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Förord

Artiklarna i denna bok behandlar skiftande ämnen från 
olika tidsepoker, alltifrån äldsta stenålder till nyare 
tid. Vad som förenar dessa texter är att de alla har sin 
utgångspunkt i den arkeologiska verksamhet som be
drivits av UV, Riksantikvarieämbetets avdelning för 
arkeologiska undersökningar. Bokens bidrag utgår 
oftast från enskilda undersökningar men också från 
andra arkeologiska företeelser med anknytning till 
UV:s olika arbetsområden.

Ett primärt syfte med boken ”Människors platser” 
är sålunda att spegla mångfalden och bredden - krono
logiskt, geografiskt, tematiskt - i UV-organisationens 
vetenskapliga, arkeologiska verksamhet.

Ett andra syfte med ”Människors platser” är vi
dare att med dess artiklar som konkreta exempel de
monstrera en ny strategi för publicering av exploate- 
ringsundersökningarnas resultat, som utarbetats inom 
UV-organisationen under andra hälften av 1990-ta- 
let. Den traditionella gravningsrapporten, där tonvik
ten framför allt var lagd på faktaredovisning, har över

givits till förmån för en problematiserande analys, allt 
i enlighet med omvärldens nya definition av exploa- 
teringsarkeologin som en kunskapsproducerande och 
kunskapsförmedlande verksamhet. Ingen exploaterings- 
undersökning görs längre endast med målet att doku
mentera en fornlämning utan för att söka ny kunskap 
om det förflutna. För att förmedla denna kunskap är 
den vetenskapliga artikeln en form, men inte nödvän
digtvis den enda. Det pågår för närvarande ett utveck
lingsarbete på UV kring en differentiering och bredd
ning av formerna för förmedling av undersökningsre
sultaten.

För den enskilde projektledaren torde dock fram
gent artikelformen bli ett vanligt medium när resulta
ten från en undersökning skall sammanfattas. Tanken 
är att inom ramen för UV:s skriftserie skapa ett fo
rum, gemensamt för hela organisationen, där dylika 
texter skall kunna presenteras. Detta blir därmed ett 
tredje syfte med ”Människors platser”, vilken sålunda 
är tänkt att bli den första i raden av liknande volymer.

Lars Ersgård
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Med eller utan avsikt?
- om ett människoöde speglat i en märklig grav på Valsta ättebacke 

Gunnar Andersson

Abstract

With or without intention?
This paper is a case study of a peculiar interment from the 
late 11th century at Valsta, RAM No. 59 in Norrsunda parish, 
county Uppland, in which a young woman seems to have 
been buried alive. It is suggested that the reason for this can 
be found in the local society's way to defend itself from an 
imminent threat. The paper also debates the inhumation burial 

customs during the Late Viking Age and early Middle Ages 
(nth-12th century A.D.), from aspects such as normative, 
common traditions, both in a sacred and profane sense, what 
expressions they can be expected to give and leave in 
interments in urban and agrarian environments as well as 
different reasons to why deviating interments occur. The author 

argue especially against the idea that "agrarian" inhumation 
burials from the Late Viking Age/early Middle Ages, with the 
head pointing in a western or eastern direction, represent 

different conceptions of faith.

Keywords: Christian burial rituals, body postition, variation, 

mistake, punishment, buried alive.

Prolog

”Ligger på magen med huvudet i nordost, ansiktet vänt 
åt söder, kraniets högra sida intryckt. Armarna ligger 
nedåt, vänster arm i lätt vinkel utåt, handen delvis 
under höften, handflatan upp, fingrarna inåtböjda. 
Höger överarm delvis på ryggen, underarm i lätt vin
kel utåt, handen vinklad uppåt mot huvudet, fingrarna 
ihoptryckta. Benen raka med fotterna i kors, den hög
ra under den vänstra. Bäckenet ”i läge”, ryggraden 
rak, halsdelen saknas. ”

Sålunda lyder de första anteckningarna som gjordes i 
samband med den osteologiska fältbedömningen av 
en av de märkligaste gravarna som undersöktes på 
ättebacken vid Valsta (RAÄ 59) i Norrsunda socken, 
Uppland. Graven har, av dateringar att döma, anlagts 
under sent 1000-tal eller tidigt 1100-tal (Andersson 
1997). Av enbart beskrivningen ovan anar man näs
tan att allt inte gått riktigt rätt till vid den här begrav
ningen - eller har det det? I det följande skall jag titta 
närmare på denna minst sagt särpräglade begravning 
samt diskutera några av anledningarna till att män
niskor under sen vikingatid och tidig medeltid ham
nade eller riskerade att hamna ”fel” i gravarna. Med 
”felplacerad” menar jag då att individens kroppsställ
ning eller belägenhet i graven på ett markant sätt av
viker ifrån flertalet andra på lokalen ifråga. Ett av pro
blemen är att vi på Valsta ättebacke i högsta grad be
finner oss kronologiskt i en brytningstid som bl.a. inne
bär att vi inte riktigt vet hur, och i vilken omfattning 
den genomkristnade begravningsritualen - såsom vi 
känner igen den under högmedeltid - tillämpades.

Uppsatsen kan läsas som en fallstudie över en en
skild anläggning där källmaterialet - i strikt arkeolo-
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Fig. 1. Upplands läge i Sverige.
Fig. 1. The location of Uppland in Sweden.

gisk mening - inte riktigt räcker till, men där man ändå, 
intuitivt känner att det finns mer att berätta. Om fram
ställningen därför emellanåt känns övermåttan resone
rande, så är detta då helt i sin ordning.

Kristna gravritualer 
under sen vikingatid 
och tidig medeltid
Om man betecknar en grav som ”avvikande” eller ”fel
placerad” innebär det att man samtidigt förutsätter 
att en allmänt rådande och religiöst eller kulturellt 
betingad gravläggningspraxis har existerat och tilläm
pats. Denna har då bland annat dikterat hur gravarna 
skall vara anlagda samt hur de avlidna skall placeras i 
dem. Vi kan vara förvissade om att en dylik gravlägg
ningspraxis funnits under medeltid - låt vara att den

genomgått många olika stadier - men hur förhållan
dena var ett par hundra år tidigare, d.v.s. under sen 
vikingatid, är däremot mer ovisst.

Den kristna begravningsceremonien under medel
tid är tämligen välkänd och liturgin finns noga beskri
ven i flera kyrkliga manualer (jfr Johansson & Gallén 
1980, s. 417). Begravningarna skedde tämligen snabbt 
efter dödstillfället, vanligtvis redan på första dagen, 
och prästen hade inte skyldighet att utan extra ersätt
ning hålla vaka mer än tre nätter (Nilsson 1987, s. 
137). Grundläggande var att gravsättningen skulle ske 
i vigd jord på kyrkogården - eller för mycket välborna 
personer - i kyrkan. Den avlidne lades på rygg i gra
ven, med eller utan kista (ett exempel på hur grav- 
läggningspraxisen skiftat karaktär under medeltid) på 
så sätt att huvudändan riktades mot väster och fot
terna mot öster. Tanken bakom individernas enhet
liga orientering i gravarna, anses allmänt vara en före
ställning om att de döda på domedagens morgon skall 
resa sig ur sina gravar för att ansikte mot ansikte möta 
frälsaren (Kristus), som kommer med solen ifrån ös
ter (jfr Møller-Christiansen 1982, s. 245, Jakobzon & 
Sjögren 1982, s. 117 och Nilsson 1987, s. 142). Rätten 
att på detta sätt få vila i vigd jord gällde dock inte 
odöpta, självmördare, bannlysta eller andra som ge
nom brott eller på annat sätt blivit uteslutna ur kyr
kogemenskapen (Johansson &C Gallén 1980, s. 417).

Mycket av värderingarna i den ovan beskrivna be- 
gravningspraxisen bottnar dock i olika kyrkorättsliga 
dekret som antagligen har tillämpats i ganska begrän
sad - men framförallt varierande - omfattning i Sverige 
före den kyrkligt administrativa sockenindelningen. 
Sockenbildningen i centrala Svealand antas ha inletts 
under 1100-talet och slutförts först under 1200-talet 
(Brink 1990, s. 121). Några av elementen, som exem
pelvis ryggläget i västöstlig riktning, anses dock gå 
tillbaks på en gammal, ur kristen uppfattning men sam
tidigt är det värt att uppmärksamma att den tidiga 
kyrkan inte bedömde orienteringen - och faktiskt inte 
heller jordbegravningen - som frälsningsnödvändig. 
Denna dogmatiska inställning höll man från kyrkans
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Fig. 2. Osteologen Leena Drentzel gör en osteologisk 
fältbedömning av kvinnans kvarlevor i samband med 
undersökningen. Foto: Gunnar Andersson.
Fig. 2. During the excavation, osteologist Leena 
Drentzel is making an osteological field analysis of 
the woman’s remains. Photo: Gunnar Andersson.

sida fast vid under större delen av medeltiden, trots 
att man inom frankisk statsrätt på kontinenten förbju
dit kremering under tidigt 800-tal med motiveringen 
att det var en hednisk sedvänja (Nilsson 1987, s. 142). 
Dog man som troende och frälst så återuppstod man 
som troende och frälst oavsett kroppsorientering eller 
begängelseform. Anledningen till denna i viss mån 
motsägelsefulla hållning från den tidiga kyrkans sida

bottnar säkert i ett försök att logiskt och moraliskt 
upprätthålla det kristna martyrskapet då martyrerna 
många gånger både brändes och undanhölls vanliga 
begravningar.

Under 1000-talet och åtminstone första hälften av 
1100-talet tycks enhetligheten i gravläggningarna inte 
alls lika total som i ett senare skede av medeltiden. 
Framförallt märks en skillnad mellan de som är be
lägna inom eller i nära anslutning till urbana miljöer 
som Lund och Sigtuna och de som är belägna i agrara 
miljöer i omlanden. På PK-bankstomten i Lund under
söktes 1974 sammanlagt 258 skelettgravar som date
rats till det tidiga skedet 1000-1050 e.Kr. Samtliga, 
undantaget en person, vilade i utsträckt ryggläge med 
huvudet i väster (Mårtensson 1976, s. 92). I kvarteret 
Nunnan, beläget i anslutning till det medeltida Sigtunas 
västligaste del, har också ett stort antal skelettgravar 
undersökts genom åren. Bland annat 1984 då 50 
stycken daterade till 1000- och 1100-talet undersök
tes - även här var samtliga individer utom en place
rade på ett mycket likartat sätt i gravarna med huvu
det i väster (Hillbom 1987, s. 230).

På landsortens ättebackar talar mycket för att man 
inte följt samma koncept vid skelettbegravningarna 
som man tycks ha gjort i den omedelbara närheten till 
de tidiga biskopssätena. I de skelettgravar på Valstas 
ättebacke som härrörde ifrån perioden 950-1150 e.Kr. 
innehöll 14 anläggningar så pass mycket skelettrester 
att individernas orientering kunde avgöras. Hälften 
låg med huvudet i väster och övriga var placerade med 
huvudet i öster (Andersson 1997, s. 20). Det förtjänar 
att påpekas att dessa variationer - av dateringar att 
döma - inte tycks vara kronologiskt betingade så till
vida att de med östlig huvudriktning är äldre än de 
med västlig.

Valstaförhållandet är ingalunda specifikt utan kan 
iakttas på flera andra samtida lokaler, belägna i likar
tade agrara miljöer. På det renodlade skelettgravfältet 
RAÄ 153, som tillhört bebyggelsen kring västra Ar- 
ninge i Täby socken Uppland, kunde två av nio indi
vider konstateras ligga med huvudena i öster (Olaus-
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Fig. 3.
Cirkeldiagram visande fördel
ningen av västlig respektive 
östlig huvudriktning bland 
skelettgravarna, samt hur 
många som inte kan lägesbe- 
stämmas på de sex ovannämnda 
gravfälten. Observera att väder
strecken ”väster” och ”öster” 
i diagrammen inte avser exakt 
belägenhet i grader, utan även 
inbegriper syd- och nordväst 
respektive syd- och nordost. 
Samtliga lokaler utom RAÄ 55 
kan betecknas som i det när
maste totalundersökta.
Fig. 3.
Diagram showing the distri
bution of western and eastern 
head direction among the inhu
mation burials from different 
burial grounds discussed in the 
article. The diagram also shows 
the amount of graves in the 
above mentioned burial 
grounds where the position 
cannot be determined. Note 
that the directions “west” and 
“east” in the diagram do not 
mean the exact position in de
grees, but also include south- 
and northwest as well as south- 
and northeast. All sites except 
RAM No. 55 are almost com
pletely excavated.
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son 1993). Av de två ”östgravarna” torde åtminstone 
en (A4) med hjälp av artefaktdatering säkerligen kunna 
tidsfästas till sent 1000-eller tidigt 1100-tal. På grav
fältet RAÄ 291/293 vid Skälby i Sollentuna socken, 
innehöll 12 av totalt ett drygt tjugotal skelettgravar 
delvis bevarade skelett som visar att majoriteten av 
dessa, nio stycken, har gravlagts med huvudet i öster. 
En av de östligt orienterade gravarna kan medelst ett 
tyskt silvermynt ges en terminus post quem-datering 
till sent 1000- eller tidigt 1100-tal (Andersson, i ma
nus). På de båda Spångagravfälten vid Arvinge (RAÄ 
156) och Kymlinge (RAÄ 218) kan liknande variatio
ner iakttas. Av 13 bestämbara individer på RAÄ 156 
var sex stycken orienterade i östlig riktning och sju i 
västlig. På det - i det närmaste - renodlade skelettgrav- 
fältet RAÄ 218 kunde individerna i endast fyra av 32 
gravar lägesbestämmas: tre av dessa hade huvudena i 
väster och en var placerad i motsatt riktning (Biuw 
1992 och Henriksson i manus). I det sistnämnda fal
let är det viktigt att se att det även bland ett litet antal 
lägesbestämbara skelett finns en variation. Det finns 
således absolut ingen anledning att förutsätta en en
hetlig orientering av kropparna bara för att kistned- 
grävningarna har enhetlig västöstlig, eller oftare syd- 
sydvästlig-nordnordostlig riktning. På det välkända 
och som ”kyrkogårdsliknande” ofta omnämnda grav
fältet RAÄ 55 vid Stav i Färentuna socken (Damell & 
Modin 1989) kunde exempelvis individerna i endast 
nio av 26 gravar lägesbestämmas (Henriksson i ma
nus). Dessa hade förvisso en enhetlig, västlig huvudori
entering men mot bakgrund av det stora antalet obe
stämbara gravar kan den till synes totala dominansen 
mycket väl vara skenbar.

Exemplen ovan är uteslutande hämtade ifrån östra 
Mälardalen men skelettgravfältet vid Fjälkinge (RAÄ 
18 och 19) strax utanför Kristianstad i nordöstra Skåne 
visar att dylika variationer även förekommer annor
städes. Bland de 128 gravar som undersöktes där fanns 
åtskilliga riktningar representerade och de flesta indi
viderna tycks ha varit placerade i nordsydlig riktning. 
De undersökta gravarna anses härröra ifrån senare

delen av 900-talet och en bit in på 1000-talet (Helges- 
son 1992, s. 40 och Arcini 1991) och är således unge
fär samtida med de tidigare omnämnda gravarna i 
Lund.

Skelettgravskicket på landsbygden under tidig kris
ten tid kännetecknas uppenbarligen av ett ganska stort 
mått av så kallad inre variation som (om det överhu
vudtaget har någon betydelse) sannolikt har andra för
klaringar än de rent religiösa. Att förklara skillnaderna 
mellan exempelvis västlig respektive östlig huvudrikt
ning eller kistnedgrävningarnas orientering enbart som 
ett resultat av individernas skiftande religiösa överty
gelse förefaller alltför enkelt. Dessutom finns det ex
empel på västöstligt orienterade skelettgravar där per
soner vilat med huvudet i väster men med hedniska 
torhammarringar praktiskt taget runt halsen (jfr bl.a. 
Andersson 8c Hedlund 1994, s. 66). Däremot finns 
det nog ingen anledning att betvivla att den övervä
gande merparten av landsbygdens skelettbegravningar 
(oavsett huvudriktning) under sen vikingatid och ti
dig medeltid ägt rum inom ramen för ett kristet eller 
kristet präglat begravningsceremoniel.

Vi vet att det i olika landsändar av Sverige flore
rade flera olika schatteringar av kontinentaleuropeisk 
kristendom under religionsskiftets tid (jfr bl.a. Hell
ström 1996, Staecker 1997). Utöver den tyska mis
sion, som finns beskriven i det skriftliga källmateria
let från tiden, existerade också en engelsk och möjli
gen även en grekisk-ortodox förkunnelseverksamhet i 
vissa områden (jfr bl.a. Edberg 1996). Härtill skall 
säkerligen läggas ett obekant antal missionerande 
vandringsmunkar samt de privata kontakter som ge
nom bl.a. vikingafärderna knutits mellan nordbornas 
mest inflytelserika samhällsskikt och den kristna ge
menskapen på kontinenten. Vi bör därför räkna med 
att den kristna trosuppfattningen kan ha tagit sig gan
ska skilda uttryck i gravskicket innan centralmaktens 
kyrka uppnådde ett fastare organisatoriskt grepp över 
landet. Det är kanske därför inte speciellt förvånande 
att gravarna är mer enhetliga vid de tidiga biskops
sätena än vad de förefaller vara på landsbygden där
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man måhända haft en annan slags kristen organisa
tion av mera privatkyrkokaraktär.

Valstagraven och dess miljö
Låt oss nu återgå till Valstagraven. Den (A69) åter
fanns längst ned i ättebackens sydvästra del. Grav
fältet låg här i direkt anslutning till, och delvis under 
lämningarna efter Valsta gamla bytomt som övergavs 
i början av 1600-talet. Gravfältet hyste ett drygt sjut
tiotal gravar. Lejonparten av dessa, ca 60, härrörde 
ifrån vikingatid. Skelettgravskicket på Valsta introdu
ceras vid mitten av 900-talet. Det faktum att äldre 
vikingatida skelettgravar saknas gör att vi mycket väl 
kan uppfatta jordbegravningarna på Valsta som ett 
resultat av kristen påverkan. Brandgravskicket har 
emellertid inte spelat ut sin roll för båda gravskicken 
förekommer parallellt med varandra under återstoden 
av ättebackens aktiva period, d.v.s. fram till mitten av 
1100-talet. Med andra ord förefaller det som om en 
uppenbart asa-troende och kristen befolkning på Val
sta har levat och begravts sida-vid-sida under en pe
riod på ca 200 år. Av dateringar att döma så är det 
inte osannolikt att människor av båda trosuppfattning- 
arna gravlagts på ättebacken ända fram tills socken
kyrkan uppfördes. De äldsta delarna av Norrsunda 
sockenkyrka - belägen omkring 2 kilometer norr om 
Valsta - antas ha stått färdiga någon gång under se
nare hälften av 1100-talet (Kilström 1973, s. 4). Där
med har också centralmakten lagt en fast organisato
risk hand över Norrsundabygden.

Samtidigt som skelettgravskicket införs på Valsta 
sker en genomgripande förändring av ättebackens 
rumsliga struktur vilket innebar att gravläggningarna 
från och med mitten av 900-talet anlades i två, från 
varandra åtskilda gravgrupper. Den märkliga anlägg
ning 69 ingick - tillsammans med ytterligare ett knappt 
tjugotal skelett- och brandgravar - i den sydligaste av 
dessa gravgrupper (Andersson 1997, s. 67, fig. 47).

Till det yttre var graven inte olik någon annan på 
gravfältet. Den utgjordes av en mindre, rektangulär

stensättning med en kistnedgrävning orienterad i väst- 
sydvästlig-ostnordostlig riktning. Gravtypen är som 
bekant mycket karaktäristisk för vikingatidens senare 
del. Sammanlagt fanns 14 exemplar på Valsta, mer
parten av dessa var också belägna i gravfältets nedre 
sydvästra del. Den osteologiska analysen visade vi
dare att den gravlagda var en ung kvinna i 20-25- 
årsåldern. Hon var begravd - liksom flertalet andra 
som givits en jordbegravning på gravfältet - i en med 
järnspikar sammanfogad, rektangulär träkista.

Det som särskiljde graven ifrån de övriga uppfat
tades först vara det faktum att kvinnan var belägen i 
en framstupa position. Allteftersom undersökningen 
framskred uppenbarade sig emellertid flera egendom
ligheter som tillsammans antydde ett osedvanligt otrev
ligt scenario. Det visade sig nämligen att det inte bara 
var kvinnans kvarlevor som var förhållandevis väl- 
bevarade; resterna efter hennes träkista framträdde 
också mycket tydligt i gravschaktet. Kvinnan låg alltså 
framstupa på mage i kistan med huvudet i ostnordost 
och ansiktet vänt åt söder. Den vänstra handen höll 
hon hårt knuten under vänster höftparti. Vänsterarmen 
var så kraftigt vinklad att armbågen tryckte mot 
kistväggen i norr. Höger arm föreföll delvis vara vri
den uppåt/bakåt och handen var starkt vinklad framåt 
så att den och hennes axelparti låg pressade mot den 
södra kistväggen. Ryggraden var visserligen rak i dess 
nedre delar som noterades i den osteologiska fält
bedömningen, men lätt krumböjd i dess övre del. Hen
nes fötter låg tätt tillsammans och omlott med den 
vänstra över den högra.

Förutom skelettet och spikar samt trärester efter 
kistan fanns ytterligare två fynd i graven. I huvud- 
höjd, nordost om kraniet, låg en orange, opak glas
pärla. Av belägenheten att döma har pärlan antingen 
varit applicerad i kvinnans håruppsättning (fläta el. 
dyl.) eller hängt ensam i en snodd runt halsen. I kis
tans nedre sydvästra del, i höjd med kvinnans sken
ben, låg den högra halvan av en styckad höna.

Denna rituella handling, som inte kunde beläggas i 
någon annan skelettgrav, förstärker naturligtvis grav-
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Fig. 4. Lodfoto-montage över graven. 
Foto: Gunnar Andersson.
Fig. 4. Photo montage of the grave. 
Photo: Gunnar Andersson

ens märkliga karaktär ytterligare. För även om tecken 
på ”matoffer” - i form av nedställda keramikkärl - 
förekom i två andra närbelägna skelettgravar, så är 
det knappast troligt att den halva hönsfågeln i A69 
kan förklaras på detta sätt. En i sammanhanget troli
gare förklaring är att hönan på ett eller annat sätt med
verkat i begravningsritualerna, möjligen som en av in
gredienserna i en magisk varseltagningsprocess. I det 
folkloristiska uppteckningsmaterialet från Norden 
finns många berättelser om att man vid dödsfall och 
begravningar långt fram i kristen tid ägnat sig åt så
dant och handlingsmönstret anses ofta gå tillbaka på 
gamla, lokalt präglade traditioner som rent av har för
historiska eller förkristna anor (Hagberg 1937, Harby 
1994). Inte sällan användes då husdjuren i dylika hand
lingar och som de vanligaste nämns hästar, höns och 
kor (Bergqvist 1997, s. 13).

I samband med undersökningen tycktes det i för
stone som om den begravda också saknade halskotor 
(jfr osteologens fältanteckningar i prologen till denna 
uppsats). Detta bidrog till att kvinnan primärt upp
fattades som avrättad och halshuggen, något som i 
sin tur skulle kunna förklara den märkliga kropps
ställningen i graven. Emellertid visade sig att det san
nolikt fanns andra förklaringar till de saknade ske
lettdelarna än att de aldrig funnits på plats i kistan. 
Dels framkom den översta halskotan i ett senare skede 
vid den osteologiska analysen, men viktigare för sam
manhanget är att det av sektionsritningen genom an
läggningen framgår att gravens nordöstra del skadats 
vid ett senare tillfälle. På sektionsritningen syns tyd
ligt spåren av en s.k. ”djurgång” som bryter gravschak
tets begränsning och leder in över kistans nordöstra 
gavelände. Anledningen till att skadan inte dokumen
terades på planritningen är antagligen att djurgångens/ 
störningens exakta omfång inte kunde urskiljas ordent
ligt i plan nivå, då den till stora delar måste ha sam
manfallit med de förmultnade resterna av kistlocket 
och de ”uppstickande” delarna av kraniet och över
kroppen. Sannolikt rör det sig om ett sork- eller mull-
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vadsbo som funnits i nivå med eller strax ovanför plat
sen för kvinnans huvud och axelparti.

Med detta sagt kan vi alltså slå fast att det främst 
är kvinnans förvridna och framstupa position i kistan 
som utgör det särskiljande draget i denna grav. Vad 
kan då ha föranlett denna? Låt oss först diskutera 
några mindre sannolika förklaringar till det inträffade.

Mindre sannolika förklaringar
Att man påträffar skelett i framstupa läge tillhör kan
ske inte vanligheterna men det förekommer - både i 
miljöer från sen vikingatid/tidig medeltid och från se
nare perioder av medeltiden. Andra exempel än Val- 
stagraven från skedet kring år 1000-1100 är en an
läggning (A32) på gravfältet RAÄ 135 i Börstils 
socken, Uppland (Carlsson 1986, s. 49 och Arkeologi 
i Sverige 1975, A5:47) samt en av gravarna på det 
tidigare omnämnda Fjälkingegravfältet i nordöstra 
Skåne (Helgesson 1992). Ett mer högmedeltida exem
pel är undersökningen av gravplatsen på Helgeands
holmen i Stockholm där sex individer - av totalt 1339 
i ursprungligt läge - gravlagts på mage (Jakobzon & 
Sjögren 1982). En ibland framförd förklaring till feno
menet är att det utgör gravar till socialt utstötta indi
vider (jfr Helgesson 1992), missdådare eller andra slags 
förbrytare. I analogi med detta skulle den framstupa 
positionen då fungera som ett straff i sig där den av
lidna, alternativt avrättade, på domedagen - istället 
för att resa sig upp - tvingas vända ryggen åt Kristus 
och döms att för evigt stirra ned i den mörka, kalla 
jorden (Jakobzon &C Sjögren 1982, s. 120). En annan, 
mindre drastisk förklaring som också ofta framförts 
till den framstupa positionen är att liket på grund av 
en anonym svepning av misstag råkat vändas upp-och- 
ner vid gravläggningen (a.a.).

Den förstnämnda förklaringen är antagligen omöj
lig att pröva mot ett arkelogiskt skelettfynd, förutsatt 
att personen inte halshuggits eller rådbråkats och stym
pats på annat sätt. Då just kvinnans kranium och hals/ 
axelparti var betydligt sämre bevarade än resten av

kvarlevorna tvingas vi konstatera att det inte kan av
göras med 100 % säkerhet huruvida hon eventuellt 
blivit halshuggen eller inte. Hypotetiskt kan man gi
vetvis anta att ett dylikt, offentligt motiv (jfr Carelli 
1995) har givit upphov till det framstupa läget. Om 
kvinnan uppfattades som någon slags missdådare av 
de som begravde henne, eller om hon helt enkelt blev 
avrättad, är det också högst sannolikt att de efterle
vande även undanhöll henne en hedervärd begravning 
där man inte iakttog de regler eller följde den ritual 
som läran föreskrev. Kvinnans förvridna kroppsställ
ning skulle då också ha kommit till som ett resultat av 
att man mer eller mindre vårdslöst slängt henne ned i 
graven.

Två faktorer som emellertid talar emot att detta är 
en sannolik förklaring till det inträffade är dels att 
kvinnan begravts i en kista och dels att graven de facto 
låg väl integrerad i sin omgivning. Om man inte an
sett sig kunna följa gravläggningspraxisen på grund 
av kvinnans, förmodat låga, sociala ställning torde det 
också vara högst osannolikt att hon begravts - liksom 
flertalet andra - i en kista samtidigt som det existerar 
andra, icke avvikande men ändå ”kistlösa” gravar som 
är samtida med A69 på ättebacken. Med andra ord 
finns det ingenting i gravens karaktär som antyder att 
kvinnan betraktades som mindre hedervärd än de öv
riga. Om hon dessutom blivit avrättad till följd av 
något begånget brott, kan det också tyckas märkligt 
att hon blivit begraven inom samma område som öv
riga samhällsmedlemmar. Här bör man kanske inte 
kategoriskt ansluta sig till tanken om att gravens pla
cering inom kollektivet (d.v.s. gravfältet) även är soci
alt indikerande, då mycket lite är känt om hur det 
senvikingatida (lokal)samhället förhållit sig till frågan 
om avrättade individers begravningsrätt. Först med 
införandet av den kanoniska rätten stipulerades att 
endast mer eller mindre moraliskt oklanderliga perso
ner åtnöjt en normal begravningspraxis, i detta fall på 
kyrkogårdar (Nilsson 1987, s. 146).

Förklaringen som bygger på att kvinnans framstupa 
position uppkommit av misstag på grund av att man
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Fig. 5. På planritningen framträder såväl kistans konstruktion som kvinnans belägenhet i kistan, mycket tydligt. 
Kistans bottenspikar framkom alla i höjdintervallet +18,30 till +18,34 m.ö.h. De fåtaliga lockspikarna påträffades 
högre upp i kistnedgrävningen, i intervallet +18,47 till +18,59 m.ö.h. Renritning Pia Larsson. Digitalisering 
Franciska Sieurin Lönnqvist.
Fig. 5. On this plan drawing both the construction of the coffin as well as the woman’s position inside the coffin 
appear clearly. The nails in the bottom of the coffin were all found at the altitudes between +18.30 and +18.34 m 
a.s.l. The sparse lid nails were found higher in the coffin depression, between +18.47 and +18.59 m a.s.l.

råkat vända liket upp-och-ned, är heller inte speciellt 
sannolik i detta fall. Ingenting tyder på att kvinnan 
iklätts en svepning för begravningen. Även om så va
rit fallet, och om hon blivit upp-och-nervänd, så för
klarar detta inte hennes förvridna kropps- och arm
ställning.

Förutsatt att kvinnans kista sammanfogats på ett 
likartat sätt som flertalet av de övriga på gravfältet, 
så kan även möjligheten att hela kistan av misstag vänts 
upp-och-ned uteslutas. I fem andra skelettgravar kon
staterades att individerna begravts i rektangulära kis

tor som sammanfogats enligt samma principer. Till
vägagångssättet har varit att bottnen fästs med fler 
järnspikar - inslagna från sidorna - än locket, som 
oftast bara spikats fast i kortändarna. Kistan i A69 
skiljer sig i detta hänseende inte från de övriga. Flerta
let påträffade spikar utgjordes av bottenspikar, tyd
ligt urskiljbara med deras regelbundna placering längs 
långsidorna. Fyndförhållandena visar alltså att var
ken kvinnan i sig, eller kistan som helhet, av misstag 
blivit vänd upp-och-ned.
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Slutligen skall ytterligare två möjliga men mycket 
osannolika förklaringar till den udda positionen pe
netreras. Båda dessa bygger på att extrema och speci
fika omständigheter ligger till grund för förhållandet. 
Den ena bygger på antagandet att man använt sig av 
en för liten kista och därför varit tvungen att vinkla 
bl.a. armar och ben för att få plats med kroppen. Även 
om likartade förklaringar framförts i andra samman
hang med märkliga kroppsställningar så kan det i det 
här fallet helt uteslutas. De förmultnade resterna av 
kistan visar att den varit påfallande rymlig, både till 
bredd och längd. Innermåtten uppgår till ca 218x54 
centimeter. På grundval av lårbenens längd har kvin

nans kroppslängd uppskattats till 167,8 centimeter av 
osteologen. Således torde det ha funnits gott om ut
rymme i kistan. Hon låg dessutom snarare förskjuten 
åt nordost än centralt i kistan, vilket innebär att om
kring en fjärdedel av kistan i sydväst förefaller ha va
rit tom.

Den andra och högst osannolika förklaringen, byg
ger på ett antagande att framskriden likstelhet (rigor 
mortis) har givit upphov till kvinnans position. Lik
stelheten inträffar relativt snabbt och är vanligtvis fullt 
utvecklad inom loppet av 12-24 timmar efter döds
fallet. Tillståndet är ju dock inte permanent utan va
rar ungefär ett par, tre dygn, varefter det sedan suc-

Fig. 6. Närbild av kvinnans axelparti och kranium. Foto: Gunnar Andersson.
Fig. 6. Close-up of the woman s shoulder parts and cranium. Photo: Gunnar Andersson.
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cessivt avtar. Man kan lätt föreställa sig att likstelheten 
utgjort en försvårande faktor i en strikt reglerad be
gravningsritual som den medeltida. Måhända är det 
en av anledningarna till att begravningarna om möj
ligt utfördes redan första dagen, när det fortfarande 
var enkelt att vidta en påklädning av liket och arrang
emang av önskvärda armställningar. Hela begravnings- 
ceremonien startade för övrigt vanligtvis redan innan 
döden inträffade, med förböner och nattvard (Nils
son 1987, s. 133 f.). Om liket hunnit stelna i en förvri
den, och därmed oacceptabel, position var man ju 
tvungen att vänta i kanske uppemot fyra dagar innan 
den avlidne kunde förberedas för vilan i graven. Mot 
bakgrund av de folkliga föreställningar som florerade 
kring döden, bland annat de dödas makt att se ihjäl 
efterlevande, var detta säkerligen ingenting som efter
strävades. Men även om kvinnans förvridna position 
uppstått på grund av likstelhet, så ger det ju ingen 
rimlig förklaring till varför hon därefter placerats fram
stupa i graven.

Mer sannolika förklaringar
En betydligt mer sannolik, men samtidigt också mer 
dramatisk, förklaring än de ovannämnda är att kvin
nans märkliga position uppstått till följd av att hon 
har försökt att ta sig ut efter att av någon anledning 
ha blivit levande begravd. Detta kan tänkas ha skett 
antingen oavsiktligt till följd av skendödhet, eller av
siktligt genom avrättning.

Om medeltidens snabba begravningsförfarande 
även tillämpades i samband med de kristna, eller kris
tet präglade, gravläggningarna under 1000-talet och 
framåt i tid, kan riskerna för att bli levande begravd 
som skendöd ha varit betydande. Det finns naturligt
vis absolut ingen anledning att betvivla att människor 
då inte var medvetna om allmänna s.k. dödstecken 
som exempelvis kroppstemperatursänkningar och stel
het, men dödsliknande medvetslöshet kan inträffa i 
samband med vissa förgiftningar, vid drunkningstill- 
fällen eller om man blir träffad av blixten. En del all

varliga sjukdomar kan också leda till djup medvets
löshet innan den verkliga döden inträffar. Ett i den 
arkeo/osteologiska litteraturen känt exempel där indi
viden uppfattas ha blivit begravd skendöd till följd av 
sitt sjukdomstillstånd, härrör ifrån undersökningarna 
av klosterkyrkogården i Æbelholt på Nordsjälland i 
Danmark (Møller-Christiansen 1982). I en av de 350 
gravarna som undersöktes där låg en vuxen man (20- 
30 år gammal) i förvriden position. Mannen låg på 
rygg med höftpartiet markant tillbakaskjutet. Armarna 
och händerna var vinklat korsade upp emot hakan. 
Det högra benet var också böjt så att skenbenen kor
sade varandra medan det vänstra benet var rakt sträckt 
med foten i 90° vinkel. Enligt Møller-Christiansen gav 
mannens kroppsställning ett tydligt intryck av att han 
har försökt vända sig i kistan (a.a., s. 252). Vid den 
efterföljande osteologiska analysen som även inklu
derade röntgenundersökningar av kraniet, visade det 
sig att mannen haft en svårartad böld i innerörat som 
troligen orsakat hans död. Dessutom fanns det tyd
liga spår i kraniehålan av en allvarlig inflammation i 
mellanörat och i pannloberna som i sin tur lett till 
livsfarliga komplikationer på både hjärnhinnan och i 
innerörat. Møller-Christiansen menar att detta smärt
fulla sjukdomstillstånd mycket väl kan leda till en djup 
medvetslöshet som lätt kan misstolkas som ett döds
fall, och att det är just vad som skett i detta fall.

Även om positionerna inte är likartade mellan 
mannen i Æbelholt och kvinnan i Valsta, så måste man 
tillstå att Valstakvinnans förvridna kroppsställning, 
pressande emot kistväggarna med vänster hand knu
ten under höften och höger hand vinklad uppåt, ger 
intryck av att också hon har försökt - och till skillnad 
från Æbelholtmannen - verkligen lyckats vända sig 
om i kistan.

Däremot kan vi dessvärre inte klargöra huruvida 
kvinnan haft en likartad sjukdom som lett till att hon 
hamnat i ett temporärt komatillstånd. Det är för öv
rigt mycket sällan som man vid osteologiska analyser 
överhuvudtaget kan fastställa dödsorsaker annat än 
om individerna är stympade genom grovt våld (Arcini
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1991, s. 5, jfr även Carelli 1995, s. 52 f.). Förkylningar 
som utvecklas till bihåleinflammationer som i sin tur 
utvecklas till livsfarliga hjärnhinneinflammationer kan 
förvisso ha varit relativt vanliga åkommor, men krä
ver, förutom mycket välbevarade kvarlevor, även osteo
logiska analyser som i det närmaste följer en rättsme
dicinsk praxis för att kunna upptäckas. I vår jakt på 
en sannolik förklaring till kvinnans öde stupar vi återi
gen på det faktum att hennes kranium var i betydligt 
sämre skick än de postkraniala delarna av skelettet. 
Således går det inte att helt utesluta att hon burit på 
någon sjukdom som - likt Æbelholtmannen — avsatt 
de tydligaste spåren just inuti kraniet.

Den andra möjligheten som inte kan uteslutas är 
att kvinnan trots allt blivit avrättad, men då på det 
bestialiska viset att hon ”sattes kvick i jord”, d.v.s. 
fullt avsiktligt begravdes levande. Detta dödsstraff 
finns angivet i de medeltida landskapslagarna, bland 
annat i Upplandslagen vilken tillkommit under 1200- 
talets senare del. Straffet tycks ha tillämpats av olika 
skäl för män och kvinnor. För att det skulle utdömas 
mot män krävde brottrubriceringen att de gjort sig 
skyldiga till tidelag; för kvinnor kunde straffet utdö
mas om de gjort sig skyldiga till grov stöld (Ström 
1982, s. 278 f.). I Upplandslagens Manhelgdsbalk, 
49:de flockens 2:a § står följande:

Då en kvinna stjäl, skall man fullgöra allt vid denna 
tjuvnad så som vid varje annan, och en kvinna tage 
samma straff som en man, till dess det går på livet. 
Går domen på hennes liv, då skall hon levande grä
vas ned i jorden; en kvinna får man ej stegla eller 
hänga.

Hur mycket som krävdes för att mista livet vid stöld 
framgår av texten högre upp i 49:de flocken samt i 
den 38:de. Det räckte med att bli ertappad och dömd 
i två mans vittnesnärvaro med stöldgods till ett värde 
av en halv mark eller mera - straffet blev 40 markers 
böter eller att mista livet (Holmbäck & Wessen 1979, 
s. 113).

Den hypotetiska frågan vi i detta sammanhang 
måste ställa är huruvida straffsatsen ”levande begrav
ning” har sitt ursprung i en äldre lagstiftning från 1000- 
och 1100-talet som landskapslagen fallit tillbaka på. 
Upplandslagen anses till delar vara en moderniserad 
version av flera äldre, muntliga texter som gällt i de 
olika (uppländska) folklanden Attundaland, Tiunda- 
land och Fjädrundraland. Landskapslagen kan såle
des sägas vara en slags sammangjutning av både äldre 
och yngre rättsordningar (Holmbäck &c Wessen 1979, 
s. XVI). Holmbäck & Wessen menar att de äldre ur
sprungen i lagtexterna kan identifieras och särskiljas 
ifrån de yngre tilläggen genom den språkliga uttrycks
formen. De äldre dragen kännetecknas av konkreta 
och kärnfulla formuleringar - hämtade ur det vardag
liga livet - som sannolikt syftat till att göra dem lätt 
ihågkomna i ett till största delen skriftlöst samhälle, 
medan de yngre dragen oftast har en mer generell ut
trycksform som hör samman med en skrifttradition 
(a.a., s. XVII f.). Om man analyserar Upplandslagens 
49:de flock utifrån den aspekten så tycks dess början 
och delar av den l:a paragrafen, som bl.a. behandlar 
spannmålsstöld, ha en äldre uttrycksform än dess 2:a 
paragraf som är mer generell till sin karaktär. Beträf
fande straffsatsen ”fyrtio marker eller mista sitt liv” 
så är just 40-markersboten - förutom en enorm summa 
pengar som väl knappast någon ofrälse kunde upp
bringa - en nymodighet i lagtexten som torde ha ko
pierats ifrån dansk rätt till det svenska rättssystemet 
under 1200-talets mitt (a.a., s. XIII). Med andra ord 
finns det alltså en hel del som talar för att levandebe
gravningen som straff för grov stöld inom den upp
ländska lagsagan är ett medeltida påfund, utan vidare 
anknytning till äldre folklandsrätt.

Något som också talar emot att kvinnan i A69 bli
vit avrättad genom levandebegravning är att hon fak
tiskt begravts i en kista. Avrättningarna tycks annars 
gått till så att delinkventen slängdes ned i en grop som 
därefter snabbt skyfflades igen (Hedberg 1982, s. 284). 
Inom dansk rätt synes en blandform ha existerat som 
innebar att man ibland placerade en stor balja över
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Fig. 7. Den skendöde mannen från Æbelholt kloster (t.v.) och kvinnan i den udda ”korggraven” på PK-bankstomten 
i Lund (t.h.). Ur Møller-Christiansen 1982 och Mårtensson 1976.
Fig. 7. A man from Æbelholt abbey who seems to have been buried alive (left). To the right, a woman who has been 
buried with a basket over her body. This might have been a result of an execution (author’s interpretation). She was 
found during excavation at the PK-bank site in Lund. From Møller- Christiansen 1982 and Mårtensson 1976.

individen innan graven förslöts (a.a.). Detta förfarings
sätt stämmer kusligt väl in på en av de undersökta 
gravarna i Lund, vilket också kan ge en antydan om 
att straffet inom dansk lagstiftning måhända har ett 
äldre ursprung än inom (upp)svensk rätt. I en av de 
kistlösa gravarna (grav 260) från fas I som omfattar 
perioden ca 1000-1051 e.Kr., påträffades nämligen

en medelålders kvinna med en stor, oval korg lagd över 
huvudet och överkroppen (Mårtensson 1976, s. 92, 
fig. 63). Några funderingar om att denna märkliga 
begravning - som var den enda i sitt slag på lokalen 
ifråga - skulle kunna vara resultatet av en avrättning, 
görs dock inte i den publicerade presentationen.
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En möjlighet som slutligen måste beaktas är att 
kvinnan i A69 blivit avsiktligt levande begravd, men 
inte avrättad i följd av något begånget brott utan i 
avvärjande, apotropeiskt syfte. Inom folktraditionen 
finns åtskilliga berättelser som handlar om att man 
begravt såväl människor som djur levande i syfte att 
avvärja eller befria sig från pest och andra hemska 
farsoter (Ström 1982, s. 279).

En av de farsoter som vi känner till florerade un
der såväl förhistorisk som historisk tid i Sverige var 
spetälskan eller lepran (jfr bl.a. Arcini 1991, s. 10, 
Arcini & Artelius 1993, s. 55-71). Det intressanta med 
spetälskan är att vi utifrån diverse hospitalsprotokoll 
och medicinska skriftställare på kontinenten vet att 
man under tidig medeltid hade en föreställning om 
sjukdomen som ett syndastraff från Gud och att det 
var en slags moralisk sjukdom. De som förfäktade den
na syn ansåg att de spetälska, enbart genom sin exis
tens, hotade hela samhället (Mogren 1984, s. 5 med 
där anförd litt). Som vanligt tycks dock den officiella 
kyrkan ha intagit en till viss del kontradiktorisk ställ
ning till sjukdomen, när man menade att de smittade 
begåvats med en särskild gudomlig nåd, genom att gå 
igenom skärselden redan i levande livet. Sannolikt har 
denna uppfattning kommit till stånd för att inte smuts

kasta alla de spetälska som återvände ifrån korstågen; 
en uppgift för vilken de redan lovats frälsning (a.a.).

Även synen på hur de spetälska skulle behandlas 
varierar men en gemensam uppfattning har varit att 
de skulle isoleras ifrån omvärlden. Av ett kyrkorättsligt 
dekret från 1179, utfärdat av det tredje Laterankon- 
ciliet, framgår att de leprasjuka skulle avskärmas ifrån 
samhället genom en särskild akt varvid de genomgick 
en fullständig begravningsceremoni i levande livet. 
Ceremonien avslutades med att den sjuke - på likbår 
- bars ut på kyrkogården där prästen, samtidigt som 
han öste tre skopor mull över personen, förkunnade: 
”Således död för världen, skall du leva på nytt inför 
Gud.” Därefter skulle de sjuka förpassas till spetälsk- 
ehospital. Detta tycks för det mesta också ha varit 
regel, men i England och Frankrike ansågs under vissa 
tider det speciella ceremonielet onödigt, istället lät man 
bränna de spetälska levande. Framförallt i England 
tycks man ha gått hänsynslöst fram bland de lepra
sjuka. Under Edvard I:s regering på 1200-talet valde 
man att följa den speciella begravningsceremonien som 
utfärdats av Laterankonciliet, men istället för att för
passa de spetälska till hospital begravde man dem le
vande (Mogren 1984, s. 8).

I vilken utsträckning man i Sverige och Norden följt

A61

Mörkfärgning

Fig. 8. Planritningar över skelettlägena i gravarna från Sannagård (t.v.) respektive Härad (t.h.). Ur Arcini & Artelius 
1993 och Drotz & Ekman 1995.
Fig. 8. Plan drawings of the position of the skeletons in the graves at Sannagård (left) and Härad (right). From Arcini 
& Artelius 1993 and Drotz & Ekman 1995.
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dekretet från Laterankonciliet, eller de betydligt fri
are tolkningarna av dekretet som man tycks ha gjort i 
England och Frankrike, framgår inte av några skrift
liga källor, men om det fanns en uppfattning inom 
den tidiga kristenheten på kontinenten att sjukdomen 
var ett samhällshot vore det märkligt om inte detta 
synsätt också överförts till de nordiska länderna.

Kvarlevor efter människor som haft spetälska har 
av naturliga skäl oftast påträffats i medeltida kontexter, 
där benmaterialen från hospitalens kyrkogårdar i de 
tidiga städerna är välbevarade (jfr Mogren 1984, s. 
35 f. och Arcini 1991, s. 10). Exempel från förhisto
riska miljöer är fåtaligare. Det äldsta kända fallet i 
Sverige härrör från ett gravfält vid Sannagård utanför 
Falkenberg i Halland (Arcini &c Artelius 1993). I en 
anläggning (A46:3) från yngre romersk järnålder på
träffades skelettet efter en kvinna som haft - och avli
dit av? - långt framskriden lepra (a.a.). Från mellan
svenskt område utgörs det äldsta kända konstaterade 
fallet av en gravläggning på gravfältet vid Kumla i 
Härads socken, Södermanland (Drotz &c Ekman 1995, 
s. 53). Graven (A61) torde inte ha anlagts före 900- 
talet e.Kr.

Utan att dra alltför långtgående slutsatser beträf
fande dessa gravar och en eventuell gemensam näm
nare mellan dem och kvinnan från Valsta, är det in
tressant att notera att det i båda fallen finns omstän
digheter som pekar mot att de leprasjuka individerna 
behandlats på ett annorlunda sätt vid deras respek
tive begravningar än majoriteten. Med andra ord så 
kan även dessa gravar till viss del betraktas som avvi
kande.

Kvinnan vid Sannagård tycks exempelvis vara den 
enda individen på lokalen som under yngre romersk 
järnålder gravlagts obränd. Graven, som förvisso låg 
väl integrerad i sin omgivning, har - till skillnad från 
de övriga - använts för gravsättningar vid minst tre 
upprepade tillfällen. Skelettet efter den leprasjuka kvin
nan låg stratigrafiskt mellan två brandbegravningar, 
även om det kronologiska förhållandet mellan skelett
graven och den undre brandgraven rymmer en del

osäkerhetsfaktorer. Endast ett fynd har emellertid med 
säkerhet kunnat knytas till skelettbegravningen. Fyn
det utgjordes av en enstaka bärnstenspärla som åter
fanns under kvinnans kranium. Kvinnans position i 
graven är i sammanhanget mycket intressant: hon låg 
i hockerställning med benen markant uppdragna mot 
buken. Huvudet låg med ansiktet vänt uppåt, på tvä
ren i förhållande till ryggraden, ”som om det hade 
vridits eller helt skilts från det övriga skelettet” (Arcini 
& Artelius 1993, s. 61). Vid undersökningen fram
kom inga indikationer som pekade mot att denna 
märkliga position inte skulle vara ursprunglig; graven 
var helt intakt i denna del och dessutom tydligt för
sluten av den yngre brandgraven ovanpå. En smula 
märkligt är också att kvinnans båda fötter, samt delar 
av vad- och skenbenen saknades. I denna del av gra
ven fanns emellertid tecken på en senare skadegörelse 
som möjligen skulle kunna förklara detta faktum.

Naturligtvis är detta ett fullt tänkbart scenario till 
det inträffade, men de saknade fotterna och kraniets 
onaturliga läge gör det samtidigt mycket frestande att 
inte helt utesluta möjligheten att kvinnan avsiktligt 
kan ha stympats i samband med begravningen. An
ledningen till att man så att säga på ett plan undan
hållit henne en normal och hedervärd begravning kan 
mycket väl tänkas bottna i samhällets och omvärldens 
syn på den hemska sjukdomen. Kanske ville man ge
nom (den förmodade) mutilationsakten försäkra sig 
mot att den vämjeliga hotbild som långt framskriden 
spetälska förmedlar rent visuellt, inte skall återkomma 
eller ”gå igen”. Däremot tycks medeltidens uppfatt
ning om att de spetälska även bör avskiljas från sam
hället i rent fysisk mening, inte kunna spåras i grav
läggningen vid Sannagård. Genom att begrava kvin
nan tillsammans med lokalsamhällets övriga indivi
der visas måhända att hon inte uppfattades som avvi
kande i socialt hänseende. Och om begravningen dess
utom delvis haft ett avvärjande syfte kan en social in
tegrering istället ansetts nödvändig.

Ett liknande beteende skulle även kunna skönjas i 
begravningen av den leprasjuke i Härad, Söderman
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land. Också denna grav, som av den osteologiska ana
lysen att döma innehöll kvarlevorna efter en man i 
åldern 20-25 år, låg integrerad tillsammans med an
dra anläggningar på gravfältet (Drotz &C Ekman 1995). 
De avvikande dragen bestod - återigen - av indivi
dens position i graven samt delar av det övriga fynd
materialet. Skelettet förefaller ha varit relativt kraf
tigt förmultnat varvid framförallt de grövre benen 
bevarats. Av dokumentationsmaterialet framgår i alla 
fall att mannen placerats på rygg med huvudet i väs
ter. Överkroppen tycks ha varit rakt utsträckt men 
höfter och ben är vinklade så att vänster ben legat 
ovanpå det högra. Så långt förefaller allt vara i sin 
ordning och ger ett högst normalt intryck under för
utsättning att mannen också gravlagts i en nedgrav
ning, men några spår av en sådan fanns inte utan ske
lettet återfanns direkt ovanpå vad som uppfattades 
som den äldre markytan. Det märkligaste är dock man
nens armställningar som måste betecknas som mycket 
aparta. Båda armarna var nämligen kraftigt böjda i 
spetsig vinkel uppåt. Fragment av enstaka fingerleder 
återfanns i axelhöj d på ett sånt sätt att höger hand 
antagligen har varit placerad vid höger axel och vice- 
versa! Ingen annan individ på gravfältet har placerats 
på detta märkliga sätt vid gravläggningen. Den ona
turliga armställningen står inte heller att finna bland 
ett större jämförelsematerial från 17 lokaler i Upp
land och annorstädes (jfr Carlsson 1986) och man 
måste onekligen fråga sig om allt verkligen gått rätt 
till vid denna begravning. Det förefaller ju nästan som 
om mannen - i dödsögonblicket? - med armar (och 
händer?) försökt skydda eller värja sig mot något.

Epilog
Til syvende og sist tvingas vi konstatera att det för 
närvarande inte går att komma så mycket längre än 
till att lägga fram mer eller mindre sannolika förkla
ringar beträffande Valstakvinnans trista öde. Vad som 
emellertid med tämligen god säkerhet kan antas, är 
att hennes död måste ha varit allt annat än angenäm - 
om nu något dödsfall kan sägas vara det - då den med

Fig. 9. Valstagraven från nordost.
Foto: Gunnar Andersson.
Fig. 9. The grave at Valsta from the northeast.
Photo: Gunnar Andersson.

största sannolikhet inträffat på grund av att hon be
gravts levande. Den verkliga anledningen till detta 
förblir dock höljd i dunkel.

Två anledningar tycker jag dock framstår som mer 
troliga än de övriga.

Skendödhet till följd av sjukdomar eller olyckor 
förekommer de facto. Vi vet att man på Valsta tilläm
pat en tidigkristen - om än lokalt präglad - begrav
ningsritual. Om denna bland annat föreskrivit att be
gravningarna skall ske så snabbt som möjligt efter 
döden kan detta, i kombination med ett längre till
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stånd av djup medvetslöshet, ha lett till att ett fatalt 
misstag begåtts. Kanske har den unga kvinnan bara 
haft maximal otur?

Mot bakgrund av den halva hönsfägeln förefaller 
tanken om att hon begravts levande i avvärjande syfte 
också som rimlig. Att man vid hotbilder ägnat sig åt 
sådant vittnar många folkliga föreställningar om, och 
det finns ingen anledning att fullständigt ignorera den 
påstådda sanningshalten i dem; många av dem bott
nar säkert i ett reellt beteende som mycket väl kan ha 
gamla förhistoriska anor. Vad som i så fall framkallat 
en sådan gärning i detta fall går det naturligtvis bara 
att spekulera om. Vittnesbörden från kontinenten un
der tidig medeltid visar oss emellertid att spetälskans 
härjningar kan tänkas ha utlöst ett dylikt agerande. 
Särskilt intressant är då givetvis att sjukdomen upp
fattades som en moralisk sjukdom som så att säga 
hotade hela samhällets grundvalar. Att man i en dylik 
situation även praktiserat en aktiv varseltagning (jfr 
Harby 1994, s. 49) i syfte att utläsa och kanske för
säkra sig mot följderna, är knappast heller förvånande.

Kontinentala influenser avspeglas i både föremål 
och idéer i materialet från Valsta. Således är det inte 
alltför långsökt att tänka sig att de även haft en ”kon
tinental uppfattning” om spetälskan; kanske har man 
parat den med en äldre uppfattning om hur man bäst 
värjer sig mot svårbemästrade farsoter? Lämningen, 
dvs graven, skulle på så sätt bära drag av både utveck
lade offer- och begravningsritualer, något som för öv
rigt också framträder mycket tydligt i anläggning 69 
på Valsta.

Som vi också sett finns det en del likheter mellan 
Valstakvinnans grav och de fåtaliga kända leprafallen 
från förhistorisk tid i Sverige. Dock med den stora 
skillnaden att varken lepra eller någon annan sjuk
dom avsatt några uppenbara spår i Valstakvinnans 
skelett. Men ett scenario likt det ovan beskrivna inne
bär också att kvinnan själv inte behöver ha haft sjuk
domen - även om det naturligtvis inte går att utesluta 
att hon burit på en lättare variant - hon har ”bara” 
tvingats klä skott för den.
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Kvarnkomplex i Öster-Rekarne och Åkers härader
- en metodologisk studie och ett försök att återskapa försvunna ekonomiska landskap i norra Södermanland 

Mathias Bäck

Abstract

Mill complexes in the counties of Öster-Rekarne 
and Åker - a methodological study and an attempt 
to reconstruct vanished economic landscapes in 
northern Södermanland
This paper examines the possibilities of reconstructing im
portant but vanished economic structures in a rural environ
ment in the county of Södermanland. The survey is based on 
historical sources (legislative text, correspondence, etc.), place 
names, historical maps and archaeological monuments. Using 
a CIS (Geographical Information System), it is possible to 
combine information from the different sources in digitally 

created composite maps. This method enables one to recon
struct long since, or recently, disappeared/changed landscapes. 
Mill complexes in this study are described in their political 
context based on the example from the Årby mills. Knowledge 

about the political/legislative discourse or rather fight, con
cerning the rights for example to ‘running waters', production 
and taxation, is important for the understanding of this kind 
of ancient monuments. The results from the study could be 
used when analysing economic structures, even in such late 
periods as the examples presented here. One reflexion resul
ting from the archaeological excavations of the mills at Årby 

is that much information about the economical and social 
status of the rafter is only atainable through archaeology. It is 
only rarely that the written documents can provide such in
formation on the history of events and social structure in the 
hierarchically lower levels of society. The relation between 
the state and the aristocracy in early modern Sweden concer

ning the mills, are of importance for the later economic and 
political situation of the aristocracy.

Keywords: mills, mill complex, economic landscape, politics, 
state, aristocracy, CIS.

Inledning

I samband med de planerade vägbyggena mellan 
Strängnäs och Eskilstuna gavs Riksantikvarieämbetet 
möjlighet att för första gången genomföra arkeolo
giska undersökningar av kvarnhistoriska lämningar i 
Mälardalen. Projektet kom därför att bli ett pionjär
arbete på detta område varför både teoretiskt och fält- 
arkeologiskt praktiska metodproblem aktualiserades 
under arbetets gång (Bäck, manus).

