad halvkällare som dendrodaterats till år 
1384/1385.

I kvarteret Basfiolen kunde en liknande utveckling 
iakttas (se fig 24 B). På den östra gården var undersök- 
ningsytan helt täckt av konstruktioner; en smedja med 
kraftigt fundament, en byggnad med stensyll och trä
golv samt en kullerstenslagd gård ut mot den stora 
gatan. I den västra delen av kvarteret fanns en gränd

upptagen ovan den äldre byggnaden och som har de
lat den äldre gården i flera tomer. Öster om gränden 
fanns en gårdsyta och en timrad brunn, väster om grän
den fanns två byggnader med kraftig stensyll och spis- 
fundament i hörnen.

Söder om Stora torget hittades, på den s k Holmen, 
vid en undersökning 1961 rester efter en större trä
byggnad på kraftig stensyll liksom rester efter ett stort 
spisfundament. I den sydöstra utkanten av staden hit
tades, i kvarteret Däckeln utmed den medeltida Möl- 
nogatan, en tät gårdsbebyggelse i form av en halvkäl
lare, en smedja och rester av ytterligare byggnader 
daterade till 1400-talet (anf arb, s 416).

Det är tydligt att stadsgårdarna har fått en ny och 
kvalitativt annorlunda bebyggelse under senmedelti
den. Detta yttrar sig i form av träbyggnader, sannolikt 
främst timrade hus, på kraftig stensyll och med stora 
stenfundament. I flera fall har det konstaterats att syll- 
stensraderna har tätats och förstärkts med lera. Husens 
storlek varierar något, mellan 7 och 10 meter i längd 
och mellan 4 och 5 meter i bredd. Detta kan jämföras 
med husen i Stora Ullevi, vilka redan under 1200-ta- 
let verkar ha byggts i denna medeltida byggnadstra
dition, med motsvarande storlek och med stensyllar 
och spisfundament. Däremot saknas i staden exempel 
på de större bostadshus i tvårumsplan som kunnat do
kumenteras i Stora Ullevi. Närvaron av ett liknande 
hus i Vadstena gör det dock troligt att denna typ även 
funnits i Finköping, men att något sådant hus ännu 
ej har undersökts. Däremot har det konstaterats att sten
hus tillhörande domkyrkans residensgårdar i många 
fall fått en sådan tvårumsplan (anf arb, s 215ff, 344ff).

Fyndmaterialet från senmedeltiden är rikligare än 
under tidigare perioder, liksom djurbensmaterialet, 
vilket sammantaget har tolkats som att hela staden 
omfattats av en ekonomisk och topografisk expansion 
(Feldt & Tagesson 1997). Även spridningen av tim
rade brunnar, där flera har kunnat dateras till 1400- 
talet, visar att bebyggelsen spridits till stora delar av 
stadsrummet. Möjligen ska detta tolkas så att de flesta 
gårdar haft egna brunnar. Slutligen bör nämnas att
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Fig 24 A+B. Kvarteret Basfiolen, norr om Stora torget, undersöktes 1987. Bilderna visar på bebyggelsen på en gård under 
1300-talet och 1400-talet. Den äldre gårdens enklare bebyggelse ersattes på 1400-talet av två gårdar och en nyanlagd 
gränd. Det nya byggnadsskicket utmärks av kraftiga lertätade stensyllar och spisfundament. På den östra tomten finns 
även en timrad brunn. Efter Tagesson 1996 och Tagesson 2002.

stadens torg reglerats under denna tid, från att ha 
varit en öppen, oregelbunden plats i anslutning till en 
marknadsgata, med bodar främst utmed gamla Stor
gatan (marknadsgatan) upp mot domkyrkan, till da
gens kvadratiska torgplats (anf arb, s 366, 343f).

Den inåtvända tomtstrukturen, där bostadshusen 
orienterats utmed en liten gränd, som i fallen kvarteren 
Brevduvan och Basfiolen, är väl belagd under senmedel
tiden. Denna tomtstruktur är ett typiskt drag för det 
medeltida Linköping, med paralleller i många andra 
sammanhang. Gårdarna har i flera fall förändrats un
der denna period. Tydligaste exemplet är kvarteret Bas
fiolen, där etableringen av en gränd i kvarterets mitt 
har tolkats som en uppdelning av en äldre och större

gård i två (alternativt tre) gårdar (anf arb, s 20Iff). 
Samma medeltida tomtstruktur fanns i Vadstena, vil
ket konstaterats vid undersökningarna i stadsdelen 
Sanden. Etableringen av denna struktur har kunnat da
teras till 1400-talets början, men har reglerats och ex
panderat under 1480- och 1490-talen (Hedvall 2002).

Parallellt med denna utveckling finns andra exem
pel på en expansion i Linköping. Inte mindre än fem
tio stenhus och stenkällare har tillkommit under den
na period, främst i området mellan domkyrkan och 
torget. Det har tolkats som att kyrkan upprättat ett 
antal residensgårdar med stora stenhus för domkapit
lets medlemmar (kaniker och prelater), i en krans kring 
domkyrkan. Närvaron av ett allt rikare prästerskap
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och deras förmögna hushåll har haft en viktig bety
delse för stadens näringsliv. Linköping har expanderat 
och blomstrat under senmedeltiden som en följd av kyr
kans starka ställning. Residensgårdarna har inte varit 
föremål för några om fattande undersökningar, men 
med ledning av stenhusens läge på tomterna är det möj
ligt att visa att även dessa haft en tydligt inåtvänd struk
tur, med stenhusen långt indragna på gårdarna (Tages- 
son 2002, s 2.01 ff; se denna volym s 37ff).

Det är inte helt lätt att jämföra tomternas storlek 
i Stora Ullevi och i Linköping. Tomterna i byn kan 
endast rekonstrueras med ledning av de historiska 
kartorna från mitten av 1700-talet. Vid denna tid var 
de aktuella tomterna i Stora Ullevi ungefär 100x50 
meter stora (5 000 m2). Stadstomterna har studerats 
genom en retrospektiv metod, där analysen utgår från 
1696 års tomtkarta, och försök har gjorts att rekonst

ruera gårdarnas historia tillbaka till medeltiden, med 
ledning av arkeologiska undersökningar. I den ovan
nämnda kvarteret Basfiolen kan kvarteret ursprung
ligen ha omfattat en enda gård, omfattande 3 400 m2. 
Under 1400-talet har denna gård delats upp i två, 
vilka omfattat 950 resp 2 280 m2. I området direkt 
väster om torget ligger ett antal gårdar, sannolikt resi
densgårdar, med tämligen enhetlig storlek. Dessa va
rierar mellan 1 900 och 2 200 m2. 1 flera fall kan det 
konstateras att dessa tomter lagts ut vid ett och samma 
tillfälle, en bild av en planlagd tomtutläggning med 
tämligen enhetlig storlek.

I området norr och nordöst om domkyrkan låg 
andra residensgårdar av mer blandad storlek. Flera 
gårdar har en storlek om drygt 2 000 till 2 800 m2, 
vilket någorlunda överensstämmer med övriga gårdar 
i staden. Allhelgonaprebendets gård nordost om dom
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kyrkan omfattar en 4 400 m2 stor tomt, ärkedjäknens 
gård 7 250 m2 och kantorns gård 13 000 m2. De två 
sistnämnda gårdarnas storlek bör dock tas med reser
vation, eftersom de kan ha utvidgats mot norr efter 
reformationen (kantorns gård blev biskopsgård på 
1500-talet). Samtidigt är det viktigt att konstatera att 
kantorns gård omtalas under 1300-talets första hälft 
som Bredgården, en frälseägd gård, som senare done
rades till kyrkan.

De profana gårdarnas storlek vet vi inte mycket 
om. De båda gårdarna i kvarteret Brevduvan kan ha 
varit 800 resp 2 500 m2 stora, men i övrigt är det 
mycket oklart. Det finns dock skäl att förmoda att de 
varit betydligt mindre än residensgårdarna. Mycket 
talar alltså för att residensgårdarna, när de etablerades 
under 1300-talets slut, haft en i stora drag enhetlig 
storlek, vanligen mellan 2 000 och 3 000 m2, en stor
lek som avviker från tomterna i Stora Ullevi. Samti
digt finns det enstaka indicier på andra betydligt stör
re stadsgårdar, exempelvis Bredgården och några and
ra gårdar i norr och öster om domkyrkan, som möj
ligen kan ha varit lika stora som landsbytomterna.

Slutsatsen blir dock att tomternas storlek i Ullevi, 
såsom de framgår av kartorna från 1700-talet, var 
betydligt större än tomterna i staden. Även de stora 
residensgårdarna kring domkyrkan har till största de
len fått tomter som var ungefär hälften så stora som 
de ordinära tomterna i byn.

Reformationen har drabbat en stad som Linkö
ping hårt, med sitt starka beroende av det rika och 
under senmedeltiden utvecklade domkapitlet. Från 
1540-talet, då merparten av prebenden och residens
gårdar drogs in till Kronan, liksom två stora bränder, 
1546 och 1567, har staden Linköping gått tillbaka. 
Arkeologiskt finns få tydliga spår från 1500-talets 
andra hälft och en bit in i 1600-talet.

Under 1600-talet har Linköping fått en ny roll 
som administrativt centrum för Östergötland, i och 
med att landshövdingen får sitt säte på slottet på 
1630-talet. Flera viktiga arbeten initieras, den nya och 
raka Storgatan och nya Stångebro, liksom beläggning

av stadens gator m m. På stadsgårdarna i kvarteret 
Brevduvan har den nya tiden kunnat dokumenteras i 
form av framför allt en helt ny tomtstruktur. De två 
stadsgårdarna har vänt sin framsida mot Stångsgatan, 
nuvarande Klostergatan, genom att placera bostads
husen utmed gatan. I fyndmaterialet från denna tid kan 
man studera en allt rikare materiell kultur, speciellt i 
form av mer varierat och kvantitativt större keramik
inventarium, liksom föremål relaterade till bostaden, 
såsom fönsterglas och kakelfragment. Några motsva
righeter till denna gatunära bebyggelse är svårt att se 
i Stora Ullevi, där snarare den medeltida inåtvända 
strukturen tycks ha fortsatt kontinuitet. Samtidigt är 
det frapperande med den nya täta bebyggelsestruktu
ren i lantgårdarna, på samma sätt som en utvidgad 
materiell kultur och inte minst närvaron av belagda 
gårdsytor visar på tydliga paralleller mellan stad och 
land.

FÖREMÅL OCH KULTURLAGER 
- EN JÄMFÖRELSE MELLAN STORA ULLEVI 
OCH TVÅ STADSGÅRDAR I LINKÖPING
I följande avsnitt görs en jämförelse mellan fyndma
terialet från Stora Ullevi och från en undersökning av 
två stadsgårdar i kvarteret Brevduvan i Linköping. 
Dessutom jämförs i korthet kulturlagrens karaktär. 
Syftet med jämförelsen är att undersöka om det i de 
två olika, samtida, livsmiljöerna fanns olika traditio
ner och näringar som uttrycktes genom den materiella 
kulturen.

Ett par tidigare studier, i andra delar av Sverige, 
har uppmärksammat skillnader mellan stad och lands
bygd vad gäller bland annat bordskärl under medeltid 
och senare perioder. Många av de importerade, och 
senare inhemskt producerade, keramikföremålen har 
främst funnits i städerna. Detta har förklarats med 
att mat- och dryckesvanorna skilde sig åt i de båda 
miljöerna (Broberg & Svensson 1987; Rosén 2004, s 
252ff). En av studierna, som utgår från material i Mel
lansverige visar att det som producerades i städerna, 
t ex kammar och yngre rödgods, till stor del även kon
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sumerades i städerna. Detta är särskilt tydligt under 
senare delen av medeltiden, men förhållandet existe
rade även under tidig medeltid och tidigmodern tid. 
Ett undantag bland landsbygdsmaterialen utgör en 
undersökning av en prostgård i Gästrikland, där fynd
materialet är mer likt det i städerna än övriga lands- 
bygdsmaterial. Detta förklaras med att prostgården 
utgjorde en övre social miljö i det medeltida samhäl
let och att detta återspeglas i fyndmaterialet (Broberg 
& Svensson 1987, s 483f).

I Kyrkheddinge utanför Lund däremot, framträder 
en annan bild av den materiella kulturen. Här uppvisar

materialen från de båda miljöerna på stora likheter och 
många av föremålen var troligen tillverkade i Lund, 
där de kan ha förvärvats i utbyte mot tjänster, jord
bruksvaror eller textilier (Schmidt Sabo 2001, s 97).

Kulturlager
En påtaglig och väsentlig skillnad mellan Stora Ullevi 
och Linköping är kulturlagrens karaktär och mäktig
het. Kulturlagren i det aktuella kvarteret i Linköping 
var upp till två meter tjocka, medan de var upp till 
0,8 meter på bytomten. I Linköping fanns en betydligt 
tydligare stratigrafi, medan lagren på bytomten var

Fig 25. Kulturlagren var knappt en meter tjocka i Stora Ullevi och hade på sina ställen en ovanligt tydlig stratigrafi för att vara 
på en bytomt. Foto Karin Lindeblad, RAÄ.
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mer svårfångade, vilket gör att tolkningsarbetet för
svåras. Trots att det har funnits en kontinuerlig bosätt
ning i Stora Ullevi under en betydligt längre tidspe
riod, har kulturlagren inte samma mäktighet som i 
staden.

I Stora Ullevi saknas till stora delar en typ av lager 
som är vanliga i städerna; lager av sand, träflis eller 
dylikt, utlagda under t ex gårdsplaner och byggnader. 
Detta är en skillnad i lagerbilden som i stor utsträck
ning har bidragit till stadens mäktigare kulturlager. 
Varför denna skillnad finns, är svårt att uttala sig om, 
men visar sannolikt på olika traditioner för byggan
det inom den egna tomten. Detsamma gäller för mer 
gemensamma utrymmen som till exempel vägar. I den 
aktuella undersökningen i Linköping undersöktes en 
mycket välbyggd gata, grundlagd med ris och grenar 
samt belagd med sten, i flera olika nivåer. Den under
sökta delen av bygatan i Stora Ullevi bestod av ett he
terogent stenmaterial utan underliggande material. 
Det är först under tidigmodern tid som kulturlagren 
på tomt C påminner mer om dem i staden. På tomten 
uppfördes då en gårdsplan med grus och sten, något 
som var vanligt i Linköping under denna period (se 
vidare nedan).

Föremål
I det följande jämförs två samtida fyndmaterial, som 
här får utgöra exempel på en rural och en urban miljö. 
Det görs här inga anspråk på att materialen ska ses 
som typiska representanter för de två olika miljöerna, 
utan de representerar enbart delar av två gårdar i 
Stora Ullevi och två gårdar i Linköping.

Undersökningarna i Linköping, i kvarteret Brev
duvan, genomfördes 1987 och 1989 med delvis andra 
fältarbetsmetoder än vad som används idag. I detta 
sammanhang har det mindre betydelse, eftersom ka
raktären på kulturlagren i Stora Ullevi gör att tolk
ningar och dateringar är tämligen vida. De tidsperio
der som Stora Ullevi delats in i används som ram för 
studien, med en tidsmässig början i 1200-talet, efter
som det inte finns några äldre lämningar från kvarteret

Brevduvan. Hög- och senmedeltid har slagits ihop till 
en tidsperiod och tidigmodern tid utgör en egen pe
riod. Materialet från Linköping har sedan fogats in i 
dessa tidsramar, vilket innebär att flera faser har sla
gits samman till längre tidsavsnitt. För en fullständig 
redovisning av fyndmaterialet i Stora Ullevi hänvisas 
till undersökningsrapporten (Lindeblad & Tagesson 
m fl i manus).

Fasindelningen, fyndens tillhörighet till de olika 
faserna samt uppställningen utifrån olika material
grupper, utgår från det som presenterades i undersök
ningsrapporten (Feldt & Tagesson 1990). En reviderad 
fasindelning presenterades 1997 i boken Två gårdar i 
biskopens stad (Feldt & Tagesson 1997). Här finns 
dock ingen översiktlig presentation av fyndens rela
tion till respektive fas, vilket i detta sammanhang gör 
det omöjligt att få en överblick.

Samtliga lager som tillhör ett tidsavsnitt används i 
studien, utan hänsyn till vad lagren tolkats som. Att 
göra på något annat sätt är inte möjligt i detta samman
hang, även om förfarandet ger flera källkritiska aspek
ter på resultaten. Ett par fyndkategorier har, på grund 
av de olika bevaringsförhållandena, tagits bort från 
Linköpingsmaterialet. Detta gäller materialgrupperna 
trä och läder som inte fanns bevarade i Stora Ullevi.

Fyndmaterialet från Stora Ullevi kommer från en 
cirka 1000 m2 stor yta. Det medeltida materialet fanns 
endast inom tomt A, medan det finns tidigmoderna 
fynd från både tomt A och C, där den senare tomten 
innehöll merparten av föremålen. Detta innebär att 
de medeltida föremålen har hört till den enda bebygg
da gården, i det undersökta materialet från denna 
period. Detta faktum gör att fyndmaterialet inte kan 
ses som representativt för mer än just denna gård (se 
vidare nedan). Under tidigmodern tid var åtminstone 
två av tomterna bebyggda, och sannolikt är det så att 
det är först från denna period som vi har material från 
landbogårdar. Materialet från tomt A är tämligen be
gränsat, merparten av fyndmaterialet från tidigmo
dern tid är från tomt C. Någon jämförelse mellan de 
båda tomterna har inte genomförts i detta arbete.
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Linköpingsmaterialet kommer från en yta som stor- 
leksmässigt är jämförbar med bytomtsmaterialet, men 
eftersom kulturlagren i Linköping var betydligt tjockare 
rör det sig om flera kubikmeter kulturlager från Lin
köping. Materialet kommer från två olika gårdar som 
har legat vid en av huvudvägarna in i Linköping. Går
darna har legat i den del av staden som under senare 
delen av medeltiden har karakteriserats som den bor
gerliga delen, i motsats till den kyrkliga (se Kaliff & 
Tagesson denna volym). På en av tomterna har det, 
åtminstone periodvis, bott hantverkare som sysslat 
med smide och kanske även bronsgjuteri.

Samtliga kulturlager har tagits med i genomgången, 
därför är det i detta skede av analysen omöjligt att av
göra olika depositionstyper och därmed avgöra vad 
föremålen från de båda undersökningarna represente
rar. Fyndmaterialet från Linköping innehåller knappt 
4 000 fyndposter medan materialet från Stora Ullevi 
innehåller knappt 1 500 (Lindeblad & Tagesson i ma
nus). I de båda materialen finns sammanlagt 124 oli
ka föremålstyper. Materialet från Linköping är mest 
varierat, med 97 olika föremålstyper, dessutom finns 
det ett antal trä- och läderföremål som inte tagits med 
i studien. Ullevimaterialet innehåller 77 olika typer av 
föremålskategorier. De typer av föremål som endast 
finns i ett av materialen är oftast små fyndgrupper med 
enstaka föremål. Bland föremålen som ”saknas” i Sto
ra Ullevi, men finns i Linköpingsmaterialet, märks fr a 
föremål som kan knytas till olika hantverk och bygg
nadsmaterial, men även mer speciella fynd som t ex en 
stylus. På ett övergripande plan är det slående, om man 
bara ser till förekomst i de större materialgrupperna, 
hur lika materialen är. Skillnaden ligger kanske främst 
i att materialet från Linköping är mer varierat. Sanno
likt är det så, att en mer fördjupad studie av enskilda 
materialgrupper än denna skulle visa på större variatio
ner mellan de båda materialen.

I båda materialen är det den yngre rödgodskera- 
miken (BII.-4) som är den största enskilda fyndgruppen 
(se fig 26). Denna keramik har sannolikt till största 
delen tillverkats i Linköping, åtminstone under 1600-

och 1700-talen. Den förste kände krukmakaren i Lin
köping, Hans krukmakare omnämns år 1613 (Lind
qvist 1987). Vad gäller den äldre och importerade 
keramiken, stengodset, det yngre svartgodset och den 
äldre rödgodskeramiken (C-, BILI- och BI-gods) finns 
flera av de typer som finns i staden även i materialet 
från Stora Ullevi, även om antalet skärvor är mycket 
få och utgör en mindre andel av hela fyndmaterialet 
än i Linköping. Uppenbarligen har man använt denna 
typ av bordskärl även i Stora Ullevi, däremot går det 
inte att säga i vilken omfattning. Detsamma gäller för 
glasbägare, det finns ett par skärvor från passglas i 
materialet från bytomten.