Utgångspunkten för studien är den arkeologiska under
sökningen av Årby kvarn i K jula socken i Söderman
land (fig. 1). I samband med förundersökningen gjor
des en inventering av kvarnrelaterade lämningar i om
rådet. Det visade sig att ett omfattande dammsystem 
hörde samman med verksamheten på kvarnen. Detta 
innebär att även bevarade dammar, dammvallar, sten
satta åkanter mm ca 500 meter uppströms kvarnplat
sen borde räknas till fornlämningen, vilken utan dessa 
måste betraktas som svårt stympad i sitt funktionella 
sammanhang. Undersökningens målsättning var att 
försöka få en fullständig bild av fornlämningens kom
plexitet och en uppfattning om vilken verksamhet som 
bedrivits på platsen, d.v.s. om det varit fråga om en 
mjölkvarn, sågkvarn, hammare, järnframställning el. 
dyl. Meningen var att kartera samtliga påträffade kon
struktioner som, på något sätt kunde tänkas höra sam
man med kvarnverksamheten på platsen. Minst lika 
viktigt med tanke på objektets karaktär av industriläm
ning, var att utarbeta en lämplig metod för utforskan
det av denna typ av fornlämningsmiljö.

Insikten om fornlämningstypens komplexitet ledde 
vidare till att en studie omfattande även annat käll
material än arkeologiska lämningar företogs. Detta 
pilotprojekt kom att innefatta ett område kring en
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Fig. 1. Södermanlands läge i Sverige.
Fig. 1. The location of Södermanland in Sweden.

förkastningsbrant som sträcker sig mellan Eskilstuna 
och Strängnäs (fig. 2 och 4). Syftet var att försöka åter
skapa det fysiska uttrycket för en ekonomiskt bety
dande verksamhet som uppmärksammats i liten ut
sträckning och som även många gånger lämnat mycket 
få spår efter sig (se t.ex. Andersson &c Beronius-Jörpe- 
land 1998, s. 63 ff.). Genom att utnyttja ett flertal 
olika källor kunde ett försvunnet ”ekonomiskt”, och 
därmed även politiskt landskap återskapas. Detta kan 
medföra att en mer komplett bild av en dåtida verk
lighet kan ligga till grund för historiska tolkningar av 
samhällsutvecklingen i ett geografiskt område.

Den berörda kvarnen, liksom i denna studie övriga 
undersökta komplex, kunde som helhet förväntas ha 
en datering till vad som brukar benämnas ”nyare tid”. 
I och med detta aktualiserades frågan om värdet av 
att genomföra arkeologiska undersökningar av efter- 
reformatoriska objekt. En preliminär datering till

1700-talets mitt reducerade, enligt mitt förmenande, 
till viss del möjligheterna att genomföra en fullödig 
arkeologisk undersökning av platsen. Mats Mogren 
har för ett par år sedan, på ett mycket klargörande 
sätt beskrivit den situation vi står inför då vi skall ge
nomföra arkeologiska undersökningar av efterrefor- 
matoriska fornlämningar “...och ändå vet vi så mycket 
mer om järnålderns gravskick i förhållande till undan- 
tagsfolkets levnadsvilkor på farfars farfars tid. Vem 
gör den omvända prioriteringen och släpper gravfäl
tet?” (Mogren 1995, s. 8).

Det hela handlar kort sagt om hur vi skall värdera 
vår historia. Är det så att vissa perioder under histo
rien är viktigare än andra, för att vi skall kunna förstå 
hur samhället fungerar? Vem kan avgöra vilken histo
ria som är viktig och vilken som är mindre viktig? Jag 
tror inte att det är möjligt att göra en sådan bedöm
ning. Att döma av det intresse som finns för efter- 
reformatorisk historia idag torde situationen snarare 
kunna vara det omvända (se t.ex. Englund 1997).

Innan vi går in i själva studien krävs en kort geo
grafisk bakgrundsbeskrivning. Jag kommer även att 
något beröra de politiska och ekonomiska förhållan
dena kring kvarnverksamheten i allmänhet. Detta är 
nödvändigt för att förstå de stora ekonomiska värden 
som dessa fornlämningar representerar.

Topografisk sammanfattning
Öster-Rekarne och Åkers härader är starkt präglade 
av stora åsar som sträcker sig från Mälaren söderut 
genom landskapet. Åsarna är från väster räknat: Tum
boåsen, Kjulaåsen och dess biås samt Barvaåsen. Kju- 
laåsen är en av landets stora grusåsar, norr om Mäla
ren kallad Badelundaåsen. Åsarna har fungerat som 
viktiga kommunikationsleder och kan antagas utgöra 
centrala färdvägar från Dalarna och det inre av Norr
land vidare söderut (se t.ex. Nylén &C Schönbäck 1994, 
Friberg 1975).

En hög förkastningsbrant skiljer den nordligare de
len av häradenas mälarsocknar från den söder därom
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Fig. 2. Karta över Södermanland med de omtalade kvamkomplexen markerade.
Fig. 2. The county of Södermanland with the mill complexes mentioned in the text marked.

liggande skogklädda moränmarken. Berggrunden ut
görs i denna del av landskapet främst av granit men 
även till stora delar av urkalksten (marmor). Den norra 
delen domineras av lerjordar och är ren jordbruksbygd

medan den största delen av undersökningsområdet 
utmärks av fattigare jordarter som morän och mo. Den 
södra delen består av typisk skogsbygd och påminner 
på sina håll inte så litet om norrländska landskap.
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Politisk-ekonomisk historik

Grundläggande i svensk kvarnlagstiftning var sedan 
landskapslagarna frågan om rätten till vattnet vilket 
byggde på skifteslagstiftningens principer. Detta kan 
bara tolkas som att det rådde i princip fri byggnads- 
rätt enligt lagarna. Den enda huvudregel som går igen 
i alla medeltida lagar är ”att ingen fick bebygga ett 
kvarnställe till skada för en annan” (Hafström 1981, 
s. 545-546). Detta innebar bl.a. i korthet att man inte 
fick förstöra annans fiskevatten, kvarnverksamhet vid 
redan befintlig kvarn, skapa översvämningar m.m.

Före den korta historiska exposén nedan måste klar
göras att det i Sverige fanns två förmalningsprinciper 
eller produktionssätt. Det ena kan närmast karakteri
seras som husbehovsmalning och gick ut på att det 
egna behovet skulle tillgodoses i första hand. “Pro
duktionsmedlet härför kunde ägas och brukas av det 
enskilda gårdshushållet eller av flera gårdshushåll ge
mensamt” (Ek 1962, s. 160). Den kooperativa varian
ten kallades också lagkvarnar och kunde utgöras av 
hela byalag. Denna struktur var i särklass vanligast i 
norra Sverige “där lagkvarnen tycks kunna anses som 
regel...i äldre tider och in på 1800-talet” (Ek 1962, s. 
160).

Den andra typen av kvarn har benämnts tullkvarn. 
Denna förmalningsprincip innebar att folk fick mala 
sin säd på kvarnen mot en viss avgift. Produktions
medlet, kvarnen, skulle alltså fungera som en ren in
komstkälla för ägaren eller ägarna och var således 
kapitaliserad i förhållande till husbehovskvarnen. 
“Som regel ägdes tullkvarnarna av institutioner som 
kyrkan och kronan eller av enskilda personer, till stor 
del frälsepersoner” (Ek 1962, s. 161). Det föreligger 
ett samband mellan förmalningsprincip och kvarntyp. 
Den större mängden säd som passerade en tullkvarn 
krävde effektivare drift, d.v.s. hjulkvarn, men var också 
kostsammare att driva. Hjulkvarnen behövde även ett 
större vattentryck d.v.s. ett större vattendrag vilket i 
sin tur innebar att lämpliga kvarnställen var betydligt 
svårare att hitta inom vissa delar av landskapen. Vi-
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□ Ståndspersoner ■ Övriga enskilda
QQ Bönder och likställda M Torpare
H Hemman ■ Lag

Fig. 3. Ägo förhållanden för skvaltkvamar i Söderman
land utifrån kvarnkommissionens protokoll. Uppgifterna 
är hämtade från Ek 1962, s. 153.
Fig. 3. Social stand of small watermill owners in the 
county of Södermanland, based on records of the mill 
comissions. After Ek 1962, p. 153.

dare måste en dyr kvarntyp “motsvaras av ett stort 
eget förmalningsbehov eller av viss direkt ränteavkast- 
ning för att ekonomiskt motiveras” (Ek 1962, s. 162). 
Förhållandet mellan tull- och husbehovskvarnar kom 
emellertid att se ganska likartade ut från medeltiden 
ända fram till mitten av 1800-talet då den specialise
rade tullmalningen slog igenom i hela landet (Ek 1962, 
s. 162). Sven B. Ek har undersökt ägoförhållandena i 
Södermanland utifrån kvarnkommissionens protokoll. 
Analysen baseras på de kvarnar som i protokollet rub
ricerats ”bäckakvarnar” d.v.s. skvaltkvamar, vilka har 
fungerat som husbehovskvarnar. Uppgifter om totalt 
70 kvarnar redovisas i figur 3, efter Ek 1962, s. 153.

“ Ståndspersonernas husbehovskvarnar var således 
de talrikaste och av dessa hörde merparten till säterie
rna” (Ek 1962, s. 153). Den relativt stora gruppen 
torpare är svårtydd. Är det frågan om torpare som 
drivit kvarnar i egen regi eller rör det sig om torp på
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sätesmark? I Årby vet vi att torpar en/torpar na bedri
vit kvarnverksamheten åt Fiholms säteri då åtskilliga 
redovisningar av räkenskaper finns bevarade i Fiholms 
godsarkiv (Bäck, manus). Det förefaller mig därför 
troligt att siffran för kvarnar i ståndspersoners ägo 
torde vara ännu högre än den här redovisade.

Historiskt framgår det redan i de äldsta källorna 
från medeltiden att det pågått en intensiv kamp om 
rätten att bedriva kvarnverksamhet. Detta visar med 
all önskvärd tydlighet vilken oerhört viktig innova
tion den vatten- eller vindkraftsdrivna kvarnen var. 
Klostren var, som i så många andra fall, ledande vid 
införandet och utnyttjandet av vattenkraft i Sverige 
under den tidiga medeltiden. Så småningom kom fram
förallt kronan och adeln att kämpa om rättigheterna 
till kvarnarna och den skatt som kunde förtjänas ge
nom att ha kontroll över verksamheten, som alltid 
naturligtvis på bondebefolkningens bekostnad. Under 
senare delen av medeltiden, då kampen redan pågått 
en längre tid, utnyttjade adeln lagskriften på ett raffi
nerat sätt i samband med en räfstetingsstadga, den 
s.k. Växiö stadga från 1414. Vid närmare betraktande 
visade sig denna stadga vara ett falsarium som sanno
likt skapats under senare delen av 1400-talet (Holm- 
bäck 1914, s. 7-8). Adeln utnyttjade här lagens skriv
ning att ny ”åverkan” inte fick skada gammal kvarn. 
Detta tolkades medvetet av adeln som att en nyuppförd 
kvarn alltid skadade en gammal (odalkvarn). Denna 
förvrängning syftade till att tvinga bönderna att mala 
sin säd på de kvarnar som var i adelns besittning 
(Holmbäck 1914, s. 8). Man utnyttjade således lagen 
för att skapa en monopolsituation. Lagen syftade ju 
till att förhindra att nyetablerade kvarnar fysiskt hin
drade befintliga kvarnar genom att anlägga fördäm
ningar eller liknande. Vad adeln åstadkom var att kon
kurrensen kvästes till förmån för de som redan var i 
besittning av en kvarn, vilket sedan gammalt i hög 
utsträckning var just adeln.

Under 1500-talet stärks kronans makt generellt i 
samhället. Med tanke på den samhällsekonomiska 
betydelse kvarnarna hade, eller snarare skulle kunna

ha, fanns ett stort intresse att via omfattande skatt
läggning förskjuta de inkomster som skapades vid 
kvarnarna runt om i landet från adeln till kronan. 
Denna politik hängde naturligtvis samman med Gus
tav Vasas storsatsningar på utrikeshandel, upprustning 
av flottan o.s.v. Kronan behövde helt enkelt få in så 
mycket skattepengar som det överhuvudtaget var möj
ligt. Man strävade efter att, för statens del, öka mäld- 
tillgången och på så sätt höja avkastningen. Detta gjor
des lättast genom att förbjuda privata kvarnar att 
konkurrera med kronans i de fall där upptagningsom
rådet var detsamma. Som vi konstaterat ovan hade 
adeln under medeltiden tillskansat sig i stort sett mo
nopol på kvarnverksamhet, bl.a. genom det förfalskade 
dokumentet men även genom att hävda odalrätt via 
landäga. En följd av detta är naturligtvis att adelns 
kvarnar drabbades hårdast av kronans indragningar. 
Man får självfallet inte glömma att det även låg makt
politiska drivkrafter i ett sådant förhållningssätt från 
staten gentemot adeln. Under 1500-talet skärptes kra
ven alltmer och på 1580-talet deklarerade Johan III 
ett kvarnregale vilket i teorin innebar ett fullständigt 
kvarnmonopol för staten. Folk blev helt enkelt för
bjudna att mala sin säd på någon annan plats än vid 
kronans tullkvarnar (Holmbäck 1914, s. 10). Adeln, 
som hade lyckats behålla vissa rättigheter, fick nu en
dast mala för husbehov vid sina kvarnar om de inte 
redan var indragna till kronan eller skattlagda. Denna 
kvarnpolitiska situation kvarstår några decennier in i 
1600-talet. Kronans försök att monopolisera fortgår 
genom att nya skatter införs.

1617 års adelsprivilegier (observera att detta är 
samma år som Axel Oxenstierna ärver Fiholms sä
teri) vilka gav adeln “uttrycklig rätt att bygga kvar
nar i egna strömmar och detta utan annan inskränk
ning än att skadlig vattendämning borde undvikas” 
(Holmbäck 1914, s. 11) innebar naturligtvis en för
stärkning av adelns intressen. Rent rättshistoriskt är 
det intressant att notera den inskränkning som anges. 
Vattenflödet i sig fick inte påverkas på ett sådant sätt 
att andra drabbades. Regeln har vid denna tid funnits
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Fig. 4. Kvamkomplex i Öster-Rekame och Åker. 
Fig. 4. Mill complexes in Öster-Rekame and Åker.

med ända sedan de äldsta medeltida landskapslaga
rna skapades, och är således en bra bit över 300 år 
gammal. Genom att adelns intressen återigen sätts i 
förgrunden (notera sambandet mellan detta och det 
faktum att Sverige nu sedan en tid var i krig, ett krig 
där adeln i många hänseenden uppbar viktiga positio
ner och förskaffade sig nya stora landområden genom 
”provision”) görs återigen försök att utriva husbehovs
kvarnar som konkurrerar med adelns tullkvarnar. Den 
stora mängd skrivelser och klagomål från adeln un
der denna tid visar dock att arbetet med att lägga ner 
allmogekvarnar gått trögt. Ett antal kommissioner till

sattes och rannsakningar omnämns i resolutioner åren 
1625,1634,1682 och 1697. Den mest omfattande av 
dessa, den s k kvarnkommissionen från år 1697, drog 
genom olika landskap med skiftande resultat (Se 
Holmbäck 1914).

Dessa kommissioner togs inte väl emot i något läger. 
Allmogen såg hela företeelsen som en ytterligare för
stärkning av kvarnmonopolet på ett fåtal händer och 
till förfång för bönderna och deras husbehovskvar
nar. Adelns besvär koncentrerades till att gälla vatten
rättsliga förhållanden, d.v.s. dels att ”privata” vatten
drag överhuvudtaget gjordes om till allmänningsvat-



Kvarnkomplex i Öster-Rekarne och Åkers härader - en metodologisk studie... 33

ten, dels vilka typer av vattendrag som skulle kunna 
klassas som allmänna. För att få ett intryck av tonen i 
besvären har jag nedan infogat ett citat rörande om
vandlingen av enskilda vatten till allmänningsvatten. 
Citatet är hämtat från Riddarnas och adelns besvär 
vid 1697 års riksdag, punkt 7. Adelsprotokollet 1697, 
sid 443. Bilaga XXXIII, (Holmbäck 1914, s. 58). Sam
tidigt som man anförde sin tacksamhet över skvalt- 
kvarnarnas utrivande klagade man över att det på vissa 
platser “tages tillfälle af Kånungz Adr ens yppande el
ler frija gång, att anföra och Intenderas att förklara 
wattnet derföre för Allmänt, som doch eij kan där af, 
dhes af Ålder hafwande Natur förändra; Så bedie Wij 
i diupaste Vnderdånigheet (emedan och Instructionen 
där till eij synes gifwa någon anledning) att sådant eij 
må till Eders Kongi. Maij:ttz Vndersåtares bestvär få 
förtydas, så wähl som och att där någre Nybygde 
Qwarnar effter Instructions Site punct kunde finnas, 
som eij i det ringaste skada någon Odahlqwarn och 
elliest till Allmogens och andras så Cronones som 
Frälssetz stoora nytta böre bijbehålles, att dhem må 
ingen Tull eller Räntta påläggias som på dehls Ohrter 
finnes wara skiedt och ännu intenderas, där man doch 
aldrig finner här till warit anbefalt eller skiedt, att dhe 
qwarnar som på någons Eeenskijlte ägor ära (!) opp
satte, blifwit med någon afgifft beswärade...”.

Kommissionerna förefaller inte ha varit särskilt ef
fektiva. Av bevarad brevväxling och förnyade påbud 
från myndigheterna att döma har inte många kvarnar 
påverkats vid dessa rannsakningar. Det är inte svårt 
att föreställa sig kommissariernas svårigheter att ute i 
tassemarkerna genomdriva dessa förslag och än min
dre att hinna med att kontrollera att de efterlevdes. 
Talande är också att inga som helst resultat av kom
missionens arbeten är kända. I kommissionsprotokoll 
i Fiholms godsarkiv framgår med önskvärd tydlighet, 
av den digra samlingen korrespondens från 1700-ta- 
lets första årtionden, att man inte lyckats lägga ner 
verksamheten i Årby. Detta trots otaliga hänvisningar 
till kvarnen i Ekesåg som uppenbarligen gjorts till 
kronokvarn (Bäck, manus).

Kvarnkomplex i Öster-Rekarne 
och Åker

En rekonstruktion av kvarnlandskapet i den norra 
delen av Öster-Rekarne och Åkers härader har ska
pats i GIS-miljö. Analysen redovisas bäst via en digi
tal version av rikets höjddatabas. Vid arbetet med den
na databas visade det sig emellertid att höjdkurvorna 
i delar av undersökningsområdet inte höll acceptabel 
kvalitet och därför inte på ett tydligt sätt kunde illus
trera syftet med denna undersökning. Istället visas en 
scannad bild av området med de aktuella komplexen 
markerade på röda kartan (fig. 4).

I denna rekonstruktion redovisas de kvarnar, inom 
ett område mellan Eskilstuna i väster och Strängnäs 
stad i öster, som sannolikt varit verksamma under den 
period som kvarnen i Årby varit i drift (Bäck, manus). 
En kombination av olika källor utgör grundkriterier 
för bedömningen att kvarnverksamhet bedrivits på en 
plats. Ortnamn som innehåller damm har beaktats t.ex. 
Damm, Dammängen, Påldammen, Dammkärr, Damm- 
kärrstorpet, Ny damm. Vidare har namn där benäm
ningen kvarn ingår undersökts; Kvarnsjön, Harby 
Kvarn, Årby Kvarn, Kvarnbäcken, Kvarnsjöängen, 
Kvarnstugan, Lundakvarn. Det tredje språkliga krite
riet för att en plats, eller snarare område, kan tänkas 
ha hyst en kvarn var att orden såg eller smedja skulle 
ingå som ett led i namnet, t.ex.: Eksåg, Harby såg, 
Årby såg, Örleds såg, Domkyrkosågen, Sågkärret, 
Sågdamm, Hammarsmedja.

Dessa benämningar hämtades dels från ekonomiska 
kartan och dels från äldre kartmaterial vilket omfat
tar perioden 1694-1802.1 det närmaste samtliga upp
gifter härrör emellertid från tiden 1712-1787. Som 
komplement till dessa uppgifter har i enskilda fall med- 
tagits skriftliga upplysningar av intresse, främst för 
datering. Ingen systematisk genomgång har dock gjorts 
av skriftligt källmaterial utanför Kjula socken varför 
här angivna uppgifter om kvarnarnas dateringar i de 
flesta fall sannnolikt inte är de äldsta. Man bör räkna 
med att flertalet kvarnar, dock inte alla, kan föras ned
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År Plats Akt Ekon. karta

Säkra

1695 St. Kvarntorp C68 - 11:1 10G 5j Torsberga

1763-64 Årby kvarn C40 - 15:1 10G 6j Hugelsta

1757-58 Harby kvarn C40 - 13:2 10H 6a Ekorneberg

1723 Örleds såg C2 - 61:1 10H 6a Ekorneberg

1712 Lindholm såg C2 - 66:1 10H 6b Barva

1804 Damm/Kvarnbäck Lindholm akt 8 8 10H 6b Barva

1777 Dammen/Snytberga, Kvarnsjöängen storskifte akt 50 10H 6b Barva

1695 Lottesta kvarn C33 - 52:1 10H 6b Barva

1720 Eksåg/Kvarnsj ön C33 - 52:1 10H 6b Barva

1777 Eksåg/Hammarsmedja Eksåg, storskifte akt 50 10H 6c Härad

1550 Landakvarn/Dammkärr Jordebok 10H 6d Strängnäs

Osäkra

1785-87 Dammkärrstorpet C72 - 10:1 10H 6d Strängnäs

1785-87 Dammen C72 - 10:1 10H 6d Strängnäs

till åtminstone 1600-talet. Vidare har rekonstruktioner 
av kvarndammar och vattenflöden gjorts med utgångs
punkt i områdets topografi samt strukturella former i 
landskapet som skulle kunna tänkas vara relikta. Aven 
i detta fall har en kombination av äldre och yngre 
kartmaterial använts.

Inom undersökningsområdet finns tretton platser 
som utifrån en eller flera av ovan angivna kriterier 
kan tänkas ha hyst någon form av kvarnverksamhet 
(se tabellen ovan). Av dessa tretton platser kunde en 
avskrivas då denna inte fanns med på någon av kar
torna från den aktuella perioden. Sannolikt har be
nämningen på platsen tillkommit relativt sent.

Fem av de kvarvarande tolv platserna måste be
traktas som osäkra. I vissa fall p.g.a. att endast dam
mar finns angivna och naturlig kvarnplats inte kun
nat lokaliseras, varken i dagsläget eller i det äldre kart
materialet. För några av platserna saknas tillräckliga 
uppgifter för att kvarnarnas ålder med någon tillför
litlighet skall kunna fastslås. Platserna har dock mar
kerats på kartan. Kvar finns nio platser som med störs
ta sannolikhet haft någon typ av kvarn i drift under 
16- och 1700-talen.

I en inventering som behandlar tidiga industrier i 
Södermanland redovisas bl.a. en spridningskarta över 
småindustrier på 1860-talet, d.v.s. ca 100 år efter den 
tid som redovisas här (Arrhenius 1947, s. 91). I det 
aktuella undersökningsområdet anges att det finns tre 
sågar och en kvarn i drift. Detta betyder att antalet 
kvarnanläggningar mer än halverats under en hundra
årsperiod från ca 1750 till 1850. Ovan finns en lista 
på de aktuella platserna samt källa och datering.

Den eventuella kvarnen 500 meter öster om Barva 
kyrka, som finns med på en karta från 1804, existerar 
inte på kartmaterialet från 1712. Detta kan bara tol
kas som att den första kvarnen anlagts, sannolikt, 
någon gång under 1700-talet och då möjligen tagit 
över verksamheten från Lindholmskvarnen. På en 
1600-talskarta över Öster Rekarne finns en plats som 
benämns ”sågen”. Det geografiska läget talar för att 
det är sågen i Lindholm som åsyftas. Årby och Harby 
är anlagda på 1600-talet vilket också rimligen kan 
antas vara fallet med Eksåg och Örleds såg. Säkra be
lägg för de två sista sågarna saknas dock då skriftligt 
källmaterial ej utnyttjats i dessa fall. Hammarsmed
jan i Eksåg har en förhålland vis sen datering och kan



Fig. 5 av 5-13. Rekonstruerad miljö med hypotetiska vattenreservoarer för respektive undersökt plats. Bilderna repre
senterar snarast vattenståndet så som de kan ha sett ut på våren. Forts. s. 37-44. GIS-bearhetntngar Mathias Bäck.
Fig. 5 of 5-13. Reconstructed physical context of each site mentioned in the analysis. The pictures present a hypothe
tical spring-time flood situation. Cont. p. 37-44. GIS-maps Mathias Bäck.
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vara en 1700-talsskapelse. Kvarnen i Lunda är endast 
belagd i skriftliga källor till 1500-talets mitt (Beronius 
Jörpeland, otryckt projektplan, E20, etapp Järsta-Hä- 
rad). En arkeologisk förundersökning av platsen under 
hösten 1998 bekräftar denna datering och antyder 
t.o.m. att den äldsta fasen av verksamheten på plat
sen torde kunna föras ned i senmedeltid vilket är 
mycket ovanligt (Andersson & Beronius Jörpeland 
1998, s. 67 {.).

På en karta från 1764-71 finns inga belägg för 
kvarnverksamhet på platsen. Dessa uppgifter innebär 
att Lunda kvarn är den hittills äldsta kända kvarnen i 
det aktuella området. Intressant är också att den före
faller vara ödelagd före mitten av 1700-talet. St Kvarn
torp ligger strax väster om platsnamn som Skirsjön, 
Skirfall och Rotfall. Sannolikt hänger dessa namn sam
man med nivåskillnader i terrängen vilka skapade för
utsättningar att driva en kvarn i forsen.

För den som betraktar kartan framträder ett tyd
ligt mönster i kvarnarnas placering i landskapet. De 
är i princip undantagslöst grundlagda på själva för- 
kastningsbranten som skiljer Mälaren och jordbruks
bygden från den söder därom skogrika och karga hög
platån. Platserna är naturligtvis inte slumpmässigt ut
valda. Två huvudsakliga skäl till placeringarna torde 
föreligga. Om man skall driva en kvarn krävs ett vat
tendrag som kan ge tillräckliga mängder strömmande 
vatten, åtminstone årstidsvis, för att verksamheten 
skall bära sig. Förutom vattnet i sig är man betjänt av 
en viss fallhöjd på detsamma (även om det går att driva 
skvaltkvarnar med förvånansvärt små och flackt rin
nande bäckar). Den befintliga förkastningsbranten 
uppfyller väl detta krav. Eftersom det i det aktuella 
undersökningsområdet är frågan om en genomgående 
förkastningsbrant som skiljer odlingsmarken från sko
gen har man haft förmånen att ha tillgång till föräd- 
lingsprodukterna, d.v.s. säd och träd, alldeles i närhe
ten av kvarnarna. Mycket arbete har sparats på detta 
sätt då det annars är frågan om mycket tunga trans
porter, som av förklarliga skäl dessutom måst ske på 
sommaren. Värt att notera är också att det inbördes

avståndet mellan de olika kvarnplatserna är mycket 
lika över hela den aktuella sträckan. Om det ligger en 
planering bakom denna jämna fördelning eller om det 
är frågan om förklaringar av naturliga skäl är inte 
möjligt att avgöra. Med tanke på att åtminstone två 
av kvarnarna varit privat frälseägda har jag svårt att 
se en övergripande planering som avgörande för kvar
narnas placering.

För att ta fram uppgifter om jordnatur överlag vid 
de olika kvarnarna krävs en fördjupad insats för vil
ket det inte funnits tid i detta sammanhang. I Fiholms 
godsarkiv framgår dock att kvarnarna i Årby och Hår
by varit frälseägda men även att kvarnen i Ekesåg åt
minstone i början av 1700-talet var kronoägd (Bäck, 
manus). Sammanhanget där detta står klart är intres
sant i sig och värt att kommentera. Från mitten av 
1720-talet finns en diger samling korrespondens mel
lan den dåvarande ägaren till Fiholm, generalmajoren 
Axel Oxenstierna (namne till sin mer berömde släk
ting), och kvarnkommissionens kommissarier. Om och 
om igen dyker hänvisningar till kronokvarnen i Eke
såg upp i diskussionen. Man försöker alltså med hän
visning till att kvarnen i Årby ”stör” kronokvarnens 
produktion, förmå Oxenstierna att efterleva föreskriv
na paragrafer i kommissionens regelverk genom att 
betala skatt eller stänga sin kvarn. Det är från statens 
sida inget annat än ett försök att bli kvitt konkurrens 
i området så att kronokvarnen kan öka upptagnings
området och därmed dra in mer pengar. Den mycket 
omfattande korrespondensen under kort tid med stän
diga påtryckningar visar i sig själv att kommissarierna 
inte lyckades särskilt väl. Det är dock värt att notera 
att man uppenbarligen ännu en bra bit in i 1700-talet 
(i ljuset av dokumenten i Fiholm, åtminstone fram till 
1742) försöker genomdriva kvarnkommissionens, från 
år 1698, föreskrivna rannsakningar. En av de få fak
tiska effekter som torde kommit ut av kvarnkommis
sionerna och som skulle komma att få stor betydelse 
senare i historien, var att det började byggas upp ett 
skattetryck på adeln.



Fig. 6 av 5-13. (s. 35 och 37-44.) Fig. 6 of 5-13. (p. 35 and 37-44.)



Fig. 7 av S—13. (s. 3S ocb 37—44.) Fig. 7 of 5—13. (p. 35 and 37—44.)



Fig. 8 av 5-13. (s. 35 och 37^4.) Fig. 8 of 5-13. (p. 35 and 37-44.)



Fig. 9 av 5-13. (s. 35 och 37-44.) Fig. 9 of 5-13. (p. 35 and 37-44.)



Fig. 10 av 5-13. (s. 35 och 37^44.) Fig. 10 of 5-13. (p. 35 and 37-44.)
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Fig. 11 av 5-13. (s. 35 och 37-44.) Fig. 11 of 5-13. (p. 35 and 37-44.)
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Fig. 13 av 5-13. (s. 35 och 37-44.) Fig. 13 of 5-13. (p. 35 and 37-44.)
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Rituell rekvisita
- materiell kultur och religiösa ritualer under yngre bronsåldern 

Tom Carlsson

Abstract

Ritual requisites. Material culture and 
religious rituals during the late Bronze Age
This article deals with Late Bronze age society and its rela

tions to material culture. During this period the ceramics ex
press an enormous variation and were used in a variation of 

themes. The results at the excavations at the Ringeby cementry, 
Östergötland, are used as an example ofr the connection 
between religious activities and the role the ceramics played 

in the cremation cermonies. Ceramic pots were used as a 
ritual equipment at the cemenentries as well as at the 

settlements. The text also discusses the way the ceramics 
changed from a domesticated sphere to a ritual sphere in 
society. In a wider cultural perspective the Scandinavian 
ceramic tradition at this time is one and the same as that of 

the eastern German and Polish Lusatian culture. In the article 
the term cultural regions is proposed for understanding how 

different artifacts give different spatial patterns in the Late 

Bronze Age societies.

Keywords: Late Bronze Age ceramics, ritual equipment, 
cultural communications, cultural regions

Inledning

Under 1990-talet har ett förnyat intresse för fynd och 
för fyndmaterialens potential vid arkeologiska studier 
varit märkbart. Detta kan möjligen ses som en motre- 
aktion mot både ”new archaeology's” stela positivism 
och den postprocessuella skolans ofta svåråtkomliga 
teoretiserande. 11990-talets syn på det empiriska käll
materialet går det att kombinera fyndstudier med ett 
kontextuellt synsätt. Man får alltså inte stanna som 
betraktare av ”vad man gjorde” utan också försöka 
förstå relationerna mellan de arkeologiska fynden, i 
deras historiska och sociala mening.

Denna artikel belyser samhällets syn på keramik 
som socialt uttrycksmedel under yngre bronsåldern. 
Keramikens roll som rekvisita vid olika religiösa ritua
ler exemplifieras främst med fynd och fyndkontext vid 
bronsåldersgravfältet vid Ringeby, Östergötland. Män
niskors relationer och behov av lokala och inter regio
nala kontakter är sannolikt nyckeln till förståelsen av 
många företeelser i skandinavisk förhistoria, inte minst 
under yngre bronsåldern. Syftet med diskussionen är 
att sätta in keramiken i ett kulturellt och historiskt 
sammanhang. För att nå denna historiska kontext 
måste man förstå den kulturella kommunikationens 
betydelse mellan olika regioner.

Ringeby, en kult och gravplats 
från yngre bronsåldern
Här görs först en kortfattad genomgång av de omfat
tande undersökningarna från 1993-1994. Samman
fattning av resultaten är ett underlag för den vidare 
diskussionen. För en mer detaljerad redovisning hän
visas till Kaliff m.fl. 1995a och Kaliff 1997.
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Fig. 1. Östergötlands läge i Sverige.
Fig. 1. The location of Östergötland in Sweden.

Lämningarna på Ringeby daterades genom ett fler
tal 14C-prover till mellan ca 1400 f.Kr. och ca 450 f.Kr. 
Gravarna var dock tidsmässigt koncentrerade till den 
senare delen. Landhöjningskurvorna visade att områ
det bör ha uppträtt som en liten skärgårdsö under äldre 
och mellersta bronsåldern. Vid ca 15 m.ö.h. kunde 
yngre bronsålderns strandlinje konstateras. Under den
na tid var Ringeby en långsmal ö med ett uppstick
ande berg centralt i blickfånget. Den bördiga Kvillinge- 
slätten som nu omgärdar gravfältet var då en lång
grund vik med enstaka uppstickande kobbar - ett land
skap som närmast kan beskrivas som innerskärgård.

Endast en fornlämning fanns registrerad innan un
dersökningarna började, ett välvt röse på bergets hög
sta punkt. På ett uppstickande impediment strax intill 
påträffades vid en mindre gravundersökning en rak
kniv i brons, daterad till period V-VI (Tillväxten 1962).

Ett stort antal gravar undersöktes, med ett ansen

Fig. 2. Östergötland och platser som nämns i texten. 
(Karta bearbetad av Lars Östlin, RAÄ, UV Öst)
Fig. 2. The province of Östergötland and places mentio
ned in the text. (Map revised by Lars Östlin, RAÄ, UV Öst)

ligt osteologiskt material. Gravformer och gravskick 
varierade mycket mellan olika gravar och områden. 
Förutom det redan omnämnda röset i krönläge fanns 
det ovala, runda, halvcirkulära, skeppsformiga och 
oregelbundna stensättningar. Ett flertal gravar var helt 
omarkerade urnegravar och brandgropar. Det domine
rande gravskicket var kremeringar, men i det stora 
röset hittades också en skelettgrav i en kistliknande 
konstruktion. Graven var omgiven av fyra brandgra
var. Pluralismen i gravformerna följer sålunda även 
sättet att behandla den döde. Under och intill röset 
fanns rester efter upprepade kremeringsbål. Utrensad 
sot, kol och skärvsten låg också nedanför berget. En 
grav var anlagd i en omarkerad avlång klippskreva 
med de brända benen utspridda under en tät stenpack- 
ning. Kremeringsplatsen påträffades strax bredvid.

Inom det området som utgjort bronsåldersön kunde 
inte någon permanent bosättning konstateras. På en
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sandig sluttning fanns däremot ett flertal halvmåne- 
formade rännor, sannolikt efter tillfälliga hyddor eller 
tält. I ett område med ett flertal gravar påträffades 
även lämningar efter ett stolpburet hus, sannolikt upp
fört med skiftesverk. Storleken på huset var ca 5,5x3 
meter, med öppning åt söder. En urnegrav hittades även 
i husets vägglinje. Sannolikt fungerade huset som en 
form av kulthus vid ritualerna på gravfältet. Inte hel
ler några fynd som tydde på jakt och fiskeaktiviteter 
hittades. Ön måste därför utifrån den totala bilden 
tolkas som en samlings- och kultplats. Platsen skall, 
trots de högst varierade gravformerna och de utspridda 
gravarna, sannolikt ses som ett och samma samman
hängande gravfält. Troligen har Ringeby utnyttjats av 
en eller flera närliggande boplatser som samlingsplats 
för olika ritualer.

Några tankar om keramikregistrering 
- funktion och mening
Den förhistoriska keramiken är naturligtvis tillverkad 
med det enkla syftet att fungera så bra som möjligt 
men den är också tillverkad i en social och historisk 
kontext. För att uppnå det funktionella syftet krävdes 
teknisk kunskap om råmaterialets egenskaper och till
verkningsprocessens olika steg. Redan Erteböllekul- 
turens keramiker kände väl till dessa tekniska förut
sättningar för tillverkningen av ett fungerande kärl. 
Samtliga efterföljande kulturer har sedan i sitt val av 
keramikens former och tekniskt utförande styrts av 
olika kulturella normer. Varken i tekniskt kunnande 
eller i formernas olika utseende går det att se någon 
evolution. Vad som däremot är påfallande tydligt i ett 
mycket långt tidsperspektiv är hur olika tidsperioder 
och kulturer använt sig av keramiken, inte enbart i 
funktionellt syfte utan också för att uttrycka idéer och 
identitet.

Keramikregistreringen har till yttersta syfte att för
söka tolka “the native point of view”, den inre bild 
som keramikern tänkte sig för hur kärlet skulle till
verkas och se ut för att fungera i dess kulturella kon

text. Man skulle kunna uttrycka det så att keramikern 
inte enbart tillverkade ett funktionellt föremål utan 
samtidigt laddade den materiella kulturen (kärlet) med 
meningsfulla kulturella koder. Att tyda dessa koder 
innebar ett ickeverbalt kommunicerande mellan de 
människor som kom i kontakt med kärlet.

Själva tillverkningsprocessen innehåller flera mo
ment som är möjliga att empiriskt analysera, regist
rera och jämföra mellan olika lokaler. Samtliga de 
registrerbara variablerna samverkar för att få ett funk
tionellt föremål, dessa variabler är valda och betydel
sefulla för tillverkaren (keramikern), inte utav mig som 
sentida observatör. Kärlets funktionalitet är en tolk
ning av dessa registrerbara variabler. Genom att för
stå hela tillverkningsprocessen och de olika bestånds
delarnas beskaffenhet kan man få en objektiv beskriv
ning av olika hantverkstraditioners val. Vad som har 
styrt att just dessa val gjordes och varför de gjordes 
bestämdes av den historiska kontexten, vilken är långt 
ifrån objektivt beskrivbar.
Registrerbara tekniska variabler för keramik är:
- Val av lera
- Val av magring
- Val av uppbyggnadsteknik
- Val av ytbehandling
- Val av bränningsteknik

Kärlformerna tillåter inte någon objektiv beskriv
ning utan stilen är snarare expressivt kommunikativ. 
Registreringen av materialets byggstenar och formerna 
syftar främst till att skapa en geografisk karta av olika 
hantverkstraditioner och kärlformers spridning, en kul
turell region där kärlets koder kunde kommunicera 
människor emellan. Denna utbredningskarta kan be
traktas som ett mentalt landskap över hur keramiken 
såg ut vid en specifik tid. Registreringen innebär också 
att en relativ, lokal kronologi skapas. Vad som ändå 
är viktigt är att behålla synsättet att föremålets funk
tionella användning, dess form samt sociala mening 
är sammanvävda och förutsätter varandra. Denna 
helhetssyn var förmodligen uppenbar och helt natur
lig för de som tillverkade och använde föremålen.
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Keramiken från 
Ringebygravfältet

Utifrån de kompletta kärl som påträffats på flera yngre 
bronsålderslokaler i Skandinavien har yta och form 
visat sig vara nära sammanlänkade, t.ex. i Hallunda 
(Jaanusson 1981) i Södermanland och vid Pryssgården 
(Stålbom 1998) i Östergötland. De olika ytorna har 
sannolikt en nära koppling till användning och social 
kontext.

Keramiken från Ringebygravfältet var ytterst frag- 
menterad, endast 4 hela kärl påträffades (Carlsson 
1995a, s. 62 f.). Registreringen och den vidare bearbet
ningen av materialet fick därför främst ske efter skär
vornas olika ytbehandlingar. Genom dessa får man 
ändå en relativt god bild av keramiken från gravfältet. 
Undantag från denna regel finns naturligtvis, t.ex. från 
Pryssgården där en rabbad (vanligtvis polerad) skål 
påträffades (Stålbom 1998, s. 129).

Ringebykeramiken delades in i fem grupper: rabbig, 
slammad, slätad, glättad samt polerad. Vad gäller de 
två sista grupperna, glättad och polerad, särskildes 
skärvorna till den sistnämnda när en yta hade glans, 
vilken naturligtvis är en subjektiv bedömning. Vidare 
registrerades form, magringsstorlek efter största syn
liga korn och typ samt slutligen också godstjocklek. 
Sammanlagt uppgick vikten av keramiken till drygt 
25 kg. Skärvornas antal beräknades till ca 4000 st. 
Cirka 1 kg påträffades samtliga fynd i gravar eller i 
anläggningar som tolkats ha sammanhang med grav
ritualer.

Traditionellt sett är godset med rabbig ytbehand
ling den mest karaktäristiska keramiktypen under 
yngre bronsålder. Rabbningen på keramiken från Ring- 
eby förekommer dels på hela kärlet, dels partiellt och 
då ofta med en glättad mynningsdel. Främst var denna 
av finkornig sand men även grövre rabbning förekom. 
De rabbiga kärlen anses vanligen utgöra ett typisk 
boplatsfynd och hittas ofta i gropar och skärvstens- 
högar i boplatsernas närhet. Kärlen har tolkats som 
förvaringskärl, t.ex. för vatten eller mjölk. Som kok

kärl anses de grovrabbade kärlen vara direkt olämp
liga (Jaanusson 1981 och Hultén 1977). På Ringeby
gravfältet påträffades den rabbiga keramiken i fyra 
separata gravar dels i två brandgropar, dels i två sten- 
sättningar. Inte i något fall var kärlen kompletta utan 
krukorna representerades av enstaka eller flertalet skär
vor i gravarna.

Fragmenteringsgraden gjorde det oftast tyvärr 
omöjligt att bestämma formerna på kärlen. Samtliga 
skärvor hade förkolnade organiska rester på insidan. 
Urnorna har inte fungerat som behållare för de kre- 
merade benen utan de har haft någon annan funktion 
i ritualer i samband med kremering och begravning.

Keramiken med en enkel slätad/avstruken yta ut
gör den klart dominerande typen på Ringebygravfältet. 
Hela 61 % hade denna ytbehandling. Kärlformerna 
var vanligen svagt konvexa med rak eller något ut
svängd mynning. Flertalet kärl hade förkolnat orga
niskt material på insidan. Dessa kärl fungerade ofta 
som benbehållare i gravarna och hittades mer sällan 
som endast ”skärvfynd”. Även denna godstyp är van
ligt förekommande på bronsålderns boplatser. Några 
kärl skiljer sig från de övriga genom sitt gråsvarta gods 
och ringa mynningsdiameter, ca 10 till 12 cm. Skärvor
na från dessa påträffades runt ett större stenblock vid 
en skärvstenshög. Inte i något fall fanns det någon 
grav i fyndkontexten.

Den glättade godstypen är efter den enkla slätade 
den näst vanligast förekommande. I sju av fyrtiotvå 
gravar med keramik hittades skärvor med denna yt
behandling. Skärvorna var vanligen ytterst fragmen- 
terade varför formbestämning är svår, men mynnings
kärvornas utseende pekar ändå mot profilerade for
mer. På en glättad skärva fanns ett fäste för en hank 
eller öra. Ett mindre antal skärvfynd hade också orna
mentik, bl.a. chevronmönster och horisontella paral
lella linjer.

Polerat gods särskildes, som redan nämnts, från det 
glättade godset när skärvorna uppvisade klar glans. 
Väl medveten om subjektiviteten i denna gruppering 
och om att polerade skärvor kan ha mist sin glans
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genom åren, skildes godstyperna ändå åt vid registre
ring för att om möjlig se om grupperna visade olika 
spridning på gravfältet. Keramiken var svart till grå
brun och hade i flera fall förkolnat organiskt material 
på insidan. De polerade skärvorna var samtliga ode
korerade, sannolikt har glansen fungerat som ett deko
rativt element i sig. Flertalet skärvfynd antydde kärl
former med markerade vinklar mellan buk och skuld
ror, vilket också bekräftades av två hela kärl. De kom
pletta kärlen var i det första fallet ett bikärl i en grav 
och i det andra fallet hade kärlet fungerat som benbe
hållare. Förutom i dessa fall var denna keramiktyp 
relativt ovanlig i gravar.

Slammad keramik är den ovanligaste ytbehand
lingen i materialet. Endast i en grav påträffades en 
enstaka skärva. I Jaanussons genomgång av bronsål- 
dersboplatsernas keramik är däremot denna typ rela
tivt vanlig (Jaanusson 1981, s. 42)

Form, norm och funktionalitet
I gravarna från Ringebygravfältet påträffades endast 
fyra kompletta kärl, två polerade vinklade skålar, en 
rak eller svagt tunnformig urna med slätad yta samt 
ett miniatyrkärl. De fragmenterade kärlen och enstaka 
skärvorna i gravarna visar ändå tydligt att man gärna 
valde enkla kärl med slätad yta även till gravkärl. Det 
förkolnade organiska materialet, som är vanligt i samt
liga godstyper, visar också att kärlen har använts i det 
dagliga livet innan de lades i gravarna. Det är dock 
inte sannolikt att det rör sig om fastbränt material, i

Fig. 3. Gravurna från gravfältet vid Ringeby, Östergöt
land. Skälen var nedlagd som bikärl intill benbebållaren. 
Glättat gods och bränt i reducerad atmosfär. Skala 2:1. 
(Teckning: Richard Holmgren, ARCDOC)
Fig. 3. A vessel from the cemetery at Ringeby, Östergöt
land. The bowl was a secondary vessel in the burial. The 
surface was burnished and fired in a reduced atmosphere. 
Scale 2:1. (Teckning: Richard Holmgren, ARCDOC)

samband med kokning eller stekning. Kärlen var inte 
i något fall sotiga eller hade helt genombrända kärl
väggar vilket karaktäriserar kokkärl. Förkolningen är 
istället sannolikt rester efter annan typ av mat- eller 
dryckesberedning som har avsatt dessa spår på insi
dan av kärlen (muntl. medd. Lindahl, A.).

Den stora andelen kärl med slätad yta kontraste
rar dock mot andelen slätade/avstrukna kärl på de 
flesta undersökta bronsålderboplatser i Skandinavien. 
Kärl med denna enkla ytbehandling är inte ovanliga 
men den rabbiga keramiken dominerar starkt och fö
reträder vanligtvis mellan 60-80 % av skärvorna 
(Jaanusson 1981, s. 51). På Pryssgårdsboplatsen, nära 
Ringeby, var ca 50 % av keramikfynden rabbigt gods 
(Stålbom 1998, s. 112). Vid gravläggande har sålunda 
ett medvetet urval gjorts av det keramikinventarium 
som fanns att tillgå. Detta val har också högst sanno
likt en koppling till keramikens funktion, både i dess 
funktionellt/sociala vardag och i den rituella mening 
som kärlen användes i vid kremerings- och gravrituale
rna. Den låga andelen fynd av rabbig keramik indikerar 
samtidigt att det inte funnits någon traditionell per
manent bosättning på Ringeby vid gravfältets använd
ning.

Som ett led i frågeställningarna om tekniska hant- 
verkstraditioner och om interregionala kontakter gjor
des även ett mindre antal tunnslip (6 st.) av olika gods
typer från olika typer av anläggningar samt även ett 
referensprov av lera från en lämplig lertäkt vid Ringe
by. Den petrografisk-teknologiska analysen utfördes 
av Ole Stilborg på Keramiska Forskningslaboratoriet,
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Lunds Universitet (Stilborg 1995). Det analyserade 
referensprovet visade ingen samstämmighet med le
ran från de övrigt analyserade skärvorna, vilket åtmin
stone antyder att keramiken är ditförd från närliggande 
boplatser för att ingå i de religiösa ritualerna. Vad tunn- 
slipsanalysen främst visar är kombinationen av valet 
av lera och valet av magringens sort och storlek. I kom
binationen av dessa två val ligger viktig information 
för att skilja mellan olika hantverkstraditioner. Leran 
varierade mellan de olika skärvorna från mycket fin 
till grovkornig medan magringstypen var homogent 
vittrad granit med inslag av glimmer. Mängden av 
magring och magringens storlek var proportionell till 
kärlväggarnas tjocklek, något som har en tillverknings- 
teknisk orsak då tjockväggigare gods behöver mera 
och grövre magring än tunnväggiga för att kunna tor
kas och brännas utan att skadas. Två av de petrogra- 
fiskt analyserade skärvorna (ett glättat dekorerat gods 
och ett partiellt glättat och rabbat gods) stämde mycket 
väl överens såväl i lertyp som i magringstyp. De är 
t.o.m. så lika att de kan vara gjorda av samma kruk- 
makare! Även de två polerade analyserna från biko- 
niska kärl visade på samma tekniska hantverkstradi- 
tion. En enda skärva uppvisade avvikande lera och 
magring. Leran var grövre och magringen innehöll inte 
heller något glimmer. Trots detta bedömdes kärlet till
höra samma homogena keramiska hantverkstradition 
som de övriga fem analyserade urnorna.

Keramik som rituell rekvisita
Keramiken under äldre bronsåldern hade former och 
tillverkningsteknik med fortsatt kontinuitet från sen- 
neolitikum och påverkades inte märkbart av övriga 
samhällsförändringar (Hultén 1977, s. 205). Trots ett 
komplext samhälle, med bl.a. ett utvecklat brons
hantverk, var keramiken som uttrycksform inte sär
skilt viktig. Ett förhållande som inte minst märks i 
fyndmaterialet från undersökta boplatser i södra Skan
dinavien, t.ex. Hagestad och Löderup i Skåne (Hultén 
1977, s. 193 f.). Fyndmaterialet från dessa platser är

kvantitativt litet och formerna är vanligtvis enkelt 
rundbukiga. Kärlens funktionella roll i hushållen skall 
dock inte underskattas. Tekniskt var kärlen anpassade 
att fungera för det syfte de var avsedda för.

Till skillnad mot äldre bronsålderns religiösa kult 
då keramiken endast undantagsvis lades i gravarna 
och i dessa fall endast nyttjades som behållare använ
des keramiken under yngre bronsåldern som en aktiv 
rekvisita vid ritualerna. I flera gravar på Ringeby- 
gravfältet förekommer skärvor från fler än ett kärl. 
Som mest fanns det skärvor från sju olika kärl i samma 
grav. I de flesta gravar var fragmenteringsgraden stor 
och mängden skärvor få, vilket gör det sannolikt att 
krukorna förstörts vid eller i samband med kremerings
ritualen. I flera fall kunde det senare styrkas genom 
att skärvorna ofta bar spår efter sintring. Skärvorna 
hade tvättats rena och gravlagts spridda tillsammans 
med de brända benen. I resterna efter kremeringsbålen 
hittades också keramik som oftare än i gravarna hade 
polerad yta eller var dekorerade.

På gravfältet undersöktes flera skärvstenshögar. I 
ett tolkningsforslag framställs skärvstenshögarna som 
offerhögar i anslutning till gravfälten (Kaliff 1994). I 
och intill dessa har det vid flera undersökningar ofta 
påträffats spår efter olika kulthandlingar. Det är t.ex. 
inte ovanligt att finna brända ben från människor och 
djur i högarnas fyllning (ibid., s. 35 ff.). På gravfältet 
i Ringeby hittades vid en skärvstenshög rester efter 
ritualer och offer där keramiken spelade en viktig roll 
som rekvisita. Runt ett större stenblock intill hittades 
bl.a. offrad keramik. Kärlen, som bestod av små kop
par och mindre skålar, påträffades i en halvcirkel runt 
stenblocket. I minst ett fall var kärlet avsiktligt kros
sat med en sten, en annan skål hade sannolikt för
störts genom att det kastats i marken. Minst ett lik
nade kärl påträffades även placerat på en flat häll i en 
fyrsidig stensättning.

Vid jämförande studier mellan de kända kulthusen 
i Östergötland från yngre bronsåldern, vilka förutom 
det nu upptäckta på Ringeby finns i Klinga, Borgs 
socken (Stålbom 1994) och i kvarteret Glasrutan i
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Linköping (Karlenby 1991), finns intressanta paral
leller också i keramikfynden. I alla tre fallen har det 
påträffats keramik av skålar med polerad yta i och 
intill husen. I Klinga och på Ringeby finns dessutom 
begravningar med denna keramiktyp i husen. Detta 
kan naturligtvis vara tillfälligheter, men det mest san
nolika måste ändå anses vara att denna keramik var 
rekvisita i samband med ritualerna i kulthusen. I ett 
undersökt kulthus intill bronsåldersboplatsen vid Fosie 
IV, Skåne, hittades en polerad skärva med kraftigt vink
lad bukdel, sannolikt en skål, vilket styrker denna kera
miktyps rituella betydelse (Björnhem &C Sävestad 1993, 
s. 102). En mer övergripande studie av bronsålderns 
kulthus i Skandinaven har även gjorts av A. Kaliff (Ka- 
liff 1995b).

Vid ritualerna under yngre bronsåldern var kera
mikens utseende och form sålunda viktig. Skärvor med 
polerad yta och dekorerade skärvor, sannolikt från skå
lar och mindre kärl, visade också spår efter ritualer. 
Resterna efter denna rituella rekvisita påträffades i 
koncentrationer intill kulthuset, vid kremeringsplat- 
serna och intill skärvstenshögarna.

Även inom bronsåldersboplatserna har sannolikt 
keramiken ingått som en viktig rekvisita i olika ritu
ella aktiviteter, något som har uppmärksammats på 
Pryssgården och diskuterats av Ulf Stålbom (1997 och 
1998). Ritualerna har dock tagit sig andra uttryck och 
haft ett annat innehåll och en annan mening än vid 
Ringebygravfältet. Kärlen har ofta placerats hela eller 
i det närmaste hela i gropar, tillsynes enkla avfallsgro- 
par. De deponerade urnorna har vanligen utgjorts av 
större och enklare hushållskärl och inte av skålar, kop
par och andra utseendemässigt expressiva kärl som 
var fallet vid Ringeby. Även sammansättningen av oli
ka typer av kärl i dessa gropar liknar varandra. 
Deponeringen, eller offrandet av keramiken har inte 
heller ägt rum slumpmässigt över hela boplatsområdet 
utan koncentrats till ett mindre område, sannolikt en 
plats med särskild betydelse. Sammansättningen av 
kärlen och utbredningen på boplatsen har Stålbom 
(1998, s. 132 f.) tolkat i social och kulturell kontext

där kärlens funktion och betydelse vid mat- och 
dryckeskonsumtion uttrycks symboliskt genom offer- 
nedläggelse i jorden.

Materiell kultur och 
kulturella regioner
Enskilda objektgruppers idémässiga betydelse vid kon
takter mellan olika geografiska områden och samman
hanget mellan föremålen och socio-kulturellt beteende 
har sällan fått någon uppmärksamhet i traditionell ar
keologisk forskning. För yngre bronsåldern i Skandi
navien gäller detta förhållande bl.a. för keramik
studierna som oftast varit inriktade på funktionella 
analyser. Arkeologiska regioner skall inte första hand 
betraktas som geografiskt avgränsade områden utan 
istället snarare som kulturella regioner. I och med detta 
kan den materiella kulturen ingå som en högst dyna
misk variabel, inte främst i försöket att avgränsa arke
ologiskt geografiska åtskilda områden åt, utan i för
söket att förstå förhistoriska skeden och samhällen. 
Begreppet kultur ses här som en uppsättning koder 
eller symboler. En kulturell region är med detta syn
sätt en grupp människor, som kan tolka dessa koder. 
De förhistoriska samhällena var liksom nu befolkade 
av verkliga människor, relaterade till varandra på olika 
sätt i ett socio-kulturellt sammanhang. Den materi
ella kulturen fungerade som ett aktivt element i ett 
ständigt förändrat skapande och återskapande av dessa 
socio-kulturella relationer.

Olika arkeologiska lämningar skapar också flera 
olika regioner. Man kan alltså inte arkeologiskt be
skriva en förhistorisk kultur (samhälle) utan flera pa
rallella, beroende på vilket material man väljer att stu
dera. Föremål med högt prestigevärde är utformade 
på liknande sätt över vida geografiska områden medan 
vardagsföremålen har en större regional variation, 
sannolikt t.o.m. mellan närliggande lokaler. I förhis
toriska samhällen kan man anta att människor med 
en liknande social ställning kände stor samhörighet 
över geografiskt vidsträckta områden. Vikten, käns



52 Människors platser - tretton arkeologiska studier från UV

lan och behovet av att uttrycka social samhörighet 
mellan olika statusgrupper över vida geografiska om
råden hade kanske större betydelse än att markera 
samröre med andra sociala grupper i deras omedel
bara fysiska närhet. Den materiella kulturen är också 
en social rekvisita. Alla arkeologiska lämningar är 
spåren efter människors medvetna agerade gentemot 
varandra, beroende på vilka olika sociala grupper de 
tillhörde och deras relationer.

En omfattande förändring i keramikens former och 
användning uppträder mellan äldre och yngre brons
ålder (Rasmussen 1993). Detta måste också ha inne
burit en markant ändrad syn på keramiska kärl i hela 
samhället. För att försöka förstå innehållet i den ma
teriella kulturen är en viktig väg att söka komma un
derfund med varifrån de formmässiga influenserna 
kom, i vilken rikming den kulturella kommunikationen 
gick. Vid Ringebygravfältet konstaterades utseende
mässiga likheter i keramikmaterialet mellan Syd- 
skandinavien och Lausitzkulturen i östra Tyskland och 
Polen. Detta är i sig inte är något unikt konstaterande, 
keramiken under yngre bronsåldern anses vara allmänt 
påverkat av kontinentala influenser. Även tekniskt har 
keramiken likartade hantverkstraditioner i hela söd
ra Skandinavien och inom Lausitzkulturen (Hultén 
1977).