Från båda undersökningarna finns järnsmide be
lagt från andra halvan av medeltiden. I kvarteret Brev
duvan undersöktes en smidesgrop på en av gårdarna. 
I Stora Ullevi fanns en smedja på tomt A från samma 
tidsperiod. Smide är ett hantverk som bedrivits i båda 
miljöerna. Detsamma gäller för textilhantverk. Nålar, 
tvinningsben, sländtrissor m m finns från båda under
sökningarna. I Linköpingsmaterialet finns det före
mål som visar på mer specialiserat hantverk, såsom 
ben- och hornhantverk, läderhantverk och bronsgju
teri. Av dessa hantverk finns inga spår i materialet 
från Stora Ullevi under den aktuella perioden. Där
emot finns det föremål som med stor sannolikhet har 
tillverkats i staden, t ex kammar och olika bronsföre
mål.

Föremål i de båda materialen, som kan knytas till 
bostaden, är likartade på ett generellt plan, även om 
det liksom för de andra materialgrupperna finns en 
större variation i materialet från Linköping. I båda 
materialen finns fönsterglas (från Ullevi först under 
tidigmodern tid), taktegel, delar av kakelugnar, ljus
hållare, nycklar, spik m m. I materialet från Linkö
ping finns dessutom enstaka fynd av golvtegel, hug
gen kalksten och profiltegel. Dessa har inte använts i 
byggnader inom de två gårdarna, men visar att mate
rialen använts på andra byggnader i staden.

Från senare delen av medeltiden finns ett intres
sant och ovanligt fyndmaterial från Stora Ullevi som
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gör att vi måste fundera på vilken grupp av människor 
som bodde på tomt A under den aktuella perioden. 
Fyndmaterialet visar på likheter med Linköping, men 
även med andra närliggande platser som t ex Vreta 
kloster. I fyndmaterialet finns bland annat två åttkantiga 
beslag i brons (se fig 31). De båda beslagen är snarlika, 
men inte identiska. Liknande beslag finns från både 
kvarteret Brevduvan i Linköping och Vreta kloster och 
har där tolkats som bokbeslag. De är dessutom funna 
i flera andra klostermiljöer, i kyrkor samt i urbana mil
jöer (Feldt & Tagesson 1997, s 114f). Från vår under
sökning finns ytterligare ett föremål som har sin maka 
i Vreta kloster, en slipad bergkristall som är infattad i 
ett bronskors (se fig 30). Denna typ av föremål har även 
påträffats i Lödöse och där tolkats som antingen ett 
bokbeslag, en del av en fingerring eller som prydnad 
på en helgonbild (Ekre m fl 1994).

I materialet finns ytterligare ett par små beslag, el
ler ströningar som de även kallas, värda att nämna (se 
fig 31). Båda har formen av en blomma, sannolikt en 
stiliserad ros. Det ena är tillverkat i brons, medan det 
andra är av förgyllt silver. Ytterligare ett beslag finns i 
materialet, med ett stående lejon i relief. Detta beslag 
fanns i spisröset i det senmedeltida boningshuset på 
tomt A (fig 29). Det stående lejonet påminner om lejo
net i Bjälboättens vapensköld, men det finns även and
ra släkter som förde stående lejon i sitt vapen, bland 
annat Ulvåsaätten (Raneke 2001, s 747,787). Vid sam
ma byggnad fanns dessutom en defekt trissporre med 
mycket lång pik. Från samma tomt finns en sigillstamp 
från tidigmodern tid. Sigillstampen hittades vid för
undersökningen av tomt A, strax utanför det tidigmo
derna bostadshuset (se fig 27).

Fig 27, 28. Sigillstamp med ett handtag format som en delfin. 
På själva stampen finns de två bokstäverna L och R, samt 
fem rosor och bladrankor. Stampen är troligen från 1500- 
eller 1600 talet och har inte kunnat knytas till någon person 
som bott i Ullevi. Foto Göran Billeson.

Fig 29. Bronsbeslag med ett stående lejon i relief.
Beslaget är cirka fyra centimeter i diameter.
Foto Göran Billeson.
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Fig 30. Bergkristall som har varit infattad i ett bronskors 
samt ett remändebeslag i brons. Liknande bergkristaller 
har i andra sammanhang tolkats som bl a dekoration på 
böcker eller helgonbilder. Foto Göran Billeson.

Fig 31. Små beslag med en fem- eller sexbladig blomma 
som gemensamt dekorelement. Den enkla blomformen 
ska sannolikt symbolisera en ros. Rosen var vanligt 
förekommande i medeltida släktvapen och var också 
symbolen för Maria. På det större åttkantiga beslaget 
finns ett kors i varje blomblad. Detta beslag är cirka 
tre centimeter i diameter. Foto Göran Billeson.

Materiell kultur och social miljö
Jämförelserna i fyndmaterialet från Stora Ullevi och 
de två stadsgårdarna Linköping visar, på ett övergri
pande plan och på det översiktliga sätt de studerats 
här, stora likheter i den materiella kulturen. En stor 
skillnad är dock att materialet från Linköping inne
håller flera olika föremålstyper, vilket sannolikt visar 
på en mer variationsrik materiell kultur. Detta gäller 
till exempel för föremål som kan knytas till bostaden, 
där flertalet föremål som finns från Stora Ullevi också 
finns i Linköpingsmaterialet, men där det i det senare 
materialet dessutom finns till exempel golvtegel och 
huggen kalksten. I båda miljöerna har det förekom
mit smide, men i materialet från Linköping finns även 
spår efter mer specialiserat hantverk, bland annat 
bronsgjuteri och kammakeri. Denna typ av föremål 
som har tillverkats i Linköping, finns även i materialet 
från bytomten, vilket visar på täta kontakter mellan de 
båda livsmiljöerna. I det senmedeltida fyndmaterialet 
finns exklusiva föremål som förutom paralleller i sta
den även finns i kyrkliga miljöer, såsom Vreta kloster.

Resultaten från jämförelserna ovan ger en annan 
bild än den ovan nämnda studien i Mellansverige, där 
de föremål som producerats i staden i mycket liten om
fattning nådde ut på landsbygden. Detsamma gäller 
för den halländska studien, där den medeltida och ti
digmoderna keramiken främst använts i städerna. I 
studien som rör Mellansverige finns ett undantag, en 
prostgård där det har funnits en konsumtion som lik
nar den i städerna.

I detta sammanhang måste man givetvis fråga sig 
vilka som levde på den hög- och senmedeltida gården 
i Stora Ullevi, som det medeltida fyndmaterialet är fun
net på. Som redan nämnts fanns det under andra hal
van av medeltiden endast bebyggelse på tomt A, de 
undersökta delarna av tomt B och C har använts för 
bete eller gårdsnära odling. Det är intressant att no
tera att dessa båda tomter var bebyggda såväl under 
de föregående perioderna som efterföljande. Under 
högmedeltid kan vi se tendenser i materialet som tyder 
på att bytomten reglerats på ett sätt som vi senare kan

272



se i det äldsta kartmaterialet. Denna tydliga förändring 
i materialet från Stora Ullevi kan tidsmässigt kopplas 
samman med införandet av landboväsendet.

Med utgångspunkt i det skriftliga källmaterialet 
kan vi se att det under f300- och f400-talen fanns en 
skattegård i Ullevi, i övrigt bestod Ullevi av landbo- 
gårdar. Landbogårdarna tillhörde domkyrkan i Lin
köping, Vadstena kloster och Askeby kloster. Dess
utom, menar Johan Berg, finns det antydningar i mate
rialet att det funnits en sätesgård i Stora Ullevi under 
1300-talet. Det skriftliga källmaterialet är inte entydigt 
och det är svårt att relatera de uppgifter som finns i de 
äldsta jordeböckerna till den medeltida situationen.

Som ovan nämnts har Johan Berg diskuterat byar 
på två holmar och föreslagit att detta fenomen kan ha 
sitt ursprung i en holme med huvudgård och en med 
landbogårdar. Med såväl detta som bakgrund som det 
faktum att endast en av de tre undersökta tomterna var 
bebyggd under hög- och senmedeltid i Stora Ullevi, 
samt det medeltida, och framför allt senmedeltida fynd
materialet, är det frestande att tolka den undersökta 
gården som en huvudgård. Vad som talar emot detta 
är att Linköpings domkyrka, med flera landbogårdar 
i Stora Ullevi, under senare delen av medeltiden avveck
lade flera av sina äldre huvudgårdar och omvandlade 
dem till landbogårdar (Schiick 1959 s 298, 374ff). En 
annan tänkbar möjlighet kan vara att det är skattegår
den som vi har undersökt, däremot är det knappast 
troligt att det är en av de många landbogårdarna.

Redan inledningsvis nämndes det dåliga källäget 
för medeltida bytomter i Östergötland. Detta innebär 
att det inte finns något fyndmaterial från någon an
nan östgötsk by att ställa Ullevimaterialet mot. Där
emot finns ett stort fyndmaterial från gården Borg 
utanför Norrköping, som åtminstone under 1300-ta- 
let fungerade som Magnus Erikssons kungsgård (Lin
deblad & Nielsen 1997). Liksom i Stora Ullevi unla
des bebyggelsen där under yngre järnålder, för att se
dan ha kontinuitet medeltiden igenom. Fyndmateria
let från Stora Ullevi har stora likheter med materialet 
från den medeltida gården i Borg, även om materialet

från den senare platsen är betydligt mer omfångsrikt. 
Till exempel finns det från Borg, liksom från Ullevi, 
ett begränsat antal skärvor från flera olika sorters me
deltida keramik. Slutsatsen för det medeltida materia
let i Ullevi måste bli att det kommer från en social 
miljö, med en materiell kultur som kan liknas vid den 
i staden, samt under senmedeltid även har berörings
punkter med material från kyrkliga miljöer. Framtida 
undersökningar och studier får diskutera vidare till 
vilka sociala sammanhang fyndmaterial på landsbyg
den ska kopplas samman.

STORA ULLEVI OCH LINKÖRINGSBYGDEN
Ullevis historia går att följa arkeologiskt under 4 000 
år. I detta långstidsperspektiv framstår perioden yngre 
järnålder som en omvälvande period. Det gamla be
byggelseläget vid boplatsen i söder övergavs och flyt
tade över till den historiskt kända bytomten i norr. 
Detta skedde under perioden folkvandringstid till ven
deltid. Intressant nog tyder allt på att boplatsen i sö
der och bytomten i norr existerat parallellt under en 
tid. Först under vikingatid har bosättningen övergi
vits i söder till förmån för bytomten i norr. Samtidigt 
någon gång under denna period etableras ett gravfält 
på platsen för nuvarande Ikea, dvs utmed vägen och 
mellan boplatsen i söder och bytomten i norr.

Parallellt med detta sker en förändring av byggnads- 
skicket. Den tvåtusenåriga traditionen att bo i treskep- 
piga långhus överges. Under vendeltid/vikingatid och 
fram i tidig medeltid finns enskeppiga långhus med 
takbärande stolpar på bytomten och under vendeltid 
även på boplatsen i söder. Samtidigt börjar de mång- 
funktionella långhusen ersättas av mindre, enfunk
tionella byggnader. Under denna period finns inga tyd
liga spår av tomtreglering inom den senare bytomten, 
tvärtom skär ett av de vikingatida husen den senare 
tomtindelningen. Undersökningarna visar dock tyd
ligt att den äldsta bebyggelsen helt och hållet ligger 
inom det som senare blir bytomten, vilket kan tolkas 
som att det bebyggda området definierades redan un
der yngre järnålder.
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Fig 32. I Smedsiorp i Norra Vi sn i södra Östergötland, finns en bevarad dubbelgård med ekonomibyggnader från 1700-talet.
Foto RAÄ, UV Öst.

Bebyggelselämningar från yngre järnålder och ti
dig medeltid undersöktes inom de senare tomterna A, 
B och C. Gården har varit av ansenlig storlek och kan 
antingen tolkas som en storgård eller flera olika en
heter. Jämförelsematerialet för Östergötlands del är i 
dagsläget alltför litet för att vi ska kunna uttala oss 
med någon större säkerhet. Det är oklart om enheten 
Ullevi har samma centrala funktioner i landskapet 
under övergången mellan vikingatid och tidig medel
tid som vi antagit att den hade under äldre järnåldern 
(se Nielsen i denna publikation). Möjligen kan vi tol
ka avsaknaden av tydliga centralplatsindikationer 
som ett resultat av att ett allt tydligare bygdecentrum 
växer fram vid Stångebro. I sammanhanget kan Stora 
Ullevi tolkas som en större gård bland flera andra i 
landskapet.

Vid denna tid sker stora förändringar i Linköpings- 
bygden. Vid Stångebro, det viktiga vadstället och över
gången över Stångån, etablerades med stor sannolik
het tingsplatsen för mellersta Östergötland, i närhe
ten av storgården Stång. Från sekelskiftet 1000 finns 
de första spåren av en etablering på västra sidan om 
Stångån, på grusåsens sluttning, platsen för det senare 
stadsområdet. Äldst är tre runstenar från ca år 1000, 
och senast vid mitten av 1000-talet finns det belägg

på en kristen kyrkogård vid S:t Lars, i form av runris- 
tade gravmonument. Vad vi ser här är ett omvälvande 
religionsskifte, kristendomen vinner allt fler anhänga
re. Denna förändring kan ses i Stora Ullevi, där grav
fältet vid boplatsen sannolikt övergavs under denna 
period. De anhöriga begravdes inte längre vid gården, 
utan ett par kilometer bort, antingen vid S:t Larskyr- 
kan eller Kaga kyrka.

Senast vid sekelskiftet 1100 ersattes den tidigare 
träkyrkan S:t Lars med en stenkyrka, vilken sannolikt 
under tidig medeltid fungerade som prostkyrka, dvs 
huvudkyrka för Östergötlands mellersta centralom
råde. Senast år 1100 placerades dessutom biskopskyr
kan för Östergötland, Småland, Öland och Gotland 
på grusåsens högsta punkt, med vid utsikt och väl syn
lig från hela den omgivande slättbygden.

Vi har anledning att tro att tyngdpunktsförskjtu
ningen från Stångebros gamla bygdecentrum över till 
platsen för Liunga, det senare Linköping, har sin bak
grund i ett aktivt ingripande från en lokal storman 
eller kung, och att anledningen är att skapa distans från 
den omgivande bebyggelsen, samtidigt som det inne
bär ett hävdande av tillgång till en i stort sett obe
byggd allmänningsmark. Vi ser vid denna tid en tyd
lig hierarkisering av Linköpingsbygden, där S:t Lars-
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kyrkan utgör en synlig symbol för centraliteten i det 
mellersta centralområdet, Linköpingbygden, medan 
domkyrkan utgör centrum för ett mycket större geo
grafiskt område. Denna hierarkisering har möjligen 
funnits tidigare, men har inte den tydlighet och preg
nans som framträder under tidig medeltid.

Det ligger nära till hands att se, att de föränd
ringar som sker i Linköpingsbygden utgör en krono
logisk parallell till de förändringar som vi kunnat 
påvisa i Stora Ullevi. Paralleller till denna utveckling 
har konstaterats på många håll i Skandinavien, även 
om kronologin är olika. I Mälardalen och Östergöt
land sker dessa förändringar i plats- och områdeskon
tinuitet just under vendeltid/vikingatid.

Förändringarna har tolkats olika. Från arkeolo
giskt håll har påpekats att förflyttningen i landskapet 
sammanfaller med förändring i odlingssystemet, en 
övergång från ensäde till två- och tresäde. De nya 
bebyggelselägena flyttar från den odlingsbara marken 
till impediment och till ett för jordbruket strategiskt 
läge, beroende av behov av mer mark för det nya 
trädessystemet och för en utökad betesareal. Om
struktureringen till nya gårdslägen och nya odlings- 
system har föreslagits vara nära kopplad till en ny 
ideologi, nya religiösa föreställningar samt föränd
ringar i handelsförbindelserna i samband med romar
rikets fall (Kaliff 1999, s 104ff; Tesch 1993).

Vid samma tid finns tydliga tecken på att bebyg
gelsen flyttar till mer kommunikativa och socialt stra
tegiska lägen i landskapet. Parallellt med detta kan 
man ana en ökad social stratifiering. Under yngre 
järnålder etablerades ett antal nya storgårdar, exem
pelvis Borg i Östergötland (Lindeblad 1996, Nielsen 
1996). I det välundersökta Köpingeområdet har Sten 
Tesch konstaterat att bybildningen vid Lilla Köpinge 
föregås av etableringen av en storgård. Liknande stor
gårdar som föregångare till de historiska byarna finns 
i t ex Ottestrup och Margretehåb i Danmark (Nielsen 
1996; Tesch 1993). Eftersom Ullevi kan tolkas som 
en bosättning med central betydelse under bronsålder 
och äldre järnålder, kan det vara rimligt att tolka för

flyttningen till det som senare blir bytomten som ett 
initiativ från en storman. En sådan tolkning ligger även 
i linje med Johan Bergs tankar om huvudgårdarnas 
betydelse för utvecklingen under övergången mellan 
järnålder och medeltid (Berg 2003a).

Samtidigt är det viktigt att understryka att de för
ändringar som ovan skisserats har sin bakgrund i en 
genomgripande förändring av kulturlandskapet, om
fattande exempelvis gränser och vägar (se Ericsson 
denna volym). Detta avspeglas även i mindre bebyg
gelsemässiga förändringar på platser där vi inte direkt 
kan förutsätta närvaron av en storgård eller huvud
gård, exempelvis FFögby i Borgs socken. Här flyttade 
bebyggelsen endast ett hundratal meter under över
gången till yngre järnålder, och byggnadsskicket för
ändrades på samma sätt som på de större gårdarna i 
Borg och Stora Ullevi. Gårdsläget på den mindre går
den förändrades alltså obetydligt och möjligen kan 
detta ytterligare styrka vårt antagande, om att det var 
ägarna till de större gårdarna som genomdrev föränd
ringen av gårdslägena under yngre järnålder, medan 
de mindre gårdarna behöll sina lägen i landskapet.

Under högmedeltiden skedde viktiga förändringar 
i Stora Ullevi. Bebyggelsen inom tomt C återuppför- 
des aldrig efter en ödeläggande brand på 1100- eller 
1200-talet. Den norra bebyggelsen inom tomt A fort
levde dock och från och med 1200-talet har bebyg
gelsen reglerats i något som kan tolkas motsvara den 
historiskt kända bytomten A. Tomterna markeras med 
diken och byggnadsskicket och bebyggelsestrukturen 
får en fast och enhetlig form som kom att bestå under 
lång tid. Sannolikt kan detta sättas samman med etab
leringen av de landbogårdar som omnämns i det skrift
liga källmaterialet. Eftersom tomt A kom att vara den 
enda bebyggelseenheten på tomterna A, B och C un
der återstående delen av medeltiden bör landbogår- 
darna haft ett annat läge. Möjligen har de legat öster 
om bygatan på östra holmen, eller så har landborna 
bebott den västra holmen. Detta får ses som hypote
tiskt, eftersom vi ännu inte har några arkeologiska 
belägg för detta.
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■ '• • iFig 33. Rekpnstruktionsteckning av Stora wie vis östra holme som det kan ha
sett ut under 1600- och 1700-talen. dvs tiden före laga skifte när gårdarna 
flyttades ut från det 1000 år gamlü'läget i landskapet. Än i dag syns den 
äldre bygatan på östra holmen, omgiven av vägar och parkeringsplatser. 
Teckning Richard Holmgren, ARCDOC. Foto Göran Billeson.



Även detta skede har paralleller i bl a skånskt ma
terial och tolkas vara ett uttryck för den reglerade 
byns etablering. Byns gårdar kommer att ligga på reg
lerade tomter, där tomternas bredd motsvarar går
dens andel i byns ägor. De enskilda gårdarna tillmäts 
ett byamål, dvs deras andel av byns totala markareal 
(se Ericsson denna volym). Under medeltidens gång 
kommer allt fler gårdar att ägas av kyrkliga institutio
ner. Under 1300- och 1400-talen, när vi har de äldsta 
skriftliga omnämnandena av Stora Ullevi, framgår det 
klart att samtliga jordbrukare var landbor, undantaget 
en skattebonde. I det skriftliga källmaterialet nämns 
också en Ragvald som sannolikt har haft Ullevi som 
sin sätesgård.