Vid jämförelse mellan mikroskoperingsanalyser 
som gjorts på keramik i Skåne och inom Lausitz - 
kulturens område menar Hultén (1977) att det var kun
skapen om form och teknik som spred sig, inte de fy
siska objekten. Keramikanalysen från Ringeby och den 
nyligen publicerade petrografiska analysen från Pryss- 
gården (Stålbom 1998) pekar i samma riktning. Tek
nik, form och möjligen även det idémässiga innehållet 
hos keramiken är likartat över stora geografiska om
råden. Keramiken från Ringeby skiljer sig från övrig 
analyserad keramik genom den totala frånvaron av 
chamottemagring, som av Hultén anses vara en signi
fikativ lausitzinfluens på det skandinaviska keramik
hantverket (Hultén 1977, s. 202). Detta resultat kan 
till viss del bero på att analysmetodiken förfinats se

dan analyserna gjordes på det skånska materialet. Det 
man på 70-talet klassificerade som chamotte var san
nolikt ibland något annat. Upprepade analyser på ett 
kärl från Bruszczewie, Polen (ibid., s. 200, fig. 138 f.) 
innehåller t.ex. inte chamottemagring. I en skärva från 
samma område finns det dock otvetydigt spår efter 
chamottemagring (muntl. medd. Stilborg, O.). Sanno
likt är ytterligare analyser på keramik från Lausitz- 
kulturens område nödvändiga för att fastställa om cha
mottemagring är ett allmänt fenomen eller är begrän
sat kronologiskt/geografiskt. Jaanusson (1981, s. 121) 
och Jensen (1997) pekar också på de lokalt och region
alt stora variationerna även inom Lausitzkulturens om
råde.

Att Östergötland stod i nära förbindelse med den 
kontinentala Lausitzkulturen har även en undersök
ning i västra Östergötland visat. I Vistad grävdes un
der några säsonger en för Östergötland och Skandi
navien ovanlig ”boplats” ut. Platsen hade flera likhe
ter med Lausitzkulturens befästa boplatser. Förutom 
en omgärdande palissad påträffades ett flertal rek
tangulära huslämningar. Dessa hus antas börja upp
träda i Skandinavien fr.o.m. omkring mellersta brons
åldern och har bebyggelsetraditioner som pekar åt 
samma influensområde som keramiken. Endast en yt
terst liten mängd keramik påträffades men denna hade 
en ovanlig sammansättning med nästan uteslutande 
polerade skärvor från mindre skålar och fat (Larsson 
1993). Det finns alltså skäl att genom fynden i Vistad 
förmoda tidvis nära kontakter mellan Östergötland 
och Lausitzkulturen.

Även de sensationella petrografiska analysresul
taten från Otterböte på Åland visar att avstånden 
mellan Lausitzkulturen, i norra Polen, och mellersta 
Sverige inte innebar något hinder. Leran och magringen 
från Otterbötekeramik och keramik analyserad från 
Chonja i Polen är närmast identisk. Gustavsson (1997) 
har visat att lämningarna på Otterböte, husgrunder 
och en ansenlig mängd keramik, är spåren efter ca 50 
års återkommande säsongsmässig säljakt av männis
kor från det nuvarande Polen. Också från det till



Rituell rekvisita - materiell kultur och religiösa ritualer under yngre bronsåldern 53

Ringeby närliggande Pryssgården finns föremål som 
antyder nära kontakter med samma område. Två rab- 
bade mindre skålar hittades, vilka ännu är unika fynd 
inom Sverige. Inom Lausitzkulturen är de däremot inte 
ovanliga (Stålbom 1998, s. 129 och där anf. litt.). De 
petrografiska analyserna visade dock att leran och 
magringen överensstämde med de andra analyserna 
från Pryssgården. Vid pryssgårdsundersökningen på
träffades också något som har tolkats som en figurin, 
vilken även den har sin närmaste parallell från Desz
czno, inom samma Lausitzkultur (ibid., s. 130f.).

Sammanfattningsvis är det främst keramikens for
mer som tyder på kontakter mellan Östergötland och 
Lausitzkulturen därmed också ur ett idémässigt per
spektiv. De avvikande fynden från Pryssgården och 
Vistad gör det ändå troligt att nära kommunikation 
mellan människor från disparata områden tidvis har 
varit frekvent. Otterböte fungerade knappast heller 
som en unik och ensam satellit för människorna från 
kontinenten.

Avslutande diskussion,
- förändringar, attityder 
och kontaktnät
Mängden bronsföremål som har hittats offrade i mos
sar och vattendrag visar ytterligare på Skandinaviens 
nära kulturella anknytning till det övriga Europa. Kon
takterna och den initiala spridningen av metaller, un
der senneolitikum som enstaka föremål i koppar och 
från bronsåldern en ökad ström bronsföremål var san
nolikt en fortsättning på neolitiska kontaktnät i nord- 
sydlig riktning (Sherrat 1993, s. 24). I den materiella 
kulturen under yngre bronsåldern finns det mycket som 
tyder på ett ökat kontinentalt inflytande i Skandina
vien. Sannolikt är det den allmänna dragningen öst
erut i det nordsydliga kontaktnätet i Nord- och Mel
laneuropa som är synligt även här uppe i Skandina
vien (ibid., s. 38). Skandinaviens kontakter med det 
kontinentala Europa har även diskuterats av Thrane 
1975.

Det geografiskt omfattande kontaktnätet innehöll 
inte enbart föremål utan även tjänster och gentjänster. 
De individer och grupper i samhället som styrde dessa 
sociala kontaktnät under äldre bronsåldern intresse
rade sig däremot inte för keramik. De keramiska före
målen ingick därför inte i utbytessystemet, vare sig 
som fysiska objekt eller som intressanta i socialt syfte. 
Keramiken var ett föremål utformat för funktionella 
dagliga syften, dess mening var sannolikt relaterad till 
en domesticerad sfär inom hushållet. Som prestige
föremål och inom religionen var keramiken ointres
sant. De förändringar som kan iakttagas av keramiken 
under yngre bronsåldern reflekterar en kontextuell 
ändring i attityderna gentemot denna föremålsgrupp i 
samhället. Det regionala och interregionala kontakt
nätet och individerna som styrde utbytet är sannolikt 
nyckeln till förståelsen av detta. En förståelse av brons
ålderns hierarkiska världsbild, vilken formade stora 
delar av den materiella kulturen är också nödvändig. 
Genom kontaktnätet fördes de nya idéerna och kun
skapen in i lokalsamhället. Kontaktnätet byggde på 
en viss idémässig samstämmighet mellan intressenterna 
vilket sannolikt skyndade på viktiga ideologiska och 
religiösa förändringar i samhället (Carlsson 1995 b). 
Att utbyte underlättas av likheter i religion är känt 
från senare tid och beskrivs bl.a. i de isländska sagor
na som en bidragande orsak till övergången till kris
tendomen under vikingatiden.

Att detta kontaktnät fungerade väl visar den stora 
mängden exotiska bronser under äldre bronsåldern och 
de standardiserade bronserna som kännetecknar yngre 
bronsåldern i Skandinavien. Likaså är den hastighet med 
vilken de olika bronsernas former och dekor ändrade 
sig över stora geografiska områden ett fysiskt spår ef
ter det fungerande kontaktnätet (Sörensen 1987, s. 91).

Genom Lausitzkulturens expansion och kontakt
nätens förskjutning österut fr.o.m. mitten av brons
åldern påverkas Skandinavien på flera sätt. Idéer och 
traditioner från detta område kom nu mer direkt och 
starkare in i bl.a. Östergötland via de interregionala 
kontaktnäten än tidigare. Idéerna till en ny religiös
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kult med kremering som sammanhållande faktor in
troducerades genom kontakterna söderut (Carlsson 
1995b). En urnegrav från period II som har påträffats 
på ett gravfält i Klinga, Borgs socken, Östergötland 
(Stålbom 1994, s. 33) visar på de tidiga influenserna 
av en kontinental idévärld i det östgötska bronsålders- 
samhället.

Den keramiska kulturen i södra Skandinavien om
formades genom dessa kontakter med Lausitzkulturen. 
Medan Skandinavien genom bronsobjekten kan be
skrivas som en kulturell enhet är södra Skandinavien 
och Lausitzkulturen i stort samma keramiska kultur. 
Mellan olika bronsåldersboplatser finns säkert lokala 
och regionala variationer i keramikens utformning, 
särskilt vad det gäller enklare kärltyper. Kärl med en 
rituell koppling, t.ex. de låga och vida skålarna, har 
en vidsträckt spridning med ett mycket likartat utse
ende (Carlsson 1995b) Skålar av denna typ har bl.a. 
påträffats på en lokal i Tjärnan, i sydvästra Finland 
(Edgren 1993, s. 137). Den rituella rekvisitan utfor
mades med en noga standardiserad form, liksom 
bronserna, medan vardagsföremålen hade en mer lo
kal prägel.

Att keramiken genom kontaktnätet förändrades så 
genomgripande är sannolikt kopplat till det ändrade 
syfte som den fick i den nya religionen. Keramiken 
fick nu en aktiv roll i de ritualer som omgav religions- 
utövandet under yngre bronsåldern. I sättet att för
hålla sig till keramiken, urnan som behållare är i detta 
sammanhang oviktig, betonas ritualen genom t.ex. 
krossade kärl. Detta liknar på flera sätt kremerings
ritualen: kroppen som individ utplånas. En transforme
ring från ett stadium till ett annat ägde rum. Keramiken 
relaterades under yngre bronsåldern till en rituell sfär 
i motsats till en domestiserad sfär under äldre delen 
av perioden. Form och utseende på kärlen kom att 
symbolisera innehållet i den nya kulten. Det ändrade 
utseendet reflekterade en förändring i samhället och 
en förändring av keramiken som meningsbärare i 
bronsålderssamhället. Föremålen fungerade reflexivt:

som skapade av kulturen och som återskapande av 
kulturen (Carlsson 1995b).
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"I dessa halfvilda menniskors grafvar..."
- en presentation av hällkistor i Närke 

Tomas Ekman

Abstract

"In the tombs of these semi-savage people"
- a presentation of the Megalithic stone cists of Närke
The ambition of this article is primarily to present this type of 
monument in one of its most northernly settings. The province 

of Närke is situated in central middle Sweden, a region which 
is basically a great plain surrounded by more mountainous 

areas. The presentation includes 21 stone cists. All but one 
have been dug into, with more or less scientific methods and 
standards of documentation. By a twist of fate exactly 100 
years (1861-1961) have elapsed between the first and the 
last of the excavations. Most of these excavations were hastily 
conducted, in attempts to rescue what was left after industrious 
farmers and farm-hands had cleared the land. 1 have tried to 
recover the story behind the dry facts, the circumstances un

der which these facts were established. This approach has 
been chosen since I believe that the road to knowledge is just 
as important as knowledge itself. Anyway, it is crucial for the 

nature of knowledge.

Keywords: Megalithic stone cists, province of Närke, 
presentation, "excavations", research history.

Inledning

Följande artikel är i första hand en sammanställning 
och en presentation. Den gör inte anspråk på att kom
ma med nya forskningsrön, inte heller på att tolka mate
rialet enligt nya revolutionerande teorier. Den föddes 
ur min insikt om att:
1) i Närke finns relativt många kända hällkistor,
2) de flesta av dessa har undersökts, eller snarare 

grävts, vid en eller annan tidpunkt,
3) det finns ett stort dokumentationsmaterial, av 

varierande kvalitet, men med många foton och 
planer,

4) det behövs en modern sammanställning av mate
rialet. Här nedan följer resultatet.

Inom landskapet Närke finns eller har funnits minst 
21 hällkistor. Troligen har avsevärt flera anlagts och 
troligen finns det hällkistor som fortfarande är oupp
täckta. Talet 21 är alltså att betrakta som ett absolut 
minimital. Alla utom en har grävts med någon form 
av dokumentation. Ett särpräglat inslag i det närking- 
ska beståndet är tre kistor med gavelhål. Denna typ 
har sitt huvudsakliga utbredningsområde i Öster- och 
Västergötland samt längs bohuskusten. Den lilla enkla
ven i Närke är den enda som är känd utanför Göta
land.

Nästan alla grävningar har varit av akut karaktär, 
snabbt insatta räddningsaktioner. Upptäckten har ock
så skett på ett likartat sätt. Bönder och drängar har 
rensat odlingsmarken från sten för att lägga mer mark 
under plogen. Någon har sett ben, kanske människo
ben, sticka fram mellan jord och sten. En lokal aukto
ritet har tillkallats: skolläraren, doktorn eller landsfis
kalen. Denne har i sin tur tillkallat män från museet 
som har larmat Riksantikvarieämbetet. Någon har fått
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Hammar

Fig.l. Närkes läge i Sverige. Fig. 2. Närke. Socknar med hällkistor markerade.
Fig.l. The location of Närke in Sweden. Fig. 2. The parishes of Närke. Symbols denote

Megalithic stone cists.

i uppdrag att rädda vad som räddas kan. Med tanke 
på omständigheterna är resultaten ibland överraskande 
goda och ett gott bevis på hantverksskicklighet hos 
våra föregångare i branschen.

Jag har valt att lägga stor vikt vid omständighe
terna kring undersökningarna. Dessa är många gånger 
avgörande för resultatet. På så vis är denna artikel 
lika mycket en berättelse om arkeologer och andra 
intresserade som om arkeologiska lämningar och fynd. 
Vägen till kunskap är ofta intressantare än kunska
pen i sig. Den är i vilket fall som helst avgörande för 
kunskapens natur.

Tidigare omnämnanden
Den förste som i skrift skildrade hällkistor i Närke 
var Herman Hofberg. Denne distriktsläkare från Eds

berg var också under en period sekreterare i Nerikes 
Fornminnesförening, för övrigt landets första provins
förening. Ett intensivt och mångårigt insamlingsarbete 
resulterade år 1868 i Nerikes gamla minnen. Idag är 
den av stort värde, inte minst för de många teckningar 
och planer som ingår. Hofberg berättar om ”Härfvesta- 
grafven” i Edsberg och de två hällkistorna vid Yxhult 
i Kumla. Han nämner ”många grafhögar, som funnos 
här för en mansålder sedan, nästan alla med hällkistor 
af kalksten”. Avsnittet om hällkistor avslutas med kon
staterandet att liknande gravar ”med säkerhet” har 
påträffats i Hardemo, Vintrosa, Hidinge och Glans
hammar. Hofberg tar här inte närmare ställning till 
gravtypens datering. Tre år senare, år 1871, har han 
bestämt sig. I Förteckning öfver Nerikes fasta forn- 
lemningar fastslår han följande: ”1 Nerike finnas inga 
gång-grifter eller grafvar från stenåldern, ty de graf-
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Fig. 3. Härvesta-graven i fågelperspektiv. Teckning av 
Herman Hofberg.
Fig. 3. The Härvesta-grave from above. Drawing by 
Herman Hofberg.

högar i hvilka man funnit stenkistor af kalkstenshällar, 
såsom vid Yxhult i Kumla, äro utan fråga från en se
nare tid.” Hofberg är övertygad om att hällkistorna 
härrör från den götiska folkgruppen, som han anser 
vara den första grupp som invandrade under järnål
dern.

Näste man att behandla landskapets hällkistor var 
Sune Lindqvist. Uppsatsen ”Från Nerikes sten- och 
bronsålder” som publicerades 1912, var den första som 
försökte ta ett helhetsgrepp på landskapets äldsta his
toria. Sorgligt nog är det också den senaste. Under 
tiden mellan Hofberg och Lindqvist har flera hällkistor 
dykt upp och i görligaste mån dokumenterats. Lind
qvist nämner sammanlagt tio, varav tre uppenbarli
gen bygger på hörsägen. Han tvekar emellertid inte 
om dateringen. Typologin har gjort stora framsteg se
dan Hofbergs tid och hällkistorna är tryggt förank

rade i den yngsta stenåldern. Perioden, som motsva
rar Montelius period 4 (2000-1800 f.Kr.), kallas till 
och med hällkisttid i många sammanhang.

Det skulle dröja ytterligare ett halvsekel innan nästa 
artikel kom ut. Upprinnelsen var en undersökning som 
gjordes av Carl Cullberg år 1961. Objektet var de två 
kistorna vid Yxhult i Kumla. Undersökningen var den 
första som inte var av akut art och den gav flera vik
tiga klarlägganden i fråga om kistornas konstruktion. 
Påföljande år, 1963, återkom Sune Lindqvist inom 
ramen för den voluminösa bygdehistorien Kumlabyg- 
den. Den är av naturliga skäl fokuserad på Kumla- 
området. Avsnittet om hällkistor är väsentligen en ut
byggd version av artikeln från 1912.

Slutligen bör nämnas en uppsats på C-nivå som 
skrevs år 1991 av Jan Erik Apel vid Uppsala Universi
tet. Den behandlar hällkistor i östra Mellansverige där 
han har valt att inkludera Närke. Apel koncentrerar 
sig i första hand på undersökta hällkistor från mo
dern tid, grävda med modernare metoder och utförlig 
dokumentation. Av denna anledning faller nästan alla 
från Närke bort.

De skrivna källorna är alltså ytterst få. Av denna 
anledning har jag valt att inte referera på sedvanligt 
sätt, med årtal och sidnummer. Av texten framgår om 
uppgifterna hämtats från dessa källor. Övriga fakta 
kommer från arkivmaterial i Antikvarisk-topografiska 
arkivet (ATA). Samtliga illustrationer utom kartorna 
(fig. 1 och 2) är hämtade från akterna i ATA. Jag vill 
härmed passa på att tacka arkivets personal för ett, 
som alltid, givande samarbete.

Kronologisk presentation
Jag har valt att presentera de grävda hällkistorna i 
gravningskronologisk ordning, d.v.s. att börja med den 
äldsta kända grävningen. Avsikten med detta är att se 
i vilken mån tillgänglig tid och kunskap präglar resul
tatet. Av en slump skiljer det exakt 100 år mellan den 
första dokumenterade grävningen och den senaste. Vad 
har hänt under dessa 100 år?
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Harvests, Edsberg 20

Denna kista kom i dagen sommaren 1861, strax norr 
om byn Härvesta, ”på Fahnjunkareboställets ägor”. 
Bakgrunden var ett planerat bygge av jordkällare. Fan
junkaren ansåg att en närbelägen kulle var en lämplig 
plats. Besvärliga stenhällar kom emellertid snart att 
störa projektet som avbröts, dock inte innan ”arbe- 
tarne af oförstånd till stor del förstörde” den hällkista 
som kullen gömde. Hofberg anbefallde en skyndsam 
restaurering av både kista och kulle. Innan dess gjorde 
han en snabb undersökning samt en våg- och lodrät 
sprängskiss.

Grävningen beskrivs i Nerikes gamla minnen. Gra
ven var till det yttre en hög, med cirka två meters höjd 
och sex meters diameter. Högen bestod av ”svart mat
jord med inblandad klappersten”, vilket gjorde att den 
lätt kunde särskiljas från den naturliga grusbacken. I 
botten av högen stod en hällkista med en smal öpp
ning in från högens södra sida. Från den drygt meter
breda (3,8 fot) öppningen vidgades kistan till en oval

kammare. Formen liknades vid ett ägg av Hofberg, 
senare vid ett päron av Lindqvist. Den var ca 3 meter 
lång och 1,65 meter bred (10 respektive 5,5 fot) på 
det bredaste stället. Kistan var uppbyggd av 17 orstens- 
hällar. Orsten är en typ av sedimentär bergart som 
ofta förekommer i samband med alunskiffer. Samt
liga hällar var mellan 60 och 75 centimeter höga och 
med ungefär samma bredd. Enligt Hofberg hade hälla
rna sina ”jemnaste och vackraste sidor vända inåt graf- 
kammaren”. Det fanns inga spår av takhällar och Hof- 
bergs slutsats var att kammaren varit täckt, med seder
mera förmultnade stockar.

Kistans inre var redan rensat av de flitiga arbetarna 
men Hofberg refererar till hur de ”enstämmigt intyga
de” att benen legat i skilda högar. Hofberg antar uti
från detta att de döda begravts i sittande ställning. 
Enligt denna tolkning var antalet gravsatta personer 
tre, varav en sannolikt var en kvinna.

Samma år, 1861, hittades klingan av en dolk av 
mörkgrå flinta ”i närheten af en hällkistgraf, som rase
rades samma år”. Fyndet återfinns tillsammans med

Fig. 4. En något fantasifull genomskärning av Härvesta-graven. Teckning: Herman Hofberg.
Fig. 4. Section through the Härvesta-grave, somewhat aided by fantasy. Drawing: Herman Hofberg.
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Herman Hofbergs övriga samling under SHM:s inven- 
tarienummer 6517. Hofberg anger också år 1871 i 
Beskrivning öfver Örebro stad och land att ytterli
gare en ”spjutspets” har hittats i närheten. Denna har 
dock lämnats till en ”kringresande antiquarie” och dess 
vidare öden är inte kända.

Kånsta, Sköllersta 164

Även denna undersöktes i starkt skadat tillstånd av 
Herman Hofberg. Året var 1869 och platsen den östra 
gården i byn Kånsta i Sköllersta. Hällkistan låg i en 
stenig backe omedelbart söder om ett hus. Informatio
nen är knapphändig men det förefaller som om kam
maren hade en tämligen avvikande konstruktion. Den 
södra väggen bestod av en jordfast gråsten. I öster 
fanns två kalkstenshällar och i norr ”tre fotslånga kalk- 
stensflisor” och ”någon fjärde vägg fanns icke”. Lind
qvist kommenterar den egendomliga konstruktionen 
1963 och kallar den ”den till synes ej fullt normalt 
utbildade griften”. I och i anslutning till kistan hade 
stenbrytarna innan Hofbergs ankomst plockat ihop 
så mycket ben att de fyllde ”en vanlig sillfjärding”. 
Benen var murkna och sönderfallande men distrikts
läkarens tränade öga kunde urskilja resterna av minst 
fyra fullvuxna personer. En av skallarna var bättre be
varad. Hofberg anmärkte att den ”visade en fullkom
ligt dolichocephalisk hufvudform”. I kistan fanns 
också ett fynd i form av en flintdolk. Dolken beskrivs 
av Lindqvist som ”ett i tvärsnitt rombiskt, välhugget 
fäste och starkt uppslitet blad”.

Svalnäs, Bo 39

Från denna anläggning i gränsskogarna mot Öster
götland finns endast en ofullständig dokumentation 
signerad Bernhard Salin, 16/4 1894. Den blivande riks
antikvarien har gjort en noggrann planteckning som 
tyvärr saknar skalangivelse.

Med ledning av uppgifter från 1955 års invente
ring (området är inte revideringsinventerat) kan man

... .

Fig. S. Dokumentationen från Svalnäs.
Plan: Bernhard Salin.
Fig. 5. The (almost) complete documentation 
of Svalnäs. Plan: Bernhard Salin.

dra slutsatsen att kistan är cirka 1,5 meter lång och 
0,5 meter bred. Orienteringen är NNO-SSV. Kistans 
grundform är närmast rektangulär. Vid dokumenta
tionen stod fyra hällar kvar i läge och en takhall låg 
kvar. Två hällar hade enligt Salin blivit borttagna och 
lagda bredvid kistan. Ytterligare en häll vilade med 
ena ändan mot takhällen, men Salin kunde inte av
göra om den var en sjunken takhall eller en infallen 
gavelhäll. Den kvarstående gavelhällen i söder har en 
egendomlig utformning som inte kommenteras när
mare. Det framgår dock tydligt av planen att den har
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Fig. 6. Skiss från baksidan av Salins plan från Svalnäs. 
Fig. 6. Sketch found on the back of Salin s plan of 
Svalnäs.

huggits till för att passa mellan sidohällarna. Två 
”klackar” har lämnats kvar på respektive sida av gavel
hällens kortsidor, vilket gör att den kan passas in som 
en dörr till kistans södra sida. Gavelhällens underkant 
är också så rak, att det förefaller troligt att den med
vetet har huggits till denna form. Tyvärr är denna plan 
nästan den enda dokumentation som finns i dag. På 
baksidan av Salins plan i ATA finns dock en skiss, som 
om inte annat röjer Salins konstnärliga ådra.

Vad vi inte vet är om skissen är ett försök till fak
tisk avbildning, eller om den är Salins tolkning av sam
manhanget. Inget nämns om eventuella fynd, inte hel
ler om ben har hittats på platsen. I inventeringens upp
gifter anges att kistan upptäcktes vid stentäkt, varef
ter expertis tillkallades. Om ben funnits borde rimligt
vis Salin ha uppmärksammats på detta. Troligen har 
den magra jordmånen gjort att benen inte bevarats.

Graven ligger på en liten moränrygg som också 
rymmer Svalnäs gård. Hällkistan täcktes av en över-

torvad stensättning som är ca sex meter i diameter. På 
moränryggen finns ytterligare fyra registrerade forn- 
lämningar (RAÄ 35-38) inom ett ca 300x100 meter 
stort område. Fornlämningarna innehåller samman
lagt nio stensättningar, av samma typ som RAA 39. 
Inom en av dessa noteras också en ca 1 x2 meter stor 
insjunkning. Det förefaller inte osannolikt att morän
ryggen vid Svalnäs innehåller fler hällkistor.

Yxhult, Kumla 24 och 25

Dessa de mest kända av Närkes hällkistor har under
sökts två gånger, år 1902 av Oscar Montelius och 1961 
av Carl Cullberg. Herman Hofberg besökte naturligt
vis också Yxhult och ger en ögonblicksbild från slutet 
av 1860-talet. Han ritar också planer över de två kis
torna.

I Nerikes gamla minnen beskriver han ett höj dparti 
nära det ”ypperliga tälgstensbrottet”. Området sägs 
ha kallats Gravfallet efter de många gravhögar som 
fanns där ”för en mansålder sedan”. I nästan alla hö
gar fanns hällkistor av kalksten, enligt Hofberg. Vilka 
som var hans sagesman framgår inte. Om den ena kis
tan (RAÄ 24) berättar Hofberg att den genomgrävdes 
för ”omkring 12 år sedan”. På dess botten låg skeletten 
av två vuxna människor med fotterna mot sydost. Den 
andra kistan (RAA 25) har ett unikt utförande. Hof- 
bergs teckning och beskrivning visar en kammare med 
dubbla väggar av hällar. Mellan hällarna ligger en fyll
ning av jord och mindre kalksten. Kistan har också 
ett mindre förrum mot söder. Det är svårt att avgöra 
tillförlitligheten i Hofbergs avbildning. Han skriver 
själv att graven blev förstörd för många år sedan. 
”Några få qvarstående stycken af de yttre och inre 
sidohällarna” är det enda som finns kvar och Hof
bergs teckning är alltså en kraftigt idealiserad bild.

Hofbergs skildring väcker stort intresse hos en av 
den svenska arkeologins fäder, Oscar Montelius. Mon
telius är intresserad av kulturkontakter i ett globalt 
perspektiv. I diskussioner om kulturvägar mellan Ori
enten och Europa är gånggriften ett viktigt element.
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Fig. 7. De första planerna från Yxhult. Upprättade av Herman Hofberg. 
Fig. 7. The first plans of Yxhult, by Herman Hofberg.

Den märkliga skapelse som återfinns på Hofbergs plan 
liknar mer en gånggrift än en hällkista. Montelius 
nämner graven i Yxhult i flera arbeten. Sommaren 
1902 befann sig Montelius på förrättning i Kumla. 
Han skulle undersöka några gravar vid Kumla högar. 
Det gamla intresset för graven i Yxhult vaknade till 
liv och Montelius gjorde en avstickare dit. Detta resul
terade i upptäckten av gavelhålet. Tveksamheten om 
gravens natur är nu borta och den klassificeras som 
en hällkista med gavelhål.

Montelius hade uppenbarligen inte tid med någon 
dokumentation. Lindqvist har senare forskat i saken. 
Han konstaterar att dokumentationen består av två 
fotografier, en tidningsnotis och en anteckning när

benen lämnades till SHM. Där får man reda på att 
benen kom från minst tre individer. Långt senare ord
nar Lindqvist en analys av benen genom N.G. Gejvall. 
Genom analysen får vi veta att samtliga individer var 
vuxna. En var en man och en var en kvinna medan 
könet på den tredje inte gick att avgöra. Mannen har 
någon gång brutit benet och brottet var illa läkt. Hans 
kroppslängd kunde beräknas till 176 centimeter, vil
ket är över medellängd för stenåldern enligt Gejvall.

År 1912 utbryter febril aktivitet vid Yxhult. Yxhults 
stenhuggeri är i färd med att dra en ny järnvägslinje 
från stenindustrin i Yxhult till centralorten Kumla. 
Linjen ska dras endast en meter från den ena kistan. 
Hugo Hedberg, som vi kommer att stifta mer bekant-
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skap med längre fram i artikeln, har fått höra talas 
om saken. En av hällarna är på väg att falla ned i 
järnvägsschaktet. Hedberg tillkallas för att ge råd. Han 
läxar upp disponenten och skriver: ”sannerligen skall 
han få se att det blir en rätt så vidlyftig sak”. Han bi
fogar en dramatisk skiss som visar hur stenen är på 
väg att störta ned i djupet. Sune Lindqvist besiktar det 
hela för Riksantikvariens räkning. Denne heter nu Os
car Montelius vilket kan förklara kommande engage
mang i frågan. Troligen är det vid detta tillfälle som 
Lindqvist upptäcker att även den andra kistan har ett 
gavelhål. Han gräver inte på platsen men mer av häl
len är uppenbarligen synligt.

Disponent Carlén vill gottgöra det hela och före
slår att en skyddsmur av cement byggs och att denna 
angörs med järn i bergväggen. Hedberg är skeptisk 
och Montelius kräver närmare information från dis
ponenten. Han kontaktar också landshövdingen i Öre
bro och kräver fridlysning av båda hällkistorna. Läns

man får i uppdrag att besöka platsen och förklarar sig 
nöjd med bolagets föreslagna åtgärder. Bergväggen 
repareras och fridlysningen träder i kraft strax innan 
nyåret 1913.

Nu lägrade sig den utlysta friden över Yxhults häll- 
kistor. Den varade fram till år 1961 då området bör
jade bli tämligen igenvuxet. Frågan väcktes om en upp
rensning och en restaurering av de båda hällkistorna. 
Initiativet togs av den dåvarande disponent Carlén, 
en son till disponenten från 1912. Yxhults stenhug
geri, som då bytt namn till Ytong, erbjöd sig även att 
bekosta åtgärderna. Riksantikvarieämbetet tackade 
förtjust ja och uppdraget gick till Carl Cullberg som 
utförde det under maj månad. Gullbergs undersökning 
finns väl redovisad i ”Från Bergslag och Bondebygd” 
från 1962. Det viktigaste resultatet av hans undersök
ning kan sägas vara att konstruktionen av den egen
domliga RAÄ 25 kunde klarläggas.

Fig. 8.
Bild från undersök
ningen vid Yxhult 
1902, när det första 
gavelhålet i Närke 
upptäcks. Foto: 
Oscar Montelius.
Fig. 8.
From the excavation 
at Yxhult 1902, when 
the first cist with a 
gable-hole was disco
vered. Photo: Oscar 
Montelius.
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Fig. 9. 
Samma hällkista 

som i fig. 8, nu 
frilagd vid under
sökningen 1961. 

Foto: Carl Cullberg.
Fig. 9. 

The same cist as 
in fig. 8. At the ex
cavation 1961 the 

whole of the struc
ture was revealed. 

Photo: Carl Cullberg.

Fig. 10. 
Tidstypisk bild 

från undersökningen 
av Skarby-kistan. 

Foto: Oscar Almgren.
Fig. 10. 

Excavation of the 
Skarby cist, in the 

manner of the age. 
Photo: Oscar Almgren.
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De dubbla väggarna i den stora kammaren visade 
sig vara delar av en kantkedja av hällar som omslutit 
en rektangulär kista. Kistan var försedd med ett för
rum. Mellan detta och kammaren fanns gavelhällen 
med hål. De enda fynd som gjordes var tänder och 
mindre ben, både från människa och djur. Dessa låg i 
sekundära lägen eftersom kistorna i sin helhet grävts 
igenom tidigare. Den tolkning som görs av Cullberg 
accepteras emellertid inte av Lindqvist. I not 7 i Kum- 
labygden II argumenterar han fortfarande till gång- 
griftens fördel. Diskussionen förmår dock inte att över
tyga. Lindqvist avslutar själv med klok brasklapp: ”Det 
enda säkra är att den verklighet, vi söka fånga, varit 
vida mer än de schematiska begrepp, vi alltjämt utgå 
från.”

Skarby, Hackvad 17

En intressant anläggning med en splittrad och ofull
ständig dokumentation. Av allt att döma upptäcktes 
kistan år 1899. Platsen besöktes då av Bernhard Sa
lin, enligt en anteckning i ATA. Denna säger dock en
dast att de ben som då hade hittats togs om hand av 
Salin. Anteckningen har fogats till SHM:s nummer 13 
308 som är de ben som påträffades vid den nedan re
fererade undersökningen. Upplysningen har emeller
tid tillfogats ett frågetecken i blyerts, vilket förmodli
gen är en stillsam kommentar till det faktum att be
nen aldrig återfunnits. Alternativet är att de lagts till 
benen från den senare undersökningen utan någon 
åtskillnad.

Åtta år senare kom kistan att undersökas under 
den ”turné” som Oscar Almgren och Sune Lindqvist 
gjorde i Närke. De hann gräva ett stort antal fornläm- 
ningar, varav hällkistan i Skarby var en (fig. 10).

Tråkigt nog finns föga av dokumentation bevarat i 
ATA. Den består av tre foton och två handskrivna blad, 
utrivna ur en anteckningbok. Att en utförligare doku
mentation gjordes är tydligt, eftersom Lindqvist i sin 
artikel från 1912 bland annat redovisar en plan från 
grävningen. Ytterligare information dyker upp i samme

Lindqvists artikel från 1963. En genomgång av ben
materialet publicerades 1914. Den gjordes av Carl M. 
Fürst som samtidigt avhandlade fynd från två andra 
hällkistor i Närke. Från dessa olika källor har följande 
gått att sammanställa.

Kistan låg i ett större stenröse enligt antecknings
boken, i en cirka åtta meter stor hög enligt förstagångs- 
inventeringen 1955, i en ca tio meter vid kulle enligt 
Lindqvist 1963 och i en kvadratisk stensättning enligt 
revideringsinventeringen 1981. Uppräkningen belyser 
dels problemen att klassificera en fornlämning, dels 
problemet att söka rekonstruera grävningens förut
sättningar. Kistans grundform var uppenbarligen oval 
och Lindqvist vacklar mellan liknelsen ägg eller pä
ron. Den var orienterad i NNO-SSV och och bedöm
des vara drygt 3 meter lång och upp till 1 meter bred. 
Minst fem hällar föreföll att stå kvar i position. Samt
liga hällar var av orsten. Flällkistans botten bestod av 
decimeterstora rullstenar. Mellan dessa fanns kol på 
flera ställen. Angående benen följer här en intressant 
passage ur anteckningsboken: ”Strax häröver låg i de 
orörda delarna åtskilliga skelettdelar, dessa ej i sitt 
naturliga läge” (ordet ej understruket). Detta bör rim
ligtvis tolkas som att benen samlats ihop eller plock
ats undan av de som använde kistan. Anteckningarna 
meddelar också att ett lager av kullerstenar låg överst 
i den orubbade delen av hällkistan. Ovanpå dessa hit
tades ”en del brända ben”. En bit bränt ben hittades 
också på stenläggningen i kistans botten. Under kuller- 
stenslagret fanns ett lager av mylla. Om vi bortser från 
det enstaka benet i bottennivån kan man fundera över 
om stenarna kan ha använts som ett lock, för att för
segla kistan. Lindqvist skriver 1963 att kistan saknade 
takhällar och att han tvivlar på att den hade några 
ursprungligen. Kan de brända benen ha spelat en roll 
i en ceremoni när kistan förseglades? Antecknings
boken meddelar också en viss information om hur kis
tan grundlädes. Här sägs att botten var lägre är den 
ursprungliga nivån, vilket väl får tolkas som den var 
nedgrävd. I nedgravningen har då ett golv lagts av 
jämnstora stenar.
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Resultatet av Fiirsts osteologiska genomgång finns 
väl redovisat i Fornvännen från 1914.1 fråga om Skar
by kunde han fastslå det sannolika antalet gravlagda 
personer till minst tio, varav åtminstone fyra var barn. 
Han lyckades också limma ihop ett fragment av ett 
kranie och kunde konstatera att det sannolikt var från 
en brakycefal (kortskallig) individ. Iakttagelsen var nog 
så intressant för den tidens publik som med hjälp av 
skallmätning försökte bedöma hur de i dåtidens forsk
ning populära folkinvasionerna hade avlöst varandra.

Lanna högar, Hidinge 4

En av landskapets intressantare fornlämningar, sorg
ligt nog också en av de mest misshandlade. Sune Lind
qvist kallades till Hidinge år 1908. Inga handlingar 
finns som beskriver bakgrunden. Lindqvist redogör 
för utgrävningen på en sida av ett pappersark. Någon 
plan kan inte återfinnas i ATA. I sin redogörelse hän

visar dock Lindqvist till ”de å kartan antydda fornsa- 
kerna”. Förutom pappersarket finns i nuläget bara sju 
fotografier som dokumentation.

När Lindqvist kom till platsen möttes han av förö
delse. En hög av uppbrutna kalkstenshällar låg på ena 
sidan av en mindre kulle.

Graven var ”redan genomgrävd av ortsbefolkning
en”. Lindqvist gjorde en snabb efterundersökning och 
samlade in benen. Kistan var ovanligt fyndrik, vilket 
gör att fyndomständigheterna kan beklagas än mer. 
Bland fynden märks en hartstätning vilket i redogö
relsen tolkas som ett spår av en yngre sekundärgrav. 
En del av fynden kan sannolikt föras till denna grav. I 
övrigt märks två bennålar med snett genomborrade 
huvuden och ett genomborrat grönstenshänge (Lind
qvist 1912, fig. 62-64), en rund genomborrad stentris- 
sa, en bit av ett lerkärl, en del av en bärnstenspärla 
samt två flintstycken.

Fig. 11.
En hög stenar i 

Hidinge, de sorgliga 
resterna av kistan vid 
Lanna högar. Den av
lagda studentmössan i 

bildens mitt visar att 
expertis är på plats. 

Foto: Sune Lindqvist.
Fig. 11. 

A heap of stones in 
Hidinge, the sad 

remains of the cist at 
Lanna högar. The 

white student's cap in 
the middle testifies that 

an expert has arrived. 
Photo: Sune Lindqvist.
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Fig. 12.
Lokal medhjälpare vid 
Lanna högar. I hällen 
syns tydligt gavelhålet. 
Foto: Sune Lindqvist. 
Fig. 12.
One of the local 
co-workers at Lanna 
högar. The gable-hole 
is clearly visible in the 
slab beside the man. 
Photo: Sune Lindqvist.

Lindqvist återfinner en relativt oförstörd rad av häl
lar som troligen utgjort kistans ena långsida. Dess
utom finns en liten häll på motsatt sida. I övrigt åter
står inget av konstruktionen. Till redogörelsens sista 
stycke har Lindqvist sparat det mest uppseendeväck
ande. Där skriver han: ”Vid grävningens avslutning 
nedsattes den hål-försedda hällen...”. Hällen har inte 
nämnts tidigare i texten. På flera av bilderna syns den 
däremot tydligt. Den ligger bland de andra uppbrutna 
hällarna.

Benen från Lanna högar tillhör de som analyseras 
av Carl Fürst några år senare. Han konstaterar att 
benen från Hidinge är i ett sorgligt skick. Trots detta 
är det möjligt att avgöra att minst 15 individer lagts i 
kistan. Av dessa var åtminstone två barn.

Västra Öja, Hardemo 107

En söndag i september 1912 kallades den nye inten
denten vid Örebro Läns Museum, Hugo Hedberg, till

en grusgrop vid Västra Öja i Hardemo. Tjänsten kom
binerades med hans ordinarie tjänst som banktjäns
teman. Den som kallade var länsman. Anledningen 
var att byamännen sett en ”menniskoskalle komma 
nedrullande” när de var sysselsatta med att försöka få 
bukt med några stenhällar som länge varit till men för 
grustäkten. Även tidigare hade de hittat ben men då 
varit övertygade om att dessa kommit från nedgrävda 
djur kadaver. Hedberg konstaterade snabbt att här san
nolikt fanns en hällkista. Fyra hällar stod kvar, mer 
eller mindre i läge. Enligt Hedbergs bevarade skiss bil
dade tre av dessa en relativt välbevarad östvägg, medan 
en häll utmärkte läget för västväggen. Intendenten fann 
att två skelett låg på rygg, sida vid sida. Under dessa 
låg ”en hel mängd ben kors och tvärs”. Dessa tycktes 
ha en annan färg och Hedberg antog att dessa ben var 
äldre. Han ansåg det vara sin skyldighet att ”rädda 
dessa ben undan befolkningens förstörelse, helst som 
man hade varit der under föregående qväll och gräft i 
grafven”. Hedbergs sagesman hävdade dock på heder
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och samvete att inga fynd förutom ben gjorts i graven 
och att ingenting avlägsnats därifrån. Han fritog också 
byamännen från ansvar för den förstörda graven och 
hävdade att de handlat i rent oförstånd. Kistan var 
enligt Hedberg dubbel, dvs. med två parallella rum, 
vilket också visas av den skiss som bifogades hans brev 
till SHM. Tolkningen byggde enligt Hedberg på upp
gifter från byamännen samt på hans egna iakttagel
ser. Han skrev också att han inte gjort några ytterli
gare undersökningar, endast tagit tillvara benen, men 
att han var beredd att göra det om så önskades. Slut
ligen såg intendenten till att stödja upp hällarna och 
förbjöd vidare aktivitet på platsen. Benen skickades 
omedelbart till professor Carl Fürst i Lund enligt en 
telefonöverenskommelse.

Uppenbarligen var de centrala myndigheterna inte 
tillfreds med Hedbergs bedömning. Därför skickades 
amanuensen Sune Lindqvist påföljande månad ut för 
att göra en kompletterande undersökning. I Lindqvists 
rapport märks en förstucken kritik mot Hedberg som 
”genast företog sig att på några timmar genomsöka 
densamma”. Lindqvist har tydligen reagerat på Hed
bergs tolkning med de två parallella rummen, som om 
den stämde, skulle göra att kistan var av en tämligen 
unik konstruktion. Efter att ha studerat situationen 
på plats förhör han sig med jordägaren och visar Hed
bergs skiss. Jordägaren förklarar genast att någon 
tredje rad av hällar aldrig funnits. Den enstaka hällen 
i väster var enligt denne en ”mindre flisa”. Lindqvist 
ser också olikheter i fyllningen i det östra och tilltänkta 
västra rummet och ser ytterligare argument för att 
avfärda Hedbergs tolkning. Han har också hunnit få 
en första rapport från Fürst som har urskiljt tre indi
vider bland benen. Lindqvists slutsats är då att den 
utrullande skalle som var anledningen till undersök
ningen och som av Hedberg efter hörsägen placerats i 
västra rummet, måste höra samman med det undre 
lagret av ben i det östra rummet. Därmed föll det sista 
argumentet för den tvårummiga kistan. Enligt den 
tolkning som Lindqvist kom fram till, hade kistan raka 
väggar och var minst 2,75 meter lång och minst 1,25

meter bred. Den var starkt avsmalnande mot söder 
där den enligt Lindqvists plan kan uppskattas ha en 
bredd av ca 0,8 meter. Inga gavelhällar finns kvar men 
Lindqvist kan med hjälp av bevarade stödflisor ändå 
hävda att kistan sannolikt inte varit längre. Han kon
staterar att byamännens grustäkt inte kan skyllas för 
bristen på gavelvägg i söder och underförstått är san
nolikt hans mening att någon gavelvägg aldrig fun
nits.

Lindqvist avslutar sin rapport med informationen 
att kistan täckts över i sin helhet. Åtgärden var nöd
vändig p.g.a. orstenens dåliga konsistens. Han berät
tar också att markägaren är beredd att sätta upp ett 
staket för att skydda fornlämningen och undrar om 
Vitterhetsakademin kan bekosta detta. Akademin ser 
välvilligt på detta och beviljar tio kronor till ett sta
ket. Om staketet sedan kom på plats är en annan fråga. 
Vid inventeringen 1955 har inventeraren vissa svårig
heter att lokalisera platsen för hällkistan och ingen
ting sägs om ett staket.

Det märkligaste inslaget från V. Öja nämns av nå
gon anledning inte i rapporten. En anteckning åter
finns emellertid på den plan som gjordes upp vid sam
ma tillfälle. Jag citerar: ”.. .hällen längst i sydväst hade 
på den mot kistans inre vända sidan en skålformig 
erop inkarvad. Flisan med denna grop medfördes till 
St H M.” Lindqvist nämner den emellertid i artikeln 
från 1963, då gropen också har fått sällskap av en 
påbörjad grop. Han ser där en koppling till skålgro
par i västgötska gånggrifter. Frågan kvarstår dock var
för skålgropen inte nämndes i den ursprungliga rap
porten.

Den genomgång av benen som gjordes av Fürst gav 
en del intressant information om närkingar i hällkisttid. 
Av de tre individerna var två kvinnor och en man. 
Kvinnorna var båda cirka 155 centimeter långa, medan 
mannen var ungefär en decimeter längre. Mannens 
kranium sägs vara av nordisk typ, mesocefalt på grän
sen till dolikocefalt, d.v.s. långskalligt. Fürst konsta
terar också att kvinnorna haft betydligt högre panna, 
vilket ”ej sällan är förhållandet hos kvinnliga kranier”.
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Mannen har haft en ovanlig, medfödd defekt, en typ 
av benknölar i yttre hörselgångarna som enligt Fürst 
kan orsaka inte närmare specifierade obehag. Oj aman
nen har också någon gång under sin livstid utsatts för 
kraftigt yttre våld som orsakat i ett hål i tinningbenet. 
Skadan har emellertid läkt ihop. Fürsts tolkning av 
förloppet är att mannen fått ett rejält hugg av ett skarpt 
vapen, förslagsvis en dolk. Sårets utseende gör det san
nolikt att hugget kom upp- och bakifrån, som om man
nen försökt fly från en förföljare. Lindqvist hävdar 
att hugget snarare kommit framifrån, från en mej
selstav, och konstaterar förnöjt ”den förste Hardemo- 
man, vi lärt känna lite närmare, sårades i så fall i öp
pen strid, ej som feg flykting!”.

Södra Mossby, Kumla 152

Den energiske intendenten Hedberg var i farten igen 
nästa år, 1913. Han har genom sina kontakter i byg
den hört talas om en bortröjd hällkista. Södra Mossby 
ligger nära Yxhult där Hedberg året innan medverkat 
vid fridlysningen av kistorna där. Väl på plats frågar 
han ut den gamle lantbrukaren Carl Persson. Denne 
berättar om stenhögen som röjdes bort för ungefär 40 
år sedan. I denna fanns hällar av kalksten, utmärkta 
att använda i grunden till den nya ladugården. Till
sammans med hällarna låg skelettdelar. Persson kal
lade på länsman Adlers i Yxhult. Denne anlände i säll
skap med ”2ne unga män från Örebro (studenter)”. 
Benen togs upp och lades i ett ”kålfat” och enligt läns
mans order skulle de stå kvar tills vidare. Enligt sages
mannen var det två stora och ett mindre skelett. Han 
nämner också att skeletten orsakade en vallfärd av 
nyfikna. Inga vidare order kom från länsman. Till slut 
tröttnade Persson på historien och stoppade ned alla 
ben i en trälåda som han grävde ned ute på gärdet. 
Hedberg grävde på anvisat ställe och hittade omedel
bart benen. Lådan var förmultnad men benen var i 
ganska gott skick d.v.s. ”ej så sköra som de i Harde- 
mo af mig utgräfda”. Hedberg tycker dock att det är 
för lite ben och misstänker att länsman plockat med

sig en del. Väl tillbaka i Örebro igen skickar intenden
ten benen till sin vän doktor Backman. Backman fast
slår snabbt att det verkligen rör sig om tre individer. 
En av dem var yngre, ungefär 16-17 år. Hedberg med
delar detta till Riksantikvarien och skickar benen ”enär 
Doktor B. tillräckligt betraktat detta fynd”.

Lanna Västergård, Hidinge 3

Bonden i Lanna Västergård plöjer den sista fåran på 
en av sina åkrar. Det är vår och brådskar med sådden. 
I kanten slår plogbillen emot några stenar. Det ser ut 
som hällar av kalksten, men för bonden är de mest ett 
hinder. Han hämtar hjälp och de börjar bända och 
baxa med stenarna. På gångstigen intill kommer en 
metodistpastor vandrande. Han tycker att det hela på
minner om hällkistan i Lanna högar som grävdes ut 
för sex år sedan. Pastorn ber stenbrytarna att avvakta 
medan han ringer sin vän, intendenten Hugo Hedberg. 
Hedberg, som nu börjar bli van vid hällkistor, tog 
aftontåget ut till Hidinge. Han konstaterar direkt fak
tum. En hel vägg är framgrävd och redan skymtar 
människoben. Med hjälp av sin ”botanikspade” klar
lägger han raskt kistans grunddrag.

Därefter täcker han med ”slanor, lämmar, ris och 
stenar” och sätter upp en skylt. Den hotar med ”500 
Kr vite” för den som rör graven. Till sist kontaktas 
länsman som lovar att hålla ett öga på det hela.

Nästa steg blir att rapportera fyndet till Riksanti
kvarien. I brevet ber Hedberg om assistens. Han vill 
inte göra undersökningen själv, förmodligen efter er
farenheterna från Hardemo. En ”ingående undersök
ning” bör helst ske kommande lördag, enligt önske
mål. Om det blir tid över finns också några skadade 
järnåldersgravar i trakten.

Hedberg fick tydligen respons på sitt brev. Bror 
Schnittger anlände från Stockholm och tillsammans 
med Hedberg undersökte han kistan. Sex utmärkta 
bilder och två planer finns i ATA. Tyvärr är detta all 
dokumentation som finns. Ingen redogörelse eller rap
port har kunnat återfinnas. Detta är så mycket mer
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Fig. 13. 
Ung assistent vid 

Lanna Västergård 
1914. Kistan är här 
i det skick som den 

var när Schnittger 
kom till platsen. 

Foto: Bror Schnittger.
Fig. 13. 

Young assistant at 
Lanna Västergård 

1914. The state of the 
cist is what Schnittger 

saw when he arrived 
in the place. Photo: 

Bror Schnittger.

Fig. 14.
Det inre av den 

osedvanligt välbe- 
varade kistan vid 

Lanna Västergård.
Foto: Bror Schnittger.

Fig. 14. 
The interior of the 

unusually well pre
served cist att Lanna 

Västergård. Photo:
Bror Schnittger.



72 Människors platser - tretton arkeologiska studier från UV

beklagligt eftersom det förmodligen var den bäst be
varade hällkista som grävts i Närke. Både av Hed
bergs första rapport och dokumenten i bild kan man 
sluta sig till att kistans inre är i det närmaste orört.

Hällarna ser bara ut att vara rubbade längs ena 
långsidan. Kistan hade en ovanlig form, inte så utta
lat rektangulär som de flesta andra. Måtten var unge
fär 3x2 meter, med orientering i nordost-sydväst. De
lar av botten var stensatt. Ingen antydan finns om tak
konstruktion. En av planerna visar en del ben liggande 
utan märkbar ordning. Vid kistans gavel i nordost lig
ger en mindre häll. Under den är utritat en separat 
samling ben och under dessa ytterligare en häll.

Lite ytterligare information går att få genom SHM:s 
inventarielista. Den redovisar en tånge av lansettlik 
flintdolk, en udd av sågtandad flintspets, en ”rost
klump” som hittades bredvid tången. Benen anges 
komma från 4-5 individer och benen som låg mellan 
hällarna vid gaveln sägs vara från djur.

Ösby, Sköllersta 41

Strax före påsken år 1920 fick Hugo Hedberg ett be
sök av en man från Sköllersta. Han befann sig på sin 
ordinarie arbetsplats, Skandinaviska Kreditaktiebo
laget i Örebro. Det hindrade honom inte från att ome
delbart rycka ut. Ännu en hällkista var på väg att för
störas av flitiga bönder. Platsen den här gången var 
Ösby i Sköllersta. Hällkistan låg i ett större röse i gräns
zonen mellan Ösby, Ullavi och Tarsta. I dokumenta
tion och handlingar förekommer alla tre namnen, men 
kistan är densamma.

Väl på plats finner han att arbetet gått så långt att 
”endast konturerna finnas qvar av den vackra gra
ven”. Markägaren Eriksson berättar att han stött på 
kistan redan för två veckor sedan. Eriksson redogör 
för hur han och drängen plockat bort häll efter häll. 
Därefter stötte de på två skelett, liggande på rygg sida 
vid sida. De tvekade inte länge utan fortsatte och hit
tade då tre käkar med ”vackra tänder” samt en massa 
ben i oordning. Nu avbröts till slut arbetet på inrådan

av en granne ”som ansåg det rådligast att rapportera 
saken till mig”. Hedberg beskriver sedan uppbragt det 
fortsatta händelseförloppet: ”-men nej. -! oaktadt tele
fon finnes i närmsta gård skedde ej detta - utan folk 
fick strömma till och på söndagen lär sjelva ”anmäla
ren” till mig - ha grundligt undersökt graven på egen 
hand och dervid ha funnit en vacker stenyxa - som 
jag nu innehar - och en massa med tänder, som han 
plockade upp - ben i gömman föraktade han likväl.” 
Dagen efter gjordes anmälan. Hedberg får uppgifter 
om att upp till 15 individer ska ha funnits i kistan, 
men tror själv att det rör sig om 6-7 stycken. Med 
jägarens vana öga ser han också en björnklo, en vild
svinstand och tänder från hund eller räv. Ett mera udda 
inslag i redogörelsen handlar om kraftiga käkar med 
vackra tänder. Dessa har Hedberg lånat ut till en ”fram
stående tandläkare” som vill fotografera dem med sin 
”egen röntgenapparat”. Tandläkaren ämnar skriva en 
artikel i en facktidning och ”detta kan jag inte neka 
honom, då han är specialist på sitt område, som ingen 
annan i landet.”

På påskaftonen är Hedberg åter i Sköllersta för att 
bättre täcka över graven i väntan på undersökning. 
Han får då höra att länsman förhört Eriksson. Denne 
”lär vara mer beläst än mången annan bonde” och 
borde enligt Hedberg veta bättre. Han är övertygad 
om att Erikssons avsikt varit att skaffa undan graven 
i tysthet. På plats gör han också en rekonstruktions- 
teckning av hela anläggningen. Den bygger till stor 
del på muntliga uppgifter. Värdet är ändå stort efter
som förstörelsen hade gått så långt innan expertis till
kallades. Hedberg får också genom att fråga ut orts
befolkningen reda på att fler hällkistor funnits här. 
Han betraktar uppgifterna som mycket trovärdiga och 
är säker på att ett liknande röse i närheten också inne
håller en hällkista.

Den 10-12 maj gör Sune Lindqvist en undersök
ning av den raserade graven. Han kan i stort sett kon
statera faktum. Av väggarna återstår ett stort flytt- 
block som utgör den östra gaveln samt en häll på var 
sin sida närmast blocket.
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Ovanpå dessa ligger en täckhäll. Lindqvist kan re
konstruera vägglinjerna eftersom hällarna varit ned- 
ställda i smala grävda rännor. Golvet var stensatt med 
tunna kalkflisor. Kistans innermått kan uppskattas till 
3x1 meter. Orienteringen var nästan rakt öst-västlig. 
Det täckande röset var omkring 7 meter i diameter. 
Få ben fanns kvar i orubbat läge. Ett kranium och 
några andra ben i position låg ungefär mitt kistan. 
Strax intill, ”ovanför” skallen låg en flintdolk med 
rombiskt skaft och utan udd. Enligt uppgift hade den 
tidigare upplockade yxan legat strax intill.

Benen från graven kom att analyseras några år se
nare av Carl Fürst. Han var missnöjd med benens då
liga skick. Utifrån rester av underkäkar kunde han i 
alla fall se att minst 13 individer legat i kistan. Bland 
dessa fanns åtminstone ett barn. De speciella djurinslag 
som nämndes av Hedberg förekommer inte i Fürsts 
rapport.

Ärendet är emellertid inte riktigt avslutat efter Lind
qvists undersökning. Den beläste bonden skickar en 
vördsam anhållan till Vitterhetsakademien. Han vill 
ta bort resterna av det irriterande stenröset. Han ur
skuldar sig med att han ”alldrig sett eller hört talats 
om hellkistor och jag stod i okunnighet att det var lag 
på det så blef den till största delen förstörd”.

Hedberg har dock fattat agg till ”våldsverkaren” 
och ” gravskändaren ”. Han vill att det stora flytt- 
blocket ska ligga kvar ”som en ständig nagel i ögat”. 
Om den skyldige slipper undan helt utan böter är detta 
”i ren strid mot allas uppfattning” eftersom det inte 
finns några förmildrande omständigheter. Hedberg vill 
också göra en ”lämplig inhuggning” i stenen som ska 
tjäna som en påminnelse för folk i bygden. Någon 
minnestext kom aldrig till stånd men Hedberg fick i 
alla fall delvis sin vilja fram. Röset ligger kvar än idag. 
Det är visserligen påbättrat av stora mängder röjnings-

Fig. 15.
Detalj från den 

ovanligt konstruerade 
kistan vid Ösby i 

Sköllersta, där en av 
väggarna utgjordes 
av ett större block. 

Foto: Sune Lindqvist.
Fig. 15. 

The unusual con
struction of the cist at 

Ösby in Sköllersta, 
with a large boulder 
as one of the walls.

Photo: Sune Lindqvist.



Fig. 16.
Paus i tömningen av 
Nydals-kistan. Flickan 
är oidentifierad men 
hon borde vara i 
nittioårsåldern om 
hon lever idag.
Foto: Erik Särling.
Fig. 16.
A break at Nydalen. 
We don't know the 
name of the girl.
If she is alive today 
she is probably 
about 90 years old. 
Photo: Erik Särling.
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Fig. 17. Särlings uppmätning från Nydalen. Fig. 17. Plan and section of Nydalen by Erik Särling.

sten men kanske lever historien om hällkistan kvar i 
bygden.

Nydalen, Hammar 231

I ett brev daterat Askersund den 4 augusti 1921 med
delas den första informationen angående hällkistan vid 
Nydalen. Avsändaren är landsfiskalen D.W. Swidén 
och brevet är ställt till Herr Intendenten vid Örebro 
Läns Museum, Hugo Hedberg. Tillsammans med bre
vet följer en flintdolk som sägs vara upphittad i en 
hällkista i en trädesåker. Landsfiskalen hoppas på en 
skyndsam behandling, så att en eventuell undersök
ning kan göras innan höstsådden.

Dagen efter ringer Hugo Hedberg och anmäler fyn
det till Riksantikvarieämbetet. Bror Schnittger tar emot

samtalet och antecknar att Hedberg ”uppfordrades 
att till Riksantikvarien insända fyndet i fråga”. Denne 
gör så, men säger sig vara ”särdeles tacksam” om fyn
det skickas tillbaka eftersom han tycker att några av 
hällkistfynden borde finnas i länet. Han hänvisar också 
till den pedagogiska fördelen, då han själv genom fli
tigt skrivande i ortstidningarna ”väckt lantmännens 
intresse att anmäla dessa [gravar]”.

Samtidigt har landsfiskalen anmodats att komma 
in till Riksantikvarien med en fylligare rapport. Han 
gör så den 8 augusti. Av denna rapport framgår att 
hemmansägaren Pettersson i Nydalen anmält fyndet 
redan den 22 juni. Landsfiskalen besökte redan nästa 
dag platsen i sällskap med Joel Haugard, redaktör för 
Askersunds Tidning. Vid besöket regnade det, varför
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fiskalens två fotografier blev misslyckade. Pettersson 
hade stött på en sten medan han plöjde på trädan. 
När han skulle ta bort denna stötte han på flera ste
nar i rad och drog slutsatsen att stenarna ingick i en 
”forngrav”. Han avbröt arbetet och uppmärksammade 
flintdolken som låg i sanden som grävts upp. Petters
son berättade också för landsfiskalen att han tidigare 
tagit upp ett par liknande stenar på annan plats i åkern. 
Han kunde dock inte erinra sig den exakta platsen för 
dessa stenar. På uppmaning av landsfiskalen täcktes 
kistan över med brädor i väntan på vidare instruktio
ner.

Nästa steg är att Schnittger i ett brev till Hedberg 
den 12 augusti meddelar att Otto Frödin har fått i 
uppgift att besöka Nydalen. I stället uppenbarar sig 
under hösten Erik Sörling som gör en snabb efterun- 
dersökning.

Dokumentationen består i princip endast av en 
planskiss och en profil. Av denna framgår inte klart 
om hela hällkistans inre genomsökts. Sörling har dock 
gjort en rekonstruktion utifrån uppgifter på platsen. 
Den visar ett cirka två meter långt och en meter brett, 
rektangulärt rum.

Hällarna är ungefär en halv meter höga och mel
lan fyra och sex till antalet per sida. Den östra sidans 
utformning är dock helt baserad på hörsägen. Den nor
ra gaveln består av tre hällar, varav två saknades när 
Sörling anlände. Det stora antalet saknade stenar, sam
manlagt åtta enligt planen, kan tyckas märkligt med 
tanke på att hemmansägaren Pettersson hävdade att 
han bara tagit bort tre stenar. Det finns flera tänkbara 
förklaringar till händelseförloppet, vilket gör att häll
kistans ursprungliga utseende kan ifrågasättas. Den 
har också på planen en mycket märklig gavel mot sö
der. Här finns endast en, cirka en meter bred häll, mar
kerad. Den är emellertid inte av samma höjd som öv
riga hällar. Omedelbart söder om denna ligger en våg
rät häll av nästan samma bredd. Den låg ytligt, strax 
under marknivå. En första tanke är då att hällen är 
två delar av samma, men denna häll skulle i så fall 
varit närmare två meter hög och i högsta grad avvi

kande från de övriga. Direkt söder om den vågräta 
hällen finns dessutom ytterligare två parallellt ned- 
ställda hällar, som i princip bildar ett förrum som är 
ungefär 0,7x1 meter stort. Den vågräta hällen kan då 
ses som takhall till förrummet.

I den korta text som Sörling bifogar planen skriver 
han att hällkistan ”var vid min ankomst till hälften 
utgrävd”. De två orden ”till hälften” har han sedan 
strukit över. Vad hade hänt? Hade hemmansägaren 
tröttnat på att vänta? Höstsådden brådskade och han 
hade uttryckligen bett om åtgärder redan i juni. Detta 
kan också förklara planens utseende. Fynden från kis
tan har också en ovanlig sammansättning. Inga ben 
nämns någonstans, vilket får ses som uppseendeväck
ande. Jordmånen i Sydnärke avviker dock starkt från 
det kalkrika centrala Närke. Eventuella ben kan vara 
helt förstörda. Förutom den tidigare nämnda flintdol- 
ken påträffades också en skafthålsyxa ”starkt förvitt
rad på ytan, trubbig i nacken”. Den hittades enligt 
Sörling vid sållning av fyllningen från kistan. Han 
anger avslutningsvis att fynden tills vidare förvaras i 
Örebro Museum, vilket sannolikt gladde intendent 
Hedberg.

Ärendet fick en senkommen epilog nästan 40 år 
senare. Landsantikvarien Bertil Waldén hade i okto
ber 1959 tagit emot en anmälan om skelettrester som 
hittats i Nydalens grustag. Waldén associerade snabbt 
till bristen på ben vid Sörlings undersökning. Hans 
underförstådda misstanke var sannolikt att benen kas
tats i grustaget av ortsbefolkningen för att undvika 
bekymmer. Antagandet var dock den här gången fel
aktigt. Osteologen N.G. Gejvall kunde meddela att 
benen kom från ett ungt får som dessutom sannolikt 
var nedgrävt i sen tid.

Lanna Västergård, Hidinge 2

När fjärdingsman Johan Svensson av en händelse be
fann sig vid Lanna en vårdag 1927 fick han anledning 
att ingripa till försvar för traktens fornminnen. Hem
mansägaren Pettersson var sysselsatt med att utvidga
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sin åkerareal. Han hade just stött på några besynner
liga ben. Dessa hade legat bakom en kalkstenshäll i 
ett stenröse. Pettersson frågade fjärdingsman om råd 
och lagens långa arm stoppade arbetet. Svensson med
delade Hugo Hedberg som vid det här laget verkade 
ha tröttnat på hällkistor. Han skickar därför landsfis
kal Blomkvist i Fjugesta för att förhöra Pettersson. 
Blomkvist var särskilt lämpad för uppgiften. Som läns
man hade han 13 år tidigare tillsammans med Hed
berg inspekterat den andra kistan vid Lanna Väster
gård. Han fastslog att denna grav ”synes vara av sam
ma beskaffenhet”. Graven stängdes med ris och brädor 
i väntan på vidare åtgärder.

Upptäckten väcker ett visst intresse även på riks
planet. Den 19 maj meddelar Stockholms-Tidningens 
”enskilde korrespondent” att en undersökning ”torde 
vara att snart nog motse”. Det dröjer emellertid till 
den sista september innan docent Nils Åberg anlän
der. Dagen efter har Örebro-Kuriren ett reportage med 
rubriken ”Sex människoskelett funna i hällkistan vid 
Hidingebro”. Av denna framgår att Åbergs undersök
ning pågår även denna dag. Två Örebroläkare ska 
samma dag, en lördag, åka ut och studera benen på 
plats. Åbergs rapport är daterad Stockholm den 3 ok
tober. Sannolikt användes följaktligen två dagar för 
undersökningen. Den stördes av ihärdigt regnande. 
Bilderna är därför av mycket dålig kvalitet.

Hällkistan låg relativt centralt i ett runt röse. Röset 
var cirka 11 meter i diameter. Kistan var orienterad 
närmast rakt i nord-syd. Formen är sannolikt ur
sprungligen rektangulär. Den är cirka 3 meter lång 
och 1,3 meter bred. Hörnet i sydväst inklusive det 
mesta av gaveln hade försvunnit vid stenröjningen. 
Gaveln i norr består till stor del av en delvis omkull- 
fallen häll. Den östra långsidan har bara hällar i sin 
södra del. I den norra delen är väggen uppbyggd av 
”vanlig” sten och hörnet markeras av en större grå
sten. Det märks ingen tillstymmelse till takhällar.

Fyllningen i kistan bestod överst av grästorv och 
mylla, ned till cirka 0,3 m djup. Därunder fanns ett 
ungefär lika tjockt lager av sten, blandade med mylla.
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Fig. 18. Nils Åbergs plan från Lanna Västergård. 
Fig. 18. Plan of Nils Åbergs excavation at Lanna 
Västergård.

Slutligen följde ett sandlager, som enligt Åberg före
föll att vara rensat på sten. Sanden var naturlig på 
platsen men hade i sig ett stort inslag av sten. Skelett
delarna låg i allmänhet i sandlagret. De var spridda 
men ”jämförelsevis jämnt fördelade över gravrum
met”. På grund av regnet grävdes kistan i ungefär 
halvmeterstora stora rutor, vilket bör ha försvårat 
överblicken. Ungefär mitt i kistan låg en del skärvor 
av keramik. Tre av skärvorna hade kamornamentik.

Grävningen avslutades med att kistan återfylldes. 
En stenpackning anlades söder om kistan för att 
skydda den från närgången odling.

Avsikten var att bevara fornlämningen vilket före
faller att ha lyckats. Inventeringen från 1955 noterar 
dock stark skadegörelse genom stentäkt. De skadade 
områdena sammanfaller tydligt med de som redovi
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sas på Åbergs planer. Någon ny skadegörelse verkar 
alltså inte ha ägt rum.

Håvesta, Hackvad 32

En disig söndag i januari 1930 åkte den då relativt 
nyblivne museiintendenten Bertil Waldén på förrätt
ning till Hackvad i västra Närke. Ärendet gällde en 
trolig hällkista som anmälts av lantbrukaren Fryxell i 
Håvesta. Delar av kistan hade dykt upp vid bredd
ning av landsvägen. Det visade sig att detta inte var 
första gången. Waldén fick uppgifter om att delar av 
kistan förstörts när vägen byggdes om för sju år se
dan. Ingen anmälan gjordes. Kistan låg parallellt med 
vägsträckningen på en hög grusås, vars omgivningar 
var helt uppodlade. Den östra väggen plockades bort 
samvetsgrant år 1923 medan kistan i övrigt var rela
tivt ostörd. Vid det nu aktuella tillfället hade dock en

mängd ben kommit fram. Vid Waldéns ankomst låg 
de samlade i en prydlig hög ovanpå kistan.

Efter besiktningen täcktes kistan över i väntan på 
en lämpligare årstid för vidare undersökning. Waldén 
hittade också benrester i åkern väster om kistan och 
”enligt uppgift gjordes dylika fynd allt som oftast”. 
Han drog slutsatsen att flera gravar fanns i närheten.

Waldén meddelade Riksantikvarien, som strax sva
rade. Ärendet var uppsatt på P.M. för sommarens ar
beten. Så skedde också. Den 7 juni förordnades Arvid 
Enqvist att göra en efterundersökning av Håvesta-kis- 
tan. Han konstaterade raskt att inga möjligheter fanns 
att bevara fornlämningen. Hällarna var av alunskif- 
fer och mycket porösa. Den östra sidan var ju redan 
borta. Den norra gavelhällen var avbruten medan den 
södra togs bort vid vägbygget. Av den västra väggen 
syntes två hällar som stack upp i vägslänten. Ytterli
gare två avbrutna hällar stod kvar i position. En del

Fig. 19.
Pä Västfronten något 
nytt. Denna ödesmät
tade bild från Hovesta 
visar kistan i form av 
en hög av ben samt ett 
par hällar vid spaden. 
Foto: Bertil Waldén. 
Fig. 19. All's not 
quiet on the Western 
Front. This eerie pic
ture from Hovesta dis
plays the cist through 
a heap of bones and 
a couple of slabs by 
the spade. Photo: 
Bertil Waldén.



Fig. 20.
Ett gytter av ben och skal
lar på Arvid Enqvists plan.

Fig. 20.
Lots of skulls and bones 
on Arvid Enqvist 's plan 

of Hovesta.
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av den västra väggen hade förstörts redan under för
historien. En liten järnåldersgrav hade nämligen an
lagts strax invid den västra väggen och en av hällarna 
hade då tagits bort. Enqvist kunde rekonstruera kis
tans utformning genom bevarade stödstenar för hällar
na. Den var cirka 2,5 meter lång och 0,6 meter bred 
och helt rektangulär till formen. Hällarna var 0,6-0,7 
meter höga. Inga spår av takhällar fanns, inte heller 
av någon överbyggnad.

Kistan var ända till bredden fylld med ben ”vilka 
lågo i den största oordning”.

Enqvist betecknade kistans innehåll som fullstän
digt omrört. Han utgick uppenbarligen från att en ur
sprunglig ordning funnits, men att denna rubbats av 
vägarbetarna. Minst åtta individer återfanns i kistan 
enligt Enqvists bedömning, varav sex representerades 
av relativt välbevarade kranier. Inga övriga fynd gjor
des ”trots noggrann preparering och sållning”.

Av den omtalade järnåldersgraven återstod bara 
botten av en urna och en del brända ben. Övriga delar 
av graven hade följt med plogen. Efter undersökningen 
lät man de två hällarna i västra väggen stå kvar för att 
markera platsen. Denna ansträngning förefaller dock 
att ha varit fåfäng. Vid revideringsinventeringen 1981 
nämns ingenting om hällar.

Enqvist undersökte endast hällkistan. De övriga 
benrester som Waldén sett på platsen lämnades till på
följande år. Anledningen var att åkern var sådd och 
Enqvist ville inte stöta sig med bonden. Enligt Waldéns 
skrivelse hade denne dock fått instruktioner om låta 
såväl kista som omkringliggande område ligga orört i 
väntan på undersökning.

Nästan exakt ett år senare kom nästa undersök
ning till stånd. Ansvarig denna gång var Ivar Schnell 
som upptäckte rester av två kistor. Av den ena åter
stod bara fragment av tre hällar av alunskiffer. Den 
andra kistan markerades av två skifferhällar. De stod 
mitt emot varandra med 0,6 meters lucka. Mellan häl
larna ”hittades särdeles rikligt med människoben”. 
Benen var naturligtvis mycket omrörda. Bland dessa 
fanns en del djur ben med okänd härkomst. Efter un

dersökningen fick bonden tillstånd att ta bort resterna 
och idag syns inget på platsen.

Fjugesta Östergård, Knista

Direkt efter föregående insats åkte Ivar Schnell till Kni
sta. Återigen var ärendet akut. Lantbrukaren Fritiof 
Andersson hade stött på märkliga stenrader och män
niskoben i kanten av sin åker. Vårbruket stod för dör
ren och Waldén tillkallades raskt. Denne inspekterade 
på plats och tvekade inte i bedömningen. Han skrev 
till Riksantikvarien och bad om en undersökning ”med

Fig. 21. Interiör från kistan från Fjugesta Östergård. 
Foto: Ivar Schnell.
Fig. 21. Interior of the cist at Fjugesta Östergård. 
Photo: Ivar Schnell.



"I dessa halfvilda menniskors grafvar..." - en presentation av hällkistor i Närke 81

det allra snaraste”. Waldéns brev är daterat den 15 
maj och ungefär en månad senare kommer Schnell.

Han konstaterar att hällkistan är orienterad i nord
väst-sydost. Dess sydvästra halva har plockats bort 
men Schnell kan bedöma kistans storlek till ungefär 
5x1 meter.

Hällarna förefaller att ha en bevarad höjd av upp 
till 0,4 meter. Med ledning av de olika jordlagren an
tyder Schnell att gaveln i nordväst varit öppen, d.v.s. 
inte har haft någon häll. Inga tecken på takhällar finns. 
Utgrävaren kommenterar detta och hävdar att de sköra 
skifferhällarna inte kan ha använts som tak. I kistans 
fyllning finns emellertid ett stort inslag av större och 
mindre stenar. Stenarna kan ha ingått i ett täckande 
röse, kanske med ett trätak ovanpå hällarna.

I den norra delen fanns rester av ett skelett vars 
bäckenparti bevarats väl av en nedfallen häll. Kistans 
södra del innehöll två koncentrationer av ben, varav 
den ena har åtminstone ett kraniefragment. Schnell 
tolkade förloppet så här: De två koncentrationerna 
hade i skeletterat skick städats undan och lagts längst 
inne i kistan. Att de inte legat så ursprungligen moti
verar han med att en extra ryggkota låg kvar mitt i 
kammaren. Därefter hade det senast inlagda liket lagts 
i ryggläge. Inga andra fynd gjordes i kistan. I rappor
ten nämns dock en ”liten sandstenskula”, som möjli
gen är bearbetad. Schnell avslutar med att resa två av 
hällarna som en påminnelse om kistan. I juli samma 
år får ändå lantbrukaren Andersson tillstånd att ta 
bort resterna. Denne har tidigare berättat för Schnell 
om stående skifferhällar i andra åkrar. Ingen besikt
ning görs vid tillfället, eftersom åkrarna ligger nysådda. 
Schnell är övertygad om att fler kistor finns i området 
men lämnar frågan tills vidare. Uppenbarligen har alla 
andra gjort samma sak. Knista socken inventeras för
sta gången några år senare. Inget nämns då om häll
kistor nära Fjugesta Östergård. Fyndplatsen är så vitt 
jag kan se inte heller registrerad. Följaktligen finns 
inget fornlämningsnummer i rubriken.

Mon, Hammar 226

Under våren 1934 befann sig Ivar Schnell på förrätt
ning i Sydnärke. Han blev då kontaktad av hemmans
ägaren Gustav Skyman i Mon, nära Medevi och grän
sen mot Östergötland. Skyman berättade om en häll- 
kista som hans morfar varit med om att förstöra och 
ta bort under 1830-talet. Dottersonen kunde förmedla 
en del av morfaderns minnen och dessutom visa upp 
en flintdolk som påtagligt bevis. En ”simpel” skaft- 
hålsyxa hade också hittats men den hade kommit bort 
under åren. Enligt de förmedlade minnena skulle yt
terligare en del föremål ha funnits i kistan. Hällarna 
hade kommit till användning som trappstenar och 
material i broar. Skyman kunde också peka ut plat
sen, där Schnell kunde se en väl markerad sänka cirka 
4x1,25 meter stor. Den var orienterad närmast rakt i 
nord-sydlig riktning. Schnell föreslår en efterundersök- 
ning. Ingen notis finns dock om detta och det verkar 
som om Schnells kloka råd inte fick gehör.

Berga, Viby 40

Från Berga i Viby finns ett intressant exempel på när 
upptäckten av en fornlämning leder till juridiska 
förvecklingar. Bakgrunden var följande: Den 6 juli 
1933 fick landsantikvarie Waldén ett samtal från kan
torn i Viby. Kantorn rapporterade om uppenbar skade
görelse på en fornlämning. Nästa dag åkte extra ordi
narie amanuens Kindström på Waldéns uppdrag till 
platsen. Anmälan byggde på andrahandsuppgifter, en 
granne hade genom en dräng på gården Berga fått höra 
att fornlämningar röjdes bort. Drängen hade berättat 
att ”han fått order att påskynda uppodlingen samt 
bortföra stenarna, innan doktor Waldén komme ut 
för att inventera Viby fornminnen”. Han skulle också 
ha berättat om ”flera vackra stenringar” som numera 
var bortröjda. Kindström for vidare för att intervjua 
grannen. Denne var inte alls särskilt talträngd och kän
de nu inte till något närmare om förstörelse av gravar. 
Den oförvägne Kindström fortsatte till Berga, där han
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Fig. 22.
Hällkistan vid 
B erga träder fram. 
Foto: Claes Claesson. 
Fig. 22.
The outline of 
the cist at Berga. 
Photo: Claes Claesson.

frågade ut drängen Pettersson. Pettersson drog sig till 
minnes hur han plockat bort 6-8 stenar som legat i en 
ring ”någotsånär förstås”. Därefter kom turen till lant
brukaren Bergsten själv. Han var till en början helt 
oförstående och svarade: ”Jag vet ingenting. Jag kän
ner inte igen sådana där forngravar. Har aldrig sett 
sådana”. Senare klarnade bilden och Bergsten sade sig 
känna till att det funnits fornlämningar på kullen. Han 
trodde dock att dessa var borta för länge sedan. Både 
husbonde och dräng förnekade att stenbrytningen hade 
något samband med ett eventuellt besök av Waldén.

Waldén avslutar sin skrivelse med konstaterandet 
att detta föreföll att vara ”ett flagrant fall av fullt med
veten skadegörelse i fast fornlämning” och rekommen
derade Riksantikvarien att väcka åtal. Han tillägger 
att markägaren bör åläggas att återställa fornläm- 
ningen eller också att bekosta en undersökning. Åta
let kom till stånd men Kungl. Maj:t förlorade i härads
rätten. Hovrätten bedömde saken annorlunda och

Bergsten dömdes till ett mindre bötesbelopp. Däre
mot ogillade hovrätten kravet på skyldighet att åter
ställa graven, alternativt bekosta en undersökning. 
Waldén lyckade dock komma överens med Bergsten 
om att en undersökning skulle få göras vid lämpligt 
tillfälle och att graven skulle få ligga i fred under ti
den. År 1936 hade Bergsten tröttnat på att vänta och 
Waldén var tvungen att komma till skott. Det bråds
kade och landsantikvarien skickade ut Kindström till
sammans med amanuensen Claes Claesson och kan
didaten Gunnar Ekelund. Dessa båda herrar ägnade 
sig för tillfället åt fornminnesinventering i närheten. 
Förutom att undersöka den skadade fornlämningen 
skulle de också kartera gravfältet som låg intill. Waldén 
trodde att uppgiften skulle vara snabbt avklarad men 
tvingas ursäkta sig till Riksantikvarien. Arbetet tog 
nämligen hela fyra dagar att utföra och museet har 
svårt att själv bära den kostnaden. Han betonar under
sökningens stora värde och nämner också att ”genom
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denna utgrävning väckts till liv ett påtagligt starkt in
tresse hos ortsbefolkningen och ej minst jordägaren”. 
Denne har ändrat inställning markant och efter de 
inledande konflikterna får historien ett lyckligt slut. 
Kindström skriver i oktober ett brev till Riksantikva
rien. I brevet berättar han att lantbrukaren Bergsten 
”visat sig synnerligen intresserad och tillmötesgående 
samt på egen bekostnad låter restaurera hällkistan och 
iordningsställa platsen”. Kindström vill att Bergsten 
ska få kopior av ritningar samt en beskrivning av häll
kistan. Detta expedieras den 24 oktober 1936. Häll
kistan kom alltså att restaureras. Enligt revideringsin
venteringen från 1981 är den då belamrad av en del 
åkersten och inhägnad av hallonris.

Hällkistan täcktes av ett ovalt röse, ungefär 6x10 
meter stort. Det bedömdes som ”synnerligen illa ska
dat”. I ytan samt bland stenarna i röset fanns ”en hel 
del” brända ben, en krukskärva samt en fragmenta
risk dubbelknapp av brons. Utgrävarnas tolkning var 
att fynden var resterna av en sekundär brandgrav som 
förstörts vid stenröjningen 1933. I rapporten nämns 
också att en del av stenarna, särskilt i rösets övre del, 
var hårt brända. En tolkning av denna tolkning är att 
röset skulle ha använts som bålplats. När Kindström 
& Co kommit ungefär 0,3 meter ned i röset väntade 
den verkliga överraskningen. Flera stående hällar stack 
upp och snart stod konturerna av en hällkista klara.

Hällarna i den sydvästra delen saknades helt. Tro
ligen var dessa ”stenrundeln” som drängen Petters
son plockade bort 1933. Inte heller nämns något om 
takhällar. Innehållet i kistan hade blivit omrört men 
skadorna bedömdes inte vara så stora. Hällarna be
stod av kalksten som kilats fast med små flisor av skif
fer. Kistan var grävd från sydöst, in i den naturliga 
gruskullen. Orienteringen var närmast nord-syd, med 
dragning åt nordöst. Söder om kistan låg en hel del 
benrester. Dessa tolkades som resultatet av en städ
ning inom kistan. Bland dessa låg en vildsvinsbete med 
ett borrat hål. Utanför kistans västra vägg låg ett illa 
åtgånget skelett i ryggläge, med huvudet mot söder. 
På planen syns ett antal små stående stenar söder om

kistan. Dessa bildar en relativt rak linje mot väster, 
med den yttersta stenen strax söder om kraniet. Kan 
dessa stenar vara rester av en avbalkning, en utbygg
nad av kistan?

Utgrävarna kunde särskilja fyra skikt inuti kistan. 
I skikt I låg ett skelett nära den troliga öppningen i 
söder. Skelettet låg i en hopkrupen hockerställning. 
Vid den östra väggen låg delar av ännu ett skelett. En 
skivskrapa av sydskånsk flinta hittades vid den norra 
gaveln. Detta skikt isolerades från de undre av lig
gande kalkstens- och skifferhällar. Under dessa låg tre 
skikt som bara var synliga genom nivåerna på skelet
ten. Skikt II innehöll två skelett i hockerställning. Båda 
låg nära den västra väggen. Dubbelt så många skelett 
fanns i skikt III. Två låg i hockerställning, det ena vid 
norra gaveln, det andra centralt i kammaren. Långt 
in, vid den östra väggen, fanns resterna av en sittande 
individ. Det fjärde skelettet låg nära ingången, i ut
sträckt sidoläge, nära den västra väggen. Skallen vi
lade på liten skifferplatta. Slutligen i skikt IV låg två 
skelett, längs respektive vägg. Det ena låg i tydligt rygg
läge, det andra möjligen i samma läge. Tveksamheten 
beror på att detta skelett rubbats rejält vid stenbryt- 
ningen. Innerst i kammaren låg hopkastad samling som 
sannolikt innehöll ytterligare tre individer. Samlingen 
tolkades som ett resultat av städning i kammaren.

Övriga fynd i kistan var i skikt III en fragmenta
risk öron- eller hårring av brons, två flintspån, två 
fragmentariska hängen av svinbetar samt fyra kruk- 
skärvor. Från skikt IV nämns endast en bearbetad svin
tand. I SHM:s inventarielista förekommer också en 
del av ett bryne av sandsten. Brynet är inte omnämnt 
i rapporten och exakt fyndplats är alltså okänd.

Prästgården, Sköllersta 129

Morgonen den 12 juni 1946 tillbringade Bertil Waldén 
i telefon. Långt innan mobiltelefonernas tid sökte han 
förgäves kontakt med någon från Riksantikvarieäm
betets F-avdelning. Dagen innan hade Waldén spen
derat på en åker i Sköllersta. I åkern hade hittats män
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niskoben. Benen låg intill en stor sten som arrenda- 
torn hade för avsikt att spränga bort. I närheten låg 
ett gravfält från järnåldern. Waldéns första tanke var 
att benen kom från en förstörd grav från samma pe
riod. Vid besöket ville han konstatera faktum. Väd
rets makter var emellertid inte på hans sida, ”var och 
varannan timme kom ett skyfall”. Han såg i alla fall 
något som gjorde honom betänksam. I rät vinkel från 
den stora stenens flata sida stack två kantställda häl
lar upp. Dessa bildade tillsammans med den jordfasta 
stenen tre sidor av något som påminde om en häll- 
kista. Han känner att ”detta kommer att tarva mera

arkeologisk expertis än vad jag törs åta mig att pre
stera” och ber om assistans av ”någon stenåldersman”.

Denne uppenbarar sig i form av antikvarien Sver
ker Jansson som anländer den 17 juni. Han tillbringar 
fyra dagar i Sköllersta. Under denna tid hann han 
undersöka en liten hällkista med några märkliga egen
skaper.

Den norra långsidan bestod av den jordfasta ste
nen som skulle sprängas. I söder fanns i stället små 
kantställda kalkstenshällar och klumpstenar. Gaveln i 
öster bestod av en sprucken häll, medan den västra 
gaveln utgjordes av små kantställda ”skivor” av kalk-

Fig. 23.
Prästgården. Ytter
ligare en kista av 
”Sköllersta-typ”, d.v.s. 
med ett flyttblock 
som en av väggarna. 
Foto: Sverker Jansson. 
Fig. 23.
Prästgården. One more 
cist of the ”Sköllersta- 
type”; a cist where one 
of the walls consists 
of an erratic or a large 
boulder. Photo: 
Sverker Jansson.
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sten samt några klumpstenar. Kistan var ungefär 2,5x1 
meter stor och orienterad i öst-väst. Innehållet i kis
tan täcktes av ett lager mindre stenar. Hela kistan var 
sedan fylld av en ”tät packning av ben”. Benpack
ningen var uppblandad med mindre stenar. Jansson 
understryker att benen låg utan märkbar ordning.

De var också omöjliga att särskilja vid undersök
ningen. Planerna redovisar en viss skiktning som dock 
bara har grävningstekniska orsaker. Inga övriga fynd 
gjordes förutom en oval sandstensplatta med ett hål i 
ena änden. Både Jansson och SHM är osäkra på om 
plattan är en naturlig eller en formad skapelse. Under

benpackningen fanns ett golv lagt av tunna flisor av 
kalk och skiffer. Golvet låg på det naturliga gruset. 
Nära den östra gaveln fanns dock en samling under 
golvet. Benen var framförallt revben, enligt Jansson. 
Hans tolkning av den ovanliga kistan var att benen 
lagts ned som skelett. Några av benen borde annars 
ha legat i ”naturlig” ställning. Om kistan städats un
der sin användningstid, borde ben även ha funnits ut
anför kistan. Så var icke fallet.

Ärendet avslutades med att arrendatorn Elfström 
den 11 juli fick tillstånd att spränga den förargliga 
stenen. Operationen lyckades uppenbarligen, eftersom

Fig. 24. 
En ”tät packning av 

ben ” från Prästgården. 
Fältarkeologen noterar 

med förtjusning att 
öglespjuten av metall 

användes redan 1946. 
Foto: Sverker Jansson.

Fig. 24. 
Section from Präst

gården, showing the 
large amount of bones. 
Photo: Sverker Jansson.
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revideringsinventeringen 1981 hade svårigheter att lo
kalisera platsen.

Hammars glasbruk,
Hammar 104 och 290

Under sommaren 1949 byggdes det för fullt i det nya 
egnahemsområdet i Hammar. Marken tillhörde glas
bruket och ligger mittemot kyrkogården. Ett äldre hus 
stod kvar inom området, den s.k. ”Statstugan”. Där 
hade glasbruksarbetaren Karl Karlsson länge störts av 
stenarna i sitt potatisland.

Han tog slutligen itu med problemet. De besvär
liga stenarna visade sig vara ungefär halvmeterlånga 
sandstenshällar. Karlsson insåg att detta kunde vara 
en fornlämning och såg till att landsfiskalen fick kän
nedom om saken. Denne rapporterade till Riksanti
kvarieämbetet som skickade informationen vidare till 
landsantikvarien Waldén. Väl på plats fick Waldén 
flera uppgifter om andra misstänkta iakttagelser. Samt
liga var från egnahemsområdet. Tre inbyggare berät
tade om fynd av hällar på sina tomter. Vid ”Statstugan” 
hade de upptagna hällarna placerats i ett stenparti. 
Flera skulle emellertid finnas kvar på större djup i po
tatislandet, enligt Karlsson. Grannen Lindgren hade 
även sett en del ben tillsammans med hällarna på sin 
tomt. Detta hade hänt för några år sedan och inget 
fanns att se för Waldén. Han konstaterade att det inte 
var osannolikt att en stenåldersboplats funnits här. 
Uppgifterna var dock för vaga för att han skulle vara 
säker på sin sak. Av omtanke om Karlssons potatis
skörd avstod han från grävning. Waldén avslutade sin 
rapport med att rekommendera en undersökning se
nare under sommaren eller till hösten.

Waldén återkommer till egnahemsområdet i Ham
mar i slutet av oktober 1953. Den direkta anledningen 
är ett fynd av ett hänge av svart skiffer. Waldén asso
cierar till sitt tidigare besök och uppgifterna om häl
lar i olika sammanhang. Han har återigen otur med 
väderleken och ser ”ingen anledning att företaga nå
gon grävning”. Markägaren är förstående och de kom

mer överens om att en undersökning kan vänta till 
våren. Så sker tydligen också. Om denna undersök
ning finns så gott som inga uppgifter. Den ryms på 
baksidan av ett inbjudningskort till en konstutställ
ning på Värmlands Museum. Av den maskinskrivna 
texten kan utläsas att en undersökning gjordes den 10 
maj 1954. Med kortet följer en sändning av ben som 
kommenteras: ”Waldén tror ej detta är människoben.” 
Kortet är inte heller undertecknat, det har bara en 
stämpel från Örebro Läns Museum. Benen analyseras 
raskt av N.G. Gejvall som betecknar dem som ”ty
piskt s.k. måltidsavfall” från ett svin. De är i dåligt 
skick men Gejvall skriver att ”det är icke otänkbart 
att de tillhört ett vildsvin”.

Påföljande år gjordes fornminnesinventering inom 
Hammar socken. I inventeringens uppgifter för RAÄ 
104 meddelas att denna undersökts av landsantikva
rie Waldén. Inventeraren har av Waldén själv fått upp
giften att det här inte är fråga om förhistoriska gra
var. Notisen avslutas: ”Benen är djurben från sen tid”. 
Slutsatsen kan tyckas något vidlyftig. Vildsvin tillhör 
knappast den naturliga faunan i Hammarstrakten. 
Gejvall nämner inte heller något om benens ålder.

Idag är det till och med svårt att lokalisera platsen 
exakt. Om man lägger samman informationen från 
de olika skrivelserna samt Waldéns fyra fotografier 
med inventeringens uppgifter kan man ändå få en viss 
klarhet. RAÄ 104 är inte lika med ”Statstugan” utan 
snarare med de fragment av sandstenshällar som 
nämns 1949. Både i skrivelsen från detta år och i in
venteringen sex år senare nämns tomtägaren G. An
dersson. Om detta stämmer är den kista av granithäl
lar som beskrivs i inventeringen lika med resultatet av 
Waldéns egen undersökning. Kistan sägs vara påträffad 
på en meters djup och i denna ska ha funnits en ”flint
bit”.

Den mest troliga är att ”Statstugan” registrerats 
som RAÄ 290. Rubriken för denna är ”Fyndplats för 
dolk”. I texten beskrivs hur en flintdolk hittats vid 
husbygge. Ägaren kunde berätta att något ”konstigt” 
hade skådats på ungefär en halv meters djup. Det kon-
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Fig. 25.
Statstugan i Hammar. I för

grunden det omtalade potatis
landet. Foto: Bertil Waldén.

Fig. 25. 
Statstugan at Hammar. 
Photo: Bertil Waldén.

stiga fick ligga kvar och där fylldes i stället på med 
mera jord. Är det fråga om Karlssons gamla potatis
land?

Reflektioner
Ansatsen för denna artikel var att i första hand att 
sammanställa och presentera. Den tid jag har till för
fogande medger inga djupare resonemang. Jag vill dock 
meddela en del iakttagelser och sammanhang från ar
betet.
- Få kistor har uppgifter om takhällar. Vid flera gräv

ningar fastslås också att sådana troligen inte heller 
funnits. Kammaren har alltså inte varit enbart av 
sten. Tak av stockar och torv föreslås.

- Kistorna ligger oftast i rösen, ibland i högar, när 
spår av överbyggnad överhuvudtaget finns kvar. 
Rösena liknar odlingsrösen och har ofta fått ett sen
tida tillskott av röjningssten. Det betyder att häll- 
kistorna inte är synliga på samma sätt som många 
andra gravar. Många hällkistor kan ligga oupp
täckta i de oerhörda mängder av odlingsrösen som

fortfarande finns i landskapet. Det stigande intres
set för agrara lämningar inom arkeologin kan föra 
med sig en ny våg av hällkistor.

- Det finns inte en standardtyp av hällkistor, snarare 
ett otal variationer på en idé. Ett exempel är de tre 
kistorna från Sköllersta. Samtliga är lagda vid större 
block som utgör en av kistans väggar. Kistorna med 
gavelhål kan sägas vara ett annat sätt att variera 
en grundidé, liksom de ovala grundformerna från 
Härvesta och Skarby.

- Golven är ofta mer eller mindre stensatta, med kalk- 
flisor eller kullerstenar. Det förefaller att ha varit 
väsentligt att skapa ett sammanhållet rum. Därav 
följer också att valet av byggnadsmaterial varit 
mindre viktigt. I flera av kistorna förekommer även 
gråsten och klumpstenar.

- Fynden är relativt få och av ganska enahanda ka
raktär. Flintdolkarna kan ses som en ledartefakt. 
De förekommer emellertid även i andra typer av 
gravar från perioden. Associationen med gravar är 
tämligen klar. Lösfynd av flintdolkar kan därmed 
antas vara indikationer på förstörda gravar. I Lind-
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qvists lista över lösfynd som tillfogas artikeln från 
1912 finns sammanlagt 114 flintdolkar. Säkerligen 
har flera tillkommit sedan dess. Tyvärr är fyndupp
gifterna vaga i många fall. Ett märkligt faktum är 
att mest flintdolkar, tolv stycken, redovisas från 
Glanshammar. Socknen tillhör den norra Hjälmar
bygden som brukar nämnas som ett typiskt kolo
nisationsområde under yngre järnålder. Från byg
den har inte heller en enda hällkista redovisats. Kan 
detta tyda på ett annat gravskick norr om Hjälma
ren?
En märklig fyndkategori är de små trissor eller plat
tor av sandsten som har hittats på flera håll. De är 
ibland genomborrade. Det är möjligt att de också 
kan ses som en ledartefakt.
Fynd av bronsföremål förekommer bara i en av kis
torna, den från Berga i Viby.
En reflektion av forskningshistorisk karaktär: Det 
är nog knappast en slump att så många hällkistor 
rapporteras under Hugo Hedbergs tid. Denne bedri
ver en energisk folkupplysningskampanj bl.a. med 
hjälp av ortspressen. Genom sina omfattande per
sonliga kontakter får han ofta upplysningar som 
gör att han kan ingripa. Vi ser också hur lagens 
representanter rycker ut för att förhöra bönderna. 
Fornminnen är alltså nära förknippade med unifor
merad myndighetsutövning. Det är knappast för
vånande att odlarna ibland försöker att skotta un
dan de besvärliga fornminnena. Vem vill råka i 
klammeri med rättvisan? Det är knappast heller 
förvånande att arkeologer ibland får ett tveksamt 
bemötande ute i bygderna. Vi är ju fortfarande re
presentanter för en myndighet och bygder har lång
livade minnen.
Slutligen ett förslag till en uppföljning i mindre skala 
av denna genomgång. Med utgångspunkt från de 
många flintdolkarna i Glanshammar skulle en när
mare titt på socknen vara av intresse. Fyndplatserna 
är i många fall vaga, men gårdstillhörighet finns i 
samtliga fall. En hel del lösfunna bronsföremål finns 
också. Hur förhåller sig fyndplatserna till varand

ra? Finns en möjlighet att trots allt lokalisera gra
varna? Kan man förvänta sig hällkistor även i 
Glanshammar, eller har gravskicket varit annor
lunda här? På vilka nivåer har fynden gjorts? Häll- 
kisttiden är något av en brytningstid, eftersom den 
sammanfaller med Hjälmarens isolering från ha
vet och därmed från Mälardalens landhöj nings- 
process. Har detta påverkat bilden?

Ett bra jämförelseobjekt till Glanshammar är 
någon av socknarna med hällkistor i Västernärke, 
förslagsvis Hidinge. Socknen har en annan sam
mansättning i fråga om fasta fornlämningar och 
mycket få fynd från bronsålder. Den stod dessutom 
utanför landhöjningen långt tidigare. Här finns där
emot tydliga hällkistor, varav en med gavelhål. En 
tendens som kan anas är att hällkistorna i Hidinge 
tillhör ett äldre skede än flintdolkarna i Glansham
mar. Detta kan möjligen belysas genom en an
språkslös studie.
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Älvkvarnskult och offerkällor
Om fornminnen, forskare och samtiden - några exempel från Uppland och Västmanland 

Leif Crundberg

Abstract

Cup-Mark Cult and Sacrificial Springs. On Ancient 
Monuments, Scholars and Contemporary Society 
- some Examples from Uppland and Västmanland

In modern times ancient monuments such as cup-marks and 
sacrificial springs have been used in popular culture for cultic 
purposes. This elucidates the dilemma included in the con

ception of ancient monuments in contemporary society. The 
study shows that well educated persons (usually clergymen) 

with strong antiquarian interest due to Lutheran orthodoxy 
destroyed several ancient cup-marks during the 18th century. 
This ambiguous behavior based on prevailing public spirit 
requires reflection upon our own time.

Key-words: Cup-marks, sacrificial springs, popular culture, 
Lutheran orthodoxy, destroyed monuments, antiquarians, 
contemporary society

Folkliga fornlämningar 
- ett antikvariskt dilemma

De flesta människor uppfattar sannolikt fornlämningar 
som abstrakta och anonyma spår av en sedan länge 
svunnen tid. Detta ligger i sakens natur, eftersom be
greppet fasta fornlämningar i lagens mening utgörs 
av ”lämningar efter människors verksamhet under for
na tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk 
och som är varaktigt övergivna” (KML 2:1; min kursi
vering). Med dessa kriterier har spåren efter den mänsk
liga verksamheten i teorin reducerats till något som 
inte längre har reell betydelse i nutiden, åtminstone 
inte i sina ursprungliga syften. Det krävs ju att förete
elserna har förlorat sin funktion och inte längre an
vänds. De företeelser som vittnar om lång historisk 
kontinuitet - exempelvis urgamla vägsträckningar - 
har i realiteten ett mindre skydd än andra lämningar. 
Detta är onekligen ett antikvariskt och pedagogiskt 
dilemma.

Att fornlämningar i praktiken kan spela en mycket 
konkret roll i samtiden har emellertid uppmärksam
mats allt oftare under senare år, t.ex. av Mats Bur
ström, Björn Winberg och Torun Zachrisson i boken 
Fornlämningar och folkminnen (1997). I denna fram
hålls att de föreställningar människor har haft och har 
om fornlämningar - det som kallas för lämningarnas 
immateriella kulturvärde - är lika viktiga som deras 
ursprungliga funktion. De ”kulturminnesvårdande 
myndigheterna”, menar man, måste därför i större om
fattning än tidigare fånga upp den ”folkliga” synen 
på fornlämningarna.

Att dessa s.k. folkliga föreställningar i sin tur i hög 
grad är påverkade av historikers och lärda personers 
forskning och spekulationer är däremot mindre känt,
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Fig. 1. Upplands och Västmanlands läge i Sverige. 
Fig. 1. The location of Uppland and Västmanland 
in Sweden.

men framgår tydligt om berättelserna granskas när
mare (se exempelvis Grundberg 1997). Allmänhetens 
och forskarnas historiesyn skapas och förändras såle
des under ömsesidig påverkan. Vad som egentligen me
nas med ”folkligt” kan med andra ord diskuteras. Att 
akademikernas forskningsresultat dessutom är djupt 
präglade av politiska, ekonomiska och sociala förhål
landen i det samtida samhället och inte sällan utnytt
jas i specifika syften kan visas med otaliga exempel. 
Så tillvida spelar fornlämningarna och forntiden en 
högst väsentlig roll i den samtida samhällsutvecklingen, 
på både gott och ont. Arkeologer och andra forskare 
har därför ett stort ansvar för vilken bild av förhisto
rien som förmedlas. Ansvaret ligger därvidlag lika 
mycket på enskilda forskare och universitetsinstitu
tioner som på ” myndigheterna”.

Vilken roll både enskilda individer och samhället i 
stort kan spela för den antikvariska synen på forn- 
lämningar skall åskådliggöras i det följande, där 1700- 
talets möte mellan upplysningstidens vetenskapliga 
rationalism och den lutherska ortodoxin konkretise
ras i några uppländska och västmanländska fornläm- 
ningsmiljöer (fig. 1). Att den tid som behandlas ligger 
200 år tillbaka i tiden betyder ingalunda att vi själva 
nödvändigtvis skulle vara mer ”objektiva” eller själv
ständiga i förhållande till vår samtid. Valet av 1700- 
talet för studien beror på att det är lättare att se de 
stora linjerna med litet historisk distans. Utgångspunk
ten tar vi i en av landets allra vanligaste fornlämningar 
- skålgropar.

Skålgropar och folklig läkekonst
Samtidigt som skålgropar, eller ”älvkvarnar” som den 
folkliga benämningen lyder, är en av våra vanligaste 
fornlämningskategorier, tillhör de också de mest märk
liga, svårtolkade och svårbedömda av alla. De bägge 
termerna innefattar nämligen lämningar från såväl för
historisk som historisk tid och t.o.m. rena naturbild
ningar. Även i de senare fallen betraktas de som fasta 
fornlämningar, så länge traditioner är knutna till plat
serna (fig. 2).

Av traditionerna att döma har få fornlämningar 
under historisk tid tjänat en så konkret roll i samtiden 
som just skålgropar. Ända in på 1900-talet har nämli
gen älvkvarnar i framför allt mellersta och södra Sve
rige använts i den folkliga läkekonsten för att bota 
sjukdomar av olika slag. Orsaken till det onda ansågs 
vara att ”älvorna” hade störts genom oförsiktigt bete
ende, vilket dock kunde botgöras genom offer och ritu
aler vid älvkvarnarna. Namnet älvkvarnar syftar på 
att detta ansågs vara platser där älvorna eller alverna 
malde sin säd (Althin 1945; Kaliff 1997, s. 111 ff.).

De förhistoriska skålgroparna består vanligtvis av 
3-6 cm stora runda fördjupningar som har knackats 
in eller slipats fram i släta berghällar eller på lösa sten
block. Ofta förekommer de i stort antal på ett och sam-
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Fig. 2. Skålgropar eller ”älvkvarnar" består vanligtvis 
av små runda fördjupningar i berghällar eller stenblock. 
Många återfinns i samband med andra hällristningar från 
bronsåldern, men även naturbildningar och sent tillkomna 
gropar har varit föremål för kultbruk. Är groparna på 
bilden förhistoriska skålgropar eller senare ”älvkvarnar"i 
Enligt fomminnesregistret ingetdera; vid inventerings- 
tillfället 1988 antecknades att de tiotal gropar (här mar
kerade med krita) som finns vid skolgården i Himmetä 
socken, Västmanland, var ”nyligen uppknackade av skol
barn”! Foto: Leif Grundberg.

Fig. 2. Cup-marks, or ”älvkvarnar” (elf mills) as they 
are called, are mostly found in connection with rock- 
carvings from the Bronze Age, but also naturally formed 
stones and cup-marks made during historical periods have 
been used for cultic purposes. Are the cup-marks in the 
picture pre-historic or are they perhaps made and used in 
traditional popular culture? In the Register of Ancient 
Monuments of 1988 it is noticed that they were ”recently 
carved by school children”! Photo: Leif Grundberg.

ma Ställe, ibland tusentals gropar, men de uppträder 
också som solitärer. De finns i större delen av södra 
och mellersta Sveriges jordbruksbygder, men förekom
mer i mindre antal även t.ex. i Bergslagen och andra 
skogsområden. Inte sällan har de anknytning till häll
ristningar av andra slag och kan huvudsakligen date

ras till bronsåldern, även om en del har tillkommit 
redan under stenåldern eller senare under järnåldern. 
Med utgångspunkt i några för mellansvenska förhål
landen sällsynta fynd av skålgropsstenar funna på 
bronsåldersboplatsen vid Apalle i Uppland, har det 
nyligen föreslagits att skålgropstraditionen genomgått
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en rollförändring från att vara rituella uttryck i neo- 
litiska samhällen till mer vardagliga under bronsåldern 
i samband med hällristningstraditionens framväxt 
(Ullén 1997). Tolkningarna av de märkliga groparnas 
rituella innebörd är många, men de anses vanligen höra 
ihop antingen med förhistorisk förfäderskult eller 
fruktbarhetskult. Svårigheten att tolka denna typ av 
lämningar ledde på 1920-talet till en livlig debatt mel
lan bl.a. arkeologer och religionshistoriker (se Folk
minnen och Folkkultur bd 13 och 14, 1926-27) och 
diskussionen har blossat upp även senare.

Den sentida kulten av älvkvarnar har inte sällan 
utövats i anslutning till naturligt bildade gropar och 
andra formationer i stenar och berghällar (Hammar- 
stedt 1920, s. 5 ff.; Lidén 1938). Genom groparnas 
utformning och den omgivande miljön kan man i 
många fall skilja mellan förhistoriska skålgropar och 
sentida älvkvarnar, men åtskilliga exempel finns på 
att skålgropssystem från bronsåldern har använts för 
kultbruk ännu under 1800- och 1900-talen. Mångtu- 
senåriga fornlämningar har med andra ord varit i bruk 
långt in i modern tid i syften som kan förmodas ha 
likheter med den ursprungliga funktionen.

I Uppland finns en närmast ofattbar mängd förhis
toriska skålgropar. Idag är nästan 30 000 registrerade 
på över 1500 olika platser (fig. 3). De allra flesta finns 
inom ett mycket begränsat område i landskapets syd
västra del, i trakterna runt Enköping (Kjellén 1976; 
Hyenstrand 1989). Området fortsätter in i Västman
land där fler än 1200 platser med skålgropar är registre
rade (Löthman 1989; 1991, s. 147 f.; Broström 1994). 
Intressant nog har älvkvarnskulten i historisk tid va
rit särskilt stark just i de skålgropsrika områdena i 
Uppland och Västmanland. Härifrån finns åtskilliga 
uppteckningar från 1900-talets första hälft som berät
tar om hur ”kloka gummor” under besvärjelser smörj de 
in groparna med fett och offrade föremål som mynt 
och nålar i sjukdomsbotande syfte (Åmark 1956). Tra
ditioner kring sådana älvkvarnsstenar i Uppland har 
förtecknats och presenterats av Ingrid Henning (1982), 
och för Västmanlands län av Nils Nygren (1949).

• ••

•••»

Fig. 3. Spridningskarta över antalet älvkvamsplatser 
i Uppland som var registrerade i slutet av 1980-talet, 
fördelade per ekonomiskt kartblad. Den tydliga koncen
trationen till sydvästra delen av landskapet - där hällrist- 
ningsområdet fortsätter in i sydöstra delen av Västman
land - har bara förstärkts med senare upptäckter. Efter 
Hyenstrand 1989.
Fig. 3. Distribution map of places with cup-marks in 
Uppland registered by the late 1980’s. The concentration 
to the south-west, where the rock-carving area continues 
into the south-west corner of Västmanland, is strength
ened by recent discoveries. After Hyenstrand 1989.

Men även i Bergslagens skogsbygder, där hällrist
ningar från bronsåldern saknas helt, har älvkvarns
kulten varit stark, men då vanligtvis knuten till natur
liga, märkligt formade stenar. Av det trettiotal platser 
för sentida älvkvarnskult som registrerades vid Riks
antikvarieämbetets fornminnesinventering i 30 bergs- 
lagssocknar i den norra delen av Västmanlands län
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1989-90, är de allra flesta naturliga gropar (Löthman 
1993, s. 262). En hel rad berättelser om kulten kring 
sådana älvkvarnar, ”smörjstenar” eller ”trollstenar” 
under 1800-talet i bl.a. Guldsmedshyttan och Linde 
har upptecknats och återberättats av Maja Forsslund 
(1930; jfr Skoghäll 1992, s. 127). Kultens betydelse 
framgår av att den t.o.m. har avsatt egna ortnamn, så
som ”Kvarnberget” eller ett torp med namnet ”Smörj
sten” (Forsslund 1930, s. 70,1960, s. 416). Ännu idag 
”offras” det ibland mynt på några av dessa platser, 
exempelvis vid den s.k. Trollstenen vid Abborrtjärn 
mellan Kopparberg och Grängesberg (Forsslund 1960, 
s. 417; Lindsten 1996, s. 66 ff.), och flera exempel på 
aktivt bruk i modern tid finns också i Uppland (Hen- 
ning 1982, s. 86, fig. 1). När en slumpvis utvald älv- 
kvarnssten skulle fotograferas för denna artikel i Him
metä socken, Västmanland, påträffades flera mynt som 
nyligen hade ”offrats” i den märkliga stenens gropar
(fig- 4).

De äldsta uppgifterna om älvkvarnar och kulten 
kring dessa härrör från de rannsakningar efter anti

kviteter - en föregångare till 1900-talets fornminnes
inventering - som genomfördes i stora delar av landet 
under 1600-talets andra hälft. 1682 eller 1683 med
delade således befallningsmannen Gustaf Jönson föl
jande från Nora socken i nordvästra Upplands skogs
bygder (Ranns. I, s. 136; jfr Nygren 1949, s. 76):

Widh kappellåhsen är een stoor steen medh een små- 
tall skog omkring, om honom berättas, at ifrån många 
Landzorther särdeless ifrån Nederlanden hafwa dee 
sökt till samma steen och der offrat at fåå Syndernas 
förlåtellsse och de sinka sin hällssa och uthi samma 
Steen är et lijtet hohl på Norresijdan der dee skola 
hafwa inlagt sine Offrepenningar.

Här är det sannolikt fråga om just en natur bildning 
eller en i historisk tid tillkommen älvkvarnssten.

160 år efter uppgiften i rannsakningarna låter väst
manlänningen Richard Dybeck - författaren till ”Du 
gamla, du fria” - under rubriken ”Antiqvariska Ut
vandringar i Westmanland” i skriftserien Runa 1843

Fig. 4.
1 en eller annan form är älv- 
kvamskulten ännu levande. 

När denna älvkvarnssten i 
Himmetä socken i Västmanland 

skulle fotograferas (oanmält), 
påträffades flera mynt som 

nyligen ”offrats” i de märkliga 
groparna. Foto: Leif Grundberg.

Fig. 4.
The cup-mark cult is in one 
way or another still living. 

When this stone in Himmetä 
parish, Västmanland, was 

photographed, several new coins 
were found in the cup-marks. 

Photo: Leif Grundberg.
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citera ett uttalande som visar att kulten då ännu var 
levande i bygden (Dybeck 1843a, s. 3):

‘I Malma Socken finnas ännu gamla käringar, som 
äro flitiga Elfva-dyrkare och offrare; ehuru numera i 
allsköns hemlighet.’ Flere så kallade elfqvarnar före
komma i trakten.

Vid samma tid verkade också en lärd och historiein- 
tresserad prost i Enköpings och Vårfrukyrka försam
ling vid namn Arvid August Afzelius. Bland hans 
många publicerade skrifter märks särskilt det stora 
verket Sivenska Folkets Sago-Häfder, eller Fädernes
landets Flistoria, sådan bon lefwat och till en del ännu 
leftver i Sägner, Folksånger och andra Minnesmärken 
som utkom i flera upplagor vid 1800-talets mitt. Utan 
att nämna några specifika platser, men säkerligen med 
erfarenheter från hemtrakten, meddelar han här i de
talj hur älvkvarnskulten gick till. Som den kyrkans 
man han var kan han inte undgå att uttrycka sin egen 
syn på kultbruket (Afzelius 1861, s. 142 f.):

Ännu finnas älf-altaren, der offer anställas för sjuka.
Så kallade kloka qwinnor, wår tids horgabrudar, 
smörja med swinfett, hwilket hörde till de hedna off
ren, och läsa böner, som af dem hållas hemliga; der
efter lägges något metalliskt, som den sjuke burit på 
sig, - ett rundstycke eller en knappnål kan wara nog,
- och sist ett kors öfwer sjelfwa älfqwarnen, eller som 
det ock kallas, älfgrytan, såsom ett tecken, att Frälsar
ens magt äfwen här widskepligen anropas. Hela 
denna förrättning är en syndig sammanblandning af 
heligt och oheligt, ett åkallande af hedniska afguda- 
magter jemte helgonadyrkan och missbruk af Her
rans namn. Älfwornas horgabrudar, då de kallas till 
den sjuka, börja gemenligen med att stöpa bly i wat
ten, och af de skapnader, det smälta blyet antager, 
döma de wanligen, att älfworna wållat lidandet, och, 
sedan de gjort sig betalda, anställa de ett nytt gyckel, 
som kallas slå ner, eller smörja de för älfworna, i sol
gången, nästföljande Thorsdag. Enfaldigt landtfolk

finnes ock, som smörja i älfqwarnen, utan att anlita 
kloka qwinnor, och läsa inga böner, utan i stället al
lenast sucka derwid: ”Herren hjelpe mig!” - Sådant 
är fåwiskt, men mindre att räkna de enfaldiga will- 
farande till synd.