Från den enda bebyggda gården från senmedeltid 
finns ett intressant fyndmaterial som har sina parallel
ler i Linköping, men framför allt från kyrkliga miljöer. 
Jämförelser med fyndmaterialet från denna gård visar 
på likheter med fyndmaterialet från två stadsgårdar i 
Linköping. Detta kan tolkas som att den urbana före- 
målskulturen även fanns i vissa sociala milj öer på lands- 
bygden. Vilken denna sociala miljö har varit, är svårt 
att avgöra. Jämförelsematerial från landsbygden är i 
det närmaste obefintligt, men fyndmaterialets karak
tär, sammantaget med att detta var den enda bebyggda 
gården under perioden, gör det troligt att det inte hör 
hemma på en landbogård utan snarare på byns skatte
gård eller möjligen på en huvudgård.

Linköpingsbygden genomgick en viktig föränd
ring under samma tid genom att staden Linköping 
grundades. Stadens tillblivelse hade dock föregåtts av 
ett intensivt utbyggnadsskede på grusåsen, då den go
tiska katedralen började byggas på 1230-talet. Sam
tidigt har domkapitlet grundats och under loppet av 
1200-talet kom biskopsgården att byggas ut till ett 
palats samtidigt som en skolbyggnad tillkom söder om 
domkyrkan. Sannolikt har även bogårdsmuren kring 
domkyrkan uppförts vid samma tid. Sammantaget ge
nomförs en omfattande byggnadsverksamhet och en 
kraftig monumental förstärkning av kyrkans institu
tioner på grusåsens höjd (se Arcini & Tagesson denna

volym). Det är alltså under samma århundrade som 
staden etableras och byn regleras, något som kan be
traktas som olika företeelser, men som ändå har vissa 
gemensamma drag.

Reformationstiden kom att slå mycket hårt mot 
staden Linköping, vars näringsliv i mycket var upp
byggt kring domkyrkan och domkapitlet. Arkeolo
giskt är 1500-talets andra hälft och 1600-talets bör
jan svårfångade. En stor statlig satsning var dock 
ombyggnaden av biskopspalatset till ett Vasaslott un
der samma tid. Även byn Ullevi är svårfångad under 
denna period.

Staden kom dock att få en ny blomstring från 
1630-1640-talen och framåt, då Linköping blev säte 
för landshövdingen. Nya stadsplanearbeten ledde till 
den nya Storgatan och Nya Stångebro, samtidigt som 
Linköping såg nya stadsdelar och ny tomtstruktur upp
stå på de gamla gårdarna enligt renässansideal. Int
ressant nog tycks detta viktiga skede i stadens historia 
sammanfalla med en utvecklingen i Stora Ullevi. Tomt 
A har en kontinuerlig bebyggelse även under tidigmo
dern tid, samtidigt som bebyggelsen etablerades åter
igen inom tomt C. Denna bebyggelse har stora likhe
ter med stadsgårdarna, genom sin täta struktur, stora 
markarbeten i form av dränerande fundament samt 
heltäckande gårdsläggningar av grus och sten. Sanno
likt har vi här att göra med ekonomibyggnader inom 
fägården av tomt C, medan parstugan i tomt A mot
svarar mangårdsdelen i en götisk gårdstyp.

Sammanfattningsvis kan vi se att det i vissa fall går 
att spåra förhållandet mellan stad och land genom en 
jämförelse mellan Linköping och Stora Ullevi. Den 
centralplats som vi kan anta har växt fram vid Stånge
bro under yngre järnålder, och som kan tolkas som 
föregångare till staden Linköping, har sin kronolo
giska parallell i de rumsliga förändringar som vi kan 
iaktta mellan boplatsen och bytomten under yngre järn
ålder. Att detta var en omvälvande tid framgår inte 
minst av att den urgamla byggnadstraditionen upplös
tes. När sedan väl staden grundläggs på 1280-talet, 
förstärks hierarkiseringen i landskapet genom attstads-
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området och de närmaste byarna skiljs ut juridiskt och 
topografiskt. Staden kom redan från början att utrus
tas med typiskt urbana attribut som franciskankon- 
vent, helgeandshus, rådsinstitution etc. Vi skulle kunna 
se dessa tendenser som ett medvetet sätt att betona 
skillnaden mellan stad och land.

På ett mindre plan finns det samtidigt stora likhe
ter i bebyggelsemönstret. Bebyggelsen i Stora Ullevi 
har reglerats och byn med landbogårdar etablerats, 
sannolikt några generationer före stadsgrundandet. 
När sedan staden kom till har det på gårdsnivå knap
past funnits några tydliga skillnader mellan stadsgår
dar och landsbygårdar. Byggnadsskiclcet och tomt
strukturen har i stort sett varit densamma. Det är där
emot svårare att dra någon slutsats om tomtstorlekar. 
Ett rimligt antagande är dock att stadstomterna varit 
mindre än tomterna i byn. En viss skillnad kan märkas 
i fyndmaterialet. I stort sett samma föremålskatego- 
rier finns både i staden och byn, även om den mate
riella kulturen verkar vara något mer varierad i Lin
köping än i Stora Ullevi.

Under senmedeltid sker en drastisk utveckling i Lin
köping, som har tolkats vara ett resultat av att ett antal 
förmögna residensgårdar etablerades och därmed med
förde ett ekonomiskt uppsving även för den borger
liga staden. Detta medförde i flera fall en tydligare och

tätare bebyggelsestruktur, med nytt byggnadsskick 
med hus på kraftigare syllstenar och murade spisar. 
Samtidigt har det börjat uppföras stenhus på residens
gårdarna runt domkyrkan. Parallellt med detta kan 
vi se en allt rikare materiell kultur på gårdarna. Någon 
motsvarande stark utveckling i den materiella kulturen 
är svår att se i byn Ullevi. Snarare är bilden av kontinui
tet mellan hög- och senmedeltid påtaglig. Många av 
de föremålskategorier som finns i staden återfinns även 
i byn, men i mycket mindre kvantitet. En viktig skill
nad avspeglas till exempel i keramiken, där andelen 
kärl ökar kraftigt under senmedeltiden i staden, medan 
andelen keramik är fortsatt liten i Ullevi. Samtidigt 
finns ett antal exceptionella föremål från tomt A som 
kan tyda på att vi har att göra med en social miljö i det 
övre skiktet på landsbygden.

Under tidigmodern tid, slutligen, tycks likheterna 
mellan staden och byn öka, genom den täta bebyggel
sestruktur som etableras på både stads- och bytom
terna, med uppenbar likhet i anläggandet av belagda 
gårdsytor. Likaså finns en likhet i ökningen av den ma
teriella kulturen, t ex i keramiken, i såväl byn som 
staden. Den påtagliga förändring mot stadsplaneåt- 
gärder, liksom det nya bebyggelsemönstret med bo
stadshusen vända mot huvudgatan, är dock någon
ting som inte kan iakttas i byn.
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3 skatte 2 skatte
1 kronoutjord 1 krono
1 utjord 1 kronoskatte utjord
- 1 frälse

S:a 3 hemman (4 gårdar), S:a 6 hemman (7 gårdar),
2 utjordar 1 utjord

1550-talet Jb 1635Jb 1764 Jb

5 prebende 3 prebende 5 skatte
1 skatteutjord 1 skattenybygge 2 krono
1 Vadstena 1 Vadstena 1 frälse
1 prebendeäng 1 prebendeäng 2 kronoutjordar
1 Askeby utjord 1 Askeby utjord 1 skattekvarn
1 Askeby 1 Askeby -
1 Hertig Karl 1 kyrko -
- 1 skatte -

S:a 8 hemman, S:a 8 hemman S:a 8 hemman
1 utjord, 1 äng 2 kronoutjordar,

1 skattekvarn
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CAROLINE ARCINI & GÖRAN TAGESSON

KROPPEN SOM MATERIELL KULTUR
- GRAVAR OCH MÄNNISKOR I LINKÖPING GENOM 700 ÅR

Materiell kultur har varit ett viktigt ämne för 
kulturhistoriker och inte minst arkeologer under 
lång tid. Lämningar efter människans bo
städer, redskap och sopor har studerats 
för att vinna kunskap om gångna tiders 
levnadsvillkor. Idag ser vi den materiella 
kulturen inte bara som en passiv spegel 
av sociala och ekonomiska förhållanden.
Den materiella kulturen kan även uppfat
tas som ett aktivt medium, inbäddat med 
mening och som ett medel för kommunika
tion och perception. Människan har i alla tider 
omgivit sig med föremål och symboler som inte 
bara har en praktisk funktion, utan även i hög grad 
är inblandade i sociala strategier och aktiviteter (We- 
linder 1992, Hodder 1991, 1994). En kaffekopp är 
inte bara ett praktiskt verktyg för att inmundiga varma 
drycker - med hjälp av koppens utformning, design 
och pris vill vi även signalera för omgivningen vilka 
vi är och vilka vanor vi har. Det är skillnad i uttrycks
sättet på mormors finservis och det senaste från Höga
näs. Genom koppens form visar vi även om vi föredrar 
kaffe med grädde eller caffé latte, olika drycker som 
ger helt olika bilder av människan bakom drycken.

Fig 1. Linköpings domkyrka en tidig morgon. Labyrinten 
nordväst om katedralen är en nyskapelse. I närheten fanns en 
äldre labyrint, markerad på en karta från 1734, men numera 
försvunnen. Dess datering är dock oviss. Foto Göran Billeson.

it

När arkeologer och kulturhistoriker diskute
rar materiell kultur handlar det många gånger 

om tydliga och manifesta lämningar. I en, 
tidigare i denna volym refererad, bok om 

staden Linköping under medeltid och 
tidig modern tid diskuterades materiell 
kultur ur olika aspekter - stenhus, kyr

kor, gator, torg och gårdar, men även till 
viss del föremål och sopor. Dessa mate

rial användes för att teckna en övergripan
de bild av en stad som förändrades över 

tiden - från att ha varit en centralort och en 
mötesplats i landskapet, till att bli en formell råds

stad och därefter residensstad för domkyrkans präster
skap. Denna berättelse syftade visserligen till att bena 
upp historien i olika tidsperioder där olika aktörer för
utsattes ha satt sin prägel på staden. Samtidigt antog 
denna berättelse mycket av karaktären av att vara en 
del av Den Stora Historien, med fokus på de mest ton
givande och på olika sätt mest vältaliga av stadens be
folkning (Tagesson 2002, se även Kaliff & Tagesson 
denna volym). Frågan är om och hur det är möjligt att 
spåra Den Lilla Historien, att söka efter de vanliga 
människornas uttrycksmedel? Hur kan vi förstå mate
riell kultur som tvetydighet och som motstånd?

Denna artikel behandlar en undersökning av kyrko
gården vid domkyrkan i Linköping - en kyrkogård 
med en lång historia. De första begravningarna bör ha

283



skett här redan när domkyrkan grundades vid sekel
skiftet 1100. Kyrkogården övergavs först 1811 till 
förmån för den nya griftegården strax utanför staden. 
Vid denna tid hade det blivit på modet att göra om 
stadskyrkogårdarna till parker och att förlägga begrav
ningarna utanför staden. Ordning och prydlighet var 
en dygd, man såg de gamla kyrkogårdarna som för
fallna och osunda, medan det på de nya griftegår- 
darna härskade ordning och hygien (Hassler 1976). 
Än idag ser vi utslag av detta synsätt i domkyrkopar- 
ken, med dess grusade gångar och trädalléer. Sanno
likt är det inte många av flanörerna i parken eller stu
denterna med glass och kebab som tänker på att detta 
är platsen för en av Linköpings äldre kyrkogårdar.

Kyrkogården kring domkyrkan har alltså fungerat 
som begravningsplats under 700 år. Detta är en lång 
tid, även jämfört med de förhistoriska, förkristna 
gravfälten (se Larsson, denna volym). Vad kan då de 
döda berätta om livet i Linköping under denna långa 
period? Linköping som tidig centralort och som cent
rum i ett stort stift går långt tillbaka i tiden. Staden 
grundades dock först på 1280-talet och kom framför 
allt att växa fram under 1300- och 1400-talen i sam
band med etableringen av ett residerande domkapitel. 
Vid reformationen bröts kyrkans makt och inflytande 
och Linköping kom att stagnera. Under medeltiden 
fanns inte mindre än fyra kyrkogårdar-förutom dom
kyrkans, även vid sockenkyrkan S:t Lars från 1000- 
talet, vid franciskankonventet från 1280-talet och slut
ligen en begravningsplats vid S:t Örjans kapell från 
1400-talet (fig 26). Efter reformationen blev domkyr
kan församlingskyrka, och efter år 1751 slogs begrav
ningsplatsen vid S:t Larskyrkan samman med dom
kyrkans, som på detta sätt blev stadens enda gemen
samma kyrkogård.

Frågan är vem som begravts vid domkyrkan och 
vad kyrkogården egentligen speglar? Var kyrkogår
den vid domkyrkan enbart reserverad för domkyrko
stadens befolkning, för präster och biskopar? Och 
vidare, går det att se i gravmaterialet att staden Lin
köping haft många olika ansikten, olika betydelser

Fig 2. Domkyrkoområdet på 1696 års karta. Av kartan 
framgår läget för domkyrkogårdens bogårdsmur med 
stigluckor, i sydväst slottet (den medeltida biskopsgården) 
och i söder klockstapeln.

och funktioner? Vi kan konstatera att olika sociala 
grupper omformat staden efter sina behov, men är det 
någonting som även satt sin prägel på kyrkogården?

En andra fråga rör människans förhållande till 
döden, där graven ger uttryck för människors före
ställningar om livet efter detta. Gravens utformning, 
liksom de efterlevandes omsorg om de döda, grundas 
på ideologi, uttryckt både genom kyrkans officiella 
ritualer och genom folkliga sedvänjor. Eftersom den 
arkeologiska undersökningen omfattar en mycket lång 
period, 1100-1811, går det att studera kristet grav
skick i ett långtidsperspektiv. Förändringarna i grav
skicket bör kunna tolkas som uttryck för förändrade 
relationer mellan den officiella kyrkan och den enskil
da människan, mellan överhet och folk, mellan indi
vid och kollektiv.

För det tredje kan vi se de mänskliga kvarlevorna 
som en osteologisk databas, som bär på spåren av 
enskilda individers levnadsbetingelser, hälsa och sjuk
domar, och som i sin tur speglar sociala skillnader och 
förändringar över tid. Frågan är hur faktorer som 
livslängd och kroppslängd, barnadödlighet och sjuk-
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domar i allmänhet har förändrats över tiden och hur 
dessa faktorer kan tolkas som skillnader i mänskliga 
livsvillkor.

Den mänskliga kroppen blir på så sätt en mötes
plats för olika ideologier. Vi kan genom denna under
sökning komma den vanlige Linköpingsbon in på livet 
på ett unikt sätt. Vidare har vi möjlighet att studera 
det mest privata, nämligen den mänskliga kroppen, 
som en sorts materiell kultur, där kroppen i livet och 
i döden bär på spåren av sociala och ekonomiska för
hållanden. Samtidigt har människor genom kroppen 
i alla tider uttryckt värderingar och uppfattningar, 
lika väl som förhoppningar om evigt liv och önskemål 
om att uppfattas på ett särskilt sätt. Vi döljer och vi 
framhäver oss själva just med kroppen som medel, i 
såväl livet som döden. Detta ger oss möjligheten att 
berätta den vanlige Linköpingsbons egen historia.

Föreliggande artikel är ett samarbete mellan de 
båda disciplinerna osteologi och arkeologi. De osteo
logiska avsnitten har skrivits av Caroline Arcini och 
de arkeologiska avsnitten av Göran Tagesson. Efter 
en inledande översikt över tidigare forskning i ämnet 
kommer gravmaterialet från domkyrkogården att pre
senteras, uppdelat på avsnitten medeltida gravar, gra
var från nyare tid och osteologiska undersökningar. 
Därefter görs en mer syntetiserande analys av hela 
materialet i förhållande till kyrkogården som social 
arena och gravskickets förändring mot en ökad indi
vidualitet.

TIDIGARE FORSKNING
Forskningen kring medeltida kyrkogårdar har en lång 
svensk tradition. Bland pionjärerna får vi räkna total
undersökningen av kyrkogården i Västerbus på Frös- 
ön i Jämtland, med en datering från 1100- till 1300- 
talet. Osteologen Nils-Gustav Gejvall kunde visa att 
det fanns en uppdelning mellan män och kvinnor på 
kyrkogården, en könsseparering som antogs spegla 
uppdelningen i kyrkan, med placering för män i söder 
och kvinnor i norr. Vidare kunde Gejvall räkna fram 
medellängd och medellivslängd för populationen, en

medellivslängd som var anmärkningsvärt låg och som 
ofta får stå modell för synen på den korta livslängden 
under medeltiden (Gejvall 1960; Redin 2000).

Lars Redin skrev 1976 sin avhandling om en kyr
kogård i Skanör, Lagmansbejdan, där han framför 
allt studerade gravskicket. Han kunde visa att armar
nas placering på kroppen var kronologiskt betingad. 
Typ A med armarna utmed sidorna var äldst och har 
daterats till äldre medeltid 1000-1100-talen, typ B 
med händerna över bäckenet daterades till 1200- och 
1300-talen, typ C med armarna över magen och typ 
D med händerna på bröstet kunde dateras till senme
deltiden 1300- och 1400-talen. Redin menade sig kun
na iaktta en förändring från homogenitet och likrikt
ning till ett mer sammansatt och heterogent grav
skick. Detta ville han förklara med hur befolkningens 
sammansättning och sociala integration förändrades 
i Skanör under medeltiden (Redin 1976).

Dessa tankegångar utvecklades av Lars Ersgård i 
hans avhandling Vår marknad i Skåne, där Skånemark- 
naden analyserats i förhållande till städerna Skanör 
och Falsterbo. Ett tema i Ersgårds framställning är 
den diskontinuerliga utvecklingen i Skanör och Fals
terbo, den periodvisa förändringen av de sociala rela
tionerna mellan invånarna på dessa platser, speglade 
i det arkeologiska och skriftliga källmaterialet. Intres
sant nog tecknar han en fördjupad bild av just samma 
tendenser som tidigare Redin såg i gravmaterialet 
från Lagmansbejdan (Ersgård 1988). Under senare år 
har bl a en dansk avhandling behandlat en rad under
sökningar av danska medeltida kyrkogårdar, med för
djupade frågeställningar främst kring dateringar, gra
vens form och material samt gravskickets förändring 
under medeltiden (Kieffer-Olsen 1993).

Bland mängden av kyrkogårdsundersökningar 
under senare tid kan nämnas dominikanernas kyrko
gård i Ahus. På grundval av denna undersökning har 
osteologen Caroline Arcini nyligen givit ut en popu
lärt hållen bok om osteologins stora möjligheter att 
diskutera hälsa och sjukdomar och dess betydelse för 
sociala förhållanden (Lilja, Jacobsson & Arcini 2001;
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Fig 3. Linköping på 1690-talet, domkyrkan och slottet till 
vänster i bild. Bland stadens låga trähusbebyggelse finns 
flera större stenhus. Efter Suecia antiqua, kopparstick av 
Erik Dahlberg. Foto Marcus Andræ, Kungliga biblioteket.

Arcini 2003). Från de stora undersökningarna av kyr
kogårdarna kring Kattesund i Lund har undersökts 
mer än 3 500 gravar, vilket resulterat i dels en avhand
ling i historisk osteologi, dels boken De första stads
borna, där gravseder och befolkningssammansättning 
behandlas med syfte att studera förändringar i kyrko
gårdarnas funktion i staden (Arcini 1999; Cinthio 
2002).

I Norge har det gjorts en större undersökning vid 
domkyrkan i Hamar, med frågor kring status och pla
cering i förhållande till kyrkobyggnaden. I Hamars

biskopsdöme gällde under medeltiden den s k Eidsi- 
vatingslagen, en av de lagsamlingar som direkt regle
rar en social zonindelning av kyrkogårdarna, där män
niskor med högre status skulle begravas närmast kyr
kan, medan allmogen fick begravas längre ut (Selle- 
vold 2001). Undersökningen är viktig som jämförelse 
till kyrkogården vid Linköpings domkyrka.