Även ”den svenska etnologins fader”, Gunnar Olof 
Hyltén-Cavallius, berättar i sin bok Wärend och Wir- 
darne från 1863 om hur älvkvarnarna användes i den 
folkliga läkekonsten. Han utgår därvid från några väst
manländska och uppländska exempel och börjar med 
en jordfast sten vid Borns bruk nära Lindesberg (Hyl
tén-Cavallius 1921, s. 110):

Stenen är vid pass 4 fot hög, 9 fot lång och 7 fot 
bred, ofvantill platt, med derå inslipade 5, och å sidor
na 4 små hålor, hvardera 1 1/2 tum breda, lika djupa, 
samt 2 tum långa. Denna sten får hos allmogen namn 
af Elfvestenen, och qvinnorna i den omgifvande byg
den ha ännu för sed, att när deras bam bli sjuka, 
hvilket enligt folktron kommer från Elfvoma, först 
smörja stenen med talg eller smör, som ingnides i de 
nämnda små hålorna, och sedan i dem till offer in
sätta små dockor (”trolldockor”) af hoplindade klu
tar. Samma fornsed iakttages vid en s.k. Elfgryta, el
ler ett skålformigt hål å en klipphäll, vid gården Tjurs
åker i Wårfrukyrka socken nära Enköping. Qvin
norna i den närbelägna stugan ha nemligen till ett 
slags yrke, att på thorsdags-qvällen der smörja för 
sjuka med svinfett, och sedan i Elfgrytan offra en 
knappnål som den sjuke burit.

Två av de ”dockor” som Hyltén-Cavallius åsyftar, för
modligen tillvaratagna av honom vid den aktuella ste
nen, finns nu tillsammans med andra liknande på 
Nordiska museet i Stockholm (Hammarstedt 1929).

En av de mest fascinerande skildringarna av älv
kvarnskulten över huvud taget härrör från Söderman
land (men Västmanlands län), närmare bestämt från 
byn Vallby i Torpa socken. Det är konstnären och Vit
terhetsakademiens mångårige stipendiat Olof Herme-
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lin (fig. 5) som under en av sina otaliga antikvariska 
resor påträffat stenen med skålgropen fylld av knop
par från enbuskar, knappnålar och ett kopparmynt. I 
Svenska fornminnesföreningens tidskrift 1874 berät
tar han med inlevelse om sin sällsamma upplevelse 
(Hermelin 1874, s. 190 f.):

Sedan allt detta var utrönt, satte jag mig ned med 
portföljen och ritstiftet för att afteckna denna ”offer
sten”, som synbarligen ännu var i bruk. Då hördes 
toner långt borta i hagen från, som jag kunde tycka, 
ett barn eller en ung flicka. Sångerskan kom närmare, 
hon sjöng en folkvisa. Kommen i närheten af mig 
och elfqvarnen, tystnade hon tvärt. Hade hon sett 
mig eller var det en viss vördnad för detta åt skogens 
elfvor helgade ställe, som föranledde denna plötsliga 
tystnad? Jag skulle snart få visshet. Flickan afbröt ett 
af de, på enbuskarnes yttersta grenar nyss utskjutna 
skotten, och nalkades derefter elfqvarnen. Nu fick 
hon se mig. Hon blef förlägen och stannade.

Fig. S. Under 1800-talets andra hälft avbildades denna 
”Elfqvam” av konstnären och Vitterhetsakademiens 
stipendiat Olof Hermelin. Efter O de Iberg 1993.
Fig. S. During the second half of the 19,h century this 
”Elfqvarn’’ was pictured by the artist and antiquarian 
Olof Hermelin. After Odelberg 1993.

”Hvad har du der i handen?” sporde jag,
”Å, inte anna’ eneknopp!”
”Hvad tänker du göra med den?”
”Offra på qvarna!”
”Hvarför det?”
”D’ ä’ e’ elfvaqvam!”
Denna upplysning ansåg hon tillfyllestgörande. 
”Hafven I smort nyligen på qvarnen?”
”Nej våra (mitt husbondefolk, hemfolket i den 
gård der jag bor) ha inte smort på qvarna, men 
di smorde barnä’ mä’ tjära å dyvelsträck å 
bäfvergäll på fingra å tår för elfvo suger’ä’”.
Således fanns då här midt upp i det 19:de århund
radet, med all dess skyhöga ”bildning och civilisa
tion ännu den allra krassaste vidskepelse.

Inte undra på att denna ”vantro” under tidevarv av 
än strängare luthersk ortodoxi, som vi skall se, ut
gjorde en nagel i ögat för såväl kyrkans företrädare 
som för upplysta vetenskapsmän.

Källor och offerkult
En företeelse som i flera fall kan sättas i samband med 
älvkvarnskulten är den på sin tid utbredda källkulten. 
Denna var mycket vanlig under katolsk tid då de ofta 
var förknippade med populära helgon eller heliga kru
cifix, men källdrickandet och offrandet har i olika for
mer levt kvar ända in på 1900-talet (Hult 1991). Inte 
minst under 1700-talets slut var källkulten mycket 
populär hos gemene man, i Svealand och Norrland i 
synnerhet i samband med trefaldighetstiden (första 
söndagen efter pingst) och i Götaland framför allt vid 
midsommar (fig. 6). Den kontinentala högreståndstra- 
ditionen att besöka brunnsorter hade nu slagit igenom 
också i Sverige efter att naturvetenskapen med Urban 
Hiärne i spetsen under andra hälften av 1600-talet 
lanserat surbrunnarnas positiva inverkan på hälsan 
(Eskeröd 1973, s. 96 ff.; Lindroth 1975, s. 410 ff.). I 
ett slag hade seden att besöka ”heliga källor” blivit 
accepterad i samhället så länge det gjordes på veten-
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Fig. 6. Källkulten var i större delen av Norrland och 
Svealand (inkl. Uppland och Västmanland) huvudsakligen 
knuten till trefaldighetsaftonen, till skillnad från götaland
skapen där midsommaraftonen var källdrickningens vik
tigaste högtid. Kartering av Ejdestam, här återgiven efter 
Bringéus 1981.
Fig. 6. The spring cult was in the northern part of Swe
den (including Uppland and Västmanland) basically con
nected with Trinity Eve, but in the southern part with 
Midsummer’s Eve. Mapping by Ejdestam, here after Brin
géus 1981.

skapliga grunder och utan folktrons ritualer - men så 
var inte alltid fallet.

Källorna kan indelas på flera olika sätt med hän
syn till deras bakgrund och funktion. I en studie över 
360 källor i Örebro län (inkl. delar av landskapet 
Västmanland) har man använt sig av följande katego
rier (Larsson 1999):

Kultkällor: Offerkällor
Trefaldighetskällor
Midsommarkällor

Hälsokällor: Mineralkällor 
Hälsobrunnar 
Ögonkällor

Traditionsrika källor: Skattkällor 
Sägenkällor 
Hävdkällor

Kultkällorna är utan tvekan den största gruppen.
I likhet med älvkvarnskulten hade den folkliga 

källkulten i första hand ett sjukdomsbotande syfte och 
de offrade föremålen var till stor del desamma, d.v.s. 
nålar, mynt och andra småting. Även detta kultbruk 
var därför ett problem för den renläriga lutherska kyr
kans företrädare, men vallfarten till källorna och de 
ofta närbelägna gamla ”offerkyrkorna” kunde samti
digt innebära en inte oväsentlig ekonomisk inkomst
källa för församlingarna (Bringéus 1995, s. 86 ff.; 
1997).

Offerkällor finns i alla landets odlingsbygder och 
många finns just i Bergslagen. Ett 25-tal trefaldighets
källor registrerades exempelvis när 30 bergsslagssock- 
nar i norra delen av Västmanlands län fornminnesin- 
venterades av Riksantikvarieämbetet 1989-90 (Löth- 
man 1993, s. 262). I likhet med naturliga ”älvkvar
nar” betraktas vanligen också källor dit man kan knyta 
äldre traditioner som fasta fornlämningar.

I Uppland fick särskilt den vida kända korskällan i 
Svinnegarn nära Enköping, omnämnd redan på 1400- 
talet, stor betydelse för källkultens och i synnerhet tre- 
faldighetskällornas popularitet (Eskeröd 1973, s. 96 
ff.; Hult 1991, s. 29 ff.; Bringéus 1995, s. 86 f.). Här 
finns också en direkt koppling till älvkvarnskulten
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Fig. 7.
Trots att det folkliga intresset för 
Svinnegarns källa efter reforma

tionen betraktades med oblida 
ögon av både kyrkliga och världs

liga myndigheter, framhävdes 
platsens stora historiska betydelse 

genom att i slutet av 1600-talet 
avbildas i Erik Dahlbergs Suecia 
antiqua et hodierna. I närheten 

av källan finns en skålgropssten.
Efter Hult 1991.

Fig. 7.
Although the popular interest in 
the Svinnegarn sacrificial spring 
after the Reformation was con

demned by the authorities, its 
historical importance was stressed 

when pictured by Erik Dahlberg 
in his Suecia antiqua et hodierna.
Close to the spring there is a cup- 

mark stone. After Hult 1991.

genom den skålgropssten som finns i omedelbar an
slutning till källan (Wadstein 1937, s. 44, fig. 7). De 
folkliga föreställningarna kring denna källa har varit 
ett ständigt återkommande problem i kyrkliga kretsar 
efter reformationen, särskilt som vattnet inte gjorde 
skäl för att omvandlas till ”hälsokälla”. ”Olägenheter
na” omnämns otaliga gånger i källorna allt sedan 
1500-talet. Inte desto mindre betonades Svinnegarns 
källas stora historiska betydelse genom att i slutet av 
1600-talet avbildas i Erik Dahlbergs stora fosterländ
ska bildverk Suecia antiqua et hodierna (fig. 7).

Nils Ahnlund, som i tidskriften RIG 1922 utförligt 
behandlade de historiska uppgifterna om Svinnegarns 
källa, återger bl.a. den historieintresserade och fram
stående topografen och västeråsbon Abraham Hül- 
phers kategoriska kommentar om källan 1770 (Ahn
lund 1922, s. 71):

Sådana brunnsresor, såsom oskickelige och i vår upp
lysta tid mindre anständige, borde förbjudas, eller

ock dylike källor igenkastas, på det påviskt mörker 
icke åter må ibland oss taga överhand.

Till saken hör att Hülphers var en ivrig förespråkare 
av hälsokällor.

Inte desto mindre besöktes Svinnegarns källa långt 
in på 1800-talet av tusentals personer från när och fjär
ran under trefaldighetsnatten. Prästerskapet i omgi
vande bygder, som såg sina församlingskyrkor i det när
maste stå helt tomma denna helg, misströstade, eller som 
prosten J.F. Muncktell i Sevalla socken skriver i sin per
sonliga dagbok den 1 juni 1817 (Hellquist 1982, s. 91):

At dricka litet grumligt och ganska orent vatten, och 
i solens up elr nedgång bada i bäckrännelen, som går 
ifrån källan, hvad kan det hielpa? Men fördomen el. 
inbillingen är både envis och stark.

Seden hade nu utvecklats till en magnifik ungdoms
fest med musik, dans, kommers och inte minst fylleri.
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Det gick så långt att markägaren ledsnade och helt 
enkelt stenade igen källan. Nu fick dock myndighe
terna upp ögonen för platsens antikvariska betydelse 
och med stöd i 1828 års fornminnesförordning ålades 
markägaren att öppna källan igen (Ahnlund 1922, s. 
73 f.). Att den verkligen fortsatte att vara i bruk fram
går med önskvärd tydlighet av den tidigare nämnde 
enköpingsprosten Afzelius redogörelse (1865, s. 129):

Den ryktbaraste bland dem, som af sjuka sökas, är 
Swingarns Källa vid Husby sätesgård i Uppland wid 
en half mil från Enköping, dit ännu hwar Trefaldig- 
hetsafton menniskor till tusendetal komma från 
aflägsna orter, förande med sig lama, blinda och spe- 
telska, att låta dem dricka af källan och bada i ränni
len, kring hwilkens bräddar man ser de olyckliga 
sjuklingarne, wid och efter solnedgången, twå och 
bada sina lidande kroppsdelar.

Att kultbruket ännu var levande under andra hälften 
av 1800-talet vittnar även närkingen Herman Hofberg 
om i sin skildring av Sveriges bygder (1872, s. 58 f.):

Ehuru vidskepelsens tider allt mer försvunnit och dess 
välde öfver sinnena till det mesta upphört, samlas 
ännu folk från de aflägsnaste trakter till Svingarns- 
källa hvar Trefaldighetsafton, för att vid solens ned- 
och uppgång dricka helsa och offra i det heliga vatt
net en knappnål eller kopparslant. De gamla offer
bruken hafva således fortlefvat ända in i vår egen tid, 
om än källan nu mest besökes af gammal vana och 
det forna offergillet endast qvarstår såsom en glad 
folkfest, firad med lekar och dans i den ljusa som
marnatten.

När så källan och dess närmaste omgivning blev före
mål för tvärvetenskapliga undersökningar 1934 på
träffades bl.a. keramikskärvor och ett 50-tal mynt med 
dateringar alltifrån 1590-talets slut till 1870-talet 
(Ekholm 1937; Wadstein 1937; Wiséhn 1989, s. 209). 
I den märkliga järnbeslagna medeltida offerstocken

från den intilliggande Svinnegarns kyrka, som upp
märksammades av antikvarier redan i början av 1600- 
talet och nu finns på Historiska museet, har mynt från 
1200-talets andra hälft till 1400-talets slut påträffats 
(Ahnlund 1922, s. 63; Wiséhn 1989, s. 209; Klacken
berg 1992, s. 26, 293). Fynden vittnar om en sällsynt 
stark tradition vars omfattning och betydelse föränd
rats med tiden, men aldrig upphört helt.

Nils Ahnlund (1922, s. 63) sammanfattar att ”be
rättelsen om de hart när otaliga försöken att förkväva 
‘avguderiet’ vid Svinnegarns källa är i det närmaste 
lika lång som protestantismens historia i Sverige”. Re
dan landets förste protestantiske ärkebiskop, Lauren
tius Petri, gick nämligen till hårt angrepp mot kulten, 
och kampen mot allt vad folktro heter har sedan dess 
varit ett viktigt inslag för den lutherska ortodoxin 
(Granberg 1978).

Consistorium Ecdesiasticum 
Ordinarium 1770
Bägge dessa företeelser, källkulten kring Svinnegarns 
källa och älvkvarnskulten i de uppländska och väst
manländska skålgropsområdena, aktualiserades på 
hög kyrklig nivå sommaren 1770. Den 11 juli detta år 
var nämligen domkapitlet i Uppsala samlat till ”Con
sistorium Ecdesiasticum Ordinarium”, d.v.s. ordina
rie möte med kyrkokonsistoriet (domkapitlet). Bland 
de många ärenden som behandlades hade några tagits 
upp av kyrkoherden Jonas Noriin i nuvarande Väster
åkers och Dalby socknar i Uppland. Han berättar bl.a. 
om hur en person - utan att avslöja dennes namn - 
förfallit till vidskeplig källkult:1

Meranämde kyrkoherde Noriin inberättar att N. N. 
ifrån Åker och Dalby, så wäl nästledet som detta år, 
har besökt och druckit watn af den ifrån Catholska 
tider, bekanta Swinnegarns Offerkälla: hwilken skall 
hafwa tagit sin början på helga Trefaldighets Sönda

1 ULA, Uppsala domkapitels arkiv, AI, s. 62, p. 459 ff.
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gen, wid Solens nedergång, och blifwit slutad wid 
dess upgång:...

I samma andetag berättar kyrkoherden också om hur 
älvkvarnar brukats i kultiskt syfte:

...förmäler, att sådant äfwen förspordts i Pastoratet, 
wid de så kallade Älfqwarnar, bestående af runda hå
lor i berg, gnidne med runda stenar, smorda med fett, 
och att i dem funnits runstycken, slantar och knapp
nålar; hwilka hålor kyrkoherden låtit bortspränga; 
men att sådana älfqwarnar ock skola finnas annor
städes både utom och innom Contractet.

De närvarande i konsistoriet, domprosten och profes
sorn Lars Hydrén, teol. doktorn och professorn Chris
topher Clewberg, professorn Johan Amnell och teol. 
adjunkten Ol. Domery, uppmuntrade den sextioåtta
årige kyrkoherden för hans nit. De gav honom också 
instruktioner för hur han skulle gå till väga med den 
anonyme person som idkat källkult vid Svinnegarns 
källa:

Kyrkoherden berömmes för sin upmärksamhet på 
dem, som finnas i dess församling omgås med sådan 
wantro och widskepelig inbillning om Swinnegarns 
källa, samt uti ett sådant sinne pläga den samma på 
en wiss stund och års tid besöka. Hwad N. N. be
träffar som skall denna källa besökt nästl. och äfwen 
detta år; så åligger det kyrkoherden, såsom Lärare 
och Själasörjare i församlingen, att genom trogen, 
flitig och grundel, underwisning, söka hos samma per
son förtaga dess fattade galna tanka och inbillning 
om denna källas kraft, mer den ena tiden, än den 
andra, samt att det ett afguderi och widskepelse är, 
att, såsom sägas plägar, offra något i källan, medan 
drickningen påstår. Samma person bör därnäst föras 
till ångerfull erkänsla af sin begångna grofwa synd 
och widskepelse, att bedja Gud om förlåtelse, och att 
botfärdigt lofwa sig aldrig mera skola uti sådan dår
skap förfalla. Men skulle, genom sådana föreställ

ningar, kyrkoherjden] finna sig ei kunna, till person
ens rättelse, något åstadkomma; så har kyrkoherden 
hos Consistorium, att namngifwa N. N. samt med 
omständelig berättelse om förloppet af det hållna 
samtal, till Consistorium inkomma.

Men den förtappade församlingsbon som Noriin näm
ner var som vi sett ingalunda - som man kanske kan 
få intryck av - ett sällsynt undantag; snarare tvärt om. 
Vittnesbörden om källans stora betydelse är många 
alltsedan medeltiden och den har beskrivits som den 
förnämsta folkliga kultplatsen i hela Svealand. På 
Norlins tid, under 1700-talets andra hälft, besöktes 
Svinnegarns källa årligen av tusentals personer och 
trefaldighetsnatten var en folkfest utan motstycke 
(Ahnlund 1922, s. 70 ff).

När det gällde det av Noriin påtalade älvkvarns- 
problemet så ansåg sig däremot inte konsistoriet kunna 
avgöra hur man skulle gå vidare utan att först ha fått 
en uppfattning om hur utbredd denna företeelse var:

För öfrigt, och innan Consistorium, angående om- 
förmälte så kallade Älfqwarnar, de där finnas skola 
både innom och utom Contractet, kan sig något fö
retaga, will wara nödigt för Consistorium att af kyr
koherden få weta, uti hwilka soknar, och på hwilka 
ställen dessa af kyrkoherden bekanta Älfqwarnar 
skola wara belägne. Och afgår tillika href till Presterna 
i Tillinge och Swinnegarn att på lika sätt sig förhålla, 
om de förmärka några af sina Åhörare med sådan 
widskepelse och wantro omgå.

Den nitiske Noriin tog uppdraget på allvar och åter
kom en månad senare, den 15 augusti 1770, till kon
sistoriet med följande upplysningar:2

Uppå kyrkoherdens i Åker och Dalby, Magr Norlins 
ytterligare tillkänna gifwande, att så kallade Älfqwar
nar skola finnas i Öfwer Grans sokn på ett berg wid

2 ULA, Uppsala domkapitels arkiv, AI, s. 62, p. 518
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Fändricks bostället Kumla, straxt wid gården belä
get, och i Sko sokn på ett berg wid Salsta by, och en 
jemwäl i Flasta bys inspränga Tomt, hwilka af wid- 
skeppeliga nyttjas wid åtskilliga tillfällen...

Med dessa uppgifter beslöt så konsistoriet att utfärda 
ett antal brev som skulle, enligt protokollet:

afgå till Professoren och Probsten, Magr Kinmark, 
Probstarna Scharin i Håtuna och Norelius i Sigtuna, 
att med den försigtighet, som wederbör, giöra sig un
derrättade, om dessa ännu finnas, och på ett el. an
nat sätt nyttjas; och i den händelsen, låta sig angelä
get wara, att om deras bortsprängande och utrotande 
behörigen föranstalta.

Bortsprängda
fornlämningar
Om de kontaktade prästerna verkligen ansåg det nöd
vändigt att agera i frågan för att på samma sätt som 
Noriin komma till rätta med älvkvarnsproblemen 
framgår inte av domkapitlets protokoll (Kinmark var 
själv närvarande som ledamot vid konsistoriets sam
manträde). Vid en närmare granskning av de utpe
kade platserna framgår det dock med önskvärd tyd
lighet att åtgärder i åtminstone ett fall verkligen vid- 
togs. Vid Kumla i Övergran socken finns nämligen 
flera hällristningar och älvkvarnsytor, men vid en in
ventering 1944 (Kjellén 1976, s. 55) konstaterades att 
berghällen mellan två ristningsytor var söndersprängd! 
Sannolikt är detta resultatet av konsistoriets ingripande 
1770. Av allt att döma är detta inte heller de enda 
exemplen på att man sprängt bort älvkvarnar i Upp
land. Även om det kan ha funnits andra anledningar 
till att spränga sönder jordfasta block med skålgropar 
som t.ex. legat i vägen i åkermarken, är det påfallande 
att flera skålgropsstenar tycks ha söndersprängts utan 
att samtidigt ha flyttats bort, exempelvis i Biskops- 
kulla, Tillinge och Vårfrukyrka socknar (Kjellén 1976, 
s. 25, 59, 65).

Trakten kring Kumla i Övergran på Håbolandet, 
som Noriin pekar ut, ligger i nära anslutning till det 
mycket skålgropsrika området kring Enköping. Vid 
en specialinventering 1990-91 kunde inte mindre än 
33 älvkvarnsförekomster med sammanlagt 735 älv
kvarnar registreras inom cirka en kilometers radie 
mellan Kumla och Övergrans kyrka (Broström & 
Ihrestam 1996, s. 43 ff.).

Jonas Norlins egen socken Västeråker saknar dock 
registrerade skålgropslokaler, även om en etnologisk 
uppteckning faktiskt vittnar om sentida älvkvarnskult 
vid Helgebolsta gärde (Henning 1982, s. 99). Inte hel
ler de andra två platserna som omnämns av Noriin, 
Salsta och Flasta byar i Skokloster socken tvärs över 
sjön Ekoln från Västeråker sett, har några registre
rade skålgropar. Möjligen kan 1672 års rannsakning 
efter antikviteter i Skokloster socken vara av intresse i 
sammanhanget: ”1 Steen medh. 4 hall instött medh 
een Jernstöör wedh Prästegården.” (Ranns. I, s. 53). 
Även från Hammarby i Skokloster finns en historia 
återgiven om en sten där älvorna bodde (Dybeck 
1843b, s. 50).

I Dalby socken som också låg inom Norlins kyrk
liga ansvarsområde finns däremot tre platser med sam
manlagt 144 älvkvarnar registrerade i fornminnes- 
registret (Kjellén 1976). 1871 meddelas det att det i 
byn med det lämpliga namnet ”Älfvesta” fanns ”en 
stor s. k. vräksten (flyttblock), troligen begagnad till 
offeraltare, emedan dess öfversta släta yta har många 
fördjupningar, hvilka tydligen äro utsvarfvade af 
menniskohand, den största 3 tum i genomskärning; 
några af de största äro ännu alldeles rena, men de 
mindre fyllda med lafvar.” (Schlegel 1871, s. 109).

Västmanländskt föredöme 
- till "dumhetens stora sorg"
Jonas Noriin var emellertid inte den förste att utföra 
denna i kyrkans ögon vällovliga gärning, d.v.s. att 
spränga bort älvkvarnar som använts av allmogen i 
kultiskt syfte. Intressant nog är hans föregångare en



Fig. 8.
Enligt translatorn vid Antikvitets
arkivet (föregångare till Riksanti
kvarieämbetet) Samuel Gagnerus 
var det dennes far, den ”fornäls- 
kande” kyrkoherden i Himmetä 

Matthias Gagnerus (1688-1750), 
som på 1730-talet låtit hugga tn 
initialerna för sina egna familje

medlemmar i en berghäll nära 
prästgården. Det var samme kyr
koherde som 1734 sprängde bort 

flera älvkvarnar på Torsberget i 
närheten av kyrkan, “til wantrons 

och dumhetens stora sorg och 
saknad”, bara ett stenkast ifrån 

”skolbarnens” skålgropar t fig. 2 
och någon kilometer från den 
ännu använda ”offerstenen ” i 

ftg. 4. Gagnerus ristning är idag 
svårtillgänglig och svårupptäckt, 
och har här fyllts i med krita för 

att framträda på bilden. Ursprung
ligen stod en rest sten med "granlåt 

och decorattoner” ovanpå hällen.
Foto: Leif Grundberg.

Fig. 8.
Due to Samuel Gagnerus, trans
lator at the Archive of Antiqui
ties, it was his father, the vicar 

of Himmetä parish Matthias 
Gagnerus (1688-1750), that in 
the 1730’s carved the initials of 
his own family members on thts 
rock close to the vicarage. This 

was the same person that in 1734 
blew up several cup-marks close 

to the church, not far from the 
cup-marks of the “school child
ren ” in ftg. 2 and from the cup- 
mark stone still in use in fig. 4.

Photo: Leif Grundberg.
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antikvariskt mycket intresserad person och tillika 
präst, egenskaper som de bägge visar sig ha haft ge
mensamt. I en resebeskrivning från sitt hemlandskap 
Västmanland 1766 berättar således dåvarande ama
nuensen och sedermera assessorn och translatorn vid 
Antikvitetsarkivet (d.v.s. föregångaren till Vitterhets
akademien och Riksantikvarieämbetet) Samuel Gagne- 
rus att hans far, prosten Matthias Matthias Gagnerus 
i Himmetä socken i samma syfte låtit spränga bort ett 
antal älvkvarnar på Torsberget i närheten av Himmetä 
kyrka. Efter att ha avfärdat de rudbeckianska tolk
ningarna av ortnamnet skriver Samuel:

Nu måste jag, uti et uplystare Tidehwarf, med all för
sakelse af det lärda högmodet och den inbilska 
dårskapen, öppenhjertigt bekänna, at jag om detta 
Thorsbärget icke mera kan hafwa, at upgifwa, som 
tål det historiska ljuset, än det, at widskepelsen här 
ifrån långliga tider spökat, ända intil åhr, 1734, då 
min Salc Fader, til wantrons och dumhetens stora sorg 
och saknad, lät i luften spränga de Älfqwarnar, som 
afguderiet här i fordna tider anlagt, och sedan alt 
framgent, til förenämnde tid, med nit och trohet wid 
makthållit.3

Redan 1734 - 36 år före Norlins insats - hade således 
västmanländska älvkvarnar flugit i luften. Ironiskt nog 
ligger Torsberget bara ett stenkast från skolan i Him
metä, på vars skolgård invid kyrkan ett tiotal skålgro
par lär ha inknackats av skolbarn (fig. 2)! Den rät
trogne prosten skulle knappast heller ha uppskattat 
vetskapen om att det fortfarande ”offras” mynt i en 
älvkvarnssten i en grannby till kyrkan (fig. 4).

Förövarna - "älskare af 
studium antiqvitatis"
Men vilka var då dessa män som i religiös nit lät 
spränga bort fornlämningar i Uppland och Västman

3 ATA, D 14, Gagnerus 1769, p. 45 f.

land under 1700-talet? Matthias Matthiæ Gagnerus 
var född i Ramnäs 1688 som son till adjunkten där
städes och sedermera komministern och kyrkoherden 
i Himmetä Matthias Elias Gagnerus, vilken tagit nam
net efter sin hemby Gagnef i Dalarna. Efter fullgjorda 
studier var Matthias d.y. verksam vid Västerås trivial
skola i elva år, innan han 1732 tillträdde kyrkoherde
tjänsten i Himmetä där hans far tidigare tjänstgjort i 
tjugoåtta år. Själv blev han kvar på posten i arton år 
fram till sin död 1750. (Hansson & Herzog 1990, s. 
376 ff.)

När han sprängde bort skålgroparna 1734 hade 
han således varit i socknen i två år. Sonen Samuels 
uppgift att älvkvarnarna tillkommit genom männis
kors försorg ”i fordna tider” visar att man var fullt 
medveten om att det var ”fornminnen” det var frågan 
om. Intressant nog beskriver han också fadern som 
”fornälskare” och ”stor älskare af studium antiqvitatis 
och forntidens stenristningar”. Historiesynen blir sär
skilt tydlig när Samuel redovisar hur fadern i förfä
dernas efterföljd fogat sin egen familj till den eviga 
historieboken (fig. 8):

På en Bärgsklippa wid kyrkoherde-gården, som är 
en half fjerdings wäg ifrån kyrkan belägen, är årtalet 
1733 uthugget, tillika med Bokstäfwerna M.G. och 
C.T. hwarunder ända intil foten af klippan, finnas 
Bokstäfwerne J.A.S.C.P.M.T. uti en lodrät linea un
der hwarandra. Öfwerst uppå klippan, är en lång och 
spetsig gråsten i forme af en obelisqve, uprest, och 
tecknad med åtskilliga figurer, som dock ej äro 
Hieroglyphe^ utan blott en obetydelig granlåt och 
decorationer. Denna gåtan uplöses på följande sätt. 
Årtalet 1733. utmärker tiden, då min Salc fader ifrån 
Westeråhs flyttat hit til Församlingen, at wara dess 
Pastor. Såsom stor älskare af studium antiqvitatis och 
forntidens stenristningar, har han, med et så oskyl
digt bruk, äfwen nu welat förewiga både sit och sina 
närmaste efterkommandes minne. M.G. äro altså ini- 
tial-Bokstäfwerne af hans eget namn, Matthias Gag
nerus, och C.T. betekna min Sala Moder Catharina
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Tillaea: de öfrige utmärka så mit, som mina öfriga 
Bröders och Systrars namn, efter deras ålder; såsom 
Johan, Anna, Samuel, Catharina, Peter; Maria, Theo
dora.4

Efter att ha beskrivit ytterligare en sten med sentida 
ristningar i närheten, utförda bl.a. av hans äldste bror, 
motiverar den förutseende amanuensen varför han 
redovisat detta:

Dessa kunskaper och dessa anmärkningar äro wäl 
de minst interessante i werlden; men jag har ändå 
trott mig böra upgifwa rätta sammanhanget häraf, 
på det, at efterwerlden, i synnerhet, om det spådda 
Barbariet skulle infalla ej måtte blifwa aldeles öfwer- 
hopad af orimliga uttolkningar häröfwer af okunnige 
häfdatecknare, som uti et blindt nit och wälmening 
med en wanlig dristighet och löjlig enwishet, torde 
föregifwa, at en Ubbir och Bali äfwen här warit Run
ristare, och at någre Ättstore och namnkunnige Nord
iska kämpars minnesmärken här äro förwarade.5

Samuel Gagnerus föddes 1731 och dog 1791. Efter 
studier i Uppsala blev han 1763 amanuens vid Kung
liga biblioteket och Antikvitetsarkivet i Stockholm. 
1770 upphöjdes han till assessor och translator (över
sättare av isländska handskrifter) vid den sistnämnda 
institutionen. Hans ”reseberättelse” från Västmanland 
är egentligen resultatet av en sommarvistelse 1766 i 
hans hembygd i socknarna Kolbäck, Himmetä och 
Kungs-Barkarö, nedtecknad året därpå och ytterligare 
kompletterad 1769. Upplysningstidens förnuftstro och 
intresse för naturvetenskap framkommer tydligt i rese
berättelsen, som också präglas av Gagnerus stora li
delse för vården av det svenska språket. Ytterligare en 
resebeskrivning finns bevarad efter Samuel Gagnerus, 
från en två veckor lång resa till Östergötland via Sö
dermanland i februari 1770. Hans antikvariska insat

ser är emellertid långt ifrån lika framträdande och 
kända som hans litterära strävanden (Amenius 1964- 
66).

Medan Samuel Gagnerus således var en prästson 
som blev antikvarie, kan Jonas Noriin beskrivas som 
hans motsats. Han var född 1702 i Nora socken i 
Ångermanland och son till en välbeställd bonde. Efter 
studier vid Uppsala universitet disputerade han 1728 
på en utpräglat rudbeckiansk avhandling om sitt hem
landskap. Denna inriktning hade stimulerats av hans 
tillika norrländske lärofader Eric Julius Biörner som - 
fyrtio år före Gagnerus - var translator vid Antikvitets
arkivet och en av de mest stridbara rudbeckianerna. 
Bägge två stöttades av det inflytelserika riksrådet greve 
Gustaf Bonde, som efter Norlins prästvigning 1729 
anställde denne som huspräst. 1730 blev Noriin skol
mästare vid Barnhuset i Stockholm och blev i sam
band med utgivandet av en andra del av sitt ånger- 
manländska arbete magister 1731. Därefter tycks dock 
Norlins intresse för den historiska vetenskapen ha sval
nat till förmån för det prästerliga värvet. Genom greve 
Bondes försorg kunde han 1732 tillträda kyrkoherde
tjänsten i Västeråker, där han stannade ända till sin 
död 1780. Han beskrivs som ”en mycket svag man, 
som lät sig styras af andra” och är kanske mest känd 
för att ha misskött både prästbolet och kyrkans hand
lingar. (UÄH III, s. 464 f.; Schlegel 1871, s. 66 f.; 
Ehnmark 1939, s. 36 ff.; Grundberg 1997, s. 90 f.)

Vid sitt agerande mot älvkvarnskulten 1770 var 
Noriin således sextioåtta år gammal och hade fung
erat som kyrkoherde i prosteriet i nästan 40 år; utan 
tvekan kände han förhållandena i sin församling och 
dess omnejd mycket väl. Kulten representerade visser
ligen en gammal sedvänja, men hans intresse var inte 
längre i första hand inriktat mot antikvariska spörs
mål. Det viktiga förefaller ha varit att utrota den far
liga vantro och vidskepelse som hans förtappade 
församlingsbor lockades av.

4 ATA, D 14, Gagnerus 1769, p. 46 f.

5 ATA, D 14, Gagnerus 1769, p. 48 f.
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Forskning, renlärighet och 
lagstiftning - fornlämningar 
som historiskt dilemma

Exemplen med älvkvarnar och offerkällor aktualise
rar såväl det självklara i att forskning aldrig kan vara 
objektiv och neutral i förhållande till sin samtid, som 
att det samtida samhället och forskningstraditionerna 
är uppbyggda av enskilda personer med ansvar för 
sina handlingar och val. I dessa fall var det personer 
med uttalade antikvariska intressen som utplånade 
spåren efter det gamla kultbruket.

Överhetens intresse under 1700-talet för den folk
liga kulten av älvkvarnar och offerkällor var just så 
dubbelbottnad. Grunden till detta var att de antikva
riskt verksamma personerna på samma gång ofta an
tingen själva var präster eller uppfostrade i en starkt 
religiös miljö. De lärda miljöerna var i mångt och 
mycket också kyrkliga miljöer, så var fallet ännu när 
prosten Afzelius vid 1800-talets mitt i sina ”Sago- 
Häfder” förfasade sig över det syndiga missbruket. 
En parallell kan här dras till polyhistorn Olof Rudbeck 
d.ä.:s uppgift från 1690-talet när han i sin Atlantica 
berättar att hans far, biskopen Johannes Rudbeck, lå
tit bortforsla och gräva ner en runsten som stått i när
heten av domkyrkan i Västerås. Anledningen var att 
vidskepelse fått fattigt folk att nattetid svepa sina klä
der om runstenen i syfte att vinna kraft, mod och hälsa 
från den krigare som stenen troddes vara uppförd över 
(Jansson 1964, s. 23). Det historiska intresset och räds
lan för vidskepelse gick i dessa fall helt enkelt inte ihop. 
Orsaken var naturligtvis att fornlämningarna - vare 
sig det var katolska offerkällor, ”hedniska” älvkvar
nar eller t.o.m. runstenar - fortfarande var i aktivt 
bruk och därmed i högsta grad ”folkliga”.

Även om skålgropar och offerkällor inte hotas av 
förstörelse på samma sätt i vår sekulariserade tid, borde 
dessa exempel lända till reflexion över vår egen syn 
på fornlämningsbegreppet och dess koppling till gäl
lande lagstiftning och praxis. Idag har gamla källor 
och älvkvarnsstenar fått en renässans. I många fall -

såsom turistvandringar mellan pilgrimskällor och 
”offrande” i önskebrunnar - är det ett återupplivande 
av gamla sedvänjor utan djupare rituell innebörd, men 
dilemmat för kulturmiljövården kvarstår. Seder och 
bruk har aldrig varit statiska - vi lever som tur är i en 
föränderlig värld.
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Gardar och gårdssamverkan
i Attundalands stensträngsbygder under yngre romartid-folkvandringstid 

John Hamilton

Abstract
Farms and farm co-operation in areas with stone 
endousures in the district of Attundaland during 
approximately 200 until 550 AD
Before the construction of a new railway Stockholm-Arlanda 
Airport-Uppsala a number of archaeological excavations took 
place. Some of the most common features were settlement 

sites or farms from approximately 200 until 550 AD. This article 
gives an overview and a summary of the results of these 

excavations. The results are compared with earlier research 
on settlement and society in the Lake Mälaren district. The 
purpose of the article is to point out farm structures and to 

demonstrate how the excavated sites can be integrated into 
the surrounding local landscapes of ancient monuments. 
Questions about settlement location and extension are also 
put forward.

Keywords: Post holes, houses, farms, stone endousures, 
settlement-structure.

Inledning
Ett förhållandevis stort antal likartade hus och likar
tat grupperade hus från perioderna yngre romartid- 
folkvandringstid har framkommit vid arkeologiska 
undersökningar i Mälarområdet de senaste decenni
erna. De enskilda husen har hittills beskrivits och jäm
förts framför allt beträffande konstruktion och funk
tion (t.ex. Ulväng 1992, Eriksson 1994, Göthberg 
1995). På senare år har också en diskussion om går
dens beståndsdelar, lokalisering i landskapet och för
hållande till odlingsmark, gravfält, äldre boplatser och 
historiska bytomtslägen tagit fart (t.ex. Hedemark 
1996, Göthberg 1997, Olausson 1997). Genom under
sökningarna inför Arlandabanan har ett betydande till
skott av undersökta gårdslämningar från den aktuella 
tidsperioden framkommit, vilka bör kunna bidra till 
den diskussionen (fig. 1 och 2). Det kan därför vara 
motiverat att sammanfatta och utvärdera resultaten 
från dessa undersökningar och göra jämförelser mot 
tidigare studier i ämnet. Artikeln bygger på resultaten 
från fem olika undersökningar som gjorts inom pro
jekt Arlandabanan. En av lokalerna låg i Forsby i 
Knivsta socken (Hamilton 1995). I Åslunda i Odens
ala socken fanns två intilliggande lokaler i västra respek
tive norra delen av byn (Hamilton & Sieurin-Lönnqvist 
1998, Dunér 8c Mutikainen manus) och i Norslunda i 
Norrsunda socken fanns en gårdsetablering (Dunér 8c 
Mutikainen 1998). Slutligen framkom också en gård i 
Lindsunda i Norrsunda socken (Hamilton 1998).

Syfte, avgränsning och motivering
Ett flertal gårdar av den typ som kommer att behand
las har undersökts på senare år i Mälarområdet av 
olika grävande institutioner. Långt ifrån alla dessa un-
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Fig. 1. Undersökningsområdets läge i Sverige. 
Fig. 1. The location of the investigation area 
in Sweden.

dersökningar föreligger för närvarande i rapportform 
vilket gör att nedanstående resultat snart kan behöva 
kompletteras i skenet av nya källmaterial.

Målsättningen är att diskutera gårdsenhetens be
ståndsdelar, grannrelationer och lokalisering för ovan 
nämnda undersökningsobjekt. Därefter görs en utblick 
mot i första hand Attundalands stensträngsbygder men 
också övriga Mälardalen. Vad är vanligt eller typiskt 
och vilka variationer förekommer? Syftet är också att 
lyfta fram några konkreta och aktuella arkeologiska 
fältundersökningar och pröva hur dessa kan fungera 
som exempel i tidigare framförda modeller som ofta 
bygger på andra typer av källmaterial som t.ex. karte- 
ringar, markprovtagning, provgropsgrävningar eller 
gravfältsanalyser. De arkeologiskt mest välundersökta 
gårdarna har sällan varit omgivna av välbevarade fos
sila odlingslandskap som lämpats för en integrerad

detaljanalys. Härigenom har olika källmaterial inte 
fullt ut konfronterats.

Vid undersökning av större sammanhängande ytor 
har hus från den aktuella perioden vanligtvis påträf
fats i samlade grupper (Göthberg 1995, s. 97). Det 
finns därför skäl att i första hand se närmare på dessa 
större undersökningar. För närvarande finns minst ett 
tiotal arkeologiska undersökningar från östra delen 
av Mälarområdet med boplatser bestående av minst 
två treskeppiga långhus daterade till yngre romartid- 
folkvandringstid. Fem av dessa husgrupper har påträf
fats vid undersökningar för Arlandabanan. I Forsby 
finns flera områden med ett välbevarat troligen sam
tida fossilt kulturlandskap. Här finns således goda för
utsättningar att inom ett begränsat område kombi
nera en större arkeologisk undersökning med en 
landskapsanalys. Åslundalokalen som analysobjekt 
motiveras av att den består av två närliggande, san
nolikt samtida, totalundersökta gårdar, vilket torde 
vara en mindre vanlig kombination i dessa trakter. Un
dersökningens resultat väcker frågor om bebyggelse
mönster och byorganisation. Lindsunda utgör ett, fält- 
arkeologiskt sett, relativt okomplicerat objekt som 
framträder tydligt trots mindre goda bevarande
förhållanden. Norslundalokalen slutligen kan ses som 
en mindre pendang till det stora undersökningsom
rådet vid Arlandastad (jfr Foghammar 1997).

Den korologiska avgränsningen motiveras av att 
Attundalands stensträngsbygder är förhållandevis väl
undersökta. Dessutom är området tämligen enhetligt 
vad gäller topografi och fornlämningsmiljöer i stort. 
Västra delen av Mälarområdet har en annan topo
grafi med större sammanhängande slättområden. Här 
tycks också finnas ett bebyggelseinslag bestående av 
större s.k. landsbyar, som hittills inte påträffats i östra 
delen av Mälarområdet (Olausson 1997). Till grund 
för avgränsningen nyttjas också stensträngarnas ojäm
na spridning i Mälarområdet. I detta avseende finns 
en relativt skarp gräns åt nordöst mot Roslagen och 
söderut mot Södermanland.
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Fig. 2. Undersökta gårdar
omtalade i artikeln.
1. Norslunda (Arlandastad)

RAÄ 16 m.fl. i Norrsunda socken
2. Ensta RAÄ 124 i Täby socken
3. Forsby RAÄ 189 i Knivsta socken
4. Görla RAÄ 23 i Frötuna socken
5. Övre Frötuna (Haga norra)

RAÄ 85 i Solna socken
6. Knista RAÄ 337

i Sollentuna socken
7. Lindsunda RAÄ 202 

i Norrsunda socken
8. Åslunda RAÄ 386, 402 

i Odensala socken
9. Darsgärde RAÄ 190 

i Skederids socken
10. Västeraminge RAÄ 335 

i Täby socken
11. Norslunda RAÄ 185 

i Norrsunda socken

Fig. 2. Excavated farms
mentioned in the article.
1. Norslunda (Arlandastad)

RAÄ no. 16 and others in 
Norrsunda parish (Ancient 
Monument Register)

2. Ensta RAÄ no. 124 
in Täby parish

3. Forsby RAÄ no. 189 
in Knivsta parish

4. Görla RAÄ no. 23 
in Frötuna parish

5. Övre Frötuna (Haga norra)
RAÄ no. 85 in Solna parish

6. Knista RAÄ no. 337 
in Sollentuna parish

7. Lindsunda RAÄ no. 202 
in Norrsunda parish

8. Åslunda RAÄ no. 386, 402 
in Odensala parish

9. Darsgärde RAÄ no. 190 
in Skederids parish

10. Västeraminge RAÄ no. 335 
in Täby parish

11. Norslunda RAÄ no. 185 
in Norrsunda parish
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Frågeställningar och 
problemformuleringar

En frågeställning som analysen avser att belysa är re
lationen mellan husgrundsterrasser och hus på plan 
mark. Hur representativa är husgrundsterrasser som 
indikation på boplatser från yngre romartid-folkvand- 
ringstid i olika delar av Mälarområdet? Frågorna är 
av intresse vid bebyggelsearkeologiska analyser där 
hela eller delar av källmaterialet består av fornläm- 
ningar som klassificerats och daterats genom invente
ringar och karteringar. Förutom konkreta husgrunder 
indikeras boplatslägen vanligen i stensträngsmiljöer 
genom fägator och vid komplicerade förtätningar av 
stensträngar. Mer osäkert daterade boplatser kan också 
spåras genom fosfatkarteringar, sondning eller påvi
sande av ytfynd i skadad eller upplöjd mark. Under
sökta fornlämningsmiljöer innehåller dock vanligen 
lämningar från olika tidsperioder. Generellt kan sägas 
att större boplatsundersökningar brukar påvisa över
lagringar. Förmodligen innehåller en stor andel av de 
byar och gårdar i Mälarområdets centrala bygder, där 
järnåldersgravfält förekommer, också fornlämningar 
som kan föras tillbaka till senneolitikum-bronsålder 
(jfr Frölund & Wilson 1993). Exemplen från Arlanda- 
banans undersökningar understryker i varje fall det 
vanskliga i att datera t.ex. en boplats genom att hän
visa till intilliggande gravar eller ett mindre undersök- 
ningsschakt. En sådan datering kan mycket väl vara 
riktig men utesluter knappast att fler dateringar kan 
förekomma. Vid alla de fem gårdarna som behandlas 
i denna sammanställning finns, i olika omfattning, 
undersökta bronsåldersdaterade fornlämningar inom 
den historiska byns gränser.

Husgrundsterrasser kan i gynnsamma fall identifi
eras och möjligen också dateras utan arkeologisk un
dersökning. De finns sparsamt företrädda i fornmin- 
nesregistret för östra Mälarområdet. I hela Uppsala 
län finns ett drygt förtiotal registrerade (Hermodsson 
1996). I Stockholms län finns ett något större antal 
registrerade medan Södermanlands län endast har ett

fåtal registrerade husgrundsterrasser. Ofta förekom
mer de i kombination med gravfält, skärvstenshögar 
och stensträngar men anses svårupptäckta i terrängen 
(Hermodsson 1996). Kombinationen med skärvstens
högar utgör sannolikt ett utslag av att äldre lämningar 
ofta påträffas i samma lägen som husgrundsterrasser. 
En koppling till yngre lämningar finns ibland genom 
gravfälten. Gravar anlagda på huslämningar finns 
exemplifierade från Ensta i Täby socken och från Görla 
i Frötuna socken (Modin 1973, Eriksson 1995). Hu
sen tycks vara av samma typer i Mälarområdet, både i 
och utanför de centrala stensträngsbygderna. Hus- 
grundsterrasser förekommer också utanför stensträngs- 
bygden. För Södermanlands län kan dock en låg fre
kvens för både husgrundsterrasser och stensträngar 
noteras. Vid nyligen gjorda undersökningar i västra 
delen av Östergötland har vidsträckta stensträngs- 
områden karterats. Här saknas dock husgrundsterras- 
ser och andra tydliga boplatslämningar, vilket utgör 
en kontrast till stensträngsbygderna i östra delen av 
Östergötland (Jönsson m.fl. 1996). Att husgrundster- 
rasser kan vara svårupptäckta kan också bekräftas, 
bl.a. genom några av undersökningarna som behand
las nedan, där de framträtt först efter avtorvning. Det 
finns således skäl att misstänka förekomster av ett 
större antal oregistrerade husgrundsterrasser.

Även inom specialinventerade områden i Mälarre- 
gionen varierar husgrundsterrassernas antal. Fresta 
socken i Uppland har efter specialinventering fyra loka
ler med husgrundsterrasser trots att socknen innehål
ler rikligt med gravar, gravfält och stensträngar (Erics
son & Hermodsson 1994). Något fler husgrundster- 
rasser inom ett mindre område har dokumenterats 
genom specialinventering och kartering i Hanstaom- 
rådet vid gränstrakterna mellan Sollentuna och Spånga 
socknar i Uppland (Eriksson 1986). Här har också 
gjorts ett försök att analysera kulturlandskapets ut
veckling från bronsålder och framåt där gravar; bo
platser och lämningar efter jordbruksmarkens nytt
jande periodindelats. Boplatser i området utan synlig 
markering har eftersökts genom fosfatkartering. Ste
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fan Höglin har diskuterat de stensträngsbaserade häg- 
nadslagens storlek i Mälarområdet (Höglin 1991). 
Inom ett ca 10 km2 stort område i Täby och Fresta 
socknar har minst fem gårdar, varav tre genom hus
grunder eller husgrundsterrasser, pekats ut som ett 
sammanhållet hägnadslag. Gårdarna ligger väl åtskilda 
med 500-1000 meters avstånd från varandra. Områ
det var delvis känt redan på 1960-talet som Hagbylo- 
kalen och behandlades i Lindquists avhandling 1968. 
De utpekade boplatserna bör dock kanske snarast 
uppfattas som potentiella boplatslägen som åtmins
tone tidvis varit bebodda. Huruvida alla platser vid 
någon tidpunkt samtidigt hyst varsin gård återstår att 
belägga. Ännu ett område värt att uppmärksamma 
utgörs av Odensalatrakten där flera karteringar av 
större stensträngssystem gjorts (Olausson 1995, s. 
195).

Ett flertal analyser av stensträngssystem med till
hörande boplatser har påvisat en bebyggelsestruktur 
som avviker avsevärt från den historiskt kända. De 
mer grundläggande analyserna har baserats på större 
och mer välbevarade huvudsakligen karterade mate
rial från sydöstra Sverige. Huvuddragen har sedan be
kräftats bit för bit för Mälarområdets stensträngs
bygder, även om vissa regionala skillnader förekom
mer. Boplatsernas lägen, omfattning och datering för
blir i allmänhet en osäkerhetsfaktor vid karteringar. 
Ofta finns behov av mer preciserade dateringar för 
att avgöra huruvida utpekade gårdar eller gårdslägen 
varit samtida eller om de representerar en kort sek
vens av omstruktureringar och flyttningar. Tillräck
ligt noggranna dateringar kan vara vanskligt att få 
fram även vid större utgrävningar. Om samtidighet 
accepteras blir en given följdfråga hur många gårdar 
som kan ha funnits och hur de har varit lokaliserade 
t.ex. innanför gränserna för en historisk gård/by. I äldre 
forskning har förekomster av flera spridda boplats
lämningar inom ett byterritorium ofta tolkats som ett 
utslag av över tiden kringflyttande bebyggelse (jfr t.ex. 
Hedman 1987). Denna tanke kan också föras tillbaka 
till en liknande syn på splittrade gravfält (jfr Ambro

siani 1964). Genom de totalundersökta boplatserna 
finns dock numera indikationer på att samtida gårdar 
från yngre romartid-folkvandringstid i Mälarområdet 
kan ha legat relativt tätt (jfr Göthberg 1997). Vidare 
har påvisats att tillsynes identiska husgrupper vad gäl
ler den bärande konstruktionen kan vara placerade 
på en uppbyggd terrassering eller på slät mark (jfr 
Eriksson 1994, s. 228). De senare kan vara omöjliga 
att identifiera utan en större arkeologisk undersök
ning medan den förra kategorin ibland kan vara tyd
ligt synlig vid inventering.

En gård bestod inte bara av ett antal hus. På och i 
anslutning till gårdstunet påträffas därutöver ofta 
härdområden, förrådsgropar, brunnar, hägnader och 
röjningsrösen. Det finns således andra strukturer än 
husen att behandla vid en analys av gårdar. Bebyggelse
arkeologiska analyser på lokal nivå eller på bygde
nivå bygger oftast på en gynnsam karteringssituation. 
Stensträngar är i sammanhanget tacksamma då de är 
förhållandevis otvetydiga och anses ha begränsade da
teringsalternativ. De är dessutom yttäckande och ger 
härigenom en övergripande struktur som kan länka 
ihop bebyggelse och övriga fornlämningar. Stensträng
arna förefaller vara koncentrerade till vissa delar av 
Mälarområdet (jfr Hermodsson 1996, Olausson 1997). 
En fråga som bör kunna belysas ytterligare, genom 
studier av boplatser och gravar, är om områden med 
stensträngar kan påvisas vara avvikande i något an
nat hänseende från andra delar av Mälarområdet, kva
litativt eller kvantitativt. En hypotes gör gällande att 
stensträngsområden sammanfaller med bebyggelse
täta, kortvarigt överutnyttjade områden som sedan 
kollapsar (Widgren 1995 och där anförd litteratur). 
Michael Olausson har föreslagit att stensträngarna i 
sin mest utvecklade form representerar en slags ”poli
tisk infrastruktur” (Olausson 1997). Han poängterar 
att de etablerats i ett socialt stratifierat samhälle och 
att de speglar olika grader av styrning och reglering 
av markutnyttjandet.

Ett socialt stratifierat samhälle skulle kunna ta sig 
uttryck i ett mönster med å ena sidan ”sekundärgår
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dar” eller avsöndrade gårdar och å andra sidan går
dar i det bästa läget vid ” huvudboplatsen” eller vid 
det historiskt kända bytomtsläget. En viktig fråga be
rör om det fysiska avståndet mellan gårdarna har av
görande betydelse för den sociala och ekonomiska or
ganisationen. Till problemkomplexet hör också, som 
tidigare nämnts, en bedömning av det totala antalet 
gårdar inom ett visst område. En hypotes kan vara att 
man i vissa fall kan förvänta sig ungefär lika många 
gårdar som under tidig historisk tid, d.v.s. vanligen ca 
två till tre mer eller mindre utspridda gårdar inom varje 
byterritorium (jfr Göthberg 1997). Vid ett flertal mind
re undersökningar inom historiskt kända bytomter har 
boplatslämningar från äldre järnåldern påträffats (jfr 
Frölund 8c Wilson 1993). Det tycks dock vara svårt 
att inom de historiskt kända bytomterna påvisa hela 
gårdslämningar jämförbara med de som behandlas 
nedan.

Jan-Henrik Fallgren har betonat att bybebyggelse i 
många fall kan bestå av förhållandevis spridda och 
oregelbundet grupperade gårdar (Fallgren 1993). Han 
menar också att järnålderns bebyggelse tidigare missvi
sande har beskrivits som huvudsakligen bestående av 
ensamgårdar. Utifrån öländska exempel anger han att 
avståndet mellan de mest perifera gårdarna i en by 
kan vara mer än en kilometer medan avstånden mel
lan intilliggande gårdar i en by kan vara 100-200 meter 
eller mera (Fallgren 1993, s. 83). Anders Broberg har 
i en artikel inventerat mellansvensk bebyggelsearkeo
logi (Broberg 1994). I sin diskussion om bybildningen 
särskiljer han det impediment som på den äldsta lant
mäterikartan hyste bytomten. Han kan med en sådan 
avgränsning inte finna några arkeologiska belägg för 
bybildning före vikingatid (Broberg 1994, s. 37). I en 
uppsats som behandlar gårdsstrukturer i Mälardalen 
under järnåldern har Åse Hedemark, i en modell som 
betonar en hierarkisk struktur, använt begreppen hu
vudgård, följeslagargård och enstöringsgård (Hede
mark 1996, s. 45). Eventuella förekomster av underly
dande gårdar eller herdeboställen inom vissa sten- 
strängsmiljöer har även berörts av Mats Widgren (Wid-

gren 1996, s. 27). Michael Olausson har med utgångs
punkt i Rössberga i Odensala socken, en lokal under
sökt för Arlandabanan, pekat på en form av säterbe- 
byggelse i utmarken som en del av samhället under 
äldre järnålder (Olausson 1997). Han har också disku
terat stormannagårdens karaktär under äldre järnålder 
och nämner då befästning, ett separat hallhus, stor 
gårdstomt, ett större antal hus, topografisk placering 
och stort inslag av hantverk som kriterier för att iden
tifiera en stormannagård under sen romartid och folk- 
vandringstid.

En annan viktig fråga rör det stensträngsstruktu- 
rerade samhällets stabilitet och varaktighet. Vanligen 
anges tiden romartid-folkvandringstid. Tidigare har 
systemets tröghet och stensträngarnas o flexibla natur 
betonats (Höglin 1991 och där anförd litteratur). Få 
tycks dock ha berört frågan om stensträngsstrukturen 
växt fram och gradvis förtätats och byggts ut i kan
terna eller om en mer planmässig utläggning har skett. 
Vidare kan spekuleras om stensträngarna ersatt tidi
gare befintliga hägnader av annat utförande. Fallgren 
ser för Ölands vidkommande en gradvis expansion 
som resulterar i oregelbundna, glesa byar med de mins
ta gårdarna längst ut i periferin (Fallgren 1993, s. 73). 
Expansionen kan ha medfört att omläggningar av t.ex. 
fägator blev nödvändiga. De större boplatsundersök
ningarna har i flera fall påvisat hus av samma typ som 
med någon förskjutning överlagrat varandra, vilket 
indikerar stabilitet i strukturen. Andra exempel finns 
dock på att gravar anlagts och röjningar företagits på 
boplatser kort före och efter husens funktionstid.

Odlingen inom stensträngsområden har hittills stu
derats i mindre grad (Widgren 1995). Här finns möj
ligheter att gå vidare genom att fossil åkermark i form 
av områden med röjningsrösen och åkerterrasser på
träffas i anslutning till karterade och undersökta går
dar. Genom en kombination av karteringar och un
dersökningar bör odlingsformerna kunna studeras. Un
dersökningarna i Åslunda har påvisat röjningar som 
dock är komplicerade att datera och närmare funk- 
tionsbestämma (Hamilton & Sieurin-Lönnqvist, 1998).
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Även i Västerarninge i Täby socken har odlingsläm- 
ningar påträffats i anslutning till en gårdsbebyggelse. 
Här har de nyligen gjorda undersökningarna påvisat 
stenröjda odlingsytor avgränsade av stensträngar och 
röjningsrösen. Åkrarna låg intill, och bör vara samti
da med en undersökt gård från yngre romartid-folk
vandringstid (Hamilton, manus).

Enligt min uppfattning har de material som består 
av undersökta gårdar i Mälarområdet, i allmänhet inte 
beaktats tillräckligt vid samhälls- och landskapsana
lyser. Genom följande exempel vill jag diskutera några 
av de infallsvinklar som ett sådant material kan ge.

Undersökta gårdar längs 
Arlandabanan från yngre 
romartid-folkvandringstid

Forsby

Beskrivning
Forsby ligger i södra delen av Knivsta socken, gräns
ande till Odensala socken. Som namnet antyder ge
nomströmmas Forsby av en å, Forsbyån, som utgör 
en delsträcka från Svartsjön i sydöst till Knivstaån i 
väster i ett större vattensystem. Bebyggelsen har ett 
förhållandevis isolerat läge omgivet av skogspartier. 
Längst österut, närmast Svartsjön, finns också ett 
område med sankmark (fig. 3).

I samband med undersökningen av fornlämningen 
RAÄ 189 i Forsby nyupptäcktes ett flertal fornläm- 
ningar, både vid den utredning som föregick själva un
dersökningen (Broberg 1991) och vid en specialinven
tering av skålgropar i området (Broström 1996). Som 
ett led i en fördjupad bearbetning av undersöknings
materialet har därefter en vidgad specialinventering 
utförts omfattande hela Forsby. Därvid har ett antal 
tidigare oregistrerade fornlämningar påträffats. Dess
utom har kompletteringar kunnat göras vid tidigare 
ofullständigt registrerade fornlämningslokaler. Av sär
skilt intresse är två nyupptäckta husgrundsterrasser. 
Båda ligger i anslutning till tidigare registrerade grav

fält respektive gravgrupp. Därutöver har gravfält, grav
grupper och stensträngar påträffats.

En av de två nyupptäckta husgrunderna låg på 
norra sidan av ån, intill Forsbys största gravfält, RAÄ 
126 med 31 registrerade gravar. Husgrunden motsva
ras förmodligen av en uppgift i fornminnesregistret 
vid sidan av beskrivningen av gravfältet. Den beteck
nas där som terrass utan att egentligen vara registre
rad. I området finns dessutom stensträngar (sannolikt 
identiska med de stenrader som omtalas i fornminnes
registret för RAÄ 126). Stensträngarna utgör kortare 
sträckor i en sydvästsluttning nedanför och väster om 
ovan omtalade förhållandevis tydliga husgrunds- 
terrass. Möjligen kan dessa stensträngar delvis utgöra 
ytterligare husgrundsterrasser. Några av stensträng
arna löper parallellt med varandra och bildar möjli
gen rester av en fägatssträckning. En av stensträngarna 
bildar en tvärarm vinkelrätt mot sluttningen och de 
övriga huvudsakligen langsgående stensträngarna. I 
området finns också övertorvade röjningsrösen av ål
derdomlig karaktär och anslutande oregelbundna röj
da ytor. Gravarna på och i anslutning till gravfältet är 
svårbedömda men förefaller vara både av äldre och 
yngre järnålderskaraktär. Därtill bör också ett nyupp
täckt gravfält längre västerut längs samma sluttning 
nämnas. Gravfältet är av bronsålder-äldre järnålders
karaktär innehållande bl.a. mittblockstensättningar.

Den andra lokalen med en husgrundsterrass låg 
söder om ån inne i Hova i Odensala socken. Den bör 
ändå omtalas i detta sammanhang då den ligger helt 
nära gränsen mot Forsby och i en sluttning som vetter 
mot öster och odlingsmarken kring Forsbyån. Hus- 
grundsterrassen ligger i anslutning till gravgruppen 
RAÄ 285. Gravarna förefaller, enligt en bedömning 
vid specialinventeringen, utgöra ett gravfält med minst 
ett tjugotal anläggningar. Gravarna är av äldre järnål- 
derstyp. Söder om gravfältet finns enstaka oregistre
rade stensättningar, varav en mittblockstensättning, 
samt en oregistrerad stensträng. Även inom detta om
råde finns övertorvade röjningsrösen och anslutande 
röjda ytor.
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Fig. 3.
Karta över fornlämningar 
och topografi i Forsby i 
Knivsta socken. Flera av 
fornlämningama är nyupp
täckta och har påträffats vid 
specialinventeringar i sam
band med undersökningarna 
för Arlandabanan. De redo
visas här efter en preliminär 
bedömning. Skala 1:20 000. 
Fig. 3.
Map of ancient monuments 
and topography at Forsby 
in Knivsta parish. Several an
cient monuments have been 
recently discovered due to 
a special inventory made in 
relation to the Arlanda rail
way excavations. They are 
shown after a preliminary 
judgement. Scale 1:20 000.



Gårdar och gårdssamverkan i Attundalands stensträngsbygder under yngre romartid-folkvandringstid 115

År 1750 betecknades den plats där de nu undersökta 
och borttagna fornlämningarna RAÄ 189 legat av lant
mätaren som oduglig backe (ägomätning A50-4:l). 
Backen låg i ett åkergärde, Östergärde. Den under
sökta gården bestod av två långhus. Båda husen låg 
på terrasser och föreföll ombyggda eller tillbyggda. 
Ett av husen hade hörnstolpar som hört till en valmad 
gavel och en centralt belägen härd i husets längsta 
spann. I anslutning till husen fanns gravar som liksom 
husen daterats till yngre romartid-folkvandringstid. 
Inom undersökningsområdet fanns dessutom boplats
lämningar och gravar från yngre bronsåldern samt en 
grav från vikingatid. Området var kringgärdat av ska
dad och omformad mark vilket medför att delar av 
boplatsen saknas och ej kunnat undersökas (Hamil
ton 1995).

Enligt det historiska kartöverlägget fanns den odla
de marken, under 1700-talet, främst i den sydvästra 
delen av ägorna. Inägorna fanns samlade på ömse si
dor av ån. I sydväst sammanföll en mindre sträcka av 
inägorna med den terrioriella gränsen mot Hova i 
Odensala socken. Något hägnadslag finns dock inte 
markerat. Forsby bestod under äldre historisk tid av 
tre frälsehemman. Vid 1650-talet byggdes ett säteri i 
Forsby. Sannolikt avhystes byn i samband med säteri
bildningen. Läget för den avhysta byn har dock inte 
kunnat fastställas (Toliin, manus).

Kommentar
Bebyggelse innehållande hus byggda på terrass finns 
eller har funnits på minst tre separata platser, RAÄ 
126,189 och 285. Den totala fornlämningsbilden an
tyder att den mest omfattande eller långvarigast nytt
jade boplatsen låg centralt norr om ån. Klart är dock 
att boplatser även funnits på södra sidan av ån under 
olika perioder. Vid den sydöstra boplatsen, RAA 189, 
finns som ovan nämnts två boplatsfaser belagda ge
nom undersökning. Vid den sydvästra boplatsen, RAÄ 
285, kan husgrundsterrassen och stensträngen troli
gen hänföras till romartid-folkvandringstid medan ett 
antal av gravarna, bl.a. en mittblockstensättning sna

rare pekar mot en datering till yngre bronsålder-äldsta 
järnålder. Alla tre boplatserna med husgrundsterrasser 
ligger i anslutning till gravfält. Stensträngarna har en 
närmare koppling till boplatsen norr om ån än de an
dra boplatserna.

De kända boplatserna ligger eller låg väl utspridda, 
ca 600-850 meter från varandra, längs gränsen mel
lan 1700-talets inägor och utmark. Även stensträng
arna förefaller grovt sett följa 1700-talets inägogränser. 
Stensträngarna indikerar att norra och nordvästra 
delen av gränsen låg förhållandevis fast under en längre 
tidsperiod medan gränsen i östra delen av området 
förskjutits och fått ett antal varierande dragningar.

De tre gårdarna har troligen ingått ett gemensamt 
hägnadslag. Dalgången vid Forsby är förhållandevis 
sluten men mindre stensträngar ut mot kanterna av 
byterritoriet visar att hägnadslaget också kan ha haft 
en vidare utsträckning.

Som ovan nämnts är byns läge före säteribildningen 
inte känd. Hypotetiskt kan ett rimligt och centrerat 
läge utpekas sydöst om gravfältet RAÄ 126. Området 
var enligt det historiska kartöverlägget separat hägnat 
inom inägorna och bebyggt med en smedja. I anslut
ning till området passerade vägen genom Forsby. Plat
sen omfattades av utredningen för Arlandabanan och 
i ett mindre schakt har boplatslämningar i form av 
stensatta terrasser och stolphål konstaterats (Sander 
m.fl. 1991). I schaktet påträffades också en nyckel av 
en typ som förekommer under vikingatid-medeltid. 
Vid utredningen gjordes även en fosfatkartering som 
visar en större yta med förhöjda värden inom det ut
pekade området. Denna plats kan förutom en medel
tida bytomt också innehålla förhistoriska lämningar, 
kanske också ytterligare en gård av den typ som dis
kuterats ovan från yngre romartid-folkvandringstid. 
Ännu ett boplatsläge finns i södra kanten av de historis
ka inägorna, vid gravgruppen RAÄ 76. Här har dock 
inga konkreta boplatsspår påträffats vid special
inventeringarna.
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Åslunda

Beskrivning
Åslunda ligger i norra delen av Odensala socken. Nor
rut gränsar byn till Rickebyån. Ån rinner ut i den igen
växande Svartsjön en knapp kilometer västerut. På 
andra sidan sjön vidtar ovan nämnda Forsbyån. Även 
Åslunda ligger något isolerat och gränsar mestadels 
till skogs- eller bagpartier. Närmast ån i norr finns 
sankmarker (fig. 4).

I Åslunda har flera undersökningar genomförts 
framför allt i samband med den planerade Arlanda- 
banan men också inför ett motorvägsbygge på 1960- 
talet. Trots utgrävningarna finns omfattande fornläm- 
ningskomplex kvar oundersökta. Sammantaget kan 
fornlämningarna sannolikt dateras från senneoliti- 
kum-äldre bronsålder och framåt och består av boplat
ser med huslämningar, kulturlager och skärvstenshö- 
gar, gravfält av både äldre- och yngre järnålder styp 
samt agrara lämningar i form av bl.a. stensträngar, 
röjningsrösen och röjda ytor. Merparten av de kända 
boplatslämningarna förefaller vara från yngre brons - 
åldern-äldsta järnåldern.

Av största intresse i detta sammanhang är två när
mast identiska husgrupper eller gårdar, ca 200 meter 
från varandra, som påträffats vid undersökningarna. 
Husen har daterats till yngre romartid-folkvandrings- 
tid. Ett av husen på den ena gården (RAÄ 402) låg i 
ett sadelläge med terrasserade gavlar medan motsva
rande hus på den andra gården låg på plan och i sen 
tid odlad mark (RAÄ 386). Dateringarna har inte 
kunnat preciseras mer än till ovan nämnda tidsinter
vall. Tolkningen är ändå att gårdarna varit samtida. 
På båda gårdarna fanns hus från samma tidsperiod 
som delvis överlagrar varandra. Mer osäker är tolk
ningen av ytterligare en gård längre österut (RAÄ 5). 
Området undersöktes inför byggandet av motorvägen 
och innefattade en kartering av ett fornlämnings- 
område i anslutning till det egentliga undersöknings
objektet, en skärvstenshög. Utan närmare kommen
tarer har, förutom stensträngar, en stenskodd terrass

kant markerats längst söderut. Terrasskanten var möj
ligen en husgrundsterrass som visar läget för ytterli
gare en gård liknande de närmare undersökta vid RAÄ 
386 och 402.

Stensträngarna i Åslunda var mycket fragmenta
riskt bevarade. I östra delen av byn fanns dock ett nå
got så när sammanhängande område med stensträngar 
som dels formar en med vissa luckor rundad inneslut- 
ning eller fålla, och dels består av mindre utskott eller 
tvärarmar som utgår från huvudsträckningarna. Den 
stensträngsomgärdade fållan var knappt 9000 m2 stor.

Öster om bytomten finns tre gravfält, varav två 
har delundersökts (RAÄ 11 och 402). Gravfälten lig
ger nära varandra och kan möjligen betraktas som ett 
mer eller mindre sammanhängande gravfält. Under
sökningarna har visat att omarkerade bengömmor, 
mycket flacka stensättningar och mindre blockgravar 
förekommer, varför en uppskattning av det totala an
talet gravar och gravfältens avgränsning blir mycket 
vansklig. Om gravarna dock ligger ungefär lika tätt i 
de oundersökta gravfältsdelarna som i den undersökta 
och oskadade delen av gravfältet RAA 11, och om 
gravfältens avgränsning är korrekt, kan det totala an
talet gravar beräknas till ca 150 stycken. Av de totalt 
16 undersökta gravarna har fem daterats till för
romersk järnålder. Utifrån utformning och gravskick 
har dateringen av alla undersökta gravar uppskattats 
till förromersk järnålder. Strax utanför Åslundas grän
ser, i nordväst, tillhörande Odensala Harg, finns yt
terligare ett gravfält, RAÄ 118. Gravfältet ligger på 
en utlöpare av samma höjdsträckning som bebyggel
sen och gravfälten i Åslunda. Hargs centrala delar lig
ger däremot norr om Rickebyån. Gravfältet hör där
för möjligen till den förhistoriska bebyggelsen i Ås
lunda. Öster om Åslunda i Söderby finns ett röse och 
en mittblockstensättning på en höj davsats vänd mot 
Åslunda (RAÄ 4). Även dessa gravar kan ha tillhört 
Åslundabebyggelsen i äldre tider. I sammanhanget kan 
dessutom påminnas om möjligheten att skärvstens- 
högar fungerat som gravgömma. En av de undersökta 
skärvstenshögarna (RAÄ 5) var välbyggd med kant-
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Fig. 4.
Karta över fornlämningar och topografi 

i Åslunda i Odensala socken.
Skala 1:20 000. 

Fig. 4.
Map of ancient monuments and topo

graphy at Åslunda in Odensala parish.
Scale 1:20 000.
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kedja och hade ett centralt beläget sotlager innehål
lande brända ben (Andræ 1972).

Det historiska kartöverlägget visar att den odlade 
marken, under 1700-talet, fanns i den sydvästra delen 
av byn. Gränsen för inägorna sammanfaller här med 
den territoriella gränsen för byn. Endast ett mindre 
avsnitt, i söder mot Vännesta, gränsar mot åkermark 
i angränsande by. Åslunda förefaller vara en missgyn
nad by såtillvida att de territoriella gränserna är dragna 
så att de utmarker som ligger mellan grannbyarna i 
området till största delen ligger utanför Åslunda. Byn 
bestod av enstaka frälsehemman och bebyggelsen låg 
centralt på en flack höjdsträckning. Höjdsträckningen 
löper i öst-västlig riktning och fungerar som en natur
lig avdelning av inägorna i två gärden, ett i norr och 
ett i söder.

Kommentar
Om utmarkerna i området fördelats jämnare mellan 
byarna hade Åslunda haft del i större skogs- och hag-

marker framför allt västerut och österut som under 
historisk tid tillhört Odensala Prästgård, Söderby och 
Vännesta. Det förefaller därmed lämpligt att behandla 
ett ”naturligt” avgränsat analysområde som är något 
vidare än vad de territoriella gränserna visar. Även de 
ovan nämnda gravar och gravfält som ligger strax 
utanför Åslundas gränser, men utan kontakt med be
byggelsen i motsvarande grannenheter, talar för att 
Åslunda avskiljts från områden som en gång fungerat 
som en beståndsdel i bebyggelsens produktionsmark.

Stora områden med boplatslämningar och sten
strängar finns eller har funnits utanför de historiska 
inägorna. Troligen har stensträngar och skärvstens- 
högar i högre grad undgått förstörelse i historisk tid 
utanför de mer intensivt bearbetade inägorna.

Bebyggelsen bestod under yngre romartid-folk
vandringstid, liksom i Forsby, av minst tre gårdar. Går
darna låg närmast på rad i öst-västlig riktning med 
200 meter respektive 350 meter mellanrum. De låg 
däremot inte som i Forsby längs med inägogränsen.



118 Människors platser - tretton arkeologiska studier från UV

Inte heller stensträngarna ser ut att följa denna gräns. 
Fornlämningarna har snarare en mer öst-västlig ut
sträckning. Den öst-västliga orienteringen ligger i linje 
med åns sträckning och accentueras sannolikt också 
genom att de stora betesområdena låg i öster och väs
ter. Om gårdarna varit samtida bör de ha varit sam
manlänkade genom en fägata. Den kan i så fall ha 
sammanbundit den östra och den västra utmarken via 
de tre gårdarna.

Förutom de gårdar som belagts eller indikeras av 
konkreta arkeologiska lämningar finns rimliga lägen 
för ytterligare gårdar centralt vid bytomten, vid grav
fältet RAÄ 118 i nordväst och vid gränsen mot Håsta 
i sydväst. Detta är dock hypotetiska lägen som för 
närvarande varken kan beläggas eller dateras.

Norslunda

Beskrivning
Norslunda ligger i Norrsunda socken, ca tre mil norr 
om Stockholm. Byn sträcker sig från socknens cen
trala slättbygd kring sockenkyrkan och åt nordöst mot 
större sammanhängande skogsområden vid gränsen 
mot Ärlinghundra häradsallmänning. I gränszonen 
mellan dessa områden ligger ett sedimentfyllt dal
bäcken. I öster finns en mäktig åssträckning, Stock- 
holmsåsen. Enheten förefaller naturgeografiskt väl 
avvägd och avgränsad med en allsidig sammansätt
ning (fig. 5).

Vid bytomten finns ett relativt stort s.k. bygravfält, 
RAÄ 17. Den för Arlandabanan undersökta gården, 
RAÄ 185, fanns på östra sidan av dalbäckenet på ett 
stråk av sand nedanför rullstensåsen. Den bestod av 
ett förhållandevis kort långhus med valmade gavlar 
samt en mindre ekonomibyggnad. Ett par hundra 
meter sydöst om gården, på Stockholmsåsens åsrygg, 
finns ett oundersökt gravfält av äldre järnålderstyp, 
RAÄ 30.1 närmaste omgivningarna finns också ensta
ka gravar och gravgrupper samt stensträngar. Gården 
förefaller ha kontinuitet bakåt och överlagrade en äldre 
boplats med hus daterade till förromersk- och äldre

romersk järnålder. Dessutom berördes delar av ytter
ligare en gård några hundra meter längre söderut, RAÄ 
186, med datering till äldre romersk järnålder.

På motsatta västra sidan av dalbäckenet, en knapp 
kilometer åt nordnordöst, låg ett grav- och boplats
komplex med hus av den typ som behandlas i denna 
artikel, RAÄ 16 m.fl. (”Arlandastad”, jfr nedan). Här 
fanns också stensträngar i ett stråk från gårdarna vid 
RAÄ 16 och fram mot bytomten i sydväst.

Det historiska kartöverlägget visar att Norslunda 
på 1700-talet bestod av tre samlade gårdar. Bytomten 
låg i sydväst på en i inägorna inskjutande moränför
höjning. Ängsmarken fanns huvudsakligen i sydöst 
medan skogs- och hagmark dominerade i norr.

Kommentar
I Norslunda finns två undersökta separata bebyggelse
platser med gårdar som förmodligen hört till samma 
hägnadslag. Skillnaderna mellan gårdsplatserna är 
betydande vad gäller storlek och komplexitet. Här 
finns således ett unikt underlag för att diskutera grann- 
relationer och sociala relationer. Till den lokala mil
jön och samhällsstrukturen kan också grannenheten 
Åshusby medräknas, med storhögen Nordians hög, 
en av de största i Mälarområdet. Inte något av de båda 
undersökta gårdsområdena låg i närheten av bytomten. 
Det stora gårdsgravfältet vid Norslunda bytomt visar 
att här kan ha funnits ytterligare en gård under yngre 
romartid-folkvandringstid.

Lindsunda

Beskrivning
Lindsunda ligger i södra delen av Norrsunda socken. 
I öster ligger sjön Fysingen som har sitt utlopp i Mäla
ren söder om Lindsunda. Runt Fysingen finns förhål
landevis stora slättområden. I västra delen av Lindsun
da, mot Mälaren, finns dock ett skogsområde (fig. 6).

De kända fornlämningarna ligger huvudsakligen i 
ett nord-sydligt stråk på mindre impediment i åker-
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Fig. 6. Karta över fornlämningar och topografi i Lind
sunda i Norrsunda socken. Vattennivån dr markerad vid 
5 m.ö.h. Skala 1:20 000.
Fig. 6. Map of ancient monuments and topography at 
Lindsunda in Norrsunda parish. The waterlevel is marked 
at 5 m. a. s. I. Scale 1:20 000.

Fig. S. Karta över fornlämningar och topografi i Nors- 
lunda i Norrsunda socken. Skala 1:20 000.
Fig. S. Map of ancient monuments and topography at 
Norslunda in Norrsunda parish. Scale 1:20 000.
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mark. De består till stor del av enstaka gravar och 
gravfält. Vid ett antal mindre undersökningar och ut
redningar har också boplatslämningar framkommit. 
Stensträngar är däremot inte kända i någon större 
omfattning.

Den undersökta gården bestod sannolikt av minst 
två samtida långhus och en fyrstolpsbod. Husen påvi
sade i några fall överlagringar, vilket visar att gården 
bestått genom minst två generationer hus. Inget tyder 
på att boplatsen varit bebodd under andra tidsperioder 
än yngre romartid-folkvandringstid. Gården låg vid 
gränsen mellan Lindsunda och grannbyn norrut, Väi
stä. Läget kan dock betraktas som centralt i förhål
lande till åkermarkens utbredning då gården låg i ett 
gärde som enligt kartöverlägget brukats i hägnadslag 
mellan Lindsunda och Valsta.

Enligt det historiska kartöverlägget bestod Lind
sunda av sju gårdar. Fem av gårdarna fanns på en reg
lerad bytomt i en sänka ner mot Fysingen i öster medan 
två av gårdarna låg på ett impediment i åkermarken 
ca 400 meter väster om den reglerade tomten. Den 
reglerade tomten låg på nivåer runt 5 m.ö.h. och kan 
därför knappast ha förhistoriska rötter. Däremot är 
området där de två övriga gårdarna låg registrerat som 
den gamla bytomten i fornminnesregistret (RAA 166).

Kommentar
Undersökningen i Lindsunda visar att bebyggelse, be
stående av en gård med en ordinär uppsättning bygg
nader, legat i ett mellanläge mellan bytomterna. Detta 
indikerar ett utspritt bebyggelsemönster liknande de 
som ofta antagits för karterade stensträngsmiljöer på 
andra håll. Lindsunda skiljer sig dock från övriga be
handlade undersökta gårdar då den ligger i en mer 
utpräglad slättbygd. Trakten utgör ett av de större sam
manhängande slättområdena i östra Mälardalen. Här 
finns således, om än i mindre skala, naturgeografiska 
likheter med slättområdena i västra delen av Mälarda
len. Förekomsten av utspridda gårdar gör det mindre 
troligt att samtida större och täta gårdsagglomeratio- 
ner skulle finnas i mer centrala lägen.

Övriga undersökta gårdar från 
yngre romartid-folkvandringstid

I Ensta i Täby socken undersöktes ett grav- och bo
platskomplex på 1960-talet (Modin 1973). Undersök
ningen var relativt omfattande och en i raden av ex- 
ploateringsgrävningar som då utfördes inför nybyg
gnationer vid Täby centrum. Inom fornlämningsom- 
rådet påträffades husgrunder som daterades till yngre 
romartid-folkvandringstid genom 14C-analys. Numera 
kan dateringarna också bekräftas arkeologiskt efter
som hustyperna utifrån stolpsättningar och väggkon
struktioner är väl kända från andra sammanhang. 
Sammanlagt har fyra husgrunder identifierats i nord
västra kanten av ett större gravfält. Merparten av gra
varna på gravfältet daterades till vikingatid men några 
anläggningar daterades till samma period som husläm
ningarna. På östra sidan av gravfältet fanns ytterli
gare boplatslämningar i form av härdar, stolphål och 
kulturlager. För dessa lämningar har dock inga hus
konstruktioner presenterats. De antogs höra till brons
åldern. Husen i nordvästra delen av gravfältet och öv
riga boplatslämningar är tämligen summariskt redo
visade. Av tornfotoplanerna framgår dock att husen 
var mycket väl bevarade. Troligen kan en förnyad ge
nomgång av dokumentationsmaterialet ge mer detal
jerade husplaner. Husen låg delvis på berghällar vil
ket i viss mån kan förklara de något ojämna och till
synes ofullständiga husplaner som redovisats (Modin 
1973, s. 64 och Hedman 1987, s. 138). Boplatsläm
ningarna öster om gravfältet undersöktes endast del
vis. Här fanns också lämningarna efter Ensta bytomt. 
En provundersökning gjordes på bytomten som påvi
sade kulturlager representerande flera överlagrande 
bebyggelsestadier som dock inte kunde dateras. De 
fyra husgrunderna tolkades som samtida och tillsam
mans bildande en gård. Husgrunderna skulle också 
kunna ses som lämningar efter två gårdar då två av 
husen är över 20 meter långa och har gavlar som bru
kar förknippas med valmade tak (jfr avsnittet Diskus
sion nedan). Det förefaller också osäkert om husen
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Fig. 7.
Karta över fornlämningar 
och topografi i Arninge i 

Täby socken. Skala 1:20 000.
Fig. 7.

Map of ancient monuments 
and topography at Arninge in 

Täby parish. Scale 1:20 000.
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varit samtida. Möjligen fanns dock ytterligare en gård 
öster om gravfältet.

Norr om grav- och boplatsområdet undersöktes 
ännu ett gravfält som daterades till bronsåldern. Cirka 
400 meter söder om de undersökta husgrunderna finns 
ett gravfält där dessutom en terrassering är registre
rad. Enligt fornminnesregistret utgör terrasseringen 
möjligen en husgrundsterrass. Enligt samma källa har 
boplatsmaterial påträffats vid provgropsgrävning in
till gravfältet (RAÄ 129).

Ensta har beröringspunkter med Åslunda. Likhe
terna gäller framför allt gårdarnas centrala läge invid 
bytomten och stora gårdsgravfält. Kontinuiteten och 
det centrala läget indikeras också av omfattande äldre 
lämningar. Undersökningarna i Ensta har en större yt- 
mässig betoning på gravarna. I Åslunda är proportio
nerna mellan undersökta gravar och boplatslämningar 
snarast de omvända jämfört med i Ensta.

En modernare boplatsundersökning har genomförts 
i Görla, Frötuna socken. Här påträffades sammanlagt 
sju hus från yngre romartid-folkvandringstid, tre fler- 
funktionella långhus och fyra mindre hus. Husen har 
delats upp i tre bebyggelsefaser där varje gård bestod 
av ett långhus och ett eller ett par mindre hus (Eriks
son 1995, s. 76). Husen var av samma typer som de 
som framkommit vid Arlandabanans undersökningar. 
Cirka 200 meter åt nordväst fanns ett gravfält som 
undersöktes parallellt med boplatsen. På gravfältet 
fanns gravar som var samtida med den undersökta 
boplatsen. Sannolikt har samma människor som bott 
i de undersökta husen begravts på gravfältet (Ekman 
&C Eriksson 1991).

De undersökta gårdarna låg enligt det historiska 
kartöverlägget från 1700-talet i byn Mellinge, nära 
gränsen mot Görla, en bra bit från by tomterna. Områ
det låg i kanten av ett åkergärde.
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Till samma kategori av gårdar hör av allt att döma 
också några undersökta huslämningar vid Haga norra 
(Andersson 1995). Husen är dock endast delunder- 
sökta och miljön runt omkring kraftigt omformad vil
ket försvårar mer långtgående jämförelser. Av sam
manställningen ”Hus och gård” (Göthberg m.fl. 1995) 
framgår att ännu orapporterade undersökningar i 
Norslunda, RAÄ 16 och 136 i Norrsunda socken och 
i Darsgärde, RAÄ 190 i Skederid socken besitter ett 
material med hög potential och som sannolikt är cen
tralt för föreliggande studie. De komplexa materialen 
bör dock underkastas en basbearbetning innan de kan 
användas för jämförelser av mer övergripande slag. 
Vid Norslundaundersökningen framkom uppenbarli
gen två gårdar intill varandra, varav en gård bl.a. inne
fattade en hallbyggnad. I anslutning till gårdarna på
träffades dessutom gravfält som delvis var samtida med 
gårdarna. I området fanns också väl bevarade sten
strängar (Foghammar 1997).

I övrigt kan undersökta ännu obearbetade gårdar 
vid Häggvik (Knista och Skälby) i Sollentuna socken 
nämnas (Dunér, muntligen). I Täby socken i Arninge 
och Gribbylund finns en stensträngsmiljö med flera 
fornminneslokaler innehållande husgrundsterrasser 
(Olausson 1997). Genom ett antal spridda undersök
ningar är boplatserna i området förhållandevis väl 
lokaliserade och daterade (Drotz & Hamilton 1995, 
Hamilton, manus, Hedman 1987,1996). Under som
maren 1997 har en gård med fyra långhus, gravar och 
ett antal stensträngar och åkerområden undersökts vid 
Västerarninge (RAÄ 335 i Täby socken). Huvuddelen 
av komplexet har preliminärt daterats till yngre romar- 
tid-folkvandringstid (fig. 7).

Det finns också ytterligare ett antal äldre undersök
ningar som är svårbedömda då den dokumentation 
som finns tillgänglig inte är helt jämförbar med övri
ga men där det ändå finns skäl att misstänka att det 
funnits gårdar med hus av den typ som omtalats ovan, 
t.ex. i Hässelby och Hjulsta i Spånga socken, på Helgö 
och vid den befästa bebyggelsen i Darsgärde i Skederid 
socken (jfr Biörnstad 1966, Biuw 1992 och Ambrosiani

1958). Även flera nyare undersökningar med andra 
inriktningar eller med knappa resurser innehåller san
nolikt delar av här aktuella husgrupper, t.ex. Österar- 
ninge i Täby socken och Gredelby i Knivsta socken 
(Hedman 1996, Andersson m.fl. 1996).

Diskussion
De undersökningar som innefattat större totalunder- 
sökta ytor bekräftar att husen i regel ligger i grupper (fig. 
8). Trots olikheter bl.a. i husens längd, gavel- och vägg
konstruktioner kan vissa gemensamma drag skönjas.

Vanligen kan en flerfunktionell huvudbyggnad iden
tifieras (fig. 9). Husen förefaller ofta vara om- eller 
tillbyggda, vilket många gånger försvårat en bedöm
ning av grundstrukturen. Huvudbyggnaden förefaller 
beträffande längden finnas i olika storleksintervall. En 
grupp ligger runt 20-24 m. En annan grupp ligger runt 
28-30 m. Längderna motsvarar antalet spann som i 
sin tur kan förmodas ha ett samband med en funktions- 
och rumsindelning, även om det kanske inte alltid kan 
sättas likhetstecken mellan spann och rum. Den kor
tare varianten består av fyra spann medan den längre 
varianten har fem spann. Den längre varianten har 
tidigare beskrivits av Eriksson (1994 och 1995). En
staka ännu längre hus tycks också finnas (Eriksson 
1995). Husen har i allmänhet hörnstolpar och en gavel
konstruktion som indikerat valmade tak (2-3 gavel- 
stolphål). Byggnaderna innehåller en bostadsdel som 
har långa spann och en centralt placerad härd. Här
den var placerad i det andra spannet sett från gaveln 
på bostadssidan av huset som också var det längsta 
eller ett av de två längsta spannen. Fädelen känneteck
nas av korta spann. Därutöver har också förekom
sten av verkstadsutrymmen och förvaringsutrymmen 
diskuterats framför allt utifrån fyndspridningar.

Om man utgår från de här behandlade husen kan 
Åslunda hus 1 och och hus 100 identifieras som den 
längre femrummiga varianten. I båda husen syns spår 
av extra stolphål, möjligen ett resultat av underhåll. 
Till den kortare varianten hör Åslunda hus 3, Nors-
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Fig. 8.
Gårdsstrukturer. Översikter 

över gårdarna som fram
kom vid undersökningarna 

för Arlandabanan. Som 
jämförelseobjekt visas även 
motsvarande för en under
sökt gård i Västeraminge.

Fig. 8.
Farm-structures. Overview 

with farms from the Arlanda 
railway excavations. An 

overview from an excavated 
farm at Västeraminge in Täby 

parish is added in comparison.
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Fig. 9.
Husplaner över samtliga hus från 
Arlandabanans undersökningar 
där stolpsättningen i gavelpar- 
tiema indikerar valmade tak. 
Skala 1:400.
Fig. 9.
House-plans of all houses with 
post holes in the gable-sections 
that indicate hipped roofs from 
the Arlanda railway excavations. 
Scale 1:400.
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lunda hus IV och Lindsunda hus 1. Forsby hus 1 har 
också fyra rum sett från gaveln med hörnstolpar, men 
är betydligt kortare än övriga hus med fyra rum.

För en grov datering av treskeppiga huskonstruk
tioner har i flera sammanhang bockbredden eller egent
ligen mittskeppets bredd i förhållande till husets to
tala bredd använts (Göthberg 1995 och där anförd

litteratur). Därutöver anses husens längd ha ett sam
band med en kronologisk utveckling både under brons
ålder och romartid-folkvandringstid (Herschend 1993 
och där anförd litteratur). Under loppet av den senare 
perioden får långhus i Sydskandinavien ett extra rum. 
Som orsak anges att hushållen växer, vilket i sin tur 
indikerar en ökad social stratifiering. I stället för att
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Fig. 10. Husplaner över samtliga hus från Arlandabanans undersökningar där stolpsättningen i gavelpartiema 
indikerar raka gavlar. Skala 1:400.
Fig. 10. House-plans of all houses with post holes in the gable-sections that indicate straight gables from the 
Arlanda railway excavations. Scale 1:400.

fler gårdar bildas blir befintliga gårdar större (Hersch- 
end 1993). Möjligen kan de här undersökta och dis
kuterade gårdshuvudbyggnaderna ses i ett liknande 
sammanhang där husens olika längder indikerar både 
kronologiska och sociala skillnader. Hypotetiskt kan 
ett mönster skisseras där enbart den kortare husvari
anten funnits under yngre romartid. Under folkvand- 
ringstid byggs också på mer välbeställda gårdar den 
längre husvarianten. En sådan sekvens kan anas i Ås
lunda där en gård med hus 3 som huvudbyggnad avlö
ses av en gård med hus 1 i centrum.

I rät vinkel mot och/eller mitt för parallellt med 
huvudbyggnaden återfinns ofta en eller ett par ekono

mibyggnader vilka vanligen känns igen genom att de 
har hörnstolpar och raka gavlar (fyra gavelstolphål). 
Denna hustyp kan sällan identifieras i äldre undersök
ningar men har ofta framkommit vid senare års gräv
ningar. Dessa byggnader är intill 20 meter långa och 
har jämna och långa avstånd mellan spannen. Flera 
av husen med raka gavlar har mycket likartade di
mensioner och möjligen kan konturerna av en stan
dardbyggnad skisseras (fig. 10 och 11). Husen är 13- 
19 meter långa med 4,0-5,5 meter breda gavlar. Inte i 
något fall finns lämningar av långsidans väggar. Här
dar finns i några fall men har varierande placering 
och förefaller inte tillhöra standardkonceptet. Vanli
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gen är husen uppdelade i tre tämligen likstora spann 
som är 4,5-6,5 meter långa. Det förekommer dock 
även likartade hus med ett, två eller fyra spann. Bygg
naderna med ett eller två spann är då kortare, ca 10 
meter. Till skillnad från huvudbyggnaderna finns vid 
dessa hus sällan spår av omstolpningar eller extra in
skjutna stolppar. Hörnstolparna har avgörande bety
delse för hur husens gavlar varit konstruerade. De har 
också en stabiliserande funktion i husets längdriktning 
(Herschend 1988-89). Möjligen har hörnstolparna 
stöttat någon form av loft. De relativt långa spannen 
tyder på att man haft behov av stora rum eller fria 
ytor. Verksamheten vid husen har varken genererat 
fyndförande lager eller fynd och makrofossiler i stolp- 
hålen i någon nämnvärd omfattning, vilket kan ha bi
dragit till att hustypen sällan uppmärksammats vid 
äldre undersökningar. Husens närmare funktion före
faller svåråtkomlig. Om huvudbyggnaden huvudsak
ligen hyst bostad och fähus har rimligen funnits be
hov av större lagringsutrymmen. Även hanteringen av 
säd kan ha krävt plats som inte fanns tillgänglig i hu
vudbyggnaden.

Det är för närvarande svårt att fastställa när den 
raka gaveln introduceras. Den tycks dock följa den 
valmade gaveln och möjligen har de börjat användas 
ungefär samtidigt. Den raka gaveln finns till skillnad 
från den valmade gaveln kvar under yngre järnålder 
och vikingatid (Eriksson 1995, s. 74—75). Den förefal
ler då även användas på boningshus.

Åslunda hus 9 och Lindsunda hus 2 tillhör den van
ligaste trerummiga byggnaden med raka gavlar. Ås
lunda hus 102 och 103 är av samma typ men saknar 
hörnstolpar i ena gaveln. Åslunda hus 2 och 101 har 
ungefär samma längd som de trerummiga husen men 
är uppdelade på fyra något kortare rum. Åslunda hus 
4 och Norslunda hus VI utgör mindre, tvårummiga 
byggnader.

Möjligen finns en tendens att ekonomibyggnader 
med raka gavlar minskar i längd under loppet yngre 
romartid-folkvandringstid och kanske in i yngre järn
ålder. Denna utveckling har i så fall en motsatt ten

dens jämfört med de flerfunktionella huvudbyggna
derna. Man kan här föra in en funktionell aspekt som 
komplement till de sociala och kronologiska faktorer 
som diskuterats tidigare i samband med varierade hus
längder. De båda förändringstendenserna skulle kunna 
vara ett uttryck för att man flyttar någon verksamhet 
in till det stora huset eller en tyngdpunktförskjutning 
så att någon verksamhet som utförs i det stora huset 
får ökat utrymme medan den verksamhet som pågått 
i ekonomibyggnaden får minskat utrymme.

I flera av husgrupperna innefattas också en mindre 
fyrstolpsbod. Mera ovanlig är hallbyggnaden (jfr Her
schend 1993) men har utpekats vid en av gårdarna i 
Norslunda-Arlanda stad och vid en undersökt gård i 
Sanda i Fresta socken (Olausson 1997). Hallbyggnaden 
kan ses som ett högstatusattribut till skillnad från öv
riga byggnader vilka som ovan nämnts ger ett standar
diserat intryck.

Förutom ovan angivna förhållandevis tydliga och 
sammanhållna hustyper finns talrika hus som inte lika 
lätt kan grupperas. Dels finns hus med andra längder 
och dels finns hus där gavelkonstruktionen är oklar. 
Som framgår av planerna finns åtskilliga hus med en
dast en hörnstolpsgavel. Detta förefaller vara särskilt 
vanligt beträffande hus med rak gavel. Variationerna 
kan delvis bero på att vissa husplaner är ofullständiga 
genom t.ex. skador, ombyggnader eller förbiseende. 
Många av variationerna förefaller dock ha en reell bak
grund. Möjligen har vissa hus haft två olika gavelkon
struktioner.

Terrasseringar och stenpackningar i vägglinjerna 
förekommer helt eller delvis både i huvudbyggnader 
och ekonomibyggnader. Terrasslägena kan vara mer 
eller mindre utpräglade men de mest utbyggda vägg- 
fundamenten med ett eller flera hörn tycks dock of
tast återfinnas i huvudbyggnaderna. Huvudbyggna
derna förefaller också, i nivåvarierad terräng, ha le
gat högst i det mest markerade avsatsläget av husen i 
en husgrupp. Självklart har terrasserade husgrunder 
ett samband med de topografiska förhållandena. Frå
gan är dock om terrasseringen har ytterligare någon
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Fig. 11. En sammanställning av busplaner från olika 
delar av Mälarområdet över hus med tre spann och raka 
gavlar. Skala 1:500.
Fig. 11. A compilation of house-plans from different 
parts of the lake Mälaren district with three spans and 
straight gables. Scale 1:500.

betydelse. I det uppländska landskapet borde terrass
läget i de flesta fall ha kunnat undvikas om det var 
önskvärt och om det bara var fråga om att hitta en 
allmänt praktiskt lämplig gårdsplats. Däremot fanns 
samtida mer speciella bebyggelser där terrassbyggda 
hus p.g.a. läget framstår som praktiska och funktio
nella, t.ex. hamnlägen och i fornborgar.

En annan grund för uppdelning av boplatslägen, 
som till viss del korrelerar till uppdelningen förekomst 
eller frånvaro av husgrundsterrass, kan vara begrep
pen impedimentboplats och lerslättboplats. Dräne- 
ringsförhållandena är en lokaliseringsfaktor som har 
berörts i tidigare forskning. De numera talrika exem
pel som finns på boplatser byggda på lerslätter visar 
dock att detta knappast kan ha varit ett avgörande 
problem. Terrassläget ger en viss överblick över omgiv
ningarna (i en bestämd riktning) och samtidigt en expo
nering vilket kan ha varit önskvärt. Eventuellt kan 
utrymmesbrist trots allt ha spelat en roll då de jämna 
och plana ytorna kan ha behövts för andra ändamål. 
Det kan också röra sig om ett estetisk-ideologiskt val 
där specialbebyggelse setts som förebilder. Bebyggelse
platserna kan också vara anvisade utan att de har nå
gon egentlig fördel.

Det kan här vara värt att notera att knappt någon 
mera utpräglad lerboplats framkommit i sydöstra de
len av Uppland. Trots ett stort exploateringstryck och 
en medvetenhet om lerboplatsernas existens i andra 
delar av Mälarområdet har boplatser på eller invid 
impediment dominerat även senare års undersök
ningar.

Gårdarnas anknytning till ett samtida gravfält är 
inte lätt att påvisa utan undersökning. Den grova upp
delning mellan äldre och yngre järnålderskaraktär som 
många gånger görs slentrianmässigt beträffande grav
fält fungerar mindre bra då en övergångsperiod söks. 
Vid några av de undersökta gårdarna har dock gravar 
och gravfält från samma perioder som bebyggelsen 
undersökts. Det gäller Forsby, Västerarninge, Görla, 
Ensta och Norslunda-Arlandastad. I Forsby och Väs
terarninge finns enstaka gravar endast några meter
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från husen. Även i Ensta och Norslunda-Arlanda stad 
finns gravar alldeles inpå husen. I dessa senare fall 
utgör gravarna från romartid-folkvandringstid en
staka inslag på större gravfält. I Görla slutligen låg, 
som tidigare nämnts, ett undersökt folkvandringstida 
gravfält 200 meter från bebyggelsen. I dessa fall skulle 
en analys och jämförelse av gravmaterialen kunna 
kopplas till konkret bebyggelse. Möjligen kan ett 
mönster skönjas där ett mindre antal särskilt utvalda 
gravar anlagts omedelbart intill husen medan huvud
delen av gravarna samlats på gravfält på varierande 
avstånd ifrån gården. Generellt tycks terrasshus ha en 
närmare kontakt till gravar och gravfält än hus på 
plan mark. Förhållandet kan vara en följd av att gra
var i Mälarområdet, särskilt i östra delen, vanligen 
återfinns på impediment. Möjligen är också den sämre 
kontakten mellan hus på plan mark och gravar ett 
resultat av bortodling.

Tidigare har gårdarnas relationer till de historiskt 
kända bytomterna berörts. Då bytomterna eller by- 
tomtsimpedimenten innehåller omfattande förhisto
riska lämningar från olika perioder kan de ses som 
centrala bästa lägen. Det kan därför vara menings
fullt att jämföra gårdarnas lägen i förhållande till by
tomten. Av de undersökta gårdarna är det endast Ensta 
och möjligen ett av gårdslägena i Åslunda som ligger i 
kontakt med bytomten. Övriga gårdar ligger på vari
erande avstånd, intill 1000 m, från bytomten. Det finns 
antagligen för få större bytomtsundersökningar med 
välbevarade lämningar från yngre romartid-folkvand
ringstid för att man ska kunna bedöma om det gene
rellt på bytomterna finns liknande eller på något sätt 
avvikande gårdar jämfört med de som diskuterats i 
denna artikel. Möjligen skulle dock undersökningarna 
i Ensta och Åslunda kunna betecknas som ”bytomts
undersökningar ” om man använder Brobergs ovan 
refererade operativa bybegrepp: impediment som hyst 
bytomten (Broberg 1994, s. 36). Det förefaller logiskt 
att två av de största bebyggelserna med troligen fler 
samtida gårdar än en, låg på eller intill bytomtsimpe- 
dimenten. Avvikande i detta hänseende är gårdarna i

Norslunda-Arlandastad. Bebyggelsen bestod av två 
gårdar men låg långt från det historiskt kända bytomts- 
impedimentet.

Ingen av de undersökta gårdarna längs Arlanda- 
banan låg direkt kopplad till ett välbevarat stensträngs- 
system. I detta avseende finns förmodligen mer givande 
resultat vid Norslunda-Arlandastad (jfr Foghammar 
1997). Gårdarna har dock relaterats till karteringar 
och fornlämningsöversikter omfattande ungefär den 
aktuella historiskt kända byns gränser. Därvid har vi
sats att gårdarna troligen kan länkas in i ett produk
tionslandskap där stensträngar haft en viktig funktion 
både som sammanbindande och avgränsande. Odlings- 
lämningarna förefaller, enligt de nyligen gjorda under
sökningarna i Västerarninge, kunna bestå av tämli
gen oregelbundna och terränganpassade röjda ytor 
som är svårfångade i en karteringssituation. Vid even
tuella framtida undersökningar av gårdar av den typ 
som behandlats ovan bör åkrar liknande de som fram
kommit i Västerarninge utan tvekan aktivt eftersökas.

Både i Västerarninge och i Forsby har boplatser på 
impediment genom undersökningar avgränsats från 
intilliggande åkermark. Beträffande Åslunda och Lind
sunda har de undersökta boplatserna snarare legat i 
gränsområdet mellan små flacka impediment och åker
mark. Som tidigare nämnts låg de undersökta boplat
serna i Västerarninge och Forsby vid gränsen mellan 
inägor och utmark. I Åslunda och Lindsunda låg bo
platserna mer centralt inom inägorna. Likheterna i 
fornlämnings- och kultur landskapsbilden mellan Väs
terarninge och Forsby och möjligen också Norslunda 
motsvaras också av en naturgeografisk likhet då by
arna består av små moränomgärdade sedimentj ords- 
fyllda dalbäcken. De tre områdena kan kanske ses som 
typområden där bebyggelsen under yngre romartid- 
folkvandringstid maximerats ut mot gränszonen mel
lan det som under historisk tid utgjort gränsen mellan 
inägor och utmark.

Vid tre av de miljöer som undersökts för Arlanda- 
banan, Forsby, Åslunda och Norslunda, finns klara 
indikationer på att två till fyra gårdar samtidigt rymts
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inom historiskt kända byterritorier under yngre ro
martid-folkvandringstid. I samma riktning pekar 
också resultaten av undersökningar som gjorts i Väs- 
terarninge i Täby socken. Gårdarna har legat på vari
erande avstånd från varandra beroende på olika topo
grafier och förmodligen även beroende på sociala och 
ekonomiska samhällsfaktorer. Gårdarna inom varje 
miljö har varit länkade till varandra genom sten
strängar, vilket konkret indikerar gårdssamverkan i 
form av hägnadslag. Sannolikt har även andra bylik- 
nande samverkansformer, baserat på hägnadslagets 
omfång, funnits. Hägnadslagens storlekar tycks ha va
rierat betydligt. De undersökta miljöerna kan topogra
fiskt sett snarast beskrivas som trånga hörn eller ut
kanter av slättområden. Det är möjligt att de haft sam
ma position i större hägnadslag vilket dock inte kan 
beläggas genom bevarade stensträngar. Lindsunda- 
gården var, som tidigare nämnts, den enda av de un
dersökta gårdarna som hade en mer central position i 
ett slättområde. Dessvärre bidrar detta förmodligen 
också till att granngårdarna, genom överlagringar och/ 
eller överodling, är mera svårlokaliserade utan om
fattande undersökningar.

De undersökta gårdarna ger ett tämligen egalitärt 
intryck även om några av dem tidigare utpekats som 
stormannagårdar: Norslunda-Arlandastad, Sanda och 
Haga norra (Andersson 1995, Olausson 1997). Under
sökningar t.ex. i miljön runt Nordians hög i Åshusby 
i Norrsunda socken hade kanske kunnat ge en kom
pletterande bild av en gård tillhörande ett ledande sam
hällsskikt.

Källmaterial motsvarande det ovan behandlade 
saknas till stora delar för andra tidsperioder än yngre 
romartid-folkvandringstid. Det blir härigenom svå
rare att få perspektiv för att bedöma vilken typ av 
samhälle eller vilket skikt i samhället som gårdsläm- 
ningarna representerar. Den relativt stora mängden lik
artade gårds- och boendemiljöer tyder dock snarast 
på ett expansivt samhälle där relativt resursstarka be
folkningsgrupper kunnat nyetablera sig genom förtät
ning i ett befintligt kulturlandskap.

Sammanfattning
Genom undersökningarna för Arlandabanan har ett 
antal gårdslämningar från yngre romartid-folkvand
ringstid framkommit. Artikeln ger en jämförande över
sikt och sammanfattning av resultaten från dessa un
dersökningar. Resultaten ställs mot tidigare forskning 
kring bebyggelse och samhälle i Mälarområdet under 
den aktuella tidsperioden. Syftet är att söka identi
fiera olika gårdstyper och att påvisa hur de undersökta 
lokalerna kan integreras i en fornlämningsmiljö på 
lokal- och bygdenivå och härigenom ge ett underlag 
för att diskutera en övergripande bebyggelseutveckling. 
Särskilt behandlas frågor om bebyggelsens lokalise
ring och utbredning i landskapet.
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Östergötlands äldsta boplats
Anders Kaliff
med bidrag av Tom Carlsson, Fredrik Molin och Karin Sundberg

Abstract

The oldest settlement of Östergötland
This artide examines the results of an excavation undertaken 
in 1996 at Mörby in Hogstad Parish, Östergötland, Sweden. 

The investigation comprised the hitherto oldest known remains 
of settlement in this part of Sweden, dated back to Preboreal 

times. The dating is based primarily on a series of ,4C datings, 

from different findings, showing a very high degree of agree
ment. The Mörby site shows that intensively used sites are 
not necessarily reflected in a large number of finds. The settle

ment had a favourable location in a rich biotope, by the shore 
of a shallow lake, with rich opportunities for fishing and fow
ling. On the basis of the remains of varied activities, the use of 
the site may be interpreted as a habitation area with different 
activity units. The centrally located habitation area covers about 
1,000 m2. On the central plateau there were the remains of 
two huts, both of which were dated by ,4C back to the Early 

Mesolithic. The finds from the Mörby site are relatively scarce. 
Apart from granite, the largest find groups are quartz and 
flint. The majority of the scrapers from the Mörby site may be 

compared with the round scrapers of the Maglemose culture. 

Quartz tools are typical of settlement sites in the parts of East 
Central Sweden closer to the coast. Knapped quartz predomi
nates here, but the settlements generally have a later dating 
than Mörby. It is therefore be probable that the finds from 
Mörby reflect an earlier phase or a different cultural group. 

The Mörby material could indicate a settlement in a border 

region where different influences come together.

Key words: ,4C dating, cultural affiliation. Early Mesolithic, 

Eastern Middle Sweden, huts

Tidigmesolitiska boplatser var fram till nyligen okända 
i östra Mellansverige. Under de allra senaste åren har 
dock tidiga 14C-dateringar framkommit på några få 
lokaler i Östergötland. Artikeln behandlar resultaten 
från den undersökning som 1996 företogs av boplat
sen RAÄ 168 vid Mörby i Hogstad socken, Östergöt
land. Utgrävningen omfattade de hittills äldsta kända 
boplatslämningarna från denna del av Sverige, date
rade till preboreal tid. Säkerheten i den tidiga dater
ingen grundar sig främst på en serie 14C-dateringar 
med mycket stor samstämmighet. Dateringen får också 
stöd i fyndmaterialet som annars är delvis gåtfullt, tro
ligen beroende på att få helt jämförbara lokaler un
dersökts. Undersökningen företogs med anledning av 
att E4:an byggs om till motorväg i det aktuella områ
det. Exploateringsområdets storlek gav ett unikt till
fälle att studera en tidigmesolitisk boplats, vad gäller 
såväl dess fysiska miljö och inre struktur som fynd
spridning i förhållande till anläggningar och konstruk
tioner.

Merparten av de senaste decenniernas forskning 
kring mesolitikum i Skandinavien har varit koncen
trerad till den senare delen av perioden. Det är därför 
angeläget att undersöka och presentera material från 
mesolitikums tidigaste skede, särskilt när det gäller 
regioner som tidigare inte varit föremål för mer ingå
ende studier. I Östergötland har tidigare endast en mera 
omfattande boplatsundersökning företagits med inrikt
ning mot tidigmesolitiska frågeställningar, en boplats 
i Högby socken nära Mjölby (Larsson M. 1996). En 
trolig förklaring till att tidigmesolitiska boplatser ofta 
inte uppmärksammats är svårigheterna att lokalisera 
dessa om de inte karaktäriseras av en stor mängd lös
fynd. Mörbyboplatsen visar att intensivt utnyttjade 
lokaler inte behöver avspegla sig i en större fyndmängd.
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Östergötland

Vättern

Linköping

/ Ulla

Fig. 1. Östergötland med boplatserna vid Mörby, 
Högby och Lilla Åby markerade. Karta: Lars Östlin. 
Fig. 1. The location of the settlements at Mörby, 
Högby and Lilla Åby in the county of Östergötland. 
Illustration: Lars Östlin.

Bedömningen av ett troligt boplatsläge måste då gö
ras på grundval av topografiskt läge och marktyp.

Syftet med föreliggande artikel är att presentera 
Mörbyboplatsen i dess kronologiska och kulturella 
sammanhang. 14C-dateringarna är mycket viktiga för 
resonemanget, och dateringen av boplatsen kommer 
att behandlas separat. Presentationen av anläggningar 
och fyndmaterial vävs samman med en diskussion om 
kulturtillhörighet och boplatstyp. För en utförlig pre
sentation av resultaten hänvisas till undersöknings
rapporten (Kaliff m.fl. 1997).

Områdets postglaciala 
utveckling
För såväl Östra Mellansverige som övriga Skandina
vien sätter isavsmältningen en bakre gräns för den 
postglaciala befolkningen. Huruvida invandringen till 
Skandinavien skedde tätt i isens spår eller utgjorde ett 
mera utdraget skeende är omdiskuterat. Den traditio
nella bilden av den senpaleolitiska och tidigmesolitiska 
befolkningens kolonisation av Skandinavien visar en 
jägarbefolkning som följer renhjordar norrut, i spå
ren efter den avsmältande isen. För den första befolk
ningen fanns dock två gränser i landskapet; inlands
isens kant i norr och det omgivande havet. Bilden av 
renjägarna har idag börjat att förändras och kanske 
var fiske och annat kustnära näringsfång lika viktiga 
faktorer för överlevnaden (Fischer 1996, s. 157 ff.).

Isen drog sig tillbaka från södra Skåne omkring 
13 500 BP (okalibrerade 14C-år) och under den när
mast därpå följande tiden vandrade iskanten i förhål
landevis rask takt norrut. Den svenska västkusten blev 
också relativt snabbt isfri, och kan uppvisa äldre spår 
efter boplatser än östra Sverige. Särskilt under den se
nare delen av Bølling-perioden (till ca 12 200 BP) var 
isavsmältningen mycket kraftig, upp till 50 km per 
århundrade (Larsson L. 1996, s. 141 f.). Under den 
första isfria tiden karaktäriserades landskapet av en 
stepplik tundra, glest bevuxen med björk och sälg. 
Under senare delen av Bølling-perioden skedde en
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höjning av medeltemperaturen samt en klimatförbätt
ring. Denna utveckling bröts och temperaturen sjönk 
åter, vilket gjorde att isavsmältningen blev en utdra
gen och ojämn process. På samma sätt är också sam
verkan mellan isavsmältning och landhöjning ett 
komplext fenomen (jfr Björk 1995, Cullberg 1996). 
Under den klimatförsämring som uppträdde under 
yngre dryas (11 000-10 500 BP) låg iskanten närmast 
stilla i mellersta delen av Östergötland. Yngre dryas 
sätter därför en teoretisk bakre gräns för postglacial 
närvaro av människor i det område där Mörbybop- 
latsen är belägen, till ca 11 000 BP (ca 10 950 BC 
kalibrerade kalenderår). De äldsta dateringarna idag 
ligger kring 9000 BP men då från fyndlokaler under 
Baltiska issjöns högsta kustlinje.

Tidiga fynd från Östergötland var länge koncen
trerade till området runt sjön Tåkern i västra delen av 
landskapet och till trakten kring Kolmården i dess östra 
del. Redan i början av vårt sekel var ett mindre antal 
ben och harpunspetsar kända och tolkades som sanno
likt tillhörande Maglemosekulturen (Nerman 1912, 
s. 4 f.). Tidigt påträffades också ett antal yxor i Norr- 
köpingsområdet; skivyxor, trindyxor samt en Lim- 
hamnsyxa (Arne 1905; Norden 1932), vilka pekade 
på bosättningar från senmesolitisk tid och tidigneoli- 
tikum. Under slutet av 1970-talet genomfördes en forn
minnesinventering av Tåkernområdet vilket medförde 
att flera nya föremål och platser blev kända, bl.a. på
träffades ett bearbetat föremål av älghorn. Från Tå
kernområdet finns också fynd från förmodade boplat
ser, i form av olika artefakter, bl.a. av en liten rund 
skivskrapa samt avfall från redskapstillverkning. Fyn
den är sannolikt från äldre atlantisk tid, omkring 6000 
BC (Browall 1980, s. 48ff.).