I Östergötland har antalet kyrkogårdsundersök- 
ningar hittills varit tämligen få. 1988 gjordes en gräv
ningar i Vreta kloster, där ett 80-tal individer stude
rades, vilka bland annat tolkades som stormän i på
kostade stenkistor, sida vid sida med enkla kvinno- 
gravar som tolkades som nunnor. Den osteologiska 
analysen visade bland annat på att dessa kvinnor upp
nått hög ålder och levt ett inte alltför spartanskt liv 
innanför klostermurarna (Tagesson 1991, osteologisk 
analys Margareta Backe). Under senare år har ett 
stort material tagits fram vid rundkyrkan i Klåstad 
utanför Vadstena, en undersökning som är under be
arbetning. Likaså undersöks i skrivande stund kyrko
gården vid S:t Olofs dominikankonvent i Skänninge 
(Hedvall och Menander pers komm). Ett mindre ma
terial från Landeryds kyrka utanför Linköping under
söktes år 2004. Samtliga material bör kunna använ
das som jämförelse med undersökningen vid domkyr
kan i Linköping.

Om antalet större och mindre undersökningar av 
kyrkogårdar från medeltiden har varit många inom 
och utom Sverige, är motsvarande undersökningar 
från nyare tid desto färre. Under senare år har ett an
tal undersökningar av efterreformatoriska gravar ge
nomförts, t ex en kyrkogård i Kristinehamn, en grav
kammare i Sura kyrka i Västmanland, ett gravkor i 
Klara kyrka, en kyrkogård från peståren 1710-1711 
i Jämshögs socken i Blekinge (Stibéus 1998; Jonsson 
& Nordström 2003; Bergman 2003; Jacobsson 2002). 
I England har den stora undersökningen av gravar 
från Spitalfields i London fått stor uppmärksamhet, ett 
välbevarat och väldaterat material från perioden 
1729-1852 (Reeve 8c Adams 1993). I ett nyutkom
met översiktsverk behandlar Harold Mytum kyrko
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gårdars och gravars materiella kultur under historisk 
tid i ett brett kulturhistoriskt perspektiv. Han tvingas 
samtidigt konstatera att möjligheten att studera gra
varnas förändring i arkeologiskt material är mycket 
begränsad i England och Nordamerika, eftersom stör
re undersökningar i stort sett saknas (Mytum 2004). 
Mot bakgrund av detta framgår att undersökningen 
från Linköping ger möjligheter att studera föränd
ringar på kyrkogården under lång tid, med ett för 
europeiska förhållanden närmast unikt material.

DOMKYRKANS KYRKOGÅRD 
UNDER SKÄRSLEVEN
2002-2003 års undersökning på domkyrkogården 
var inte den första (fig 4). Redan 1985 undersöktes 
120 gravar intill den nuvarande undersökningsytan, 
medan det i samband med ledningsdragningar år 1989 
och 2000 dokumenterades ytterligare gravar i områ
den väster och öster om domkyrkan (Egebäck & Syse 
1996, Feldt 1990, 2002). Dessa undersökningar är 
viktiga som ett jämförelsematerial med den större gräv-

Fig 4. Domkyrkoområdet, med läget för de arkeologiska undersökningarna 1985-86, 1989, 2000, samt 2002-2003. 
Svart heldragen linje representerar tomtgränser enligt 1696 års karta, mörkfärgningar medeltida stenhus. Tunna linjer 
motsvarar rekonstruerade medeltida tomtgränser. Grafik Göran Tagesson och Lars Östlin, RAÄ.
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Fig 5. Undersökningsområdet 2002-2003, strax sydväst 
om domkyrkan. Samtliga undersökta gravar markerade.
Norr om undersökningsschaktet är läget för domkyrkans 
underjordiska magasin från 1985-86. Grafik Lars Östlin, RAÄ.

ningen, inte minst för att kunna avgöra vilka delar av 
kyrkogården som kan ha varit i bruk under olika pe
rioder. En fördjupad stratigrafisk analys av dessa äldre 
undersökningar skulle med utgångspunkt från den 
nya undersökningen säkert vara givande, men ligger 
utanför ramen för detta arbete.

Vid undersökningen 2002-2003 hittades 570 gra
var (fig 5), med målsättningen att dokumentera samt
liga gravar från hela tidsperioden. Redan efter en kort 
tid stod det klart för oss att materialet omfattade be
gravningar från en mycket lång period. Som det kom
mer att framgå är den obrutna kontinuiteten, det långa 
perspektivet och inte minst möjligheten att påvisa för
ändringar i gravskicket under nyare tid närmast unikt 
för svenska förhållanden (Tagesson 2003; Tagesson &C 
Westerlund 2004).

Den osteologiska undersökningen har genomförts 
i två steg, dels en översiktlig totalgenomgång av hela 
materialet, med syfte att fastställa kroppslängd, kön, 
ålder och bevarandestatus. Dessa preliminära resultat, 
framför allt uppgifter om ålder och kön, har sedan 
analyserats per tidsfas och vi har fått viktiga indikatio
ner på den gravlagda befolkningens sammansättning, 
som kommer att presenteras nedan. Med utgångs
punkt från denna snabbgenomgång har sedan ett ur
val av gravar från den yngsta perioden, fas 6, special- 
studerats (Arcini 2004).

Gravarna har indelats i olika typer baserade på arm
ställningarna, enligt Redins schema (fig 6). Det visade 
sig redan under fältarbetet att de senmedeltida ty
perna C och D även varit i bruk efter medeltiden. Vi 
kunde även urskilja en helt ny armställningstyp, kal
lad typ E, med armarna utmed sidorna och händerna 
lagda i vinkel på höftbenet och underarmarna nedan
för höftkammen. Relationen mellan gravarna har ana
lyserats på samma sätt som Redin gjorde 1976, dvs 
genom att se hur samtliga gravar ligger i stratigrafisk 
relation till varandra. Det framgår då att den relativa 
kronologin mellan A, B och C/D stämmer väl för me
deltida förhållanden. En annan viktig faktor för att 
studera gravskicket är skillnaden mellan kistlösa gra
var och kistbegravningar. I den stratigrafiska analysen 
framgår det klart att kistbegravningarna är yngre än 
de kistlösa gravarna. Förändringen inträffade under en 
period då armställningstyperna C och D var i bruk.

I de allra yngsta gravarna sker ytterligare en för
ändring i gravskicket. De enhetliga C- och D-gravarna 
i kista avlöses av ett betydligt mer varierat gravskick, 
där samtliga gravar fortfarande är kistgravar, men 
där armställningen kan variera mellan typerna A, B, 
enstaka C samt den helt nya typen E. Detta kan tolkas 
som att man föredrog att lägga händerna nere vid 
bäckenregionen, men att gravseden inte varit speciellt 
enhetlig eller homogen, och där det istället funnits 
utrymme för en hel del variation (fig 7).

Redan i undersökningens inledningsskede kunde 
vi konstatera att de yngsta gravarna låg orienterade i
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Fas 5

Fig 6. Armställningstyper A-E. Teckning Richard Holmgren, 
ARCDOC.

Fas 4

Fas 3

Fas 2

Fas 1

Fas Tid Typ Antal

Fas 1 1100-1200-talet A-typ utan kista 17 st
Fas 2 1200-1300-talet B-typ utan kista 26 st
Fas 3 1300-1400-talet C-D-typ utan kista 71 st
Fas 1-3 - - 31 st
Fas 4 1500-1600-talet C-D-typ med kista 32 st
Fas 4-5 - - 77 st
Fas 5 1700-1780-talet A, B, C, E-typ 

med kista
65 st

Fas 6 1780-talet-1810 A, B, C, E-typ 
med kista, 
linjegravar

143 st

Ej best. - - 59 st

Fig 7. Stratigrafisk matris över gravtyper fördelade per fas. 
Oval betecknar nedgravning utan kista, rektangel träkista, 
A etc motsvara armställningstyp. B. Tabell över gravarna 
fördelade på fas och period.

rader, utan att störa varandra, d v s i ett linjegravs- 
system. Enligt uppgift från år 1778 beslutades i S:t 
Lars och domkyrkoförsamlingen ”att alla lik, som 
skulle begravas i domkyrkogården skulle komma i 
ordning efter varandra utan avseende på församling, 
stånd och ålder”. Några år senare infördes en ordning 
för likens begravning med början vid slottet och borg
gården ned till fattigmagasinet, en aln mellan varje 
grav (Hassler 1976, s 24).

Ett sådant linjegravssystem började vid denna tid 
att införas på en rad kyrkogårdar i Sverige. Redan 
1751 har begravningarna vid S:t Larskyrkan upphört 
och domkyrkogården blev stadens enda kyrkogård 
(Hassler 1976, s 7). Denna var dock alldeles för liten 
och redan 1789 finns uppgifter om att kyrkogården 
var fullbelagd och att förslag väcktes för att även 
bruka området norr om domkyrkan. Detta indikerar 
att begravningar norr om kyrkan inte hörde till van
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ligheterna under äldre tid. Planer på att ersätta denna 
med en helt ny griftegård utanför staden tog form och 
kunde invigas 1811, varefter den gamla kyrkogården 
övergavs (Hassler 1976, s 27, 30ff, 32, 43). Identifie
ringen av den yngsta gravgenerationen som linjegra
var innebär att vi har en unik möjlighet att datera 
dessa sena gravar till perioden ca 1780-1811.

Sammanfattningsvis kan hela materialet delas in i 
sex kronologiska perioder, utifrån armställningar och 
gravformen kista eller nedgravning (fig 7). Fas 1 mot
svaras av A-gravar, fas 2 av B-gravar och fas 3 av C- 
och D-gravar, samtliga utan kista. Fas 4 omfattas av 
C- och D-gravar med kista, medan fas 5 motsvarar 
förändringen mot ett heterogent gravskick, med såväl 
A-, B-, C- och E-typ. Fas 6, slutligen, motsvarar den 
sista gravgenerationen, och omfattar det från skrift
ligt material kända linjegravssystemet. Nästa fråga är 
givetvis vad dessa tidsfaser representerar i årtal. Den 
sista fasen har vi konstaterat motsvarar perioden 1780- 
1811.1 övrigt finns få hållpunkter för dateringen. En
ligt Redins schema borde A-typen motsvara tidig me
deltid, typ B högmedeltid och typ C/D senmedeltid. 
Dessa grova tidsramar gäller givetvis främst för Ska
nör och Skåne. För Östergötlands del har man dock 
antagit att dessa tidsramar gäller i stort (Redin 1976; 
Tagesson 1990; Hedvall pers komm).

En hel del föremål har hittats i gravarna, men det 
är endast ett fåtal som duger som stöd för kronologin. 
Mynten är viktiga och visar att fas 4 omfattar en pe
riod fram till 1600-talet. De yngsta mynten från fas
4 är från Karl XI:s tid, det yngsta daterade är från 
1677. Från fas 5 finns tre myntdaterade gravar, den 
äldsta innehöll fyra mynt, med slutmyntet daterat till 
1670-74 (fig 17), medan en annan grav hade mynt 
från 1719-20 och ett från 1735. Detta skulle kunna 
tolkas så att den viktiga övergången mellan fas 4 och
5 kan förläggas någon gång efter 1680-talet. Ett vik
tigt jämförelsematerial finns från Pestbacken i Jäms
högs socken i Blekinge. På denna pestkyrkogård från 
1710-11 hittades inte mindre än 14 mynt, samtliga 
från Karl XI:s och Karl XII:s tid, det äldsta från 1667

och det yngsta från 1710 (Jacobsson 2002). Detta 
innebär att mynt i gravar från denna tid uppenbarli
gen kunde cirkulera i 35 år innan de hamnade i gra
varna. För dateringen av fas 5 i Domkyrkoparken är 
det dock avgörande att graven med de fyra mynten 
utgjordes av ett slutet fynd och att mynten var endast 
litet slitna. Eftersom de fyra mynten ligger nära var
andra i tid (1665-1670/77) kan man anta att de gått 
ur bruk kort tid efter slutmyntets datering (Inger 
Hammarberg pers komm).

För en absolut datering av fas 1-6 visar det sig så
ledes att vi är tämligen säkra på dateringen av de tre 
yngsta faserna, medan de tre äldsta fasernas tidfästning 
är mer svävande. Vi får återigen främst lita till de all
männa dateringarna av faserna till tidig-, hög- och sen
medeltid. Än mer problematiskt är att den viktiga över
gången mellan fas 3 och 4 inte går att datera närmare. 
Vi har dock anledning att anta att denna övergång in
träffat någon gång under 1500-talet. Detta gör att vi 
kan konstatera att reformationstiden inte avsatt några 
tydliga spår. Sannolikt kan övergången från kistlösa 
gravar till kistgravar ha infallit under reformationens 
tidevarv. Nästa stora förändring inträder i och med 
fas 5, d v s på 1680-talet.

MEDELTIDA GRAVAR I LINKÖPING
De medeltida gravarna kan, som har framgått ovan, 
lätt skiljas från de senare genom att de helt saknar 
kista (fig 8-9). Istället har den döde klätts i svepning 
och lagts i en nedgravning. Under äldsta tid (fas 1) 
har den dödes armar och händer lagts utmed sidorna, 
A-typ enligt Redins definition (Redin 1976). Det rör 
sig om 16 personer och merparten av dessa är vuxna 
män. Det är ännu oklart i vilken tid vi rör oss, men 
förmodligen kan dessa äldsta gravar dateras till 1100- 
och 1200-talen Vi rör oss då i domkyrkans äldsta tid, 
den romanska katedralen från 1100-talet som före
gick den nuvarande (fig 11). Linköping var under 
denna tid en viktig, central plats i landskapet, med 
domkyrka, biskopsgård, sockenkyrkan S:t Lars med 
sin prostgård samt marknads- och tingsplats. Vi har
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Fig 8 A-C. Gravar från fas 1. 2 och 3. Grafik Lars Östlin, RAÄ.
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Fig 9. Gravar med armställning typ A-D. En av flera gravar med flera personer, i detta fall en vuxen kvinna och tre gossar 
i IO-årsåldern. Är det möjligen djäknar som dukat under för Digerdöden? Foto RAÄ.



däremot inte hittat någon mer omfattande bebyg
gelse från denna tid, och det är knappast en stad i 
egentlig bemärkelse. Vi får föreställa oss Linköping 
som en viktig, men obetydligt bebyggd plats, med ett 
antal gårdar vid de stora kyrkorna (Tagesson 2002).

Vilka var det då som begravdes vid domkyrkan? 
Samtidigt med denna kyrkogård fanns ju även en be
gravningsplats vid S:t Larskyrkan. Rikliga fynd av 
runristade gravhällar, s k Eskilstunakistor, har hittats 
i samband med renoveringen av S:t Larskyrkan. Dessa 
kan på stilistiska vägar dateras till mitten av 1000- 
talet. Detta innebär att det senast vid denna tid fanns 
en kristen kyrkogård och en träkyrka på platsen. Vid 
undersökningar på denna kyrkogård hittades under 
1950- och 60-talen ett flertal träkistor av speciell typ, 
där bottenplankan var intappad en bit upp i gavel
stycket, så att kistan stod på fötter. Sune Zachrisson 
har velat datera denna kisttyp till missionstiden, dvs 
1000- och 1100-talen (Zachrisson 1958).

Intressant nog finns inga liknande kistor kända 
från domkyrkans kyrkogård. Bevaringsförhållande- 
na uppe på grusåsen är visserligen mycket sämre än i 
det sanka och fuktiga området vid S:t Larskyrkan. 
Några spår av nedgrävningar för kistor har dock inte 
kunnat iakttas vid domkyrkan under äldsta tid. Detta 
skulle kunna understryka att S:t Larskyrkans kyrko
gård är något tidigare än domkyrkans kyrkogård.

I den romanska domkyrkans kormur hittades vid 
undersökningar 1910 en gravhäll, s k Eskilstunakis- 
ta, med en i övrigt unik latinsk inskription. Den var 
ornerad på båda sidorna, försedd med kors och med 
bevarade färgrester.

Den bevarade texten ”... MEMENTO ME.... 
NUM TUUM ...” återgår sannolikt på Lukas 23:42 
(Herre kom ihåg mig, då Du kommer i Ditt rike). Si
gurd Curman som har behandlat fyndet, menar att den 
varit en gavelhäll från ett gravmonument i vikingatids- 
stil, rest över en förnämlig kristen person, och tolkar 
den som en indikation på att det funnits en kristen be
gravningsplats före den romanska stenkyrkans tid (Cur
man 1932, s llf; Tagesson 200 2, s 147, 272.).

Intressant nog hittades ytterligare ett fragment av ett 
missionstida gravmonument vid undersökningen 2002 
(fig 12). Fragmentet är i en rödaktig kalksten, med slät
huggen och lätt slipad yta. Det finns inga synliga runor 
eller bokstäver, men stenen har rester efter ornamentik 
i form av en rak linje med tre respektive fyra kortare 
streck på bägge sidor. En jämförelse mellan de båda 
fragmenten visar på vissa likheter i ytbehandling och 
ornamentik, men de har olika färg och representerar 
olika stenar. Detta skulle naturligtvis kunna utgöra yt
terligare en indikation på att det kan ha funnits en kris
ten begravningsplats under 1000-talet, före domkyr
kan. Det nya fragmentet låg dock i ett sekundärt läge, 
som fyllning under den nuvarande S:t Persgatan, vilken 
lades ut vid början av 1800-talet. En jämförelse med 
S:t Larskyrkan visar också att där är antalet fragment 
av runristade gravmonument mycket stort, medan det 
vid domkyrkan endast har hittats två stenar, trots stora 
undersökningar inne i domkyrkan.

I en av A-typ-gravarna hittades ett unikt föremål, 
ett spänne av brons, som sannolikt suttit på ett bälte. 
Själva spännet har ornamentik i Urnesstil, med ett 
drakhuvud med mandelformade ögon. Dateringen är 
oklar, men bör ligga under tidig medeltid, dvs 1000- 
eller 1100-talen (fig 13). Även detta fynd tyder på att 
vi bör datera de äldsta gravarna vid domkyrkan till

Fig 10. Fragment av ristad kalksten, från gravmonument 
i runstensstil (s k Eskilstunakista, 1000-talet). Fynd på 
domkyrkans kyrkogård 2002. Foto Rikard Fledvall. RAÄ.
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Fig 11. Gravläggning under 1100-talet.
Teckning Richard Holmgren, ARCDOC.

F/g J2. Till höger: Domkyrkan från SV, 
platsen för undersökningsområdet i förgrunden. 
Foto Göran Billeson.
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Fig 13. Soija till 
bälte, ornerad i Urnesstil, 

från 1100-talet. Foto Göran Billeson.

tidig medeltid. Enligt nyare forskning nämns Linkö
ping som biskopssäte redan vid sekelskiftet 1100 i det 
s k Florensdokumentet, en uppräkning av samtliga 
Nordens biskopssäten inför upprättandet av den nor
diska kyrkoprovinsen med ärkesäte i Lund 1104 (Ta- 
gesson 2002, s 66 och där anf litt). Det är naturligtvis 
möjligt att de äldsta gravarna skulle kunna gå till
baka till 1000-talet, men beläggen för detta är än så 
länge alltför osäkra. Tills vidare är det mest troligt att 
S:t Larskyrkan är äldst, medan domkyrkan och dess 
kyrkogård anlades vid sekelskiftet 1100.

Undersökningsområdet från år 2002-2003 är be
läget helt nära den nuvarande domkyrkan, men gra
varna från fas 1 ligger minst 27 meter sydväst om den 
äldsta romanska domkyrkan. Gravarna är visserligen 
få, men ligger tämligen jämnt spridda, med ett avstånd 
om vanligen 1,5-3 meter från varandra. Orienteringen 
är lätt dragen åt ONO-VSV, alltså med utgångspunkt 
från den romanska domkyrkan. Det finns för närva
rande inte några tydliga indikationer på gravar från 
denna tid i de andra undersökningarna på kyrkogår
den, men dessa kan dock inte uteslutas. Stor osäker
het råder vidare om huruvida den stora dominansen 
av män på kyrkogårdens södra del är ett utslag av en 
könsseparerad begravningsplats, dvs med männen 
på den södra och kvinnorna på den norra sidan. Det

finns en rad undersökningar som pekar på den möj
ligheten (ex Westerhus, jfr även Kieffer-Olsen 1992; 
Nilsson 1994). Undersökningen 1989 på kyrkogårdens 
nordvästra del visade dock inte prov på några gravar, 
vilket kan tolkas så att begravningar norr om domkyr
kan var sällsynta under äldre tid.