Under de senaste två decennierna har det skett en 
markant ökad arkeologisk verksamhet i regionen. Det 
arkeologiska arbetet med E4:ans ombyggnad vid Norr
köping berörde många fornlämningar, däribland en 
mesolitisk boplats vid Leverstad i Borgs socken. Där 
framkom ett hundratal kvartsfragment och redskap, 
bl.a. skrapor, samt några enstaka härdar. Leverstadbo-

platsen daterades till senmesolitisk tid (Lindgren 1991, 
s. 61 ff.). 1988 undersöktes ett större fornlämnings- 
komplex vid Lilla Åby i Siaka socken utanför Linkö
ping (Appelgren 1995). Fornlämningen låg på en lång
sträckt sandås, ca 100 m.ö.h. En serie om 11 stycken 
14C-dateringar, i ett intervall mellan ca 8100 BC och 
6400 BC, markerade utspridda mesolitiska aktivite
ter på platsen. Av det totala fyndmaterialet från under
sökningen kunde endast ett föremål med säkerhet be
stämmas tillhöra den äldsta aktivitetsfasen; en hulling- 
spets i flinta. Flintspetsen är typisk för den västsven
ska Hensbacka/Sandarna-kulturen. En mindre mängd 
kvartsavslag påträffades också spridda över boplats
ytan.

1992 undersöktes en boplats vid Högby nära Mjöl
by, belägen invid en förhistorisk sjö eller mosse. 
Lämningarna var uppdelade på två boplatsytor och 
anläggningarna utgjordes av gropar, härdar, härdgro
par och stolphål. Ett relativt litet antal föremålsfynd 
påträffades, bl.a. kärnor, avslag och skrapor. Totalt 
daterades 16 anläggningar till mesolitikum, i ett inter
vall mellan 8070 BC och 5590 BC. Dateringarna kom
mer från härdar samt gropar och stolphål. Dateringa
rna faller inom preboreal/boreal samt senboreal/tidig- 
atlantisk tid. Större delen av fynden antogs tillhöra 
den yngre fasen. Två olika koncentrationerna av stolp
hål bildade två mindre rundovala konstruktioner med 
öppning mot väster. De hade en bredd av ca 3,5-4,0 
meter och utgjorde sannolikt hyddor med öppning
arna riktade mot den närliggande stranden. Endast 
ett stolphål som tillhörde någon hydda daterades - till 
7005-6666 BC. Stratigrafiska iakttagelser knyter även 
samman anläggningarna från båda hyddorna till den 
mesolitiska fasen (Larsson M. 1996)

Mörbyboplatsens topografiska läge
Mörbyboplatsen låg i en brytzon mellan öppen slätt 
och kuperad skogsbygd, ca 7,5 km sydväst om boplat
sen vid Högby. Norrut vidtar idag ett flackt åkerland
skap på en höjd av ca 125 m.ö.h., med enstaka uppstick
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ande bergsimpediment. Området söderut är kuperat 
och höglänt med höjder upp mot 150 m.ö.h. Boplat
sen var naturligt avgränsad åt väst, öst och åt norr. Åt 
norr begränsas boplatsen av strandlinjen för en forn
tida sjö och även västerut angränsar den till sankare 
markområden. I direkt anslutning till boplatsens östra 
del finns i en markant bergsformation, ca 140 m.ö.h. 
Söderut stördes området till viss del av E4:ans förut
varande vägbana, där delar av boplatsen sannolikt för
störts i samband med byggnationen av den gamla vä
gen på 1950-talet.

Undersökningsområdet omfattade totalt ca 18 000 
m2 i form av en långsträckt yta i öst-västlig längdrikt
ning. Den östra delen var den högst belägna, närmare
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Fig. 2. Diagrammet visar de mesolitiska dateringarna 
från Mörbyboplatsen, kalibrerade med 1 sigmas standard
avvikelse.
Fig. 2. Diagram showing the Mesolithic datings from 
the Mörby settlement with 1 sigma calibration.

130 m.ö.h. Därifrån sluttar marken åt väster mot en 
sandig platå, ca 125 m.ö.h. Marktypen består i östslutt
ningen av moränblandat grus men består i övrigt till 
största delen av sand. Längst i väster utgörs marken 
av blockrik terräng, i kanten av ett sankt skogsområ
de. Boplatsen låg till största delen i plöjd åkermark, 
vilket påverkade bevaringsförhållandena. På den un
dersökta ytan fanns flera i sen tid utdikade bäckfåror 
som mynnade ut i en utdikad våtmark norr om under
sökningsområdet - resterna efter den förhistoriska 
sjön.

Utifrån tolkningen av lämningarnas skiftande ak
tiviteter kan områdets utnyttjande under mesolitisk 
tid struktureras upp i en boyta med aktivitetsytor ös
ter och väster därom. Den centralt belägna boytan, 
belägen på en sandplatå omgiven av bäckfåror, var 
det mest intensivt utnyttjade området omfattande en 
yta om ca 1000 m2. Centralt på platån undersöktes 
lämningar efter två hyddor. Ytterligare stolphålskon- 
centrationer kan vara spår efter fler hyddor eller ut
göra rester efter exempelvis gistgårdar, torkställningar 
etc. Mellan de två hyddlämningarna fanns ett område 
som var fritt från anläggningar och fynd, möjligen en 
medvetet planerad centralt belägen ren yta. Boytan 
har legat i direkt anslutning till sjön och endast ett 
fåtal meter från dåvarande strandlinje.

14C-dateringar och källkritik
Vid undersökningen framträdde anläggningar av 
mycket olikartad karaktär tillhörande två distinkta 
faser. 14C-analyser från olika anläggningstyper bekräf
tade en sådan uppdelning, med ett härdområde från 
yngsta bronsålder och förromersk järnålder samt ett 
omfattande mesolitiskt boplatsområde med förvånans
värt tidiga och samstämmiga dateringar. Artikeln be
rör enbart den mesolitiska bosättningfasen som också 
var den mest intensiva.

Dateringen av Mörbyboplatsen bygger framförallt 
på ett stort antal 14C-dateringar från tidigmesolitisk 
tid, sammanlagt 18 st., med en äldsta datering till 9200
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±85 BP och den yngsta till 8030+80 BP. Kaliberarade 
med 1 sigmas standardavvikelse ligger samtliga date
ringar inom intervallet 8326-6751 BC och samstäm
migheten är alltså mycket stor. De analyserade pro
verna med tidigmesolitiska dateringar härrör från 
samtliga förekommande anläggningstyper: stolphål, 
väggrännor, kokgropar, härdar, härdgropar samt gro
par av mera osäker funktion. Samtliga kolprover togs 
från noga utvalda områden i respektive anläggning. 
Dateringarna utfördes av The Svedberg-laboratoriet 
vid Uppsala universitet. ,4C-dateringarna från Mörby- 
boplatsen har i texten genomgående angivits dels i 14C- 
år, dels inom parentes i kalenderår kalibrerade med 1 
sigmas standardavvikelse. Dateringarna är beräknade 
efter den i internationell konvention fastställda halve
ringstiden 5568 år (Stuiver & Becker 1993).

Samstämmigheten i dateringarna samt det faktum 
att proverna är tagna från olika anläggningstyper är 
av stor betydelse för deras vederhäftighet. Enstaka pro
ver eller prover tagna från samma typ av anläggningar 
kan alltid befaras datera en annan kontext än själva 
anläggningen. Det kan i sådana sammanhang röra sig 
om spår efter äldre skogsbränder som kommit ned i 
jorden genom rotvältor eller senare markarbeten etc. 
I fallet Mörby finns samstämmiga prover från såväl 
botten av härdgropar, fyllda med skärvsten, som från 
tydliga stolphål och väggkonstruktioner. Skulle anlägg
ningarna i ett senare skede blivit grävda genom ett 
kollager, från exempelvis en skogsbrand som ägt rum 
under preboreal tid, skulle man ha anledning att för
vänta sig en spridning i dateringarna genom en in
blandning av senare material i varierande grad. San
nolikheten för att samtliga typer av anläggningar skulle 
ha blivit förorenade med preborealt kol utan annan 
inblandning är ytterst liten, närmast obefintlig. Den 
senare aktivitetsfasen från övergången mellan brons
ålder och förromersk järnålder utgörs av mycket dis
tinkta anläggningstyper som var klart urskiljbara från 
de mesolitiska. 14C-dateringarna från Mörbyboplatsen 
bör med utgångspunkt från detta bedömas ha mycket 
stor tillförlitlighet.

Hyddor och aktivitetsytor

På den centrala boplatsplatån påträffades två hydd- 
lämningar, vilka båda kunde 14C-dateras till tidigme- 
solitisk tid. Hydda I bestod av sju kraftiga icke sten- 
skodda stolphål som bildade en hästskoformad kon
struktion med öppning åt sydväst. Ingen härd påträf
fades i eller i närheten av hyddan. Inga färgningar från 
någon golvnivå eller intilliggande kulturlager fanns 
heller bevarade, troligen beroende på plöjning av mar
ken. Hyddans bredd uppgick till 2,70 meter i nordöst- 
sydvästlig riktning och 2,40 meter i den motsatta rikt
ningen och den inre ytan var ca 5,00 m2. Stolphålen 
var relativt kraftiga med djup mellan 0,07-0,22 me
ter. Formerna var runda till ovala och diametern mel
lan ca 0,20-0,80 meter. Fyllningarna i stolphålen var 
grå och urlakade med inslag av sot och med enstaka 
kolfragment, vilket gav intryck av att hyddan förstörts 
genom brand. Stolparna vid ingångens sydöstra sida 
bildade ett dubbelstolphål (A3551 och A3568) och 
skall möjligen ses som en omstolpning, eller som ett 
extra stöd vid öppningen. Hyddan är daterad med trä
kol från två av stolphålen, varav A3498 daterades till 
9200+85 BP (8326—8115 BC) och A3551 till 8260+80 
BP (7391-7117 BC).

Hydda II utgjordes av en rundoval konstruktion i 
form av en ränna och två oskodda stolphål, de senare 
belägna i det som har tolkats som hyddans öppning. 
Hyddan kan ha utgjorts av en tältliknande konstruk
tion där sidorna varit nedgrävda. Öppningen ligger 
vänd mot den forntida sjön till skillnad mot hydda I. 
Inte heller i hydda II fanns spår efter någon härd eller 
golvnivå. Bredden i nord-sydlig riktning uppgick till 
3,30 meter och 2,20 meter i öst-västlig och den inre 
ytan uppgick till ca 6,00 m2. Stolphålen i öppningen 
var kraftiga men oskodda, ca 0,3-0,4 meter i diame
ter och nedgrävda ca 0,15 meter under den undersökta 
ytan. Rännorna formade tre avlånga, något böjda 
anläggningar, 0,14-0,30 meter djupa. Fyllningarna i 
samtliga rännor gav ett gråaktig utlakat intryck men 
innehöll ändå sot och enstaka kolbitar. Ett I4C-prov
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från en av väggrännorna gav dateringen 8360±90 BP 
(7470-7239 BC). Koldateringarna från hydda I och II 
utgör sammantaget några av de absolut äldsta från 
bebyggelselämningar i Sverige överhuvudtaget. Den 
äldre dateringen från hydda I utgör i sig den absolut 
äldsta sådana dateringen.

Förutom de stolphål som ingår i hyddkonstruktio- 
nerna I och II fanns det ytterligare två anhopningar 
av stolphål. Dessa har inte gått att sammanföra till 
säkra tolkningsbara konstruktioner men tyder på att 
ytterligare hyddor eller andra konstruktioner varit 
belägna i området. Fyra stolphål av dessa bildar en 
halvcirkel och kan tänkas tillhöra en hyddkonstruk- 
tion, med öppning mot sydväst, d.v.s. åt samma håll 
som hydda I. Ett av stolphålen 14C-daterades till 
8695±85 BP (7863-7608 BC).

Den västra delen av boplatsområdet vid Mörby 
utgjordes av ett utpräglat aktivitetsområde med ett 
antal härdar och härdgropar. Anläggningarna var lik
artade i utseende och grupperade sig i två koncentra
tioner. Härdarnas roll på mesolitiska boplatser är ett

omdiskuterat ämne. Förutom matlagning har det på 
flera boplatser konstaterats att ytterligare ett antal akti
viteter, exempelvis sten-, skinn- eller horn- och ben
bearbetning, utförts runt eldstäderna (jfr Larsson M. 
1994, s. 244 f.). Invid härdarna på Mörbyboplatsen 
fanns enstaka stolphål vars funktion bör sättas sam
man med aktiviter kopplade till härdarna. Härdarna 
sammanfaller också med ett fyndförande sand- och 
gruslager och intill fanns en igentorvad bäckfåra som 
innehöll den största fyndmängden från boplatsytan. 
Såväl skrapor som kärnor, avslag och ett städ finns 
representerade inom aktivitetsområdet. Detta kan in
dikera att t.ex. viss redskapstillverkning och skinn
bearbetning skett i nära anslutning till arbetsytan.

Inom aktivitetsytan påträffades sju härdar och 
härdgropar. Fyllningarna var sotiga och innehöll skär- 
vig sten. En typisk härdgrop utgjordes av A1297 vil
ken var oval till formen med en diameter av 1,10- 
1,70 meter och ett djup av 0,30 meter. I gropen på
träffades endast sot och ljus urlakad kulturjord. Fyll
ningen med små skärviga stenar hade rakats ut åt den

Fig. 3.
Hydda 1 från nordöst, 
med stolphålen markerade. 
Foto: Richard Holmgren, 
ARCDOC.
Fig. 3.
Hut I from north-east, 
with post-holes marked. 
Photo: Richard Holmgren, 
ARCDOC.
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Fig. 4. Tolkningsplan som visar hydda 1, samt sektioner 
av stolphålen. Illustration: Lars Östlin.
Fig. 4. Interpretation plan of hut I and sections from the 
post-holes. Illustration: Lars Östlin.

södra delen. Anläggningen 14C-daterades till 8030+80 
BP (7031-6751 BC). Ytterligare en härd daterades till 
8155+80 BP (7270-7030 BC). Den i särklass största 
enskilda anläggningsgruppen på boplatsen utgjordes 
av gropar spridda i olika grupper. Groparna varierade 
mycket i storlek, från omkring 0,25 till 1,80 meter i 
diameter och från ett djup på några få cm upp till ca 
0,40 meter. Fyllningarna varierade också från kraftigt 
sotiga till grå och urlakade. Vad flertalet av groparna 
har haft för funktion är svårtolkat men flertalet till
hör den mesolitiska boplatsfasen. Ett fåtal kan tolkas 
som kokgropar, varav en kunde 14C-daterades till 
8795±90 BP (7950-7700 BC). Ytterligare 6 st gropar 
erhöll 14C-dateringar till tidigmesolitisk tid.

Fig. 5. Mesolitiska härdar på en av aktivitetsytoma. 
Foto: Richard Holmgren.
Fig. 5. Mesolitihic hearths from an activity area.
Photo: Richard Holmgren, ARCDOC.

Fyndmaterialet från Mörbyboplatsen

Fyndmaterialet från Mörbyboplatsen är förhållande
vis litet och merparten påträffades inom några begrän
sade områden. Av sammanlagt 628 fyndposter härrör 
70 % från en arbetsyta intill ett bearbetat kvartsit- 
block. Av det övriga materialet kan 20 fyndposter kny
tas till anläggningar medan merparten av fynden på
träffades vid rutgrävning av vissa områden och efter
följande vattensållning av materialet. Borträknat ma
terialet från ytan vid kvartsitblocket har stenmaterialet 
en total vikt av 9,8 kg. Andelen färdiga redskap är 
liten. Undantaget granit utgör kvarts och flinta de 
största fyndgrupperna. Fördelningen mellan kvarts och
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flinta uppgår, i antal, till 62 % kvarts mot 38 % flinta. 
Räknat viktmässigt blir fördelningen skevare med 
95 % kvarts mot endast 5 % flinta, vilket visar att flin
tan oftast utgjordes av mindre fragment.

Flintan utgjordes av avslag, spån, samt avfall/split
ter och omfattar totalt endast 37 g. Flintorna varierar 
i utseende och råmaterialet härstammar sannolikt från 
flera olika regioner, troligen Skåne och svenska väst
kusten. Tre avslag är inte mesolitiska utan bär slip
spår och utgör rimligtvis fragment av slipade flintyxor 
från neolitisk tid. De mesolitiska spånen utgörs av 
mikrospån. Inga hela flintkärnor påträffades men vissa 
restprodukter av mikrospånkärnor. Nio fynd av bear
betad hälleflinta påträffades i form av avslag, kärnor 
och skrapor. Hälleflintan förekommer lokalt i områ
det. Samtliga kärnor och kärnfragment kan definieras 
som spånkärnor. Två små skrapor av hälleflinta hade 
båda tydliga bruksskador.

Inom undersökningsområde fanns i stor mängd små 
noduler av röd mosten, en mycket hård metamorf 
sandsten. Redskapstillverkning i mosten finns tidigare 
dokumenterad från bl.a. Dalarna (Lannerbro 1976, s. 
25 ff.). En mindre fyndgrupp bearbetad mosten fram
kom på Mörbyboplatsen, bestående av avslag, kär
nor samt en skrapa. Kärnorna utgjordes av spånkärnor, 
varav två mikrospånkärnor. Även granit har använts 
som redskapsmaterial på Mörbyboplatsen. Inte heller 
detta material är helt okänt som material för redskap
stillverkning (Lannerbro1976; Welinder 1977; Gur- 
stad-Nilsson 1995). Granitmaterialet från Mörby be
står av kärnor, avslag samt en trolig skrapa och om
fattar totalt drygt 3 kg. Fynden av bearbetad kvarts 
uppgår till en vikt av 669 g, i form av avslag, spån, 
kärnor och avfall. Sammantaget påträffades tio kär
nor eller fragment av kärnor, varav fyra mikrospån
kärnor. Även ett fragment av ett mikrospån i kvarts 
påträffades.

Kvartsitfynden från Mörby är av speciellt intresse. 
På själva boplatsytorna var detta material dåligt re
presenterat men påträffades i stor utsträckning kring 
ett kvartsitblock, i västra utkanten av boplatsområdet.

Fig. 6. Mikrospån av flinta från Mörby. Skala 1:1. 
Illustration: Richard Holmgren, ARCDOC.
Fig. 6. Microblades of flint from Mörby. Scale 1:1. 
Illustration: Richard Holmgren, ARCDOC.

Blocket (A9300) var ca 1,30x1,50 meter stort med en 
höjd av ca 1,40 meter. Det bar tydliga spår av avspalt- 
ningsytor där större bitar slagits loss. Avfallsmaterialet 
låg spritt över en begränsad yta, vilken undersöktes i 
halvmeterstora rutor. Sammanlagt tillvaratogs 883 st. 
fragment med en sammanlagd vikt av över 12 kg, fyra 
större bitar av blocket borträknat. Fyndmaterialet 
består av halvstora krossade kvartsitbitar samt mycket 
tunna mindre fragment. Platsens enda identifierbara 
redskap var ett kvartsitspån i två fragment.

Kvartsit är metamorf sandsten med egenskaper som 
lämpar sig för både slag- och tryckteknik (Broadbent

Fig. 7. Koniska mikrospånkärnor av mosten och 
hälleflinta. Skala 1:1. Illustration: Richard Holmgren, 
ARCDOC.
Fig. 7. Conical microblade cores of mosten and 
hälleflinta. Scale 1:1. Illustration: Richard Holmgren, 
ARCDOC.
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1982, s. 78). Kvartsiten från blocket kan ha varit äm
nad för spånproduktion. Denna har i sådana fall ut
förts på annan plats eftersom restmaterial från sådan 
produktion saknades. Området bör inte tolkas som 
en slagplats utan sannolikt som ett råmaterialbrott där 
grovtillhuggning av ämnen skett. Spånfyndet kan då 
tolkas som ett kasserat test, kanske i avsikt att bedö
ma materialets egenskaper. Tolkningen av denna typ 
av lämningar som platser för bearbetning av råmate
rial har diskuterats i flera arbeten (jfr Broadbent 1979, 
s. 99 ff. och 1982, s. 78 f., Lannerbro Norell 1987, s. 21 
ff.). Inget material från blocket påträffades inom 
boplatsytorna, vilket försvårar dateringen. Runt blocket 
påträffades en mindre mängd fynd av annat material 
än kvartsit, hälleflinta, kvarts och granit, vilka öve- 
renstämmer med övriga fynd från boplatsen. Strati- 
grafiskt gick inte att säkert avgöra om fynden avsatts 
före eller samtidigt med kvartsitbrottets användning. 
Detta kan därför inte säkert tolkas som tillhörande 
den mesolitiska aktivitetsfasen även om det verkar vara 
mest troligt.

Två knackstenar påträffades bland avfallsmate- 
rialet kring kvartsitblocket och gav ett intryck av att 
platsen har övergivits mitt under ett pågående arbete. 
Båda knackstenarna var av massiv röd porfyrisk berg
art med tydliga krosskador och väl lämpade för en 
grov vidare tillhuggning av kvartsiten. Totalt påträffa
des sju knackstenar på Mörbyboplatsen, varav tre med 
fasetterad yta.Ovala fasetterade knackstenar med slit
ytor i ändarna anses typiska för bearbetning med platt- 
formsmetod, både vid frihandsteknik och med hjälp 
av städ (Callahan 1987, s. 45). En städsten med en 
cirkulär fördjupning på ena sidan framkom även. Kon
centreras användningen av ett städ till en punkt bil
das fördjupningar på stenens yta (Clarke 1990, s. 120).

Fynd av organiskt material var mycket dåligt re
presenterade, vilket troligen främst kan förklaras med 
dåliga bevaringsförhållanden. Två obrända ben kan 
möjligen tillhöra den mesolitiska boplatsfasen, ett 
bröstben av en hönsfågel samt ett mellanfotsben av 
hare. I de mesolitiska härdanläggningarna framkom

endast mycket små brända benfragment, vilka inte 
kunnat identifieras (Sigvallius 1997).

Kulturtillhörighet och 
boplatsfunktion
Hyddorna från Mörbyboplatsen tillhör båda två några 
av de absolut äldsta daterade bebyggelselämningarna 
från Sverige. Detta gör jämförelsen med andra fynd
platser svår. För få hyddlämningar från tidigmesolitisk 
tid har hittills undersökts för att man med någon säker
het ska kunna bedöma typiska bostadsformer. Det 
finns dock ett antal exempel på hyddlämningar, av 
vilka några är av likartad karaktär som endera av Mör- 
byhyddorna och med delvis jämförbara dateringar. I 
Sydskandinavien har det undersökts ett mindre antal 
boplatser med spår efter hyddkonstruktioner från tidig
mesolitisk tid. De karaktäriseras ofta av ett läge invid 
en igenväxande sjö eller mosse. Exempel på sådana 
lokaler är Ageröd och Bare mosse i Skåne eller Ulkes- 
trup och Lundby på Själland. Dessa platser uppvisar 
ett tämligen likartat boende med små hyddor belägna 
i anslutning till öppet vatten (Larsson L. 1978, Ander
sen m.fl. 1982). Undersökta danska lokaler från Mag- 
lemosetid visar hyddkonstruktioner med förhållan
devis likartat utseende. Formen är rundoval eller rek
tangulär och de är generellt något större än Mörby- 
hyddorna (jfr Blankholm 1985, s. 65f.).

Från Sverige finns endast ett mindre antal kända 
mesolitiska hyddlämningar, varav flertalet härrör från 
periodens senare del. Majoriteten av dessa har påträf
fats i Skåne, exempelvis en hydda från Ageröd date
rad till ca 7100 BC (Larsson, L. 1978) och ytterligare 
en från Hagestad vid Löderup daterad till 7890-7540 
BC (Strömberg 1986, s. 61.). Under 1994 undersök
tes tre osäkra hyddor vid Valje utanför Sölvesborg med 
uC-dateringar till intervallet 6640-6040 BC (Biwall 
m.fl. 1997, s. 195). Undantaget Agerödshyddan, vil
ken var större, överensstämmer dessa hyddor storleks- 
mässigt med fynden från Mörby. Det finns också ex
empel på mesolitiska hyddor med ränna, dock ej från
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Fig. 8. Kvartsitbrott samt spridningsbild över kvartsitavfall. Ringar markerar antal avfall insamlat från samtliga 
undersökta 0,5 meter rutor. Illustration: Tom Carlsson och hars Östlin.
Fig. 8. Quartzite quarry and distribution map of quartzite waste. Circles mark numbers of waste pieces collected 
from all the excavated 0.5 meter squares. Dots show individual waste pieces found when clearing the surface. 
Illustration: Tom Carlsson and Lars Östlin.
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Fig. 9. Knacksten med kraftigt ärrad yta, från platsen för 
kvartsitbrottet. Skala 1:2. Illustration: Richard Holmgren, 
ARCDOC.
Fig. 9. Knapping stone with a heavily scarred surface, 
from the site of the quartzite quarry. Scale 1:2. Illustra
tion: Richard Holmgren, ARCDOC

tidigmesolitisk tid ( Larsson M., 1986; Hallgren m.fl. 
1995, s. 13 ff.; Biwall m.fl. 1997, s. 195 f.). En omdis
kuterad bebyggelselämning påträffades vid Tingby ut
anför Kalmar i slutet av 1980-talet. Den utgjordes av 
en rektangulär konstruktion med 8,8x3,5 meter i sida 
som genom föremålsfynd daterades till perioden 6500- 
5200 BC (Rajala & Westergren 1990, s. 22). Tingby- 
husets ålder har ifrågasatts på grundval av att det kan 
ha byggts över en äldre lokal under en senare fas. En 
rad 14C-dateringar från varierande perioder ligger till 
grund för kritiken (Grøn 1995, s. 87, Johansson 1993, 
s. 121 ff.).

De två undersökta hyddorna i Mörby uppvisar 
olika konstruktionslösningar. Hydda I är uppbyggd 
med en bärande stolpkonstruktion utan väggränna. 
Stolphålen är relativt kraftiga och hyddan bör ha ut
gjort en stabil konstruktion. Liknande hyddkonstruk- 
tioner har påträffats på en mesolitisk boplats vid Lim
sjön i Leksands socken, Dalarna. Leksandshyddorna 
var på ett likartat sätt uppbyggda med en stolpburen 
rundoval konstruktion vilket indikerar en stomme av 
relativt kraftiga stolpar. Den inre ytan i Leksandshyd
dorna var däremot större, omkring 23-25 m2. Leksands- 
boplatsen är yngre än Mörbyboplatsen och daterad till 
perioden ca 6000-5000 BC (Larsson M. 1994, s. 248).

Med utgångspunkt från den materiella kulturen 
brukar de tidigmesolitiska fyndplatserna från Syd- 
skandinavien generellt benämnas Maglemosekultur. 
Det ytterst begränsade fyndmaterialet från Mörbybop
latsen passar delvis in i detta mönster. Kvartsmaterialet 
är dock ett avvikande drag som gör kulturtillhörighe
ten mera osäker. Det kan annars förefalla rimligt att 
de östgötska boplatserna under preboreal tid utgjorde 
en nordlig utpost av de tidigmesolitiska syd- och västs- 
kandinaviska kulturerna. Östra Mellansverige ligger 
till övervägande del ännu under vatten och de utpräg
lade kvartskulturer som dominerar i detta område till
hör en något senare fas (jfr Åkerlund 1996).

Huvuddelen av Mörbyboplatsens skrapor kan jäm
föras med Maglemosekulturens runda skrapformer. 
Skraporna av hälleflinta, mosten och granit är små, 
14-22 mm stora och närmast runda till formen. Små 
runda skivskrapor av flinta är karakteristiska för 
Maglemosekultur (jfr Althin 1954, Becker 1952, s. 
143). Liknande skrapor finns från Högby boplatsen 
samt som lösfynd från området runt Tåkern i Öster
götland (Browall 1980, s. 54; Larsson M. 1996, s. 22). 
Kärnorna av hälleflinta från Mörby är samtliga mik- 
rospånkärnor och huvuddelen är koniska sådana. 
Koni ska mikrospånkärnor förekom även i mosten och 
kvarts. Två mindre kärnor av finkornig granit är även 
de koniska till formen. Storleken på de koniska mikro- 
spånkärnorna varierar något, med en höjd på 10-27 
mm och en plattformsdiameter på 7-19 mm.

I stort överensstämmer den vedertagna kronolo
giska placeringen av koniska mikrospånkärnor med 
fynden från Mörby. Den koniska kärnformen förefal
ler tillhöra en äldre tidsfas än handtagskärnetradi- 
tionen som enligt Mats Larsson (1996) för Östergöt
land omfattar perioden ca 6500-5760 BC. Inga hand- 
tagskärnor finns i materialet från Mörby, vilket över
ensstämmer väl med dateringsbilden från 14C-analy- 
serna. Handtagskärnornas datering i Skandinavien är 
i och för sig omdiskuterad men de koniska mikrospån- 
kärnorna tycks föregå handtagskärnorna och kan här
ledas både till äldre och yngre Maglemosetid (Olofs
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son 1995, s. 106). C.J. Becker (1952, s. 142 ff.) använ
de införandet av handtagskärnan som en gränsmarke
ring mellan äldre och yngre Maglemosekultur. Under 
äldre Maglemosetid är koniska mikrospånkärnor det 
vanligaste inslaget i boplatsmaterial. I Västsverige är 
kärnorna kännetecknande för Sandarnakulturen men 
grovt koniska spånkärnor uppträder redan under 
Hensbackatid (Kindgren 1996, s. 216, Nordqvist 1997, 
s. 16). Även längs södra Smålandskusten liksom i 
inlandet förefaller de koniska mikrospånkärnorna vara 
typologiskt äldre än handtagskärnorna (Gurstad-Nils- 
son 1995, s. 16 f.).

Kvartsmaterialet från Mörby ansluter delvis till den 
något yngre mellansvenska mesolitiska kulturkretsen 
men fynden av flinta visar också på samma gång sam
hörighet med tidigmesolitiska fyndplatser från Syd- 
och Västsverige. Näraliggande exempel på sådana är 
de boplatser kring Hornborgars] ön i Västergötland 
som härrör från Hensbacka-Sandarnatid (ca 8000— 
6000 BC). Flinta utgör på dessa det mest frekventa 
redskapsmaterialet (Kindgren 1996, Åkerlund 1996, 
s. 37 f.).Ytterligare ett nära exempel är boplatsen vid 
Anderstorp i västra Småland, med klart Maglemose- 
influerade föremålsformer (Pagoldh 1995). De förhål
landevis frekventa fynden av bearbetade lokala råma
terial på Mörbyboplasten är ett drag som avviker från 
de syd- och västsvenska boplatserna. Utnyttjandet av 
lokala råmaterial har istället paralleller på vissa 
mesolitiska boplatser från Småland, där det inte är 
ovanligt med lokala material som kvarts och hälle- 
flinta.(Gurstad-Nilsson 1993 och 1995).

Kvartsredskap är typiska för boplatser i den mera 
kustnära regionen av östra Mellansverige. Där domi
nerar slagen kvarts men boplatserna uppvisar i min
dre utsträckning även mikrospån i flinta (Lindgren 
1997, s. 11, Åkerlund 1996, s. 37 f.). Frånvaron av 
kvarts med spår av bipolär reduktionsmetod på Mör- 
byboplatsen utgör ett avvikande drag mot boplatserna 
i den östra kustregionen där denna metoden anses van
ligt förekommande (Lindgren 1994 och 1996). Loka
lerna har generellt en något senare datering än Mörby-

boplatsen. Strandbundna boplatser från preboreal tid 
kan visserligen förekomma i området (Gustavsson 
1998) men detta har ännu inte kunnat beläggas med 
några säkra dateringar. Det är därför troligt att fyn
den från Mörby speglar antingen ett tidigare skede 
eller en annan kulturgrupp, eller bådadera. Möjligen 
indikerar Mörbymaterialet en boplats i en gränsregion 
där olika influenser sammanfaller.

Kopplad till kulturtillhörigheten är frågan om 
bofasthet och näringsfång. Var den tidigmesolitiska 
befolkningen i Östergötland bofast inom regionen el
ler rörde sig grupper av människor relativt långa 
sträckor? Något som talar för ett relativt långvarigt 
återkommande eller mera permanent nyttjande av 
boplatserna är de relativt kraftiga hyddkonstruktio- 
nerna på Mörbyboplatsen. Stolphålen till hydda I ta
lar för en stabil konstruktion som mycket väl kan ha 
funnits på platsen i åtskilliga år eller årtionden. Inlands- 
boplatser av Mörbytyp skulle kunna ha nyttjats per
manent eller återkommande under en längre tid. En 
säsongsvis förflyttning med återkommande till plat
sen kan också vara ett rimligt scenario. Hyddorna 
skulle då ha kunnat rustas upp för att återanvändas 
upprepade gånger. Något som talar emot en längre 
tids nyttjande är dock det begränsade fyndmaterialet. 
Det tycks inte som om redskapstillverkning i större 
skala förekommit. Detta är samtidigt svårt att säkert 
uttala sig om eftersom boplatsaktiviteterna rimligen 
sträckt sig utanför undersökningsområdet, in i det om
råde som störts av tidigare vägarbeten.

Mörbyboplatsens har haft ett gynnsamt läge i en 
rik biotop vid stranden till en grund sjö. I den östra 
delen var boplatsen skyddad av ett berg vilket även 
kunnat fungera som utkiksplats inför jakt. Söder om 
boplatsen fungerade det höglänta området som ett bra 
skydd mot vinden och troligen fanns där också bra 
jaktmarker. Norrut fanns sjön eller våtmarken med 
rika möjligheter till fiske och fågeljakt. De lägre parti
erna i de närmaste omgivningarna bör under denna 
tid ha utgjort ett system av igenväxande sjöar. En del 
av detta sjösystem har fram till historisk tid funnits
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kvar i form av mossar och våtmarker. Mesolitiska 
boplatser i närheten av sjö- och vattensystem är väl
kända från andra områden, inte minst från Skåne. Från 
Finjasjön i nordöstra Skåne finns exempel på senpaleo- 
litiska och tidigmesolitiska fynd från ett deltaliknande 
landskap. Också vid Finjasjön fanns uppstickande berg 
som kan ha utgjort utkiksplatser och pass som utnytt
jats vid jakt (Larsson L. 1996, s. 145).

Det finns inget som direkt motsäger ett utnyttjande 
av Mörbyboplatsen under en längre tid. Omgivningen 
bör ha varit rik nog för att ge ett varierat näringsfång 
vid olika årstider. Under Mörbyboplatsens bruknings- 
tid är Ancylussjöns strand belägen endast ett par mil 
österut. Avståndet till kusten har alltså inte varit större 
än att man nått dit på en dagsmarsch. Det kan därför 
diskuteras om det är rimligt att föreställa sig en sä
songsvis omflyttning av boplatsläge, när en stor varia
tion av biotoper fanns inom tillgängligt avstånd från 
Mörbyboplatsen. Teorin om en säsongsvis rörlighet 
mellan olika biotoper är trots allt endast en modell. 
Forskningsläget för östra Mellansverige vilar i nulä
get på så få fynd att Mörby och de andra östgötska 
inlandslokalerna kan utgöra väsentliga pusselbitar för 
den framtida tolkningen.

Referenser
Åkerlund, A. 1996. Human Responses to Shore Displace

ment: Living by the Sea in Eastern Middle Sweden during 
the Stone Age. Studier från UV Stockholm. Riksantik
varieämbetet, Arkeologiska undersökningar, Skrifter 16. 
Stockholm.

Althin, C.A. 1954. The Chronology of the Stone Age Settle
ment of Scania, Sweden. 1 The Mesolithic Settlement. 
Acta Archaeologica Lundensia Series in 4° 1. Lund. 

Andersen, K., Jørgensen, S. & Richter J. 1982. Maglemose- 
hytteme ved Ulkestrup Lyng. Nordiske Fortidsminder 
7. Copenhagen.

Appelgren, K. 1995. Lilla Åby: Arkeologisk undersökning. 
Riksantikvarieämbetet, Rapport UV Linköping 1995:19. 
Linköping.

Arne, T.J. 1905. Ett fynd från äldre stenåldern i Östergöt
land. Meddelanden från Östergötlands fornminnes
förening 1905, s. 31-32. Linköping.

Becker, C.J. 1952. Maglemosekultur paa Bornholm. Aar- 
bøger for nordisk Oldkyndighet og Historie 1951. Det 
kgl. Nordiske Oldskriftselskab.

Biwall, A., Hernek, R., Kilstedt, B., Larsson, M. & Torstens
dotter Åhlin, I. 1997. Stenålderns hyddor och hus i Syd- 
och Mellansverige. I: Regionalt och interregionalt: Sten- 
åldersundersökningar i Syd- och Mellansverige, red. M. 
Larsson &c E. Olsson. Riksantikvarieämbetet, Arkeolo
giska undersökningar, Skrifter 23. Stockholm.

Björk, S. 1995. Late Weichselian and Holocene Changes in 
the Marine Environment - with Examples from North 
West Denmark. I: Man and Sea in the Mesolithic: Coastal 
Settlement above and below Present Sea Level. Procee
dings of the International Symposium, Kalundborg, Den
mark 1993. Oxbow Monograph 53, s. 23-34. Oxbow 
Books. Exeter.

Blankholm, H.P. 1985. Maglemosekulturens hyttegrundrids: 
En undersøgelse af bebyggelse og adfærdsmønstre i tid
lig mesolitisk tid. Aarbøger for nordisk Oldkyndighet 
og Historie 1984, s. 61-75. Det kgl. Nordiske Oldskrift
selskab.

Broadbent, N. 1979. Coastal Resources and Settlement Sta
bility: A Critical Study of a Mesolithic Site Complex in 
Northern Sweden. Aun 3. Uppsala. Uppsala University.

- 1982. Skelleftebygdens historia. Del 3. Den förhistoriska 
utvecklingen under 7000 år. Almqvist &c Wiksell. Upp
sala.

Browall, H. 1980. Mesolitisk stenålder vid Tåkern. Östergöt
land: Östergötlands och Linköpings Stads Museum 
1980, s. 47-60.

Callahan, E. 1987. An Evaluation of the Lithic Technology 
in Middle Sweden during the Mesolithic and Neolithic. 
Aun 8. Uppsala. Uppsala University.

Clarke, A. 1990. Coarse stone tools. Rhum. Mesolithic and 
later sites at Kinloch. Excavations 1984—86. Ed. Wick- 
ham-Jones C.R. Society of Antiquaries of Scotland. Mo
nograph Series No. 7. Edinburgh.

Gullberg, C. 1996. West Sweden: On the Earliest Settlements.



146 Människors platser - tretton arkeologiska studier från UV

I: The Earliest Settlement of Scandinavia, and its Rela
tionship with Neighbouring Areas, ed. L. Larsson. Acta 
Archaeologica Lundensia, Series in 8° 24. Lund. Alm
qvist & Wiksell International.

Fischer, A. 1996. At the Border of Human Habitat: The 
Late Palaeolithic and Early Mesolithic in Scandinavia. I: 
The Earliest Settlement of Scandinavia, and its Relation
ship with Neighbouring Areas, red. L. Larsson. Acta 
Archaeologica Lundensia, Series in 8° 24. Lund. Alm
qvist & Wiksell International.

Grøn, 0.1995. The Maglemose Culture: The Reconstruction 
of the Social Organisation of a Mesolithic Culture in 
Northern Europe. BAR International Series 616. Ox
ford. Tempvs Reparatvm. Archaeological and Histori
cal Associates Limited.

Gurstad-Nilsson, H. 1993. Stenalder i Kalmar läns inland: 
Bebyggelseutveckling och bosättningsmönster i Hults- 
freds kommun. Kalmar Läns Museum. Kalmar.

- 1995. Stenålder i gränsbygd: En bebyggelsearkeologisk 
analys med utgångspunkt från specialinventeringen av 
Emmaboda kommun. Kalmar Läns Museum. Rapport 
1995:4. Kalmar.

Gustavsson, P. 1998. The Earliest Stone Age Occupation of 
Eastern Middle Sweden. Current Swedish Archaeology 6, 
s. 47-62.

Hallgren, E, Bergström Å. &C Larsson Å. 1995. Pärlängs- 
berget: En kustboplats från övergången mellan senmeso- 
liticum och tidigneoliticum. Tryckta rapporter från Ar
keologikonsult AB 13. Upplands Väsby.

Johansson, L.G. 1993. Source Criticism or Dilettanti? Some 
Thoughts on “Scandinavia’s Oldest House” in Tingby 
near Kalmar, Småland. Current Swedish Archaeology 1, 
s. 121-134.

Kaliff, A., Carlsson, T., Molin, F. &C Sundberg, K. 1997. 
Mörby. Östergötlands äldsta boplats. Riksantikvarieäm
betet, Avdelningen för arkeologiska undersökningar, 
Rapport UV Linköping 1997:38. Linköping.

Kindgren, H. 1996. Stenålder vid Hornborgasjön. Bygga 
och bo - 10 000 år i Västergötland. Red. Berggren, G. 
m.fl. Västergötlands fornminnesförenings tidskrift 1995- 
1996. Skara.

Lannerbro, R. 1976. Implements and Rock Materials in the 
Prehistory of Upper Dalama. Early Norrland 4. Kungl. 
Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Stock
holm.

Lannerbro Norell, M. 1987. Pil- och spjutspetsar av sten 
från övre Dalarna. C-uppsats. Arkeologiska institutio
nen, Uppsala universitet.

Larsson, L. 1978. Ageröd 1:B-Ageröd 1:D. A Study of Early 
Atlantic Settlement in Scania. Acta Archaeologica Lun
densia series in 4°12. Lund.

- 1996. The Colonization of South Sweden during the De
glaciation. I: The Earliest Settlement of Scandinavia, and 
its Relationship with Neighbouring Areas, ed. L. Lars
son. Acta Archaeologica Lundensia, Series in 8° 24. Lund. 
Almqvist &C Wiksell International.

Larsson, M. 1986. Bredasten - An Early Ertebølle Site with 
Dwelling Structure in South Scania. Meddelanden från 
Lunds universitets historiska museum 1985-1986, s. 25- 
49.

- 1994. Stenåldersjägare vid Siljan: En atlantisk boplats 
vid Leksand. Fomvännen 89, s. 237-250.

- 1996. Högby: Arkeologisk slutundersökning. Del 1. 
Mesolitiska och senneolitiska boplatser vid Högby i 
Östergötland: Bosättningsmönster och materiell kultur. 
Högby och Mjölby socknar, Mjölby kommun, Östergöt
land. Riksantikvarieämbetet. Avdelningen för arkeolo
giska undersökningar. Rapport UV Linköping 1996, 
s. 35. Linköping.

Lindgren, C. 1991. En nyupptäckt stenåldersplats i Östergöt
land. Arkeologi i Sverige. Ny följd 1. Riksantikvarieäm
betet. Stockholm.

- 1994. Ett bipolärt problem - om kvartsteknologi under 
mesolitikum. Aktuell Arkeologi IV. Stockholm Archaeo
logical Reports 29. Stockholm. Stockholm University.

- 1996. Kvarts som källmaterial - exempel från den meso
litiska boplatsen Hagtorp. Tor 28, s. 29-52.

- 1997. Östra Mellansverige. Kapitlet Regionalitet under 
Mesolitikum - Från senglacial tid till senatlantisk tid i 
Syd- och Mellansverige, by M. Larsson, C. Lindgren &C 
B. Nordqvist. Regionalt och interregionalt: Stenålders- 
undersökningar i Syd- och Mellansverige, red. M. Lars



Östergötlands äldsta boplats 147

son &c E. Olsson. Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska 
undersökningar, Skrifter 23. Stockholm.

Nerman, B. 1912. Östergötlands Stenålder. Meddelanden 
från Östergötlands Fornminnesförening 1911, s. 1-39. 

Norden, A. 1932. Östergötlands äldsta stenäldersboplats. 
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. 
Stockholm.

Nordqvist, B. 1997. Västkusten. Kapitlet Regionalitet un
der Mesolitikum - Från senglacial tid till senatlantisk 
tid i Syd- och Mellansverige, by M. Larsson, C. Lind
gren & B. Nordqvist. Regionalt och interregionalt: 
Stenåldersundersökningar i Syd- och Mellansverige, red. 
M. Larsson &C E. Olsson. Riksantikvarieämbetet, Arkeo
logiska undersökningar, Skrifter 23. Stockholm. 

Olofsson, A. 1995. Kölskrapor, mikrospånkdmor och mik- 
rospån: En studie med utgångspunkt i nordsvensk mikro- 
spånteknik. Arkeologiska Studier vid Umeå Universitet 3. 
Umeå. Umeå University.

Pagoldh, M. 1995. Arkeologisk delundersökning av en ca

9 000 år gammal stenäldersboplats i Anderstorp, Små
land. Jönköpings Läns Museum. Arkeologisk rapport 
1995:15. Jönköping.

Rajala, E. &C Westergren, E. 1990. Tingby - a Mesolithic 
Site with the Remains of a House to the West of Kalmar, 
in the Province of Småland. Papers of the Archaeological 
Institute University of Lund 1989-1990, s. 5-30.

Sigvallius, B. 1997. Mörby: Fornlämning 168, Hogstad 
socken, Östergötland. Osteologisk undersökning. Stock
holm. Statens Historiska Museum.

Strömberg, M, 1986. Signs of Mesolithic Occupation in 
South-East Scania. Papers of the Archaeological Insti
tute University of Lund 1985-1986, s. 52-83.

Stuiver, M. &C Becker B. 1993. High-precision decadal 
calibration of the radiocarbon time scale, AD 1950-6000 
BC. Radiocarbon 35.

Welinder, S. 1977. The Mesolithic Stone Age of Eastern 
Middle Sweden. Antikvariskt arkiv 65. Kungl. Vitterhets 
Historie och Antikvitets Akademien. Stockholm.





Materialstudier av Skånes äldsta stenålder
- om tiden efter Bromme och tidigmesolitisk expansion i norra Skåne 

Bo Knarrström

Abstract

Abstract-rubrik!
This study concerns the late palaeolithic/early mesolithic 
transition. Morphological and chronological problems are 
discussed in the light of recent finds. A new picture of an early 
mesolithic expansion into the area of northern Scania/ 

southern Småland is presented in the context of the specific 
paleo-environment of that region.

Key words: Late palaeolithic, early mesolithic, expansion, 
flint- and quartz tools

Denna studie har som mål att presentera nya fynd och 
diskutera övergången senpaleolitikum/tidigmesoliti- 
kum och de svårigheter som förknippas med morfolo
giska och kronologiska bestämningar i ett regionalt 
perspektiv. Resultaten från nya undersökningar som 
belyser expansionen av Maglemosekulturens fångst
folk upp i nordvästra Skåne och södra Småland presen
teras. Den avvikande fyndsammansättningen på de 
tidigmesolitiska boplatserna diskuteras mot bakgrund 
av områdets specifika naturmiljö.

Typologiska och kronologiska 
problem i övergången 
senpaleolitikum/tidigmesolitikum
En traditionell arkeologisk stenålderstudie tar sin ut
gångspunkt i komparativa materiella studier. För södra 
Sveriges del har detta betytt att vi allt som oftast sneg
lar på dansk typologi och kronologi. I sy dskandina
viska arkeologiska publikationer och utställningar ex
poneras kanske därför morfologiskt korrekta ledarte- 
fakter som utvalts just med anledning av detta. Mera 
sällan redovisas föremålen som avviker från de en gång 
fastslagna typokronologiska systemen.

Stora landvinningar har åstadkommits inom sten- 
åldersforskningen genom ihärdiga morfologiska doku
mentationer av material och korreleringar över bety
dande geografiska avstånd. Eftersom forskningsin
satserna ofta sammanfallit med områden där naturli
ga förekomster av exponerad god flinta varit riklig (t.ex. 
sydvästra Skåne och större delen av Danmark), har 
dock allt för lite hänsyn tagits till de faktiska omstän
digheterna som rått för den förhistoriska tillgången 
på flinta i sydskandinaviska randområden (jfr Knarr
ström 1996).
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Fig. 1. Undersökningsområdets läge i Sverige. 
Fig. 1. The location of the investigation area 
in Sweden.

Västersjön o
Hjälmsjön

Fig. 2. Skåne med de diskuterade platserna markerade. 
Fig. 2. Scania. The sites discussed are marked on 
the map.

Man bör betänka att dagens uppodlade landskap, 
där flintnoduler genom olika mekaniska processer hela 
tiden förs upp till ploglagret, inte på något sätt avspeg
lar den äldre stenålderns ytj ordar. Förutom under vissa 
delar av senpaleolitisk tid, när det tunna vegetations
täcket kanske medgivit exponering av kalk- och mo
ränlager, har åtkomligheten av flintnoduler varit be
gränsad. Att försöka lokalisera flintblock i gräs- och 
skogsbevuxna marker är nästan omöjligt och insam
lingen av råmaterial måste därför ha inriktats på loka
ler där flintförande geologiska formationer varit till
gängliga. Attraktiva insamlingsplatser bör exempel
vis ha utgjorts av rasbranter intill vattendragen, havs
stränderna och av djur eller människor nedslitna mark
ytor.

Således måste även ett kronologiskt ramverk i Skåne 
ta större hänsyn till en råmaterialsituation som kan

ske skiljer sig från den gängse bilden av omåttlig till
gång. Ett flertal studier har logiskt påvisat att Sveri
ges stenålderskulturers materiella sfär i hög grad varit 
avhängiga råmaterialens sammansättning och före
komst (Broadbent 1979, Callahan 1987, Holm 1992, 
Knarrström 1994, Sundberg 1995, jfr även Taffinder 
1987). Det är inte självklart att exempelvis senpaleo- 
litiska eller tidigmesolitiska lämningar, speciellt i flint
fattiga delar av södra Sverige, innehåller föremåls- 
kategorier som morfologiskt alltid överenstämmer med 
utvalda ledartefakter i Tyskland och Danmark (Lars
son 1996, Karsten & Knarrström 1998).

Det bestående intrycket av diverse kontinentala 
senpaleolitiska material, är deras ofta stora morfolo
giska och teknologiska variation. Särskilt projektilspet
sarnas utformning har i grunden en beaktansvärd 
bredd och samlingarna innehåller otaliga exempel på
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Kalenderår
f.Kr.

Period Sy dskandinaviska 
kulturbegrepp

Västsvenska
kulturbegrepp

Klimatperiod Östersjöstadium

4000

Senmesolitikum Ertebölle Lihult Atlantisk Litorina

5000

Mellanmesolitikum Kongemose Sandarna Tidigatlantisk
Senboreal

Litorina

6500

Tidigmesolitikum Maglemose Sandarna
Hensbacka
Ahrensburg

Boreal
Preboreal

Ancylus

8000

Senpaleolitikum Ahrensburg
Bromme
Hamburg

Ahrensburg
Bromme
Hamburg

Dryas Yoldia
Baltiska issjön

12 000 (Tabell efter Lagerås, opubl.)

mikroliter, kärnor och spån som i flera fall skulle kun
nat inpassas i vad som anses utgöra den skandinavis
ka Maglemosekulturens mest typiska inventarium.

Studier av fyndmaterial från sydvästra Tyskland 
visar också där på stora källkritiska problem när det 
gäller finkronologin och typologin just i övergångspe
rioden senpaleolitikum/tidigmesolitikum, även i kultur
kretsarnas centrala områden (Eriksen 1991). Dessutom 
börjar den gängse bilden av senpaleolitiska fångstfolk 
helt inriktade på renjakt att falla samman. Både Mag- 
dalenien- och Hamburgkulturens jägare har varit opp
ortunistiska i sin näringsstrategi och faunamaterialet 
pekar mer mot en bredspektrumekonomi (Eriksen 
1996). Även den renodlat skandinaviska Brommekul- 
turen skulle kunna omvärderas på ett liknande sätt 
(jfr Fischer 1993).

Miljöförändringar och senpaleolitisk 
expansion i övriga Skandinavien
Ett svart hål i kunskapen om Skånes äldsta stenålder 
är bristen på säkra Ahrensburgboplatser. Den ännu 
äldre Brommekulturen finns dock företrädd i hela Skå
ne, kanske på en del platser t.o.m. med inslag av sen 
Hamburgkultur (jfr Larsson 1994, 1996). Skånes in

land bör ha exploaterats av senglaciala jägargrupper 
som sannolikt utnyttjat flera olika näringsnischer. 
Fyndfrekvensen anger dock en tydlig expansion och 
intensifiering under Alleröds kronozon, d.v.s. ungefär 
samtidigt med Brommekultur.

De våldsamma miljöfluktuationer som karaktäri
serar den senglaciala perioden ger i kronozonen Yngre 
Dryas ett mycket kärvare klimat med lägre medeltem
peraturer, vikande fauna och en återetablering av tund
ran på bekostnad av skogsarterna (Kolstrup 1991). 
Följderna av de snabba svängningarna mellan varmt 
och kallt klimat tvingade fram ett flexibelt fångstsam
hälle med varierande försörjnings- och bosättnings- 
strategier (Andersson 1992). Det har tidigare postule
rats att klimatförsämringen också lett till en avfolk
ning av Skånes inland vilket sammanfaller med yngre 
Bromme- och tidig Ahrensburgkultur (Andersson &C 
Knarrström 1997). Ahrensburgkulturen finns dock 
rikligt företrädd i Tyskland och Danmark där renjakt 
anses ha utgjort den ekonomiska basen (Burdukiewicz 
1986, Rust 1943, Vang Petersen & Johansen 1993, 
1996). Boplatserna kan vara av avsevärd storlek och 
fyndsamlingar med likartad sammansättning och ål
der har även konstaterats i Polen och Baltikum. Mot 
slutet av den senpaleolitiska epoken minskar renjaktens
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Fig. 3. Material från senpaleolitiska boplatser i Bohus
län. Förutom tångespetsar förekommer även enkla mik
roliter, skivyxor och koniska kärnor. Teckningar: Anders 
Andersson (ur Nordqvist 1997). Skala 2:3.
Fig. 3. Material from late palaeolithic sites in Bohuslän. 
Tanged points, simple microliths, flake axes and chonical 
cores. Drawings: Anders Andersson (from Nordqvist 
1997). Scale 2:3.

betydelse ytterligare och ersätts av bl.a. storviltjakt 
på uroxe, älg och kanske visent. Åsikten finns också 
att denna transitionsperiod medförde en ökad insam
ling av ätliga växter (Andersson 1996).

Med allt mindre motstånd har även Ahrensburg- 
kulturens närvaro på den svenska västkusten och längs 
Norges kust accepterats. Dessa kontinentalt baserade 
renj aktsspecialister antas på sina nordliga boplatser 
istället ha exploaterat ett överflöd av främst marin
levande däggdjur av olika slag (Kindgren 1996). Idag

delas också den västsvenska tidigmesolitiska Hens- 
backagruppen i två kronologiska faser där den äldre 
anses tillhöra senpaleolitisk tid (Fischer 1993, Nord
qvist 1997, för en avvikande åsikt se Johansson 1990). 
Förutom enstaka tångespetsar innehåller dessa boplat
ser material som annars tillskrivs mesolitiska kontex
ter (fig. 3). Att det också i Sydskandinavien skulle fin
nas en likartad materiell utveckling postulerades re
dan i slutet av 1970-talet av Fischer (1978).

Senpaleolitiska artefakter på 
skånska Maglemoseboplatser
En av ledartefakterna inom den tidigaste delen av syd
svensk Maglemosekultur är koniska knackstensslagna 
spån- och mikrospånkärnor. Dessa påträffas regelmäs
sigt på tidigmesolitiska boplatser men räknas i Dan
mark även som ledartefakter för Ahrensburgkultur. 
På senare tid har även ensidiga tvåpoliga kärnor med 
tvärställda plattformar tillvaratagits på skånska sten- 
åldersboplatser. Denna kärntyp utgör definitivt ett ka- 
raktärsföremål i istidens slutskede (jfr Vang Petersen 
1993, Madsen 1992) men har sällan uppmärksammats 
i sydsvenska material. I Bohuslän betraktas numera 
den tvåpoliga kärnan, särskilt då de större exempla
ren, som en tydlig markör för ett senpaleolitiskt in
slag.