Domkyrkans orientering på kyrkogården bör även 
nämnas i detta sammanhang. Kyrkogårdens begräns
ning under yngre tid framgår klart av kartmaterialet 
från 1600-talet. Under medeltiden omgärdades kyr
kogården av en bogårdsmur (se nedan), men har un
der äldsta tid istället kringgärdats av ett dike. Detta 
har kunnat undersökas i östra delen av kyrkogården 
vid flera tillfällen, (se Tagesson 2002 s 318; Feldt 2002), 
men i övrigt saknas belägg för ett liknande ägodike 
på andra delar av kyrkogården. Fenomenet med en 
äldre kyrkogårdshägnad i form av ett dike är dock väl 
känd (Johansson 1993, s 12).

Sammantaget visar detta att kyrkogården under 
äldsta tid varit något mindre i öster, möjligen även i 
andra delar. Ser vi på den romanska domens läge på 
denna kyrkogård visar det sig att den är placerad på 
ett någorlunda jämnt avstånd från dess västra, södra 
och östra gräns, medan utrymmet i norr är betydligt 
mindre. De indicier som finns idag tyder på att be
gravningarna under medeltiden främst varit lokalise
rade till kyrkogårdens södra del. På denna sida fanns 
dessutom huvudentrén till kyrkan och den sida som 
vette ut mot Storgatan, den gamla och viktiga lands
vägen genom Linköping.

Om dessa slutsatser är riktiga, betyder det att den 
tydliga övervikt för äldre män som vi kan iaktta under 
fas 1 verkligen är representativ för kyrkogården un
der äldre medeltid. Den jämna spridningen av gravar 
i denna del bör dessutom tyda på att vi har att göra 
med begravningar tämligen långt från den romanska 
katedralen. I andra sammanhang, som Lund och Ha
mar, har det framgått att området direkt söder och 
sydväst om kyrkan var eftertraktade platser, vilket å 
andra sidan kan medföra att vi har en särskilt stor 
andel begravningar just i denna del.
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Slutligen bör även nämnas att ett antal stenkist- 
gravar kunde dokumenteras vid domkyrkans stora 
renovering i början av 1960-talet. Dessa stenkistgra- 
var kan sannolikt dateras till romansk tid och har 
säkerligen varit placerade utanför, men alldeles i när
heten av, den romanska domkyrkan (Ljungstedt pers 
komm). Dessa fynd är inte publicerade eller analyse
rade, men kan i analogi med andra kyrkogårdar, ex
empelvis Lund och Vreta, tolkas som högstatusgravar 
(Andrén 2000; Tagesson 1990).

Under fas 2, 1200- och 1300-talen, har de döda 
begravts med händerna över bäckenet (B-typ) och från 
denna tid påträffades 26 gravar. Även här är det fråga 
om främst vuxna män, medan kvinnor och barn är 
klart underrepresenterade. Fortfarande är kyrkogår
den vid domkyrkan uppenbarligen förbehållen en ut
vald grupp. Under denna period började den nya go
tiska domkyrkan byggas, den kyrka vi ser än idag. Från 
1230-talet har vi skriftliga dokument som visar att 
byggnadsarbetet var påbörjat. Under samma period 
skedde stora byggnadsarbeten vid biskopsgården och 
domskolan (domkyrkans nuvarande församlingshem). 
Något senare, på 1280-talet, grundlädes staden och 
ett franciskankonvent började byggas i den blivande 
stadens södra del. Även vid denna kyrka fanns en kyr
kogård, möjligen främst förbehållen konventets brö
der. Redan år 1287 har vi dock uppgifter om en seku- 
lär person, Botildis från Vimarka i Vårdsbergs socken, 
som skänkte pengar till konventet och utvalde sin grav
plats i deras kyrka.

Som tidigare nämnts har domkyrkans kyrkogård 
utvidgats mot öster, i samband med att det äldre diket 
gått ur bruk. Istället har en bogårdsmur byggts kring 
kyrkogården, en mur som fanns kvar ända fram till 
början av 1800-talet. Muren har undersökts vid flera 
tillfällen, senast 1988-1990, samt i samband med de 
stora byggnadsarkeologiska undersökningarna av slot
tet under 1990-talet. En del av muren finns inbyggd i 
slottets östra fasad. Det råder för närvarande delade 
meningar kring dateringen av denna mur, men under
tecknad har i ett annat sammanhang argumenterat för

att muren bör ha tillkommit under 1200- eller 1300- 
talen, i samband med de stora byggnadsarbeten som 
skedde vid domkyrkan och biskopsborgen. Paralleller 
till detta finns bl a vid domkyrkorna i Skara och Åbo 
(Tagesson 1995; 2002, s 318f; för en avvikande me
ning se Modén 2004; Feldt & Modén 2004).

Detta innebär att kyrkogården med stor sannolik
het har utvidgats under fas 2. Därmed skulle vi även 
kunna anta att spridningen av gravar till andra delar 
av kyrkogården ökat och därmed antalet gravar. Någ
ra gravar med klar datering till denna tid har dock 
inte med säkerhet påträffats vid tidigare undersök
ningar, men ska dock inte uteslutas. Antalet gravar 
inom undersökningsområdet är visserligen fler under 
denna period, men det är fortfarande en förhållande
vis liten grupp och med en övervikt för vuxna män, 
vilket tyder på att det inte skett några radikala för
ändringar av den grupp människor som blivit begrav
da på kyrkogården.

Under fas 3, 1300- och 1400-talen, har de döda 
begravts med händerna över magen eller över bröstet 
(C- resp D-typ). Här ser vi tydligt att kyrkogården har 
fått en helt ny betydelse. Antalet gravar är mer än 
dubbelt så många jämfört med tidigare faser, och sam
tidigt har sammansättningen ändrats, med en högre 
andel kvinnor och barn. För första gången finns nu 
även i de tidigare undersökningarna väster och öster 
om domkyrkan tydliga exempel på gravar från denna 
tid, vilket antyder att även nya delar av kyrkogården 
tagits i bruk för begravning.

Staden Linköping kom att förändras mycket un
der senmedeltiden, vilket vi har kunnat konstatera vid 
tidigare undersökningar. Det beror sannolikt på att 
ett stort antal präster vid domkapitlet flyttade in till 
Linköping och bosatte sig på stora residensgårdar med 
stenhus i en krans kring domkyrkan. Dessa rika hus
håll gjorde att resurser från kyrkans gårdar drogs till 
staden, vilket i sin tur ledde till ökad efterfrågan av 
varor och tjänster från borgarna.

Man kan fråga sig om förändringarna på kyrkogår
den avspeglar just utvecklingen i staden Linköping.
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Vi skulle kunna tolka det så att den ökade närvaron 
av såväl män, kvinnor och barn på kyrkogården mer 
representerar en ordinär stad med en mer normal be- 
folkningssammansättning. Samtidigt får vi inte glöm
ma att de vanliga Linköpingsborna bör ha begravts 
vid sockenkyrkan S:t Lars, och att domkyrkans kyrko
gård inte ska jämföras med en vanlig församlingskyr- 
kogård. En alternativ tolkning är att den nya samman
sättningen representerar domkyrkostaden med dess 
residensgårdar och fungerande hushåll och jämnare be
folkningsstruktur.

Flera av gravarna under fas 3 var flerpersonsgra- 
var, i flera fall barn tillsammans med vuxna. Att det 
inte i första hand rör sig om rena familjegravar fram
går av att flera av barnen i gravarna var i samma ålder 
(fig 9). Eftersom vi tidsmässigt befinner oss i 1300- 
talet, ligger det nära till hands att se gravarna som ett 
resultat av Digerdödens härjningar. I så fall är det 
kanske troligt att det rör sig om djäknar, dvs skol
gossar, som begravts i gemensamma gravar under pes
tens år kring 1350 eller senare under 1300-talets and
ra hälft. Kanske bör vi se kyrkogårdens sammansätt
ning av barn och ungdomar som ett tecken på att 
domskolan har börjat sin verksamhet vid 1200-talets 
slut? Detta skulle kunna understryka att det är fram
växten av en speciell domkyrkostad kring domkyr
kan vi ser spåren av, och att kyrkogården fortfarande 
främst var avsedd för kretsen kring domkyrkan.

Fortfarande saknas i stort gravgåvor eller andra 
personliga tillhörigheter i gravarna. I samband med 
undersökningarna hittades dock två unika läderbäl
ten, det ena i fragment, medan det andra i det när
maste intakt med bevarad sölja. Tyvärr hittades ingen 
av dem i anslutning till någon grav, istället har de 
blivit omrörda vid senare tiders gravgrävning och låg 
lösa i kyrkogårdsjorden. Båda bältena var besatta med 
ströningar, små gjutna bleck i olika utformning, fast- 
satta med hjälp av nitar. Ströningar är ett inte ovanligt 
fyndmaterial och brukar dateras till just 1300- och 
1400-talen (fig 14). Det är dock sällan som dessa hittas 
applicerade på sin ursprungliga plats.

Tre av det fåtal gravfynd som kunnat dateras till 
medeltiden utgör således bälten eller delar därav, dels 
spännet från fas 1 och dels de båda ströningsbesatta 
läderbältena. I övrigt saknas uppgifter om klädedräkt. 
Normalt begravdes de döda i svepningar under medel
tiden, spår av kläder är mycket sällsynt. En alternativ 
tolkning är att fynden av bälten inte primärt har med 
klädedräkten att göra, utan har använts för att hålla 
ihop svepningen, ett bruk som är känt i andra sam
manhang (Kieffer-Olsen 1990, s 105; Jonsson & Nord
ström 2004, s 22).

GRAVAR FRÅN NYARE TID I LINKÖPING
Om vi fortfarande är ganska svävande vad det gäller 
dateringarna av de medeltida gravarna, kan vi med hjälp 
av mynten komma betydligt närmare i fråga om de sena 
gravarna. En viktig förändring av gravskicket medför 
att samtliga döda lagts i träkista. Under 1500- och 1600- 
talen (fas 4) fortsätter man dock med det medeltida 
gravskicket att lägga händerna över magen och bröstet, 
således en period av fortsatt strikt och enhetligt grav
skick. Exakt när övergången till kistbegravningar inträf
fade är fortfarande oklart, men ett antagande är att 
denna förändring inträffade någon gång under 1500- 
talet (fig 15). Mycket tyder på att reformationstidens 
tankar och idéer först långsamt vann genomslag, något 
som framgår även i kontinentala sammanhang (Mytum 
2004, s 21). Detta var ju en omvälvande tid för Sverige, 
genom Gustav Vasas nya politik, genomförandet av re
formationen och upprättandet av en stark nationalstat. 
För Linköpings del innebar det dock ett dråpslag, efter
som stadens näringsliv under senmedeltiden var så starkt 
förknippat med kyrkan, domkapitlet och dess rika resi
densgårdar. Två bränder och danskarnas härjningar 
ledde till att staden under 1500-talet var en skugga av 
sitt förflutna. Det enda betydelsefulla var kungamaktens 
satsningar på den gamla biskopsborgen, som byggdes 
om till ett kungligt slott. Under 1600-talet fick Linkö
ping ett nytt uppsving, nu som administrativt centrum 
för Östergötland. Sedan 1630-talet residerar landshöv
dingarna på slottet (Tagesson 2002; Modén 2004).

298



Bland gravarna har det skett en avgörande föränd
ring under fas 5. Myntmaterialet tyder på att dessa 
förändringar tar sin början redan under 1680-talet. 
Fortfarande begravdes alla i träkistor, men det strikta 
och enhetliga gravskicket upphörde och istället ser vi 
en blandning av olika armställningstyper. De flesta har 
händerna lagda någonstans kring bäckenet (typ A och 
B), men det är tydligt att det inte längre är så noga. 
Under denna tid introduceras även en helt ny arm
ställning, typ E, där händerna lagts vinklade på höften 
nedanför höftkammen (fig 16).

Samtidigt ser vi en intressant förändring genom att 
det blir mycket vanligare att den döde begravs i sina 
gångkläder. Vi har hittat knappar och rester av kläde
dräkt som tyder på detta. I andra sammanhang, bl a 
från Spitalfields i London, finns uppgifter om särskil
da begravningskläder (Reeve &C Adams 1994, s 104ff). 
Dåliga bevaringsförhållanden för organiskt material 
i Linköping gör det dock svårt att uttala sig om vad 
det gäller för typ av kläder. Samtidigt har antalet före
mål i gravarna ökat. Det kan röra sig om personliga 
tillhörigheter som smycken som följt med den döde, 
fingerringar och örhängen, men även andra lite mer 
udda föremål, såsom en fällkniv, kritpipor och till och 
med en snusdosa (fig 18,19). Även i Pestbacken i Ble
kinge har ett stort antal av de döda blivit begravda 
med sina gångkläder. En idé är dock att de pestdrab- 
bade snabbt blivit begravda med sina kläder och per
sonliga tillhörigheter eftersom man var rädd för smit
tan (Jacobsson 2002), ett antagande som skulle kunna 
gälla även för Linköping. Det förklarar dock inte det 
faktum att gravar med kläder och personliga tillhörig
heter saknas i äldre faser. Sannolikt har vi trots allt att 
göra med en förändring som kan tillskrivas ändrade 
gravseder.

Ytterligare ett fenomen är de många begravnings- 
kronor som man hittar i gravar från denna period. 
Dessa består av kransar och blommor, ofta med inlin
dade koppartrådar och glaspärlor, i enstaka fall även 
förgyllda (fig 20). Från senare tid vet vi att kronorna 
framför allt har givits åt flickor och unga ogifta kvinnor,

Fig 14. Komplett bälte av läder med 
ströningar och sälja. Rekonstruktion som 
svärdsgehäng, efter Pettersson 2000. 
Foto och illustration Richard Ho/mgren, 
ARCDOC.
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Fig 15. Gravar från fas 4, 5 och 6. Grafik Lars Östlin. RAÄ.
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Fig 16. Grav från fas 6, i träk/sto med armställning E. Foto RAÄ.

som enligt traditionen vigts till Kristi brud. I vårt ma
terial är det uppenbart enbart flickor och kvinnor som 
förknippas med dessa kransar, det gäller även helt ny
födda flickor. Vi kan tack vare denna undersökning 
nu med säkerhet säga att dessa kronor först kommer 
i bruk vid 1600-talets slut. Sedvänjan att de små döda 
flickorna kläddes till Kristi brud har under 1800-talet 
motarbetats av kyrkans ledning, men visat sig vara 
svår att stoppa. Det är tydligt att vi här har att göra 
med ett utslag för folkliga sedvänjor, som under just 
denna period får möjlighet att blomma ut (Hagberg 
1937).

Detta måste sammantaget ses som en mycket stor 
förändring i synen på begravningar och på den döde 
som vi här kan studera. Vi tolkar det som en föränd

ring från ett mycket enhetligt gravskick, där säkert 
kyrkan och traditionen haft starkt grepp om befolk
ningen. Övergången till ett mer personligt förhållnings
sätt och ett mer individualistiskt präglat gravskick kan 
på detta sätt dateras till 1680-talet, för att sedan fort
sätta kontinuerligt under hela 1700-talet.

Under den sista perioden, ca 1780-1811, har ett 
linjegravssystem införts, dvs gravarna ligger i ord
ning efter begravningstiIlfället och inte som tidigare i 
familjegravar. Begravningarna vid S:t Larskyrkan upp
hörde och år 1782 infördes en nyordning, där alla 
skulle begravas i rad, som det står ”utan avseende på 
församling, stånd och kön.” Vi kan tydligt se att detta 
gäller för den yngsta gravgenerationen, där män och 
kvinnor och barn och gamla ligger blandade om var
andra. Förekomsten av ett antal gravar med smidda 
kisthandtag visar på närvaron av mer statusfyllda gra
var. Även under denna period är gravskicket mycket 
snarlikt det under period 5, med kistbegravningar och 
friare placering av händerna kring bäckenet.

Det finns en tydlig tendens till att allt större ytor 
av kyrkogården används för begravning. Gravar som 
sannolikt kan knytas till fas 5-6 har hittats även i syd
västra delen av kyrkogården (se fig 4, grävning 1989:7). 
Först år 1789 finns uppgifter om att den norra delen 
av kyrkogården tagits i bruk (Kassier 1976, s 23).

Det unika med linjegravarna under fas 6 är givet
vis att vi här kan förmodas ha alla begravda på sam
ma plats. Jämför vi bilden från den osteologiska ana
lysen med övriga perioder, ser vi att sammansättningen 
under faserna 4-5 är snarlik, men med en underre
presentation för barn. Dessa har lagts på speciella 
platser på kyrkogården, något som kunde konstate
ras vid en tidigare utgrävning på domkyrkans kyrko
gård år 2000 (Feldt 2002).

MÄNNISKOKROPPEN BERÄTTAR
Undersökningen i domkyrkoparken har öppnat en 
unik möjlighet för samarbete mellan osteologi, arkeo
logi och historia. I ett första skede fanns endast möjlig
heter att göra en pilotstudie av 65 av de 150 skeletten
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från perioden 1780-1810. Förhoppningen är dock 
att fortsatta undersökningar kan omfatta samtliga ske
lett och att de skriftliga källorna ska kunna utforskas 
tillsammans med historiker.

Bland de hittills undersökta var 17 vuxna män, 15 
pojkar, 18 vuxna kvinnor och 9 flickor medan 3 inte 
har kunnat könsbestämmas. Att de skriftliga källorna 
redan har lämnat ett bidrag till arkeologin, och i syn
nerhet till osteologin, visas genom att kön kunnat be
stämmas även på mycket små barn, vilket är ovanligt. 
Orsaken är att de ovan beskrivna begravningsseder som 
tillämpades på 1700- och 1800-talet innebar att man 
klädde flickor och ogifta kvinnor med en brudkrans. 
Att kunna skilja på vilka av de små som är pojkar eller 
flickor ger oss även möjligheten att jämföra deras hälsa 
både sinsemellan och med de vuxnas av samma kön.

Kontakten med historiker vid Linköpings univer
sitet har givit oss information om att det från 1778 till 
1811 finns en hel del skriftliga källor att tillgå. Sedan 
flera år tillbaka pågår på den demografiska databasen 
(DDB) i Umeå ett arbete med att skapa databaser över 
flera av landets socknar från 1750 och framåt. Infor
mationen till dessa hämtas från bl a födelse-, dop-, 
död- och begravningsböcker, husförhörslängder samt 
lysnings- och vigsellängder. Tidigare erfarenheter från 
släktforskning inger förhoppningar om att det även 
ska visa sig vara möjligt att med hjälp av osteologiska 
resultat kunna identifiera vissa individer och på så sätt 
kunna identifiera flera av de gravlagda. Detta skulle 
innebära ett stort framsteg för osteologin och arkeo
login, eftersom det leder till möjligheten att kontrol
lera de osteologiska resultaten, och att få fram detal
jerade upplysningar om levnadsomständigheter. Det 
skulle resultera i en metodutveckling och därmed ut-

Fig 17. Överst: Fyra mynt tillhörande grav 4918, 
daterade till 1665-1670/74. Foto Göran Billeson.

Fig 18. Fynd i gravarna från fas 5-6, kritpipor och en 
snusdosa. Foto Rikard Hedvall, RAÄ och Göran Billeson.
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göra en referens för analysen av äldre material. Vik
tiga luckor kan fyllas och därmed markant bredda 
kunskapen och förutsättningarna för att skapa en hel
hetsbild, genom ett ämnesöverskridande samarbete 
mellan i detta fall osteologi, arkeologi och historia.

Enligt de osteologiska undersökningarna var en 
femtedel av de som dog under fas 6 barn under ett år 
och nästan hälften hade dött innan de blev vuxna. 
Bland de vuxna dog de flesta (71%) före 40 års ålder 
och endast 3% uppnådde 60 år eller mer. Utifrån lik
nande material från samma period har osteologin fått 
klarhet i att det finns svårigheter med att korrekt ål- 
dersbedöma de äldre vuxna. I undersökningen från 
Spitalfields i London konstaterades det att över 40% 
av de vuxna blev bedömda som för unga (Molleson 
& Cox 1993). För Linköpings del har vi inte några 
namnskyltar med födelse- och dödsår bevarade, men 
det finns vissa indikationer som tyder på att vi kan 
återfinna några av de gravlagda i kyrkböckerna.

Eftersom gravarna ligger på linje kan det kanske 
bli möjligt att identifiera flera av dem och då också 
jämföra den verkliga dödsåldern med den osteolo
giska bedömningen. Med största sannolikhet kan upp
gifterna från kyrkböckerna visa att minst 10 gånger fler 
uppnådde en ålder av 60 år eller äldre. Om vi kommer 
att kunna spåra en större del av individerna i kyrk
böckerna kommer vi också att få en bra referensram 
på hur skelett från äldre individer ser ut och skiljer sig 
från de yngre. Vi kan kanske då också få fram dessa 
individers övriga levnadsomständigheter och tillsam
mans med osteologiska uppgifter dra mer långtgå
ende slutsatser om orsaken till vissa av de sjukdomar 
som de lidit av, eller om de varit drabbade av svält 
eller andra umbäranden.

Fig 19. Överst och i mitten: Fingerringar från gravar 
från fas 5-6. Förgyllda örhängen av silver från grav 3413, 
stämplad med HH, troligen tillverkade av Henrik Hervander 
som arbetade som silversmed i Linköping 1801-1823.
Foto Göran Billeson.

Fig 20. Fragment av brudkrona, funnen i kvinnograv.
Foto Rikard Hedvall, RAÄ.
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Att dö i förlossningskomplikationer har aldrig va
rit så vanligt som under slutet på 1700-talet. Under 
1790-talet öppnade nämligen de första barnbördshu- 
sen i Stockholm. Den som sökte till dessa riskerade i 
mycket högre grad att dö i barnsäng än de som födde 
hemma. Orsaken var att på vissa barnbördshus var 
det ofta läkare som förlöste och dessa gick från ob
duktioner till förlossningar utan att däremellan desi- 
nificera sig. På så vis tog de med sig bakterier, vilka 
kunde föras över till kvinnan som därefter drabbades 
av barnsängsfeber och dog. Även i detta fall finns det 
goda förhoppningar om att komplettera de osteolo
giska resultaten med skriftligt källmaterial.

Hittills har det konstaterats att tre av de gravlagda 
var kvinnor med spädbarn. Det är dock endast i ett 
fall där vi kan säga att kvinnan dött i slutet av gravi
diteten. Benen från ett fullgånget barn, liggande med 
huvudet neråt påträffades i bäckenregionen. Kvinnan 
var omkring 30 år gammal när hon dog och kan ha 
dött i komplikationer i samband med förlossningen. 
Eventuellt kommer vi att kunna spåra denna kvinna 
då en av de dödsorsaker som noterades var just i sam
band med barnsbörd. Genom att kvinnan begravts med 
sina smycken, i detta fall örhängen i ädelmetall och 
med stämpel, har vi kunnat spåra guldsmeden, Henrik 
Hervander som verkade som hantverkare i Linköping 
mellan 1801 och 1823 (fig 19). Eftersom kyrkogården 
upphörde 1811, kan vi då konstatera att kvinnan dött 
och gravlagts någon gång mellan 1801 och 1811.

De andra två kvinnorna är visserligen gravlagda 
med spädbarn, men om vi inte finner uppgifter om 
dem i kyrkböckerna som kan bekräfta att de dött i 
samband med förlossningen kan det lika gärna röra 
sig om ett odöpt barn, vars kista satts ned i en grav 
före den kista för vilken graven varit avsedd (Hagberg 
1937).

De undersökta gravarna från denna sena period har 
sämre tandhälsa jämfört med vad som framkommit i 
samband med undersökningar av medeltida skelett
material (fig 21). Att sockerkonsumtionen blivit all
män visar den massiva kariesförekomsten bland både

män och kvinnor i alla åldrar. Samtliga kvinnor hade 
karies i tänderna och 80% av männen var drabbade. 
Även små barn hade många hål i sina tänder. Många 
hade också ofullständigt bett orsakade av att de under 
sin livstid förlorat flera av sina tänder. Orsakerna där
till är förmodligen både problem med tandlossnings- 
sjukdomar och att man dragit ut hårt kariesdrabbade 
tänder. Den senare förklaringen är mer trolig hos de 
unga individer, vars kvarvarande tänder är hårt drab
bade. Till skillnad från de medeltida människorna har 
inte dessa linköpingsbor från slutet av 1700-talet haft 
lika hårt slitage på sina tänder. Förmodligen beror det 
på att kvarnstenarna vid denna tid var av mycket bätt
re kvalitet än under medeltiden och därför inte alls i 
samma utsträckning har slitits och avgett stenmjöl.

Den typ av trauma (dvs frakturer) som förekom
mer bland de undersökta kan uteslutande sägas vara 
orsakade av olyckor. Inga spår av krigsskador har ob
serverats. Frakturer har observerats i tre fall, samliga 
hos kvinnor. En kvinna som dog i 30 års åldern har 
brutit lårbenet. Frakturen har läkt men har lett till en 
förkortning av benet med 4,5 cm, vilket har gjort hen
ne kraftigt låghalt. Under läkningsprocessen uppstod 
dessutom en inflammation som komplikation till frak
turen. Fraktur på främre delen av bäckenbenet har ob
serverats hos en något äldre kvinna. Även denna frak
tur har läkt, dock med felställning (fig 22). Det tred
je fallet är också en äldre kvinna. Hennes skelett var 
mycket lätt och urkalkat, vilket förmodligen är orsa
ken till den kompressionsfraktur som observerats i 
landryggen.

Skriftliga källor talar om den ökade frekvensen av 
tuberkulos i 1700-talets städer (Puranen 1984). Ingen 
av de undersökta linköpingsborna har dock uppvisat 
skelettförändringar, vilket skulle kunna ge oss en upp
fattning om hur vanlig sjukdomen var. Orsaken till 
att spår efter tbc inte kunnat påvisas kan var att rygg
raden, som är den del av skelettet som uppvisar de 
tydligaste förändringarna, nämligen Potts puckel, ofta 
är dåligt bevarad. Det ska dock påpekas att endast 
2-3 % av alla som drabbas av tbc uppvisar föränd-
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ringar i skelettet. Materialet är emellertid litet och en 
analys av den resterande delen, samt av materialet från 
det tidiga 1700-talet, kommer förhoppningsvis att ge 
oss en bättre utgångspunkt för diskussion om hur van
lig sjukdomen var i staden Linköping vid denna tid.

En annan sjukdom som enligt flera skriftliga käl
lor starkt ökade under denna tid, och som också i hög 
grad drabbade Östergötland, är syfilis.

För att förhindra smittspridning startade man 
1795 Sveriges största kurhus i Vadstena. Något bote
medel mot sjukdomen hade man inte, men bra mat 
och vila gjorde att patienterna tillfrisknade och många 
skrevs ut som friska. Syfilis har också observerats hos 
en av de undersökta, en kvinna som dött i en ålder av 
25-30 år (fig 23). En begravningskrona på hennes 
huvud visar att hon inte varit gift. Kontakt med histo
rikern Ingrid Olsson har lett till att vi eventuellt lyckats 
spåra henne i kyrkböckerna. Under perioden 1780- 
1810 finns uppgifter om att två vuxna kvinnor avlidit 
i venerisk sjukdom. En av dem var en ogift piga som 
dog i en ålder av 27 år.

Syfilis är en sjukdom som orsakas av bakterien 
Treponema pallidum. Sjukdomen kan uppträda i tre 
stadier, men endast i det tredje stadiet, det tertiära, 
angrips skelettet. Av dem som ådrar sig syfilis är det 
ungefär 10% som dör och 30% som efter en latenstid 
på 1-20 år drabbas av tertiär syfilis. Förhoppningsvis 
kommer vi att kunna säkerställa huruvida den kvinna 
vi påträffat är den ogifta pigan, och därmed få möj
ligheten att skaffa oss närmare kunskap om henne.

Ledförändringar av två slag har noterats bland de 
65 undersökta linköpingsborna, artros (ledförslit
ning), men också förändringar som skulle kunna vara 
orsakade av gikt. Artros är den ledsjukdom som of
tast påträffas i arkeologiskt material och är också den 
vanligast förekommande ledförändringen hos dagens 
befolkning. Orsaken till uppkomsten av artros är inte 
helt klarlagd, men man vet att skador på ligament, 
ledband och på benet självt är av betydelse samt att 
åldern är en viktig faktor. Det är framför allt äldre 
som drabbas. Artros har noterats hos tre individer,

två män och en kvinna. Hos en av männen har den 
vänstra höftleden förlorat allt sitt skyddande brosk, 
vilket resulterat i att ben har nött mot ben och efter
lämnat en blank benyta. Hur gammal mannen var vid 
sin död har varit svårt att fastställa, men ålderskrite- 
rierna indikerar att han var minst 40 år. Den andra 
mannen har artros i vänster handled och en analys av 
de ledförändringar som mannen har på sina händer 
och fötter kommer eventuellt att bidra till ytterligare 
upplysning om den bakomliggande orsaken till upp
komsten av artros i handleden. Den av artros drab
bade kvinnan har haft en skada på rotatorkuffen, 
d v s de vävnader som håller axeln i sitt läge. På grund 
av felbelastning eller häftiga oberäknade rörelser har 
axelns upphängningsanordning skadats, vilket resul
terat i att det skyddande brosket i axeln har förstörts 
(fig 24).

Hos fyra män alla i åldern 35-40 år har usurer, 
dvs djupa håligheter, på stortårna observerats. En 
första, försiktig diagnos är att dessa män haft gikt. 
Gikt, som också går under benämningen ”portvins- 
tå”, är en gammal sjukdom och har ofta betraktats 
som en vällevnadssj ukdom, framför allt den frossan
de mannens sjukdom. Gikt är en ämnesomsättnings- 
sj ukdom som orsakas av att den urinsyra som bildas 
naturligt i kroppen, och som normalt försvinner via 
urinen, istället ansamlas i blodet. Vid för hög koncent
ration bildas vassa, retande kristaller vilka skadar 
leden. Över 90% av alla som drabbas av gikt är män 
över 30 år (Arcini 2003).

Ledförändringar leder inte till döden och är därför 
inte nämnda i kyrkböcker. De osteologiska undersök
ningarna kan därför i hög grad bidra med ny kunskap 
om vilka problem som människor hade under sin livs
tid och som påverkade både den enskilde och samhäl
let. Gikt står dock ibland som dödsorsak och i de fallen 
är det förmodligen problem med njurarna som avses.

Redan i samband med fältarbetet noterades att det 
fanns piprökare. Kritpiporna som börjat användas i 
Sverige redan i slutet på 1600-talet, tillverkades av en 
lera innehållande kiselalger, och med pipan ständigt
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F/g 21. Omfattande karies visar att sockret gjort sitt intrång.

Fig 22. Hon blev låghalt redan i unga år.

Fig 23. Syfilis var en fruktad sjukdom, vilken i långt 
framskridet stadium leder till förändringar av 
skallbenet.

F/g 24. "Artros" under flera år. Ben har gnidits mot ben och 
en blank elfenbensstruktur har uppstått

Fig 25. Ett intensivt piprökande lämnade spår på tänderna. 

Samtliga foton av Staffan HyII, RAÄ.
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i munnen uppstod slitage på vissa tänder i både över 
och underkäken, så småningom bildades ett cirkulärt 
hål på tänderna, vilket i storlek passar till skaftet på 
en kritpipa. I materialet finns flera rökare, men endast 
en av dem fanns med bland de 65 nu undersökta (fig 
25). I samband med den arkeologiska undersökningen 
påträffades också flera kritpipor. Piprökningen lämnar 
för alltid bestående spår, men piprökarna var inte de 
enda som nyttjade tobak. I en av gravarna påträffades 
nämligen en snusdosa.

Varför är det relevant att inom osteologi och arkeo
logi arbeta med material från historisk tid? Är de 
skriftliga källorna från den tiden inte tillräckligt om
fattande som underlag för att skriva historia? Svaret 
är nej, ingen av de tre disciplinerna är sig själv nog, 
alla tre tjänar på en intensiv interaktion. För osteolo
gins del är ett samarbete med historiker en nödvän
dighet om vi ska komma vidare i våra tolkningar av 
äldre tiders livsvillkor. Det kan liknas vid ett matema
tiskt problem, där vi känner vissa faktorer. För detta 
material är de kända faktorerna långt fler än de bru
kar vara för osteologiska material. Genom informa
tion om folkmängd, dödlighet i olika åldersgrupper, 
födelsetal, dödsorsaker osv, vilka kan sammankopp
las med uppgifter om kroppslängd, tandhälsa och hälso
tillståndet under livet, kan vi erhålla en långt mer komp
lett bild än den vi får från endast en av disciplinerna. 
Med den kunskapen i bagaget förflyttar vi oss så till
baka till t ex 1600-talet, och även om de skriftliga käl
lorna från den tiden är mycket mer sparsamma, kan 
den mer utvecklade osteologin bidra till att mycket 
större slutsatser kan dras.

Att sammanlänka uppgifter från kyrkoböcker 
med det osteologiska och arkeologiska källmaterialet 
resulterar i att vi får en modell som är applicerbar och 
kan användas för att tolka äldre material. Material 
från senare historiska tider är därför av stort antikva
riskt värde. Denna pilotstudie av 65 av de gravlagda 
ska ses som en början på ett större och mycket betydel
sefullt projekt för att söka kunskap om förändringar 
av den urbana stadens livsvillkor.

KYRKOGÅRDEN SOM SOCIAL ARENA
Kyrkogården är inte bara en plats för de döda, utan 
i lika hög grad för de levande. Människan har i alla 
tider använt sig av graven för att uttrycka sin syn på 
livet och döden, och på livet efter detta. Begravnings
platsen som arkeologiskt fält erbjuder en möjlighet 
att studera det mest privata, den mänskliga kroppen 
som en sorts materiell kultur. Avslutningsvis kommer 
fokus att ligga på kyrkogården och dess brukare samt 
på gravskicket och frågan om den enskilde individen 
att diskuteras närmare.

Vem som var kyrkogårdens brukare blir extra int
ressant på en plats som Linköping, där det parallellt 
funnits flera olika kyrkogårdar (fig 26). Vi har tidi
gare konstaterat att domkyrkogården under tidig me
deltid har fungerat samtidigt med den mer renodlade 
sockenkyrkogården vid S:t Larskyrkan. Senare under 
högmedeltiden tillkom franciskanernas kyrkogård och 
under senmedeltiden även en begravningsplats vid S:t 
Örjans kapell.

Efter reformationen har domkyrkogården blivit 
församlingskyrka vid sidan av S:t Larskyrkan. Begrav
ningsplatsen vid den senare upphörde dock på 1750- 
talet, varefter domkyrkogården blev Linköpings enda 
under ett kort tag, fram till dess att den nya griftegår- 
den anlades. Detta innebär att behoven, och därmed 
även möjligheterna, att uttrycka tillhörighet till olika 
religiösa institutioner har förändrats över tiden. Vi 
kan anta att domkyrkans kyrkogård under hela med
eltiden haft en mer exklusiv prägel än sockenkyrkan 
S:t Lars. Vår studie har visat att brukarna haft olika 
sammansättning under olika perioder, där framför allt 
underrepresentationen av kvinnor och barn i de båda 
äldsta faserna bör tolkas som att det var uteslutande 
personer knutna till domkyrkan som blivit begravda 
på kyrkogården. Under senmedeltiden har samman
sättningen förändrats, genom att betydligt fler kvin
nor och barn blivit gravlagda på kyrkogården. Detta 
skulle kunna tänkas spegla utvecklingen i Linköping 
i stort vid denna tid, med en tydligt iakttagbar utveck
ling av stadsbebyggelsen.
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Samtidigt antyder närvaron av inte mindre än fyra 
begravningsplatser i den fortfarande lilla orten att stads
samhället utgjort en religiöst, socialt och kulturellt 
heterogen miljö under senmedeltiden. Vi kan anta att 
domkyrkogården har fortsatt att vara begravnings
plats, främst för människor knutna till domkyrkan. 
Det var under denna tid som ett 20-tal residensgårdar 
inrättades kring domkyrkan, där domkapitlets resi
derande präster och deras rika hushåll varit bosatta. 
Sannolikt kan detta vara förklaringen till att antalet 
gravlagda ökade under denna period. Flera tecken ty
der även på att begravningarna under senmedeltiden 
börjar förekomma på allt större delar av kyrkogården 
(fig 4, grävning 1989:2 och 2000). Möjligen kan en 
hel del av barngravarna, inte minst gravarna med flera 
jämnåriga barn, tolkas som skolgossar tillhörande 
den närbelägna domskolan.

Under nyare tid representerar kyrkogårdens bru
kare sannolikt i större utsträckning en genomsnitts
befolkning, då domkyrkan blev församlingskyrka. 
Denna utveckling förstärks i än högre grad då de båda 
kyrkogårdarna slås samman vid 1750-talet och alla 
Linköpingsbor begravs på samma plats. Vi kan såle
des under hela perioden 1100-1811 se en fortgående 
process, där kyrkogårdens brukare utvecklas, från att 
ha varit en exklusiv krets till att bli en kyrkogård för 
allt fler. Detta innebär att utvecklingen i Linköping 
går från en medeltida situation med flera kyrkogår
dar, med var för sig homogent social eller kulturell 
sammansättning, till att slutligen bli en enda, men 
mer heterogent sammansatt kyrkogård (jmf Mytum 
2004, s 17). Denna utveckling speglar samtidigt på 
ett intressant sätt stora omvälvande skeenden i den 
lilla staden, med en utveckling från en till synes sam
mansatt och heterogent social och religiös miljö, till 
att bli en mer homogent social miljö. Det är uppen
bart att tendensen till färre kyrkor och begravnings
platser utgör ett viktigt medium för social kontroll 
som med tiden möjliggjort ett effektivt redskap för ett 
statligt envälde och därmed tillhörande ortodox en
hetskyrka.

Själva kyrkogården kan uppfattas som ett socialt 
rum, med stora möjligheter att uttrycka värderingar 
och social status. Vi har konstaterat att kyrkogården 
ursprungligen varit något mindre och omgiven av ett 
dike. Begravningarna har sannolikt främst varit kon
centrerade till kyrkans södra sida, där kyrkans stora 
ingångsportaler varit belägna, med orientering mot 
den viktiga landsvägen och den senare Storgatan i sö
der. Det är sannolikt under högmedeltiden som kyrko
gården utvidgades och blev tillsluten med en bogårds
mur. Detta skedde antagligen samtidigt med de stora 
byggnadsarbeten som påbörjades på den nya gotiska 
katedralen, från 1230-talet och framåt. Andra viktiga 
byggnadsarbeten, domskolan och biskopspalatset, har 
ytterligare manifesterat området kring katedralen. Detta 
var ju tiden då kyrkan hade funnit sin organisatoriska 
form och stora delar av intäkterna från det väldiga 
stiftet kunde ackumuleras just på denna plats. Kyrko
gården har således tillslutits och ytterligare accentue
rats, parallellt med att kyrkan utvecklades genom till
komsten av ett stort antal altarstiftelser (prebenden) 
med tillhörande prästtjänster (kaniker) knutna till det 
nyinrättade domkapitlet. Denna utveckling bör ha be
tonat kyrkogården som en betydelsefull social arena 
under högmedeltiden.

När slutligen det residerande domkapitlet inrät
tades under 1300-talets slut och 1400-talet har områ
det kring domkyrkan ytterligare accentuerats. Runt 
domkyrkogården inrättades en rad nya gårdar för de 
residerande, i Linköping bosatta medlemmarna i dom
kapitlet. Gårdarna har i de flesta fall bebyggts med 
stora och höga stenhus. Kyrkogården har alltså under 
denna tid kommit att ytterligare inramas av en helt 
ny bebyggelse som fått till resultat att domkyrkoom- 
rådet ytterligare har betonats och fysiskt avskiljts från 
den övriga staden. Kyrkogården som social arena har 
på detta sätt alltmer kommit att betonas, inte bara 
genom sin alltmer fysiska form utan även av den be
byggelsemässiga inramningen.

Anders Andrén har visat att det generellt på krist
na kyrkogårdar finns en möjlighet att studera social
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Domkyrkan

S:t Larskyrkan

Franciskankonventet
S:t Örjans kapell

Fig 26. Domkyrkoområdet under senmedeltiden, med stadens fyra begravningsplatser, Domkyrkan, S:t Larskyrkan, 
franciskankonventet och 5:t Örjans kapell. Grafik Lars Östlin, RAÄ.

topografi, genom att strävan mot och närheten till det 
heliga, till kyrkan och till platsen för sakramenten, 
altaret, har varit en överordnad princip. Detta kan 
avläsas i lagtexter, som visar på kyrkogårdarnas sak
rala och sociala zonindelning. Exempel på detta är de 
norska bestämmelserna i Eidsivatings- och Borgartings- 
lovene och Hälsingelagens fridslagsstiftning. Andrén 
har visat att förekomsten av statusbetonade stenkist- 
gravar under tidig medeltid, liksom gravstenar i kom
bination med osteologisk vittnesbörd, kan utnyttjas 
för att förstå kyrkogårdens olika sociala zoner. I ma
terialet från kyrkogårdsundersökningar i centrala Lund 
ser han en tendens under tidig medeltid till att hög
statusgravar framför allt placerades nära kyrkobygg

naden, medan spetälskegravar har placerats långt från 
kyrkan. Under hög- och senmedeltid finns tydliga ten
denser till att högstatusgravar placerats inne i kyrko
byggnaden (Andrén 2000; Cinthio 2002).

För Linköpings del betyder detta att det finns vissa 
möjligheter att studera kyrkogården som social topo
grafi, där framför allt de tidigmedeltida stenkistgra- 
varna utanför den romanska, liksom övriga gravar i 
den gotiska, katedralen utgör ett viktigt material. I 
jämförelse med dessa förmodade högstatusgravar får 
vi anta att gravarna på undersökningsområdet syd
väst om kyrkan har utgjort en sorts medelklass. I den 
tidigare omtalade studien av domkyrkogården i Hamar 
har det dock framgått att den sydvästra delen, i närhe-
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ten av kyrkan, varit en betydelsefull plats, med hög 
status (Sellevold 2000). Framtida osteologiska analyser 
får visa om detta är giltigt även för Linköping.

Det är uppenbart att övergången från en förkristen 
till en kristen begravningstradition har varit av största 
betydelse, vad det gäller utformningen av graven och 
gravplatsen. Under någon eller några generationer har 
gravplatsen flyttats från den enskilda byn eller gården 
till en för den blivande socknen central plats. Samtidigt 
har utformningen av den enskilda graven förändrats, 
från att fokusera på dess utformning, där gravgåvorna 
utgjort centralt uttrycksmedel för tro och social status, 
till att bli ett homogent och till synes uttryckslöst grav
skick. Andrén har i detta sammanhang poängterat att 
det viktigaste sociala uttrycksmedlet snarast ligger i 
gravens läge i förhållande till det heliga. Han efterlyser 
analyser som i högre grad integrerar studiet av grav
skicket med arkitekturen (Andrén 2000). En antydan 
till detta har ovan gjorts för att se gravarna i relation 
till kyrkogårdens och kyrkobyggnadernas utformning. 
Det innebär, att även om gravarna från domkyrkans 
kyrkogård tycks vara varandra mycket lika under me
deltiden, har den tilltagande betoningen av domkyr
kan och dess arkitektoniska inramning sannolikt lett 
till att domkyrkogården som begravningsplats, liksom 
de enskilda gravarna, tillskrivits en alltmer exklusiv 
prägel.

Parallellt med denna betoning av domkyrkoområ- 
det har det paradoxalt nog skett en breddning av kyrko
gårdens brukare. Tendenser finns till att se Linköping 
som en delad stad, bl a genom tillkomsten av paral
lella högstatusbyggnader i vardera stadsdelen (dom- 
kapitelshuset och rådhuset byggdes sannolikt samti
digt vid slutet av 1400-talet), men det finns all anled-

Fig 27. Domkyrkans kyrkogård på 1690-talet, kopparstick 
av Erik Dahlberg. På bilden syns bl a enstaka gravstenar 
och gravkors. I fonden syns den stora klockstapeln, 
kyrkon saknar dock torn. B/Iden ger således en samtida 
ögonvittnesbild för tiden för de stora förändringarna i 
gravskicket på kyrkogården mellan fas 4-5.
Kungliga biblioteket Stockholm.

ning att även uppmärksamma tydliga tecken på sym
bios. Under senmedeltiden har interaktionen mellan 
domkyrkostaden och den borgerliga staden Linköping 
ökat. De borgerliga näringarna har blomstrat genom 
närvaron av de rika residensgårdarna. Parallellt med 
detta har flera borgare och lågfrälse låtit inrätta altar- 
stiftelser, samtidigt som många borgarsöner gått i skola 
och prästvigts och så småningom kunnat avancera inom 
kyrkan (se Tagesson 2002, s 247ff och där anf litt).

Senmedeltiden är således en intressant tid, då vi 
ser tydliga tecken på att kyrkogårdens status vid dom
kyrkan ökat. Samtidigt kan vi förvänta oss att interak
tionen mellan borgarna och kyrkan ökat, och att detta 
bör ha lett till att allt fler borgare såg det som ange
läget att få bli begravda på domkyrkogården. Antalet 
begravningar har sannolikt även ökat inne i domkyr
kan, med paralleller från andra undersökningar. I 
flera fall kan vi se att de nya altarstiftelserna under 
senmedeltiden just hade som mål att förse stiftarna 
med en gravplats inne i kyrkan.

Efter reformationen, då domkyrkan blev försam
lingskyrka, bör kyrkogårdens sociala sammansätt
ning ha ändrats radikalt. Det stora domkapitlet har 
kraftigt reducerats och skillnaden mellan den borger
liga och den kyrkliga staden har minskat. Kyrkogår
den kom att fungera som sockenkyrkogård, sannolikt 
med en breddning av brukarna som följd. Samtidigt 
tyder många familjegravar och gravmonument inne i 
domkyrkan från 1500- och 1600-talen på att domkyr
kan även fortsättningsvis hade hög status som begrav
ningsplats. Om detta även gällt kyrkogården är en 
öppen fråga. På ett kopparstick av Erik Dahlberg från 
1670-talet framgår det att området sydväst om dom
kyrkan upptas av ett antal gravmarkeringar i form av 
resta gravstenar och framför allt resta gravkors (fig 3). 
Bevarade gravstenar från denna tid har framför allt varit 
placerade inne i kyrkobyggnaden, medan ett mindre 
antal bevisligen har funnits ute på kyrkogården. Det
ta talar för att andelen påkostade gravmonument bör 
ha varit i minoritet och att de främst hörde till hög
statusgravar placerade inne i domkyrkan.

311



Under 1700-talet har slutligen domkyrkogården 
blivit stadens enda begravningsplats och när linjegrav- 
systemet infördes kan vi påstå att breddningen varit 
total, och där kyrkogårdens sociala topografi blivit 
helt egalitär, med hög- och lågstatusgravar blandade 
om varandra. Samtidigt får vi inte glömma att social 
status säkerligen har kunnat uttryckas genom det allt 
vanligare bruket av gravstenar. På så sätt kan vi säga 
att utvecklingen har gått från en period med helt egali- 
tära gravar men med en tydlig social topografi på kyr
kogården, till det omvända förhållandet under tidig
modern tid, där platsen på kyrkogården spelat ut sin 
roll, medan den enskilda graven och gravstenen en
samt fått uttrycka social status och identitet.

GRAVEN OCH INDIVIDEN
Gravskicket på domkyrkans kyrkogård under medel
tiden, speglat i armställningarna, ansluter helt och hål
let till det som Redin iakttog i Skanör. Även senare 
undersökningar i Norden, liksom i Vreta och Klåstad 
i Östergötland, visar på ett likartat gravskick. Det är 
dock fortfarande oklart vad dessa armställningar har 
för innebörd och hur de ska tolkas.

Nyligen har Maria Cinthio presenterat en tolkning 
för de olika armställningarna som går tillbaka på olika 
förhållningssätt till döden. Under tidig medeltid har de 
döda lagts i sovställning, i förväntan på uppståndelsen. 
Under högmedeltid placerades händerna över bäcke
net, något som kan tolkas som en underdånig och öd
mjuk bönegest. Under denna period började föreställ
ningen om skärselden sprida sig, dvs tanken på ett mel
lanstadium mellan död och paradis. Denna mellansta
tion innebar samtidigt att utfallet kunde gå att påverka, 
genom förböner och ställföreträdande botgöring, vil
ket på detta sätt kommer till uttryck i gravens utform
ning. Armarnas läge över magen och att de är korsade 
över bröstet kan tolkas, enligt Maria Cinthio, som ett 
uttryck för den självmedvetna och borgerliga anda 
som råder under senmedeltiden (Cinthio 2002).

I analysen av gravskicket på domkyrkogården har 
stor vikt lagts vid dels armställningarna och dels före

komsten av kista eller ej. Studien har visat att grav
skicket genomgått förändringar, dels genom olika 
armställningar och kistformer under olika perioder, 
dels i graden av homogenitet. Gravskicket har konsta
terats vara synnerligen homogent under samtliga pe
rioder fram till 1600-talets slut. Visserligen inträder 
en stor förändring mellan fas 3 och 4, i och med att 
träkistor införs i samtliga gravar. Bruket av kistor kan 
uppfattas som en form av behållare, där kroppen vi
lar utan att beblandas med smutsig jord och andra 
individer.

Under samma period sker en ökning och social 
breddning av bruket med gravstenar. Även dessa kan 
ses som ett lock över graven, för att förhindra sönder- 
grävning och beblandning. Detta visar att det under 
tidigmodern tid lades allt större vikt vid individen och 
kroppens okränkbarhet.

Samtidigt är det fråga om ett fortsatt mycket ho
mogent och likartat gravskick även under fas 4. Vi 
skulle kunna tolka detta som utslag för en lång tradi
tion med mycket fasta och strikta sätt att hantera de 
döda. Tolkningen av armställningarna i eskatologis- 
ka termer bygger på utgångspunkten att de efterle
vande i beredningen av den döde ger uttryck för kol
lektiva tankarom livet efter detta. Detta understryker 
att den enskilda människan främst ska ses som en del 
av ett kollektiv, där det är den för tillfället rådande 
teologiska och folkliga föreställningen om livet och 
döden som betyder mer än den enskilda individen. Vi 
kan samtidigt anta att en enhetlig begravningskultur 
gjort sig gällande, en kultur som vi kan anta var styrd 
från centralt kyrkligt håll.

I samband med fas 5 har gravskicket däremot för
ändrats radikalt, genom att större variation tillåtits; 
armställningarna, klädedräkten, begravningskronor- 
na samt förekomsten av personliga föremål. Vi kan 
tolka detta i termer av ett mer individualiserat grav
skick. Det är fråga om en gravsed som tillåter större 
variation, något som sannolikt kan tolkas i termer av 
en socialt förändrad miljö. Möjligen har vi att göra 
med en förändring i hur den döde bereddes, kanske
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har den döde klätts och gjorts i ordning för att när
stående skulle kunna ta farväl, något som i senare tid 
kallades ”att skåda liket”. Men det rör sig knappast 
om bara en förändring av gravskicket i sig, det måste 
samtidigt innebära en radikal förändring i synen på 
vad den enskilda individen representerar. Den mänsk
liga kroppen genomgår en förändring från att vara en 
del av ett kollektiv till att bli en individ som kan till
skrivas enskilda attribut och personliga kännetecken. 
Förändringen från att under senmedeltid och tidigmo-
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Fig 28. Genom 1686 års kyrkolag kom kyrkan och 
den kyrkliga lagstiftningen att nästan helt underordnas 
monarken och enheten i tron och bekännelsen blev 
absolut. Kyrkolagens första paragraf deklarerar: ”Uti wärt 
konungarike och des underliggande länder skola alle 
bekänna sig endast och allena till then Christelige Lära 
och Troo som är grundad uti Guds heliga Ord...".
Foto Linköpings stifts- och landsbibliotek.

dem tid vara en kropp som kollektivt förväntar upp
ståndelsen, till att bli en kropp som representerar en in
divid -1 ex en rökare eller en ämbetsman - är radikal 
på ett genomgripande sätt.

Förändringen som kunnat beläggas ta sin början 
under 1680-talet är i sig en paradox. 1600-talet är 
den svenska stormaktstiden, en period då man såg kyr
kan som en stark och sammanhållande faktor. Knap
past under någon annan period i vår historia har kyr
kan och staten samverkat i så hög grad - en tro, en 
kyrka och en kung. Kyrkoherdarna runt om i landet 
var en grupp bland många ämbetsmän som gavs möj
lighet att påverka lokalbefolkningen i både privata 
och offentliga angelägenheter. En forskare har ut
tryckt det så att religionen blev det kitt som befäste 
enheten inåt och utåt. Sverige blev under 1600-talet 
en allt mer homogen stat, där den enda tillåtna kon
fessionen sågs som avgörande för kulturell och poli
tisk enhet i landet (Montgomery 2002).

Under Karl XI (1660-97) sammanstrålar många 
av tidens centralistiska tendenser. Det kungliga enväl
det genomfördes vid riksdagen 1680 och statens över
höghet över kyrkan kom att befästas genom 1686 års 
kyrkolag. Under samma tid kom även en rad kyrkliga 
böcker - ny katekes 1689, kyrklig handbok 1693, nya 
psalmboken 1695 och slutligen Karl XII:s bibel 1703 
- samtliga exempel på kungamaktens syn på kyrkan 
som effektiv opinionsbildare och på statens roll som kyr
kans överhuvud (Montgomery 2002, s 140ff, s 156ff).

Tendenser till en mer personligt färgad religiositet 
fanns dock under hela 1600-talet, genom de fromma 
andaktsböcker och annan uppbyggelselitteratur som 
gavs ut. Under senare delen av 1600-talet började en 
påverkan från väckelserörelser i Tyskland, framför 
allt pietismen, med sin betoning av den enskildes för
hållande till Gud. Det var framför allt i den bildade 
medelklassen i de större städerna som dessa nya tanke
gångar vann insteg, vilket kom att medföra ett ifråga
sättande av den rådande samhällsordningen. Under 
perioden framtill och med 1700-talets första hälft har 
dock dessa tendenser kraftigt motarbetats och dess
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Fig 29. Katekesen från 1689 omfattar Luthers katekes med 
ett tillägg av ärkebiskop Swebilius. Denna kom att bli en 
folkbok som spreds i stora upplagor, med stor betydelse 
för den kyrkliga undervisningen.
Foto Linköpings stifts- och landsbibliotek.

företrädare fängslats och förföljts. Det var först under 
1700-talet, under påverkan av enväldets fall efter Karl 
XII:s död 1718 och senare upplysningen, som dessa 
tankar fick ett bredare genombrott (Montgomery 2002, 
s 62ff, 171 ff, 180ff; Lenhammar 2000).

1600-talets andra hälft omfattar således både en 
absolutistisk och enväldig monarki kombinerad med 
en kyrka, vars uppgift var att legitimera makten och 
utgöra ett redskap för enhetlighet i troslivet. Prästernas 
ställning kom att stärkas under denna tid, i deras roll 
som ortodoxins övervakare av såväl sedlighet som ren

lärighet i lokalsamhället. Under senare tid har det dock 
kommit ny forskning som visar att den starka stats
makten och den ortodoxa kyrkan knappast lyckats 
förändra människors medvetande på djupet. Histori
kern Göran Malmstedt har t ex visat i sina studier att 
en folklig, närmast medeltida, religiös mentalitet levde 
kvar och först på 1700- och 1800-talet ersattes av nya 
”moderna” uppfattningar om skillnaden mellan heligt 
och profant, vardag och helgdag och hur man skulle 
uppträda i kyrkan (Malmstedt 1994; 2002).

Det är således knappast några enkla förändringar 
i den rådande ideologin eller kyrkliga traditionen som 
givit ett tydligt utslag i utformningen av gravarna på 
domkyrkogården. Samtidigt finns det tydliga tenden
ser i 1600-talets samhälle som pekar framåt, mot en 
ny syn på individen och samhället. Förändringar i stads
planeringen och byggnadskulturen är väl kända feno
men, som ofta tolkas i denna riktning. Grannstaden 
Norrköping kom efter den ödeläggande branden 1655 
att få en helt ny stadsplan i rutnätsmönster enligt re
nässansens ideal. Även Linköping fick under 1600- 
talet del av detta, genom att den nya, raka Storgatan 
drogs genom staden ner till den nya bron Stångebro 
(fig 31). Samtidigt finns tydliga exempel på att en ny 
bostadskultur vinner insteg i båda städerna, tydligast 
genom att bostaden flyttas ut och exponeras i gatuli- 
vet (se denna volym s 262). Andra samtida fenomen 
är kökets skiljande från stugan, förekomst av fönster 
och skorstenar, liksom förändringar i måltidskärlens 
sammansättning (Tagesson 2002, s 198, 260ff; Hal
lans & Tagesson 2003, s 13ff; Ersgård 2003).

Dessa tendenser har karaktäriserats som ett särskil 
jandets kultur. Tidigare så framträdande kollektiva 
drag i bostadsvanor och måltidsseder minskade, sam
tidigt som förekomst av flera rum, stolar, gafflar med 
mera kan tolkas som en ökad medvetenhet om indi
videns betydelse (Rosén 2004, s 255 ff). Gränsen mel
lan privat och offentligt blir tydligare i dessa exempel, 
och därmed har möjligheten och viljan att manifes
tera den privata sfären gentemot det offentliga rum
met ökat.
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Utvecklingen är dock inte entydig. Många av de 
ovan utpekade exemplen på individualistiska drag blir 
tydliga först under 1700-talet. I en berömd studie har 
nestorn inom amerikansk historisk arkeologi, James 
Deetz, snarast utpekat 1700-talets mitt som avgöran
de genombrottsskede för en ny individualiserad världs
bild (Deetz 1996). Även en rad drag i den nordiska 
bostadskulturen får sitt tydliga genomslag först under 
1700-talet (Rosén 2004; Erixon 1984, s 58ff, 77). I sin 
stora genomgång av kyrkogårdskultur under historisk 
period har Harold Mytum visat att många sentida be- 
gravningstraditioner har etablerats redan under 1600- 
och 1700-talets början, men det är först efter 1700- 
talets mitt som de blir allmänt spridda och utveck
lingen och professionaliseringen av begravning och 
kyrkogårdskultur får sitt stora genomslag (Mytum 
2004). Den brittiska forskaren Sarah Tarlow har no
terat förändringen av synen på kroppen under tidig
modern tid, genom tydliga tendenser till att försköna 
döden och den döde under 1700- och 1800-talen. 
Dessa tendenser beror enligt Tarlow på en förändrad 
syn, där kroppen får allt större betydelse som platsen 
för människans identitet, och därmed blir kroppens 
förfall och död problematisk i det moderna samhället 
(Tarlow 2002).

1600-talet är samtidigt en period då intresset för 
människokroppen ökar, inte minst genom de natur
vetenskapliga och medicinska vetenskapernas fram
steg. Kroppen görs till föremål för experiment. Offent
liga obduktioner vid de anatomiska teatrarna drar stor 
publik samtidigt som vitala kroppsfunktioner upp
täcks (Soriin 2004, s 81ff). Förändringsprocessen har 
även tolkats i termer av civilisering, en mental föränd
ring från ett affektladdat beteende till en ökad kontroll

F/g 30. Psalmboken från 1695 var ytterligare en viktig 
folkbok med stor spridning. Flera av våra mest älskade 
psalmer trycktes här första gången, som t ex "Den 
blomstertid nu kommer”. Fotot visar en sida med 
begravningspsalmer, vilka bör ha sjungits i samband 
med begravningarna i domkyrkan på 1600-talets slut. 
Foto Linköpings stifts- och landsbibliotek.

av impulser och kroppsfunktioner, något som under
lättade en uppdelning av människans livsrum i en of
fentlig och privat sfär. Denna teori av Norbert Elias 
har kritiserats av antropologen Duerr, som istället ser 
hur statsmaktens framväxt i det tidigmoderna Europa 
medförde en upplösning av gamla sociala band (Elias 
1991; Duerr 1994). Detta kan jämföras med de lång
samma förändringar i den religiösa mentaliteten som 
Malmstedt har visat på.

Forskningen kring förändringsprocessen under 
tidigmodern tid har således betonat olika aspekter, där 
dock ett gemensamt drag är en ökad betoning av indi
viden på kollektivets bekostnad. Tidpunkten för när 
detta sker får olika precisering, beroende på tyngd
punkter som olika ämnen och forskningstraditioner 
har. Av detta lär vi oss att individens födelse och indi
vidualitetens framväxt är en komplicerad och utdra
gen process. Desto viktigare blir det då att vi i det

______ ^rørflfWntøgjhi,^
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Fig 31. Linköpings medeltida stadsplan kom att förändras från och med 1630-40-talen, genom tillkomsten av den nya 
raka Storgatan och den nya bron över Stångån, samt nya stadsdelar med nyutlagda tomter (brunt), och nya smalare 
tomter inom äldre stadsgårdar (gult). Rekonstruktion och tolkning förf (Tagesson 2002, s 198).

arkeologiska materialet från domkyrkogården i Lin
köping får en precisering i en av dessa aspekter. Början 
till förändringen mot ett heterogent gravskick, från 
kollektiv- till individbaserad mentalitet, kan tidfästas 
till 1600-talets slut, först iakttagbar i gravar daterade 
till 1680-talet. Dessa fenomen har åtminstone i senare 
tid uppfattats som utslag för folkliga föreställningar, 
som stod i strid med den officiella kyrkans syn. Genom 
att dessa tendenser kan tidfästas till en specifik period, 
en tid av stark enhets- och överhetskultur, ger genom
slaget av en folkligt och individuellt utformat grav
skick ett uttryck för ett mentalt motstånd, som kunnat 
uttryckas i kyrkogårdens materiella kultur.

SAMMANFATTNING
Begravningsplatsen som arkeologiskt fält erbjuder en 
möjlighet att studera det mest privata, den mänskliga 
kroppen som en sorts materiell kultur. Graven och 
kroppen här på spår av sociala och ekonomiska för
hållanden - osteologiskt kan vi se kroppen som en 
databas, med information kring enskilda individers 
levnadsbetingelser. Samtidigt utgör graven och krop
pen ett aktivt medium för att utrycka värderingar och 
uppfattningar, lika väl som förhoppningar om livet 
efter detta och önskemål om att uppfattas på speciellt 
sätt. Vi döljer och vi framhäver oss själva just med 
kroppen som medel, i såväl livet som döden.
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Den arkeologiska undersökningen på kyrkogården 
vid Linköpings domkyrka 2002-2003 omfattar 570 
individer från år 1100 till 1811. Vi har således möjlig
het att studera levnadsbetingelser och gravskickets för
ändring under en ovanligt lång tidsperiod. Materialet 
har stratigrafiskt delats upp i tre medeltida faser (1-3) 
samt tre eftermedeltida faser (fas 4-6). Perioden från 
ca 1500 till 1600-talets slut (fas 4) innebar en tydlig 
kontinuitet i gravtraditionerna från senmedeltiden. 
Den stora förändringen inträffade däremot på 1680- 
talet, då gravskicket blev betydligt mer heterogent. 
Armställningarna tilläts variera mera, den döde be
gravdes i sina gångkläder och det blev betydligt vanli
gare med personliga tillhörigheter i gravarna. Fas 6 
omfattar perioden 1780-1811, en period som utmärks 
av att ett linjegravssystem genomförs, med begravning 
efter dödstillfälle, utan avseende på familj, kön, social 
status etc. Det osteologiska materialet från denna se
nare period har specialstuderats, ett arbete som lett till 
helt nya möjligheter att sammanlänka väldokumen
terad historisk information kring demografi och hälso- 
förhållanden i Linköping vid denna tid.

Slutligen har materialet diskuterats utifrån olika 
teman; kyrkogårdens brukare, kyrkogården som social 
arena och gravskickets förändring. Gravskicket och 
gravarnas läge på kyrkogården har diskuterats i rela
tion till platsen Linköpings förändring från biskops
säte till residensstad under senmedeltiden. Kyrkogår

den vid domkyrkan förändrades från att sannolikt vara 
exklusivt förbehållen domkyrkans krets, över till att 
bli kyrkogård för residensstaden, därefter i samband 
med reformationen bli en församlingskyrkogård och 
slutligen på 1700-talet bli stadens enda begravnings
plats. Gravarna under de olika faserna kan kopplas 
till kyrkogårdens, domkyrkans och domkyrkoområ- 
dets förändrade gestaltning under olika perioder, där 
närheten till det heliga varit en avgörande princip för 
att uttrycka social status.

Förändringen i gravskicket under 1600-talets slut 
kan tolkas som ett uttryck för ett mer individuellt för
hållningssätt till den mänskliga kroppen och graven 
som socialt medium. Tidpunkten utgör en brytnings
tid, mellan stormaktstidens enhetskyrka, uppfattad 
som den enväldige monarkens lydiga redskap, och 
frihetstidens öppnare synsätt, då nya väckelserörelser 
som exempelvis pietismen börjar få inflytande, med en 
mer personligt och individuellt färgad tro. Vi kan tolka 
dessa tydligt avläsbara förändringar i den materiella 
kulturen som ett exempel på begreppet modernitet.

Sammantaget visar detta på möjligheten att i den 
materiella kulturen kunna spåra uttryck för nya tan
kar och idéer i tiden, liksom information om hälsa 
och levnadsbetingelser som inte nödvändigtvis låter 
sig utläsas av det skriftliga källmaterialet. Detta är en 
av anledningarna till att vi som arkeologer bör arbeta 
med materiell kultur även under sena tidsperioder.
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ABSTRACT

ANDERS KALIFF & GÖRAN TAGESSON

THE LINKÖPING DISTRICT 
- A CENTRAL AREA WITH SEVERAL CENTRES? (s 8)

The article deals with the question of the importance of the Linköping district and its development in 
long-term perspective, with the emphasis on the period from the Roman Iron Age to early modern 
times. The main foundation is the archaeological results of recent years’ excavations, interpreted 
against the background of earlier research on the area. Initially the concept of centrality is discussed, 
with the emphasis on the problem of how applicable it is to the area under study. There is considerable 
evidence that the Linköping district was a relatively well used area as far back as the Early Iron Age. 
The article analyses the geographical conditions that may lie behind the choice of Linköping as a 
central place for the church in the Middle Ages. A complex picture emerges, showing that the actual 
site of today’s Linköping did not have any obvious predecessors, but the surrounding landscape has 
several places which, as far back as prehistoric time, seem to have been of central importance for 
various functions: political, economic, military, and religious. In the register of ancient monuments 
from both the Early Iron Age and the Late Iron Age, several sites stand out as possible local and regional 
centres. When one looks at individual places in the studied landscape, however, it is difficult to discern 
exactly what the centrality of a specific place consisted in and what hierarchical level it was significant 
on. The picture that emerges is that places with different forms of central importance changed position 
within the area over time.

Linköping emerged during the Early Middle Ages as a significant ecclesiastical site, with the Church of 
St Lawrence as the main church for central Östergötland, and around 1100 as a centre for the diocese. The 
town of Linköping, however, was not founded until the 1280s. The article presents the latest research 
on the origin of the town, showing that it was above all the establishment of the cathedral’s clerical 
residence plots in the second half of the fourteenth century that influenced the development of urban 
settlement and the topography of the town. The article also discusses how the different archaeological 
disciplines - prehistoric and historical archaeology - have affected the way we study a place like Lin
köping. The authors seek to view the town of Linköping in a much wider context than has previously 
been the case; in other words, the place should be studied in a longer temporal perspective and a wider 
geographical space than expressed, for example, in the earlier monograph on the town.

Key words: centrality, social hierarchies, political structure, defensive structures, historical archaeo
logy, urbanization, cathedral, clerical residence plots.
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MAGNUS ROLÖF

BEYOND THE DOTS ON THE MAP (s 46)

The register of ancient monuments is in many ways the core of Swedish archaeological work today. 
A common method in archaeology for describing prehistoric societies has been to compile registered 
antiquities over large areas and draw conclusions on the basis of this material. Graves and cemeteries 
have above all been used in this way. There are many objections to this method from the point of view 
of source criticism - so many that it is perhaps not even worth using.

The hypotheses formulated in these macroscopic analyses - which constitute in large measure the 
foundation for today’s outlook on the settlement and society of prehistoric periods - needs to be subjected 
to constant critical scrutiny. By attacking the material from the other direction, from the individual 
excavated sites, it is possible to describe what can be called the biography of a site. This involves taking 
into consideration what is specific, unique, and varied rather than what is general.

Based on the excavations conducted by the “Saab Project” in 2002, in the grounds of the airport 
south of the city of Linköping, the article argues that a method like this is both possible and full of 
potential.

Key words: graves, antiquities, register of ancient monuments, landscape, theory, empirical evidence.

USA K LARSSON

BURIED IN A TIME OF CHANGE (s 66)

Some of the most common hypotheses about social development in the Iron Age 
concern change in power structures and levels in hierarchy. In the archaeological 
literature on Östergötland in recent years, certain sites in the Linköping district, 
often distinguished by graves, have been singled out as being central places. A signi
ficant feature of these sites is that they have been excavated in the last twenty years. 

This demonstrates the importance of synthesizing previous documentation, since older excavations 
can easily fall into oblivion, which can increase the risk that certain evidence is over-emphasized.

The present article deals with social change during the Iron Age, based on a synthesis of excavated 
graves in the Linköping district. The empirical material is contrasted with previously presented models 
of what happened in the Iron Age. The questions asked concern how expressions of status can be 
detected in mortuary material, whether it is possible to localize the elite and understand how and 
where power was assembled. Further crucial questions concern whether a specific place or places can 
be designated as central and when, how or whether centrality changed. The basic assumption is that 
graves can say something about upheavals over a long period. Graves and their content are viewed as 
markers of social and political hierarchy, of status and of centrality.

In the attempt to capture different expressions of status, tendencies shown by excavated material 
from graves are analysed. The focus is on things that stand out, remarkable graves, and the finds there
fore naturally occupy a central position. The selection of find types on which to focus is chiefly based 
on the criteria and phenomena that many scholars over a long time have chosen to use in discussions 
of central places. Is it the case that these particular finds distinguish themselves as especially remarkable? 
The dating and size of the graves are also important aspects of the perspectives of continuity and long 
duration.

The background to the article consists of the four excavations of burial places in 2002 at Linköping 
airport, conducted as part of the ”Saab Project”.

Key words: graves, iron age, change, status, centrality, continuity, grave goods.
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BENGT ELFSTRAND

THE LIFE OF PEASANTS BEFORE THE CITY OF LINKÖPING
-SOME EXAMPLES FROM THE PRE-ROMAN-ROMAN IRON AGE (si 10)

This chapter deals with the excavated settlements from the Pre-Roman-Roman Iron Age (400 BC-400 
AD) around Linköping. During that time this area had a great number of settlements with remarkable 
variations in farming systems. The composition of the soil and the manuring systems were a very 
important aspect of the development. The cultivated areas are limited to the extent of the cultural 
layers, which increased the fertility of the earth. The slopes are very important for a good crop.

Two excavations, at Mjärdevi and Kallerstad, have been studied to illustrate differences in the way 
of treating the soil. In Kallerstad the settlements are spread out over what are today patches of uncultiv- 
able land, at almost equal distances, meaning that there was a fixed area for each farm and not collec
tive ownership. The moraine hill near Kallerstad, with a number of stone walls, was possibly common 
land for the settlements around this area. Some of the settlements had bronze-casting and iron-making 
as a speciality. Leather tools in the graves show the production of leather even outside a self-supporting 
household, for trade with the Roman Empire. If this trade system collapsed at the time the Roman 
Empire disappeared, it started a migration in this part of the country.

Key words: settlement, Pre-Roman Iron Age, Roman Iron Age, farming, cultural layers, pasturing, 
cultivation.

JAN PAUL STRID

A PREHISTORIC CULT CENTRE OUTSIDE LINKÖPING (s 146)

On the outskirts of Linköping, between the mouths of the River Svartån and the 
River Stångån, we find a group of place-names of particular historical interest, namely 
Tornby, Ullevi and Mjärdevi. In Britain, thorn “a thorn-tree, the hawthorn” fre
quently occurs as a place-name element, denoting hedges, places overgrown with 
thorns and, what is of interest here, prominent thorn-trees. There are only three 

records of the name Tornby in Sweden, all of them occurring in Östergötland, in the vicinity of sett
lements bearing the names Ullevi and Mjärdevi. To judge by the etymology, these latter names must 
originally have denoted important cult places, dedicated to the worship of the heathen gods Ull and 
Njärd.

As to the identity of these deities, Old Norse Ullr corresponds to Gothic wulthus, meaning “splendour, 
glory”. Combined with the sparse but important information we get from Eddaic poetry, this leads 
to the assumption that Ull was once a god of great importance, probably the sun god.

Njärd, on the other hand, must be identified with the Proto-Germanic earth-goddess, Nerthuz, 
who caught the attention of the Roman historian Tacitus in the first century A.D.

Holy trees are a common feature in many religions. Bearing this in mind and considering the fact 
that the three Tornby names - like Njärdevi and Ullevi - occur in what seems to be the centre of pre
historic settlement districts, it is tempting to assume that holy thorn trees played an important part in 
the pagan cult of prehistoric Östergötland.

Key words: thorn, place names, Ull, Njärd, Nerthus, holy trees, pagan cult, pre-Christian cult.

322



ALF ERICSSON"#J3
BOUNDARIES AND TERRITORIAL DIVISIONS 
IN THE LINKÖPING DISTRICT 
- A STUDY OF MEDIEVAL GEOGRAPHY (s 166)

This paper deals with boundaries and territorial divisions from the Middle Ages. Subdivided open fields 
and prehistoric lands are also discussed. The investigated area - the countryside surrounding the Swedish 
town of Linköping - is well-suited for such a study because many different kinds of boundaries dating 
from the Middle Ages can be traced in the area. Vast enclosure systems made of dry-stone walls from 
the early Iron Age are also present. A combination of different sources, i.e. land survey maps, historical 
records and archaeological remains, are explored to substantiate the discussion. It is argued that pro
perty domains of villages are of late prehistoric origin and that their fixed boundaries were fundamental 
for the later delimitation of hundreds (Sw. härader) and parishes. Different territorial divisions corres
ponded to different kinds of communities. The function and social structure of the communities are 
discussed, and it is obvious that they were a combination of vertical and horizontal bonds. The im
portance of the latter is stressed and it is argued that they were more pervasive in medieval society 
than often is assumed. It is also observed that communities often overlapped. In some villages not all 
people went to the same church, and a parish could be divided between different hundreds. People’s 
relationships were varied and not tied to single communities. As is shown by the enclosure systems 
communities existed already in the early Iron Age. When historical boundaries are compared with 
these systems almost no spatial relations are observed, and it is obvious that they represent two dif
ferent structures. A transformation of the rural landscape must have occurred during the 6th century 
AD. The conclusion is that the medieval landscape has it roots in the late Iron Age, and that medieval 
improvements and developments were made from this new basis.

Key words: boundary, territorial division, Middle Ages, Iron Age, property domain, hundred, 
parish, prehistoric land, communities, landscape transformation.

ANNULI NIELSEN

ULLEVI DURING 1500 YEARS (s 204)

In one way Ullevi today is a central place, even if we do not think about it in that 
way. A lot of people gather at Ullevi every weekend, but today we know the place 
as Ikea and Biltema.

Ullevi was the biggest village north of the medieval town of Linköping. It also had a special im
portance in the Middle Ages in that it was separated into two villages - Stora and Lilia Ullevi. Ull is 
the name of an Old Norse god, which shows that the place was connected with pre-Christian religion. 
The place-name also indicates that Ullevi was of importance long before the Middle Ages and that the 
place probably was connected to pre-Christian rituals and a magnate’s farmstead.

The aim of this paper is to present the archaeological remains in Ullevi and to discuss what we as 
archaeologists can see that makes it possible to discern the surroundings north of Linköping as a central 
place already in the years around the birth of Christ.

Key words: place-name, settlement, Iron Age, magnate’s farm.
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KARIN LINDEBLAD & GÖRAN TAGESSON

THE HAMLET AND THE TOWN 
- STORA ULLEVI AND LINKÖPING (s 236)

This article deals with the medieval hamlet of Stora Ullevi, located on the outskirts 
of the medieval town of Linköping. Stora Ullevi is one of few excavated hamlets in 

the province of Östergötland. The article presents the results of two large excavations at Stora Ullevi, 
where buildings and cultural layers from the early Iron Age to the 18th century have been excavated. 
The archaeological results are also discussed in comparison with the town of Linköping, where ma
terial culture, in a broad sense, is used to discuss the relationship between the people in the urban and 
in the rural setting. The results of this study show both differences and similarities in the material 
remains from the two habitats, and how these have changed over time.

Key words: medieval hamlet, medieval town, material culture, urban-rural, housing culture.

CAROLINE ARCINI & GÖRAN TAGESSON

THE BODY AS MATERIAL CULTURE
- GRAVES AND PEOPLE IN LINKÖPING DURING 700 YEARS (s 282)

This article discusses the human body as a kind of material culture, an active medium 
for expressing values and beliefs, as well as hopes for the life after this. The excavation 
of the cemetery at Linköping Cathedral in 2002-2003 comprised 570 individuals 
1100-1811. We have here a unique opportunity to study living conditions and 

changes in mortuary practice over an unusually long period.
The material has been divided stratigraphically into three medieval phases (1-3) and three post- 

medieval phases (4-6). The period from c. 1500 until the end of the seventeenth century (phase 4) saw 
a distinct continuity in burial traditions from the Late Middle Ages. The great change actually came 
in the 1670s and 1680s, when burial customs became much more heterogeneous. Arm positions were 
allowed to vary more, the deceased was buried in normal clothes and it became much more common 
to put personal belongings in the graves. Phase 6 comprises the period 1780-1811, which is charac
terized by the introduction of a linear grave system, with burials taking place as deaths occurred, with 
no consideration for family, gender, social status etc.

Finally, the material is discussed in terms of specific themes: cemetery users, the cemetery as a 
social arena, and changes in mortuary practice. Burial customs and the location of the graves in the 
cemetery are discussed in relation to the change of Linköping from an episcopal see to a county town 
in the Late Middle Ages. The cemetery changed from being exclusively for those connected with the 
cathedral, to become a cemetery for those connected with the county government, finally becoming a 
parish cemetery after the Reformation. The graves during the different phases should be associated 
with the changed form of the cemetery, the cathedral, and the cathedral precinct in different periods.

The change in mortuary practice at the end of the seventeenth century can be interpreted as an 
expression of a more individual attitude to the human body and the grave as a social medium. The 
time around 1700 was a watershed between the united church of Sweden’s Age of Greatness, perceived 
as the obedient instrument of the absolute monarch, and the more open attitude of the Age of Liberty, 
when new revival movements such as pietism began to gain influence, with their more personal and 
individually coloured faith. We interpret these clearly detectable changes in the material culture as an 
example of the concept of modernity.

Key words: cathedral, cemetery, material culture, funeral traditions, arm positions, urbanization, 
church history, mental culture.
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LIUNGA. KAUPINGA. SÅ KALLAS LINKÖPING NÄR PLATSEN FÖRSTA GÅNGEN DYKER 

UPP I KÄLLORNA.

DET ÄR SEKELSKIFTE 1100. KYRKAN HAR NYLIGEN ETABLERATS, LUND HÅLLER JUST PÅ 

An INRÄTTAS SOM ÄRKEBISKOPSSÄTE I NORDEN. I ETT DOKUMENT, BEVARAT I ETT BIBLIO

TEK I FLORENS, FINNS EN UPPRÄKNING AV DE NORDISKA BISKOPSSÄTENA. I DETTA SAM

MANHANG OMTALAS LINKÖPING FÖR FÖRSTA GÅNGEN - "LIUNGA. KAUPINGA”.

VARFÖR PLACERADES DET NYINRÄTTADE BISKOPSSÄTET JUST PÅ DENNA PLATS? HUR 

SÅG DET UT I TRAKTEN KRING DEN BLIVANDE STADEN? OCH NÄR BLEV LINKÖPING CENT

RUM I OMRÅDET?

DENNA BOK KRETSAR KRING FRÅGOR OM STADEN I LANDSKAPET, KRING FRÅGOR 

OM LINKÖPINGS HISTORISKA RÖTTER. I EN RAD ARTIKLAR BEHANDLAS VITT SKILDA ÄMNEN 

- GRAVAR, JORDBRUK, GRÄNSER, BYBILDNING, BEBYGGELSEFÖRÄNDRING, KULTPLATSER 

OCH EN KYRKOGÅRD VID DOMKYRKAN. SAMTLIGA ARTIKLAR UTGÅR FRÅN SENARE ÅRS

ARKEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR I LINKÖPING MED OMGIVNINGAR.

VI HAR LÄNGE DISKUTERAT DEN MEDELTIDA STADEN I ETT ALLTFÖR SNÄVT PERSPEKTIV, 

ETT PERSPEKTIV SOM BEHÖVER VIDGAS - BÅDE TIDSMÄSSIGT OCH OMRÅDESMÄSSIGT. 

BOKEN FÖRSÖKER SE STADEN I ETT STÖRRE SAMMANHANG, OCH SPÅRAR TENDENSERNA

TILL CENTRALITET BAKÅT I TIDEN.
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