Som exempel på dessa ålderdomliga kärnor vill jag 
presentera ett urval, ytplockade av amatörarkeologer 
och personal från Riksantikvarieämbetet (fig. 4). Kär
norna kommer från Agerödsområdet och från under
sökningar inför Västkustbanan mellan Helsingborg 
och Kävlinge. På en av största äldre stenåldersboplat- 
serna i Sverige, belägen på det s.k. Tågerupsnäset vid 
sammanflödet Braån/Saxån strax öster om Landskrona 
hittades även enstaka pilspetsar av Brommetyp. Den 
större kärnan skulle kunna tillhöra Hamburgkultur 
eller Ahrensburgkultur. Dateringsproblematiken gäl
ler också de mindre spånkärnorna, med enda skillna
den att de i Danmark även sammankopplas med tidig- 
mesolitisk teknologi.
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Att det föreligger en koppling i den materiella ut
vecklingen mellan Väst- och Sydsverige i brytningspe
rioden senpaleolitikum/tidigmesolitikum är svårt att 
påvisa. Ett fåtal mikroliter samt en yxa, tillvaratagna 
på den ovan nämnda Tågerupsboplatsen i västra Skå
ne, kan dock indikera en närmare relation än vad som 
hittills varit känd. Mikroliterna är inte tillverkade i 
mikrostickelteknik, utan har retuscherats fram på små 
spån slagna från en liten tvåpolig kärna. Retuscherna 
som format spetsdelarna är ytterst fina och i de flesta

fall få till antalet. Viktigast i diskussionen är fyndet av 
en lerbergsliknande yxa. Yxan från Tågerup saknar 
visserligen de karaktäristiska ryggavspaltningarna (jfr 
Larsson 1997), men har i övrigt mer gemensamt med 
de tidigmesolitiska exemplaren från Bohuslän än de 
motsvarande Sydskandinaviska yxorna. Flintorna på
träffades på en av undersökningslokalens högst be
lägna delar, intill en gammal bäckfåra. Föremålen skul
le tillsammans delvis kunna inpassas i ett bohuslänskt 
boplatsmaterial från övergången senpaleolitikum/

Fig. 4. Fynd från boplatsen i Tågerup. a: Stor ensidig tvåpolig spånkäma. b: Liten ensidig tvåpolig spånkärna. 
c-e: Mikroliter, f: Lerbergsliknande yxa. Skala 2:3. Teckningar: Bo Knarrström.
Fig. 4. Artifacts from the Tågerup site, a: Large unilateral bipolar blade core, b: Small unilateral bipolar blade core, 
c-f: Microliths. g: Lerberg-type of axe. Scale 2:3. Drawings: Bo Knarrström.
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Fig. 5. Senpaleolitiska flintor från skånska Maglemose- 
bosättningar. a-b: Mikrolitliknande tångespetsar från 
Ageröd 1. c: Ensidig tvåpolig kärna från Ageröd 1. 
d-f: Tångespetsar från Rönneholm 1. g-i: Små spetsar, 
delvis tångeretuscherade, från trakten kring Finjasjön. 
Skala 2:3. Teckningar: Bo Knarr ström.
Fig. 5. Late palaeolithic artifacts from Scanian Magie
mose sites, a-b: Microlithic tanged points from Ageröd 1. 
c: Unilateral bipolar core from Ageröd 1. d-f: Tanged 
points from Rönneholm 1. g-i: Partly tanged small points 
from the area around Lake Finja. Scale 2:3. Drawings:
Bo Knarrström.

tidigmesolitikum och kanske utgör de ett exempel på 
en möjlig kontaktväg mellan Västsverige/Sydnorge, 
Danmark och Nordtyskland.

I en tidigare diskussion har morfologisk komplexi
tet rörande enstaka skånska kärnors och spetsars kro
nologi behandlats (Knarrström 8i Kärrefors 1997). Se
dan dess har ytterligare material framkommit som kan 
ge stöd åt senpaleolitiska dateringar på material inom 
vissa Maglemosekontexter. Förutom kärnor har även 
tångeförsedda lancettliknande spetsar hittats på bo
platser vid Ringsjön och Agerödsområdet. Även den 
nu bortgågne amatörarkeologen Ingvar Jönssons sam
lingar innehåller likartade spetsar som tillvaratagits 
vid Finjasjöns förhistoriska strandlinje. Utformningen 
och den relativt ringa storleken av dessa spetsar ger 
en direkt känsla av tidigmesolitisk teknologisk tradi
tion, medan tångeretuschen är ett senpaleolitiskt ka
raktärsdrag (fig. 5).

Som en avslutning till diskussionen om senpaleoli
tiska fynd i Maglemosekontexter, bör det klargöras 
att det fortfarande endast rör sig om ett fåtal artefakter. 
De utgör förvisso inget pålitligt faktaunderlag för en 
reviderad kronologi, men förhoppningsvis kan en vak
samhet kring den tidigmesolitiska materiella kulturens 
eventuellt yngre paleolitiska inslag i framtiden leda 
till att fler liknande fynd uppmärksammas, eller för 
att citera Carl Gullberg (1996:188):

“ Perhaps this archipelago existence of hunters in 
West Sweden is not the greatest problem and chal
lenge for swedish archaeologists, but rather the 
question of what happened in the vast stretches of 
land in the north of Scania, and in the South Swedish 
Highland and its surrounding territories during these 
Late Glacial times.”

Tidigmesolitisk expansion i norra Skåne 
- flintmaterialen berättar
Det är inte bara välundersökta boplatser med date
ringar byggda på diverse naturvetenskapliga metoder 
som kan utnyttjas för att dra långtgående slutsatser
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avseende de tidiga stenålderskulturerna. Som en typ
fallstudie där flintanalysen stått i fokus för tolkningen, 
presenteras några av resultaten från de riktade inven
teringar som utförts av Riksantikvarieämbetet i sam
band med ombyggnationen av väg E4 i norra Skåne/ 
södra Småland (fig. 6).

I syfte att för första gången kunna belysa den äldre 
stenåldern i denna trakt, utfördes s.k. omlandsstudier 
som med tiden alltmer kom att koncentreras till de 
omfattande vattensystemens stränder. En senhöstdag 
1995 startade inventeringen av Västersjöns stränder 
som redan vid det första besiktningstillfället genere-

Småla

Fig. 6. Inventeringsområdet markerat på karta över norra Skåne, Halland och södra Småland. Påträffade stenålders- 
boplatser utmärkta med punkter.
Fig. 6. The study area of northern Scania, Halland and southern Småland. Stone age sites marked with dots.
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Fig. 7. Tidigmesolitiskt flintmaterial från Västersjöboplatserna. a—b: Spån och mikrospån. c—f: Mikroliter, g—i: Kärnor, 
j-k: Yxor. l-m: Sticklar. Skala 2:3. Teckningar: Bo Knarrström.
Fig. 7. Early mesolithic flint material from the sites around Lake Västersjön. a-b: Blades and microblades, c—f: Micro- 
liths. g-i: Cores, j-k: Axes, l-m: Burins. Scale 2:3. Drawings: Bo Knarrström.

rade fynd av flinta. Denna avlånga sjö ligger i nord
västra Skåne och den norra stranden övergår direkt 
till branterna av Hallandsåsens sydvästra kant. Under 
två dagars inventering hittades över tjugo boplatser 
varav de flesta innehöll tidigmesolitiskt material. Fyn
den utgjordes bl.a. av spetsar, Barmoseliknande yxor, 
koniska kärnor, sticklar och spån (fig. 7).

Återbesök på boplatserna genererade ytterligare 
fynd av bl.a. två grova hackor av bergart (fig. 8) och 
mängder med spån, kärnor och avslag. En omsorgs
full analys av flintorna och jämförelser med utfallet 
från ett flintslagningsförsök gav redan inledningsvis 
mycket intressanta resultat. Följande komprimerade 
redovisning visar i korthet hur studier av paleomiljö, 
boplatslokalisering/funktion och flintanalyser kombi
nerats för att nå fram till en modell som beskriver den 
tidigmesolitiska expansionen i detta område.

Paleomiljön

Den postglaciala miljön innebar en förändring från 
mer eller mindre öppen mark till ett allt mer slutet 
skogslandskap. Björk och tall dominerade men senare 
utbredde sig även hasseln (Welinder 1971). Efter en 
längre period av gynnsam klimatutveckling inträffade 
i slutet av preboreal tid en kraftfull torrperiod som 
medförde grundvattensänkning och uttorkning av 
många insjöar i det skånska landskapet (Liljegren 6c 
Lagerås 1993). Livsbetingelserna ändrades för både 
djur och människor och populationerna bör ha cen
trerats runt de få återstående platserna med ännu 
öppna vattenspeglar. Man kan föreställa sig ett hårt 
utnyttjande av dessa kvarvarande biotoper - uroxarna 
krävde rika betesmarker i anslutning till vatten (Lepik- 
saar 1986) och jakttrycket på exempelvis uroxe och
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älg i de minskande habitaten bör ha varit betydande.
De omvälvande miljöförändringarna slog naturligt

vis olika hårt beroende på landskapets grundförutsätt
ningar. Till skillnad från södra Skåne, är norra Skåne 
och södra Småland betydligt rikare på våtmarker, vat
tendrag och sjöar. De vikande livsbetingelserna i sö-

Fig. 8. Stenhackor. a: Rössjön. b: Västersjön. 
Skala 2:3. Teckningar: Bo Knarrström.
Fig. 8. Stone picks, a: Rössjön. b: Västersjön. 
Scale 2:3. Drawings: Bo Knarrström.

der kan mycket väl ha lett till en koncentration av 
exempelvis uroxe, älg och visent till sjölandskapet i 
norr. Detta skulle kunna ge en logisk förklaring till de 
tidigmesolitiska fångstsamhällenas kraftfulla etable
ring i området (Karsten & Knarrström 1997). Där 
finns i övrigt inga naturliga råmaterial till vapen och 
verktyg, landskapet är svårforcerat och ligger dess
utom långt ifrån kulturkretsens kända kärnområde. 
Uppenbarligen har miljön ändå erbjudit oemotstånd
liga resurser och enligt denna förklaringsmodell kan 
det ha varit de gynnsamma habitaten för de stora gräs- 
ätarna som indirekt även lockat dit fångstfolket.

Västersjöboplatsernas 
lokalisering och funktion
De tidigmesolitiska lokalerna befanns vara jämnt 
spridda runt Västersjöns stränder men två stora boplat
ser kunde avgränsas (fig. 9). Den ena, (boplats 1) loka
liserades till en utskjutande udde i sjöns nordvästra 
del. Den andra boplatsen (boplats 7) följde en ca två 
hundra meter lång flack strand i söder. Den rikliga 
mängden flinta, där faktiskt avslagen dominerade, och 
lokalernas relativt stora omfattning grundläde tolk
ningen att dessa utgjorde basboplatser. De övriga fynd
platserna representerar troligen lägerplatser eller 
satellitlokaler med specialiserade verksamheter av 
olika slag. Som exempel kan omnämnas plats 22 där 
vi inom en endast några kvadratmeter stor yta insam
lade sex stycken grova skärverktyg i flinta med kraf
tiga bruksretuscher (fig. 10). Fyndomständigheten och 
materialets sammansättning leder till att lokalen tol
kas som en slaktplats (Karsten & Knarrström 1997).

Att de två basboplatserna anlagts med en huvud
saklig inriktning på fiske motsäges av att båda är be
lägna långt ifrån in- och utlopp. Åmynningar till större 
sjöar är ideala som fångstlokaler då stora mängder 
vandrande fisk kanaliseras dit under vissa delar av året 
och i Västersjön finns också utmärkta boplatslägen 
intill de anslutande vattensystemen. Fyndmaterialen 
kring dessa avspeglade dock endast sporadiska akti-
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Hallandsåsen

15 km

Fig. 9.
Lokaler kring Västersjön och 
Rössjön. De två basboplat
serna och den identifierade 
slaktplatsen markerade med 
nummer.
Fig. 9.
The settlement at Västersjön 
and Rössjön. Base camps and 
a butchering site marked with 
numbers.

viteter från flera olika stenåldersperioder. Det kan inte 
helt uteslutas att fisket, kanske tillsammans med in
samling av ätliga växter, bidragit till födoekonomin, 
men detta kan inte påvisas genom studier av boplats
lokaliseringen eller stenföremålen.

Resultat av flintanalysen
Västersjöns och Rössjöns vattenstånd har varierat 
marginellt under årtusendenas lopp. En intressant 
notering var att de få senmesolitiska fynden tangerade 
samma strandlinje som de tidigmesolitiska. Även en
staka neolitiska flintor påträffades i vattenbrynet vil
ket kan tolkas som att förhistoriska fluktuationer i 
vattennivån haft liten betydelse. En viktig källkritisk 
aspekt på själva inventeringen och insamlingen av 
artefakter är om materialet kan anses vara represen
tativt eller inte. Stor omsorg lades därför vid att även 
tillvarata små flintor och för att eliminera varierande 
besiktningsförhållanden gjordes flera återbesök under 
olika årstider. Föremålen avspeglar troligen helt den

ursprungliga fyndsammansättningen, men frågan om 
denna i sin tur endast representerar speciella delar av 
boplatsaktiviteter, är omöjligt att besvara.

Den första iakttagelsen var att nästan ingen flinta 
uppvisade krusta och råmaterialet var av mycket hög 
kvalitet. Av de hundratals föremål och avslag som till
varatogs, utgjordes endast två av kvarts (möjligen av
slag/avfall). Andelen verktyg i förhållande till katego
rin flintavslag/avfall var 33 %. Normalt överstiger an
delen verktyg sällan 10 % på mesolitiska boplatser i 
Skåne och förhållandet markerar sannolikt skillnader 
i tillgången av råmaterial. Norra Skåne innehåller inga 
flintförekomster av ekonomiskt värde och den åtkom
liga kvartsen existerar nästan enbart som små nodu- 
ler i moränen (Karsten &C Knarrström 1997, jfr Lid- 
mar-Bergström 1982).

Den höga andelen verktyg, avsaknaden av bipolära 
kärnor och kvarts, anger att råmaterialbearbetningen 
i Västersj öområdet förvisso var hushållande, men ock
så att en konstant tillgång på flinta varit säkrad. Ge
nom flinthuggningsexperiment har bilden av den spe
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cifika materialekonomin ytterligare förstärkts (Appen
dix I). Den sparsamma andelen avslag med krusta är 
påtagliga bevis för att kärnor, yxor och diverse förar
beten färdigställts på annan plats. I materialet avspeg
las på så sätt fångstgruppernas stora rörlighet där 
främst vattenvägarna utnyttjats, kanske för säsongs
förflyttningar mellan flintrika platser i söder och re
sursområdena i norr.

De två grova stenhackor som påträffades har dess
utom tolkats som s.k. yxhackor, i etnografiska sam
manhang ett specialiserat verktyg för märgspaltning 
av grova ben (Karsten & Knarrström 1998, Ingstad 
1954). Tillsammans med fynden av spånkärnor, pil
spetsar, sticklar och skärverktyg är det frestande att 
tolka det insamlade materialet som ett uttryck för en 
näringsstrategi inriktad på jakt.

Modell över Västersjöns 
bosättningskomplex

De ovan presenterade studierna har använts för att 
skapa en primär modell över den tidigmesolitiska ex
pansionen längs nordvästra Skånes vattensystem:
- Fyndmaterialet indikerat att området tas i 

anspråk under tidigmesolitikum.
- En torrperiod ca 9000 BP kan ha förorsakat 

en koncentration av stora gräsätare till våt
markerna i norr.

- Under äldre och mellersta tidigmesolitikum in
tensifieras bebyggelsen då jägargrupper alltmer 
utnyttjar nischen med rika jaktmarker i regionen.

- Det välorganiserade fångstsamhället etablerade 
bas boplatser, omgivna av läger- och slaktplatser.

Fig. 10.
Fyra av slaktverktygen från plats 22. 

a: Segmentkniv. b: Skivkniv. 
c-d: Avslag med retuscb. Skala 2:3. 

Teckningar: Bo Knarrström.
Fig. 10.

Butchering tools from locale 22. 
a: Segment knife, b: Flake knife, 
c-d: Retouched flakes. Scale 2:3. 

Drawings: Bo Knarrström.
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- De på annan plats färdigställda eller förarbe
tade flintföremålen indikerar ett mycket mobilt 
levnadsmönster, kanske på säsongsbasis.

- Området kring Västersjön överges i slutet av 
mellersta delen av tidigmesolitikum.
Anledningen till att bosättningarna kring Väster-

sjön upphör kan inte förklaras, vare sig utifrån miljö
rekonstruktioner eller analyser av fyndmaterialet. Det 
demografiska centrat kan ha splittrats upp i mindre 
grupper som tagit nya biotoper i anspråk. Våtmarks- 
landskapet i norr innehöll tusentals lämpliga boplats
lägen intill sjöar och vattendrag som idag är helt igen
växta (appendix II). Tvärpilar och större kärnyxfrag- 
ment visar att området rekoloniserades först under 
Ertebölle.

Vårt fortsatta inventeringsarbete inom ramen för 
omlandsstudien koncentrerades därför nästan helt till 
att eftersöka en boplats som skulle kunna dateras till 
Maglemosekulturens sista fas.

Skånes första kvartsboplats
En dryg mil sydöst om Västersjön ligger Hjälmsjön, 
strax intill Örkelljunga (fig. 11). Inventeringar längs 
den norra stranden hade givit enstaka fynd, bl.a. spån- 
fragment. Både spånen och lokalernas karaktär på
minde svagt om förhållandena på Västersjöns läger
platser/specialiserade lokaler. Efter en lång händelse
lös inventeringsdag i Småland, gjorde vi på hemvägen 
en besiktning i Hjälmsjöns sydöstra del. I hällande regn 
avsökte vi en platåsluttning, strax nedanför Natur
skolans byggnad. Framspolade på backen låg hund
ratals vita kvartsavslag och splitter, uppblandade med 
enstaka flintor (Karsten 8c Knarrström 1998).

Hjälmsjöboplatsens
fyndmaterial
Den första besiktningen samt flera återbesök gav ett 
stort material som till övervägande del består av sla
gen mjölkkvarts. Kvartsdominansen gör att material

sammansättningen mer liknar det som påträffas på 
boplatser i östra Mellansverige (jfr Callahan 1987, 
Lindgren 1997). Vid den efterföljande fyndbearbet
ningen ställdes vi inför flera problem. Att enbart bygga 
dateringar på morfologiska kvartsstudier är helt otill
räckligt (Knarrström 1997a) varför det sparsamma 
flintmaterialet granskades desto omsorgsfullare. Bland 
de diagnosticerbara artefakterna dominerar spån- och 
mikrospån (flertalet fragmenterade) vars teknospår 
inte skiljer sig från motsvarande fynd i Västersjön. An
delen mikrosticklar, indikerande tillverkning av mikro
liter (jfr Larsson 1978), var dock betydligt högre på 
Hjälmsjöboplatsen. Tillsammans med fragmentariska 
koniska mikrospånkärnor utgör mikrosticklarna de 
säkraste indikatorerna på att lokalen utnyttjats i meso- 
litisk tid (fig. 12).

Kvartsen har bearbetats bipolärt men avslagsma- 
terialet innehåller få bestämbara artefaktkategorier. I 
figuren nedan visas dock några föremål som med lite 
god vilja skulle kunna tolkas som pilspetsar.

Datering av Hjälmsjöboplatsen
Liksom Västersjöboplatserna saknar även Hjälmsjöbo
platsen naturvetenskapliga dateringar. Korrelations-

Hjälmsjön

Fig. 11. Hjälmsjöns boplats och satellitlokaler.
Fig. 11. Base camp and satelite camps at Lake Hjälmsjön.
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a-b: Koniska spånkämor. c-f: Mikrosticklar. g-h: Spån och 
mikrospån. i-k: Bipolära kvartskämor. l-o: Spetsliknande 
kvartsavslag. Skala 2:3. Teckningar: Bo Knarrström.
Fig. 12. Flint- and quartz tools from Hjälmsjön. a-b: Cho- 
nical blade cores, c-f: Microburins, g-h: Blades and micro
blades. i-k: Bipolar quartz cores, l-o: Point-like flakes. 
Scale 2:3. Drawings: Bo Knarrström.

studier mellan de olika flintmaterialen ger dock enty
diga signaler om att kronologin också här är tidig- 
mesolitisk. Västersj ökomplexet har daterats till tidig- 
och mellanmesolitikum men att Hjälmsjöns lokaler 
ingått som en del i denna grupp motsäges genom det 
massiva inslaget av kvarts. Om boplatserna varit sam
tida borde, med tanke på det relativt korta inbördes 
avståndet, även det litiska råmaterialet varit likartat. 
Särskilt som de tidigaste mesolitiska fångstsamhällena 
i nordvästra Skåne uppvisar tecken på en extrem mo
bilitet där bl.a. insamling av flinta ingått som en bety
dande del i försörjningsstrategin.

Lokalen vid Hjälmsjön innehöll inte heller några 
inslag från Kongemose- eller Ertböllekultur. Boplats
materialets sammansättning av spån, mikrosticklar och 
fullt utvecklad bipolär kvartsteknologi lutar mer mot 
en datering till senare delen av tidigmesolitikum. Den
na “Hjälmsjöfas” av Maglemose avviker i så fall från 
övriga sydskandinaviska samtida fynd genom att 
kvartsen utgjort den huvudsakliga litiska råvaran. 
Kanske är det därför fel att prompt försöka inkorpo
rera platsen i Maglemosekulturens teknokomplex. 
Rent hypotetiskt skulle materialet kunna härröra från 
en sydlig utlöpare av en Smålandsbaserad tidigmeso- 
litisk kulturgrupp där kvartsen dominerat. I ett sådant 
fall skulle det vara flintan, och inte kvartsen, som ut
gör det exotiska inslaget (Karsten &c Knarrström 1998).

Resultaten från inventeringarna och material
analyserna ger entydiga besked om att stenålders- 
materialet i nordvästra Skånes inland domineras av 
tidigmesolitiska lämningar. Regionen tas i anspråk i 
preboreal tid av välorganiserade fångstgrupper med 
hög mobilitet. Flintteknologin är hushållande men 
morfologin är fram till mellersta tidigmesolitikum del
vis komparativ med teknokomplexet Maglemose 
längre söderut. De första boplatserna överges dock i 
slutet av tidigmesolitikum och lokala råmaterial er
sätter alltmer flintan. Möjligen avspeglar övergången 
till en kvartsbaserad litisk industri en mer stationär 
befolkning, helt baserad i norra Skåne och södra Små
land.
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Sammanfattningsvis är det viktigt att påpeka att 
boplatsernas relativa kronologiska “renhet” varit en 
förutsättning för att våga gå fullt ut i tolkningar och 
slutsatser. Inslaget på boplatserna av äldre eller senare 
stenåldersperioder har varit försumbart och detta har 
betydligt förenklat ett utvecklande av resonemangen 
kring datering, satellit- eller boplatslokalisering och 
möjliga kronologiska skillnader i råmaterialutnytt
jande.
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Appendix I

Koniska Maglemosekärnor
- teknologi och experiment

Huvuddelen av alla koniska kärnor som tillvaratagits på 
äldre tidigmesolitiska boplatser har slagits i direkt teknik 
med knacksten. Detta gäller i synnerhet material som på
träffats i norra Skånes och södra Smålands flintfattiga om
råden. Förhållandet kan tyckas märkligt då en allmän upp

fattning är att indirekt bearbetning eller tryckteknik sparar 
råmaterial och ger en större utkomst för varje kärna. En 
viktig fråga som också infinner sig är varför de påträffade 
kärnorna inte bearbetats vidare bipolärt, särskilt i områden 
där flinttillgången varit knapp.

För att närmare utreda detta förhållande och skillna
derna mellan de olika metoderna för tidigmesolitisk spån- 
framställning, har flera experiment utförts av författaren. 
Till min hjälp har jag också haft Danne Kärrefors, en av 
Sveriges skickligaste flintsmeder. Vi har kopierat koniska 
små spånkärnor och flera viktiga iakttagelser gjordes under 
arbetets gång. Min avsikt är vid ett senare tillfälle redogöra 
närmare för resultaten, men de viktigaste slutsatserna pre
senteras här preliminärt. Sammanlagt har ett tiotal kärnor 
tillverkats och ett urval av dessa presenteras i fig. 13.

Oavsett om direkt eller indirekt teknik utnyttjas, inträf
far regelbundet s.k. “overshots” när kärnans plattform och 
kropp reducerats till ett minimum. När dessa sneda verti
kala kärnklyvningar uppstår, upphör oftast kärnans vidare 
användbarhet. Kärnor med denna typ av skada är ett tämli
gen vanligt inslag på de Maglemoseboplatser som invente
rats (se fig. 7 och fig. 12). Att med handen hålla fast en så 
liten kärna vid impaktorträffen är helt omöjligt och den ge
nomsnittliga plattformsdiametern räcker inte till för att sä
kerställa en ren träff med en knacksten, oaktat stenens stor
lek. En fortsatt bearbetning i indirekt teknik med hornpuns 
och klubba kan förvisso fortgå ytterligare, men skillnaden 
när även en sådan kärna är förbrukad måste anses som för
sumbar.

Slutsatsen från experimentet var att de koniska, 3-4 cm 
långa kärnor som tillvaratagits på Maglemoseboplatserna 
är helt uttjänta för vidare bearbetning i syfte att tillverka 
spån i direkt teknik med knacksten.

Det föreligger ett flertal skillnader på spån eller avslag 
producerade i direkt eller indirekt teknik (Knarrström 
1997b, Knarrström &C Wrenter 1996, fig. 6). Den större 
kontroll som genereras av en spetsig puns resulterar i att 
fler spån kan fås ur varje enskild kärna. Avspaltningarna 
blir mer symmetriska och betydligt tunnare än de som sla
gits med sten. Därför kan man tycka att indirekt teknik borde 
ha föredragits av de tidigmesolitiska stensmederna. En min-
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Fig. 13. Direkt slagna kärnor. Noterbart är att flera av experimentkämorna klövs när plattformen blivit för liten. 
Den indirekt bearbetade kärnan (p) genererade fler symmetriska spån (h-o) varav ett fåtal vidarebearbetades till 
mikroliter (f-g). Skala 2:3. Teckningar: Bo Knarrström.
Fig. 13. Flint cores worked with direct percussion. Several of the experimental cores were accidentally cut in half 
as the platform was reduced. The core worked indirectly with an antler puncher (p) produced more symmetrical 
blades (h-o) of which some were shaped into microliths (f-g). Scale 2:3. Drawings: Bo Knarrström.

dre trolig anledning till att flintsmederna ändå valt bort 
punsen, är den tämligen tidsödande prepareringen av kärn
ämnet som måste upprepas vid varje framgångsrik applika
tion av indirekt teknik (jfr Högberg 1997).

Om fler faktorer än enbart tillverkningsteknologin tas 
med i beräkningen, kan andra fördelar med knackstenslagna 
spån diskuteras. Vigmikroliter eller enkla spånspetsar, in
timt sammankopplade med de sen- och postglaciala fångst
samhällena, är till huvuddelen tillverkade genom direkt till
slagning. Dessa robustare spetsar har kanske varit nödvän
diga för att nedlägga stora djur som uroxe, visent och älg. 
Uroxarna från Prejlerup och Vig samt bevarat benmaterial 
på danska Maglemosboplatser kan tolkas som indicier på 
att storviltjakten haft avgörande betydelse för födoekeno- 
min (Aaris-Sörensen 1988, Andersen 1981, Blankholm

1993). Preferensen att nedlägga storvilt kanske också av
speglas i övriga skandinaviska slumpvisa mossfynd av ex
empelvis uroxeskelett med skjutskador (jfr Liljegren &c Lage
rås 1993).

Även om vi genom experimenten kan konstatera att de 
små koniska kärnorna i Skåne är faktiska avfallsprodukter, 
har dessa i Mellansverige utgjort en viktig resurs och där 
vidarebearbetats med bipolär teknik (Thorsberg 1985). Tek
nologin finns även representerad på östskånska neolitiska 
boplatser där flintsmeder ofta fortsatt bearbeta ut jänta kär
nor och sönderslagna yxor (Knarrström 1997a). Denna 
arbetsgång låter även utnyttja mycket små flintor och utkom
sten blir ytterligare ett dussin små vassa avslag som är ut
märkta till benspetseggar eller t.o.m. projektilspetsar. En 
mycket viktig iakttagelse är att inga sådana kärnor påträf-
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E4:38

Kraftledning

Kärrtorv

Träkol: 9530 BP

fades på de äldre Maglemosebosättningarna i de nord
skånska sjösystemen. Således kan vi påstå att Västersjöbo
platsens invånare haft en konstant, om än inte rik, tillgång 
till högkvalitativ flinta.

Appendix II
Som ett led i de fortsatta fältarbetena inom E4:ans exploa
teringsområde, har resultaten från omlandsstudien inkor
porerats i målsättningen med de vidare arkeologiska under
sökningarna (Olsson 6C Wallin 1997). Genom samarbete 
mellan interdisciplinära vetenskaper (arkeologi, paleobota
nik och geologi) har en metod att söka efter överlagrade 
tidigmesolitiska lokaler utvecklats. I korthet innebär detta 
att vi i första fasen av utredningen karterar lämpliga boplats
lokaler i anslutning till torvmarker. Därefter provborras lo
kalerna, dels i syfte att fastställa paleotopografin, dels för

Fig. 14. Plan- och stratigrafidokumentation från en av 
de provborrade platserna innanför E4:ans exploaterings- 
korridor (efter Lagerås 1997). Överst ses transekten som 
utgår från en ovan torven synlig holme. Nedan återges 
den framtagna paleotopografin med ett markerat strand
hak och en gyttjesekvens. Gyttjan skvallrar om att platsen 
en gång legat intill öppet vatten. Precis i strandkanten till
varatogs ur borrkärnan ett kolprov som kan indikera en 
tidigmesolitisk övervuxen boplats.
Fig. 14. Documentation from one of the geologically 
investigated sites within the research area (after Lagerås 
1997). The drilled transect started from a small sandy 
islet in the bog (above). The topography reveals a prehis
toric beach adjacent to open water, as indicated by layers 
of gyttja. An analysed charcoal sample from the sandy 
beach may eminate from human activities in the early 
mesolithic.

att dokumentera mossarnas bildningssätt (Lagerås 1997).
Vid borrningarna används ett s.k. ryssborr som medger 

upptagandet av ca 1 meter långa borrkärnor. Stratigrafier- 
na dokumenteras och provtas för att senare analyseras. På 
enstaka punkter har vi på avsevärda djup fått tidigmesolitiska 
dateringar av kolprover, vilket kan indikera kraftigt över- 
torvade boplatslägen (fig. 14).

Anledning till denna satsning är naturligtvis en önskan 
om att hitta en (tidig-) mesolitisk boplats med utkastlager, 
inlagrad i torv och gyttja. Genom de exceptionella bevarings- 
förhållanden som råder på såna platser skulle många frågor 
kring den tidigmesolitiska expansionen och deras närings- 
strategier kunna besvaras. De äldre fynden av djurskelett 
och inte minst fyndet av en flinteggad träpil (Lilla Loshult) 
visar att våtmarksundersökningar i norra Skåne/södra Små
land skulle kunna ha en enorm potential för vidare forsk
ning (Lagerås & Knarrström 1997).
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Abstract

The morphology and age of clearance cairns
Research on clearance cairns is an expanding field within 
Swedish archaeology. Methods for documentation and dating 

are continuously being developed and refined, but many pro
blems still remain. In this paper we focus on problems 
concerning the morphology and chronology of clearance 

cairns. The aim is to test whether the investigated clearance 
cairns can be divided into different morphological types, and 

to see whether there is any relationship between morphology 
and age. The problem of separating clearance cairns from 
burial cairns is also discussed. Data used for analyses and 

discussions were collected during excavations in northern 
Skåne, where a new motorway (E4) was going to be built. In 

order to collect useful and comparable data from the investi
gated clearance cairns, each cairn was described using a 
standardised form. The form included questions about size, 
shape, structures, soil, stones, etc. The main results of the 
analyses may be summarised as follows: (1) It is not possible 
to distinguish any clearly separated morphological types of 
clearance cairns. (2) Performed ,4C datings give no support 
to the idea that flat, matrix-supported clearance cairns are 
older than caims with a more rounded profile and a looser 

structure. (3) Common features of burial caims - like large 
diameter, border chain and prominent topographical posi
tion - are common also among clearance cairns. (4) Diagrams 

of the types presented here are useful for the description and 
characterisation of clearance cairns. However, for a more detai
led analysis of the dynamics and history of an area with 

clearance cairns, it is necessary to complement the diagram 

presentation with analyses of spatial structures.

Key words: clearance caims, agriculture, Iron Age, 
southern Sweden

och ålder

Inledning

Röjningsrösen är den vanligast förekommande forn- 
lämningstypen i större delen av södra Sverige, men 
har trots det inte fått någon större uppmärksamhet 
förrän under det senaste årtiondet. Intresset ökar nu 
snabbt, och för närvarande är forskningen kring röse- 
områden en av de mer expansiva grenarna av syd
svensk arkeologi. Inte minst inom uppdragsarkeologin 
pågår en kontinuerlig metodutveckling och kunskaps
uppbyggnad.

Röjningsrösen skiljer sig från andra fornlämningar 
genom sin korta arkeologiska vetenskapshistoria, men 
också genom det sätt på vilket de undersöks och do
kumenteras. Röseområden, och i viss mån även andra 
typer av fossil åkermark, karteras oftare än de grävs 
ut. Detta kan delvis bero på att röjningsrösen hittills 
väckt mer intresse bland kulturgeografer än bland ar
keologer. De stilbildande pionjärundersökningarna i 
slutet av 1980-talet finansierades med forskningsan
slag, och det fanns därför små ekonomiska möjlighe
ter att genomföra utgrävningar. Den viktigaste förkla
ringen torde dock vara att röseområden lämpar sig 
väl för kartering. Rösena är i de flesta fall synliga ovan 
mark och de bildar mönster som på ett eller annat sätt 
kan tolkas i termer av odlingsytor, markindelning etc.

Det huvudsakliga syftet med utgrävningar av röj
ningsrösen är ofta att finna träkol som kan användas 
för 14C-datering. Metodiskt och framför allt tolknings- 
mässigt är dateringen av röjningsrösen svår. Som fram
går bland annat av de undersökningar som presente
ras här, behöver man datera många rösen för att få en 
uppfattning om vilket tidsspann ett röseområde repre
senterar.
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Fig. 1. Undersökningsområdets läge i Sverige. 
Fig. 1. The location of the investigation area 
in Sweden.

En metod för indirekt datering av röjningsrösen 
utgår från deras rumsliga samband med typologiskt 
daterbara fornlämningar, till exempel gravar. Meto
den har använts på flera håll, och det är framför allt 
sambandet med gravar från bronsålder och äldre järn
ålder som utgjort grund för dateringarna (t.ex. Gren 
1989,1996, Norman 1989). Undersökningar i Axlarp, 
Jönköpings län, har dock visat på risken med en date
ring grundad på närheten till daterbara gravar. Där 
hörde de flesta undersökta rösena till en tidigare okänd 
medeltida ensamgård, och inte till bronsålder och äldre 
järnålder som gravbilden antydde (Lagerås m.fl. 1995).

En annan metod att datera röjningsrösen utgår från 
rösenas utseende. Med denna metod kan man utan 
större svårighet skilja de senaste två hundra årens rösen 
från de som är äldre. De yngre rösena innehåller ofta 
stora block som dragits upp med maskin eller drag

djur, blocken är ibland borrade och sprängda, och rö
sena ger ett heterogent och löst intryck. Den stora svå
righeten ligger i att försöka urskilja olika typer och 
tidsperioder bland de rösen som enbart består av hand
plockad sten, det vill säga den grupp rösen som i prin
cip kan representera allt från neolitikum till modern 
tid.

Kronologin är en viktig fråga, inte minst för att 
den till stor del påverkar tolkningen av rösenas funk
tion. Vi vet från pollenanalyser (t.ex. Berglund 1991, 
Lagerås 1996), och arkeologiska fynd av jordbruks
redskap (Myrdal 1982), att den agrara tekniken för
ändrats och utvecklats under årtusendena. Det är rim
ligt att rösenas utseende åtminstone delvis speglar för
ändringar i den agrara tekniken, till exempel om man 
använt hacka, spade, årder eller plog för markbered
ningen, om man skördat med skära eller lie, eller om 
odlingsytorna varit tillfälliga eller permanenta.

Något försök till typologisk och kronologisk in
delning av röjningsrösen av äldre typ, det vill säga rö
sen äldre än cirka två hundra år, har hittills inte publi
cerats. Ändå antyds det ofta att en sådan indelning 
låter sig göras, till exempel att det är möjligt att skilja 
förhistoriska rösen från historiska. Vid fornminnesin
ventering och kartering har man inriktat sig på rösen 
av så kallad förhistorisk hackerörstyp. Med förhisto
risk typ menas då ofta låga, flacka, vällagda rösen 
med handplockat stenmaterial. Som tecken på hög ål
der brukar också anföras att rösena är övertorvade, 
jordfyllda och kompakta - att de har ”satt sig”.

En allmän typologi för södra Sveriges röjningsrösen 
kan antagligen aldrig konstrueras, eftersom varierande 
naturförutsättningar, som jordarter och blockrikedom, 
i hög grad påverkar rösenas utseende. Men även mer 
lokala typologier och kronologier kan vara värdefulla, 
inte minst som redskap vid fornminnesinventering och 
omlandsstudier inom en region. I denna studie vill vi 
pröva om det går att påvisa ett samband mellan röj- 
ningsrösenas utseende och ålder inom ett avgränsat 
område. Ytterligare ett mål är att belysa svårigheterna 
att skilja röjningsrösen från gravrösen.
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Röseundersökningar inom 
E4-projektet

Våra data kommer från röseområden sydväst om Ör- 
kelljunga i norra Skåne. Röseområdena undersöktes 
av Riksantikvarieämbetet UV Syd sommaren 1996, 
inför ombyggnad och ny sträckning av väg E4, etap
pen Mölletofta-Rya (fig. 1 och 2).

Sedan 1993 har Riksantikvarieämbetet UV Syd 
genomfört ett flertal arkeologiska utredningar och 
undersökningar inför ombyggnaden av E4:an i norra 
Skåne och södra Småland. De olika vägetapperna och 
undersökningsstegen har strategiskt och idémässigt 
knutits samman i ett arkeologiskt ramprojekt, det så 
kallade E4-projektet. Inom detta projekt arbetar vi med

Fig. 2. Översiktskarta över Skåne med undersöknings
området inringat. Raster markerar skogsmark.
Fig. 2. Map of Skåne, the southernmost province of 
Sweden, with the investigation area. Grey colour indi
cates forest.

olika typer av landskap och arkeologiska lämningar 
från skilda perioder. Geografiskt är det en sträcka från 
Åstorp i söder till Strömsnäsbruk i norr — från öppet 
slättlandskap till skogklätt högland. Det vida perspek
tivet, både geografiskt och kronologiskt, avspeglas i 
projektprogrammet, som utgår från en bred syn på 
arkeologi, kulturmiljö och landskapshistoria (Olsson 
& Wallin 1999a, b).

Inom E4-projektet har vissa grundläggande idéer 
utgjort en gemensam utgångspunkt för undersöknings
planer och metodval inom de olika delprojekten. Den 
syn på röjningsrösen som vi haft som utgångspunkt 
för röseundersökningarna kan sammanfattas på följan
de sätt:

Röjningsrösen är spår efter odling och kan ha till
kommit under en lång eller kort period eller under 
flera skilda perioder. Ur funktionell synpunkt är röse- 
na sekundära, det vill säga odlingsytan är det centrala. 
Skiftande redskap, till exempel hacka, årder eller plog, 
kan ha använts för markberedning på odlingsytorna. 
Eld har varit ett hjälpmedel, åtminstone vid den för
sta röjningen av ett område.

Rösena är, när det gäller detaljer, till stor del slump
vis uppbyggda. Detta gäller de enskilda stenarna som 
ofta har kastats upp på röset, men även jordfyllningen 
mellan stenarna. Ända följer rösena ett formspråk. 
Under förhistorisk tid och tidig historisk tid har det, 
precis som idag, funnits uppfattningar om hur resul
tatet av ett väl utfört arbete skulle te sig, i detta fall 
hur en väl röjd odlingsyta skulle se ut. I en sådan bild 
ingick även en uppfattning om rösenas utseende och 
placering. Dessa uppfattningar kan ha varierat över 
tiden och varit olika i olika områden.

Det grundläggande målet med undersökningarna 
av röjningsrösen inom E4-projektet är att ta reda på 
när, hur och varför områdena har brukats. Frågan är 
särskilt intressant med tanke på det geografiska läget. 
Etappen Mölletofta-Rya ligger på sydsvenska höglan
dets sydvästligaste del, och bara några kilometer mot 
sydväst vidtar rika lerjordar som idag är uppodlade 
till största delen.
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Med undersökningen av röseområdena på etappen 
Mölletofta-Rya ville vi söka svar på frågor angående 
exempelvis kronologi, odlingsteknik, grödor, rumslig 
organisation, om sambandet mellan odling och boplat
ser, förhållandet till den historiska bygden samt den 
lokala vegetationshistorien. En målsättning är att, uti
från undersökningsresultaten inom vägområdet, dra 
slutsatser om förhållandena i omkringliggande områ
den. I första hand gäller det de delar av de undersökta 
röjningsröseområdena som ligger utanför vägområdet, 
men även liknande områden i samma trakt kommer 
att tas in i analyserna.

Efter ett antal undersökningar inom olika delar av 
norra Skåne och södra Småland skall det förhopp
ningsvis bli möjligt att göra mer omfattande utsagor 
om markanvändning och odlingsmetoder. Regionala 
skillnader beroende på skilda naturförutsättningar och 
traditioner kommer att påverka denna bild av odlings- 
historien. I ett längre perspektiv kan även kunskap 
om odlingen i moränområdena komplettera den ar
keologiska bilden av slättområdena, där vi inte kom
mer åt odlingsspåren utan i de flesta fall endast boplats
lämningar.

Fältarbete och analys
Undersökningarna av röjningsrösen på etappen Möl- 
letofta-Rya var uppdelad på fyra områden (1,2, 3 och 
6). Jordarten bestod inom samtliga områden av en san
dig eller sandig-moig morän. Överlag var moränen 
normalblockig, men viss variation i blockrikedom och 
blockstorlek förekom. Jordmånen utgjordes av insta- 
bila brunj ordar med tecken på begynnande podso- 
lering. Före exploateringen var områdena skogklädda.

För att få ett användbart källmaterial för den typo- 
logiska utvärderingen, dokumenterade och undersökte 
vi samtliga intakta röjningsrösen på de fyra områdena. 
Med intakta rösen menas sådana som inte förstörts 
av markberedning. Inom tidigare forskningsundersök- 
ningar av röseområden har tyngdpunkten legat på kar
tering, kombinerad med detalj undersökning och date

ring av ett fåtal rösen som bedömts som representa
tiva (t.ex. Jönsson m.fl. 1992, Connelid m.fl. 1993). 
Vi har istället utnyttjat uppdragsarkeologins speciella 
förutsättningar, genom att maskinschakta, beskriva 
och datera ett stort antal röjningsrösen.

I de fyra områdena profilgrävdes sammanlagt 133 
rösen, mittsektionerna rensades och ritades, och trä
kol för 14C-analys samlades in. Det stora flertalet rösen 
profilgrävdes med maskin, och endast ett fåtal gräv
des ut för hand. Rutinmässigt togs träkolet från den 
fossila jordmånen mellan eller under de understa 
röjningsstenarna. Sådant träkol härrör i de flesta fall 
från röjningsbränning som företogs omedelbart innan 
den första odlingen och stenröj ningen inom en viss 
odlingsyta. Enstaka kolbitar kan dock härröra från 
tidigare bränder som inte har något samband med 
stenröjningen.

Syftet med dokumentationen av röjningsrösena var 
att ta fram ett statistiskt användbart underlag för typ
indelning. Rösenas omkrets och topp mättes in med 
digital teodolit (totalstation). Även rösena i vägens 
närområde karterades med samma metod och deras 
utseende beskrevs. Beskrivningen gjordes enligt ett 
formulär och kompletterades allteftersom undersök
ningen av de enskilda rösena fortskred. På detta sätt 
kan bedömningen av rösena inom och utanför under
sökningsområdet jämföras. I de analyser som presen
teras här har dock endast uppgifter från de utgrävda 
rösena använts.

Frågorna i formuläret berörde både kvantitativa 
och kvalitativa parametrar (samtliga frågor återfinns 
i ett appendix efter artikeln). En del frågor var objek
tiva medan andra krävde en subjektiv bedömning. För 
att minska problemet med subjektiviteten besvarades 
formulären för samtliga rösen inom ett undersöknings
område av en och samma person. Frågorna täckte alla 
de parametrar som ansågs relevanta och som samti
digt lät sig beskrivas utan någon större arbetsinsats. 
Några av frågorna kunde besvaras utan att rösena pro
filgrävts, vilket gör att den statistiska utvärderingen 
kan bli värdefull för framtida inventeringar. Den in



Röjningsrösens utseende och ålder - resultat från E4-projektet i norra Skåne 171

formation som på detta sätt samlats in är unik, och 
erbjuder ett underlag för ett försök till typindelning 
av röjningsrösen.

Uppgifterna från de ifyllda formulären matades 
efter fältarbetets slut in i databasprogrammet Access, 
där de lagras digitalt. Databasen kan enkelt byggas ut 
med resultat från kommande undersökningar. En viss 
matematisk bearbetning av data gjordes sedan i kalkyl
programmet Excel, och de slutliga diagrammen ska
pades med Grapher.

I diagrammen har olika parametrar, både kvantita
tiva och kvalitativa, ställts mot varandra. Flera olika 
typer av diagram konstruerades under arbetets gång, 
men bara sådana som är viktiga för diskussionen pre
senteras här. Syftet med diagrammen har varit att på 
ett överskådligt sätt beskriva materialet och visa sam
band mellan olika parametrar. Vi har också använt 
matematiska metoder, som regressions- och korrela- 
tionsanalys. Dessa metoder kommer vi att arbeta vi
dare med och resultaten presenteras i kommande pu
blikationer.

Resultat
Storleksvariation

Variationen i rösenas storlek redovisas i diagramform 
i figurerna 3 och 4. Av stapeldiagrammen i figur 3 
framgår att rösenas diameter varierar mellan 1,5 och 
11,5 meter, med de flesta värdena kring 3,5 meter. 
Kring detta värde avtar frekvensen åt båda håll och, 
med undantag för tre större rösen i område 3, bildar 
staplarna en unimodal normalfördelning. Med unimo- 
dal menas en kurva som bara har en topp. Detta visar 
att rösena inte kan delas in i några väl avgränsade 
grupper vad gäller diametern. I stället bildar de en ge
mensam grupp med förväntad variation inom grup
pen (normalfördelning).

I område 6 fick man i fält intryck av att en del rösen 
var märkbart större än andra. Diagrammet för om
råde 6 visar också en antydan till bimodal fördelning, 
med en tydlig topp kring 3,5 meter och en mer osäker

topp kring 5,5 meter (fig. 3). Uppdelningen i två stor- 
leksgrupper är dock mindre tydlig i diagrammet än 
vad som upplevdes i fält. Det visar att man i fält lätt 
fäster ögonen på de tydliga exemplen och inte på 
samma sätt uppmärksammar gränsfall och övergångs
former.

Om man diskuterar rösenas storlek bör diametern 
kompletteras med höjden. Vi har mätt höjden på två 
olika sätt. Dels mättes maximal höjd över omgivande 
markyta (fråga 3, se appendix), dels den totala höj
den i sektionen (fråga 4). Med total höjd menas röse- 
fyllningens maximala tjocklek inklusive den del som i 
vissa rösen ligger djupare än omgivande markyta. Den 
totala höjden är det mest intressanta måttet, eftersom 
det tillsammans med diametern bäst speglar rösets 
volym och därmed mängden sten.

I diagrammen i figur 4 ställs höjden (totala höjden 
i sektionen) mot diametern. Inte heller i dessa diagram 
kan man urskilja några tydligt åtskilda grupper. Ett 
möjligt undantag är område 6, där en uppdelning i 
två grupper kan anas. Det är samma variation som 
resulterade i den svagt bimodala fördelningen i figur 3, 
område 6.

Diagrammen i figur 4 visar också att det inte är 
något tydligt linjärt samband mellan höjd och diame
ter. Till ytan stora rösen är generellt inte högre än små 
rösen. Med andra ord uppvisar rösena en stor varia
tion vad gäller profilen (välvd, flack etc.). Denna slut
sats får stöd av utförda regressions- och korrelations
analyser, som visar att det är ett mycket svagt sam
band mellan diameter och höjd.

Stenmaterialet och avståndet 
mellan rösena

Parametrarna diameter och höjd, som diskuterats 
ovan, är kvantitativa och objektiva. Då det gäller sten
materialet är bedömningen mer subjektiv. Stenarnas 
storlek är i och för sig en kvantitativ och objektiv pa
rameter, men då det är ogörligt att mäta någon större 
andel av stenarna, har vi istället gjort en subjektiv be-
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Fig. 3. Stapeldiagram över röjningsrösenas storleksfördelning (diametern). Staplarnas höjd visar antalet rösen inom 
respektive halvmetersintervall. (För att erhålla diametermåttet för ett röse har max- och mindiametem adderats och 
summan har dividerats med två.) Det stora diagrammet visar den samlade bilden av rösena från alla de fyra områdena, 
medan de små diagrammen till höger visar vart område för sig. För åskådlighetens skull har axlama samma täckning 
i alla fem diagrammen. Skalstrecken i de små diagrammen motsvarar de numrerade skalstrecken i det stora.
Fig. 3. Bar charts showing the number of clearance cairns (y-axis) within each size interval (x-axis). The large bar chart 
shows the size distribution among all the investigated clearance cairns. To the right, small bar charts show the size distri
bution for each individual investigation area. Tic marks on the small bar charts correspond to labelled tic marks on the 
large one.

dömning av grovleken på det dominerande stenmate
rialet (fråga 14).

I diagrammen i figur 5 jämförs det dominerande 
stenmaterialet, markerat med olika symboler, med två 
andra parametrar. Den ena är rösenas diameter, och 
den andra är deras inbördes avstånd (fråga 16). Den 
sistnämnda parametern ger en generell bild av rösetät- 
heten. I det enskilda fallet kan resultatet vara missvis
ande, till exempel om två rösen ligger tätt intill varan
dra men långt från övriga rösen.

Som framgår av diagrammen finns det inget tyd
ligt linjärt samband mellan diameter och avstånd till 
närmaste röse. Man kan alltså inte utifrån denna ana
lys säga att stora rösen ligger mer glest än små rösen, 
något som annars vore logiskt.

Då det gäller stenmaterialet kan man ana ett sam
band mellan fint stenmaterial och stort avstånd till 
närmaste röse. Glest liggande rösen domineras av ett 
fint eller medelgrovt stenmaterial, medan rösen med 
grovt stenmaterial ligger i de tätare delarna av röseom-
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markyta. I övrigt se förklaringen till figur 3.
Fig. 4. Relationship between diameter (x-axis) and height (y-axis) for each clearance cairn. For further explanation 
see caption to figure 3.

rådena (tydligast i diagrammet för område 3). Två al
ternativa förklaringar kan tänkas. Den ena är att inten
sifierad och kanske långvarig odling resulterat dels i 
större odlingsytor, dels i en effektiv stenröjning där 
även mindre sten efterhand plockats och slängts på 
rösena. Den andra tänkbara förklaringen är helt en
kelt att man inte velat bära eller kasta större sten några 
längre sträckor. På de markytor där stenmaterialet är 
grovt har rösena därför placerats tätt.

Gravar
En angelägen uppgift vid undersökningar av röseom- 
råden är att försöka identifiera de gravrösen och sten- 
sättningar som kan ligga inom röjningsröseområdena.

Som argument för att tolka vissa rösen som gravar 
anförs ofta att de är stora, att de ligger i krönläge eller 
att de har kantkedja. Många röjningsrösen har någon 
eller flera av dessa egenskaper. I figur 6 visas variatio
nen hos de undersökta rösena vad gäller dessa tre para
metrar (frågorna 2, 5 och 22).

Diagrammen visar att det inte finns något tydligt 
linjärt samband mellan rösenas diameter och höjd över 
havet. Med andra ord är det inte så att stora rösen lig
ger högre i terrängen än vad små rösen gör. En fel
källa i denna jämförelse är att ett högt läge inte nöd
vändigtvis är detsamma som krönläge. Även ett lågt 
liggande röse kan ligga i ett lokalt krönläge, och ett 
läge på en sluttning kan upplevas som ett krönläge.
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Det sätt på vilket vi använt höjden över havet som ett 
mått på krönläge fungerar bäst i områden med en 
okomplicerad topografi. I vårt exempel gäller det fram
för allt områdena 2 och 6, medan topografin var mer 
varierad i område 3.

Vidare visar diagrammen att kantkedja påträffats 
hos ett flertal röjningsrösen, närmare bestämt 17 
stycken (13 %). Dessa rösen var av alla storlekar och 
låg i alla typer av topografiska lägen. En intressant 
observation är att det inte fanns kantkedja hos något 
av de 21 rösen (16 %) som var uppbyggda kring mark
fasta block - ett förhållande som kan stödja tanken 
att kantkedja är en gravindikation. Förekomst av kant
kedja är emellertid en subjektiv bedömning, och gra

den av tydlighet varierade mycket. Värt att poängtera 
är att några rösen hade mycket tydlig och vällagd kant
kedja, men då inte några fynd eller övriga konstruk
tionsdetaljer talade för att de skulle vara gravar tol
kades de slutligen som röjningsrösen.

På de fyra undersökningsområdena har endast ett 
röse slutligen tolkats som gravröse. Det var det största 
röset på område 2, och det fjärde största om man ser 
till alla fyra områdena. Vidare var det högt, vällagt, 
låg i tydligt krönläge och hade dubbel kantkedja. Vid 
utgrävningen påträffades konstruktionsdetaljer som 
stärkte uppfattningen att det rörde sig om en grav. 
Det fanns till exempel ett antal större stenar som tol
kades som en gravgömma i rösets centrala del. För
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Fig. 6. Relationship between size (x-axis) and altitude (y-axis). Clearance cairns with border chains are indicated by 
squares. The burial cairn in area 2 is indicated by a star. For further explanation see caption to figure 3.

jämförelse har graven tagits med i diagrammen i fi
gur 6 (markerad med stjärna).

Man kan emellertid inte utesluta att några av de 
rösen som tolkades som röjningsrösen egentligen var 
gravar. En minutiös utgrävning hade kanske i något 
fall resulterat i ben- och keramikfynd eller andra grav
indikationer. Ett antal rösen undersöktes mer noggrant, 
men då det varken påträffades några fynd eller kon
struktionsdetaljer, tolkades de slutligen som stora röj
ningsrösen.

Då rösena är så olika till storlek och form, är det 
svårt att i fält välja ut vilka rösen som kan vara gra
var och som därför bör undersökas noggrant. Det är i 
de flesta fall knappast möjligt att i detalj undersöka

samtliga rösen som till exempel är stora eller ligger i 
krönläge, som har kantkedja eller är vällagda. Grän
sen mellan röjningsrösen och gravar skall kanske inte 
heller uppfattas som en ursprungligen skarp gräns, som 
det gäller för dagens arkeologer att lära sig identifiera. 
Även i det förhistoriska samhället kan denna gräns ha 
varit glidande och oklar. Enligt de flesta tolkningar 
kan förhistoriska monumentala gravar ha haft flera 
parallella funktioner. De kan till exempel ha förvarat 
den dödes kvarlevor, de kan ha fungerat som gräns
markeringar gentemot andra grupper och de kan, inom 
den egna gruppen, ha markerat kontinuitet, bofasthet 
och respekt för tidigare generationer. Men även röj
ningsrösen har troligen haft åtminstone några av dessa
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funktioner (jfr Varenius 1994). Sannolikt har röseom- 
rådena i sig fungerat som monument. De har till ex
empel varit tecken på lång kontinuerlig hävd och bo
fasthet, de har påmint om tidigare generationer och 
deras arbetsinsatser och därmed markerat rätten till 
marken.

Det har också föreslagits att röjningsrösen utgjort 
en förebild då bronsålderns stora gravrösen byggdes

(Gren 1996). Gravrösenas formspråk har då betonat 
odlingens betydelse och kanske kopplat samman sådd 
och skörd med födelse och död. Även om denna tolk
ning förutsätter att röjningsrösen varit en spridd före
teelse redan under äldre bronsålder, vilket är tveksamt, 
finns det ett symboliskt samband mellan jordbrukets 
årscykel och människans liv och död. På samma sätt 
kan traditionen att bränna den dödes kvarlevor associ-

Fig. 7. Sektion genom ett röse av äldre typ (A3067) i område 3. 14C-datering angiven som kalibrerat värde med två sigmas 
intervall. 1) föma. 2) brun sandig-moig morän (A-horisont). 3) rostfärgad sandig-moig morän (B-horisont). 4) grå sandig- 
moig morän (C-horisont).
Fig. 7. Section through a clearance cairn of the so-called early type. The radiocarbon date refers to calibrated years AD 
(2 sigma). Lithology: 1) moor layer. 2) brown sandy till (A-horizon). 3) rust-coloured sandy till (B-horizon). 4) grey sandy 
till (C-horizon).

Fig. 8. Sektion genom ett rose av yngre typ (AS56) i område 3. I4C-datering angiven som kalibrerat värde med två sigmas 
intervall. 1) föma. 2) brun sandig-moig morän (A-horisont). 3) rostfärgad sandig-moig morän (B-horisont). 4) brungrå 
sandig-moig morän. 5) ljusgrås siltig sand (askjord). 6) grå sandig-moig morän (C-horisont).
Fig. 8. Section through a clearance cairn of the so-called late type. The radiocarbon date refers to calibrated years AD 
(2 sigma). Lithology: 1) moor layer. 2) brown sandy till (A-horizon). 3) rust-coloured sandy till (B-horizon). 4) brownish 
grey sandy till. 5) light grey silty sand (podzol layer). 6) grey sandy till (C-horizon).
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eras till röjningsbränning inför odling (Varenius 1994).
En bieffekt vid byggandet av ett gravröse eller en 

stensättning är att den omgivande marken stenröjs, 
även om denna röjning inte nödvändigtvis behöver ha 
varit önskad eller planerad. Vid nyodling kan man där
för ha uppfattat gamla gravområden som odlingsytor 
och fortsatt med den påbörjade röjningen. Detta kan 
vara en förklaring till att äldre gravar förekommer i 
yngre röjningsröseområden.

Det är svårt att med fullständig säkerhet skilja gra
var från röjningsrösen i ett röseområde innan utgräv
ningen. Men detta behöver inte bara vara ett meto
diskt problem. Med diskussionen ovan har vi velat 
betona att fastän gravar och röjningsrösen haft helt 
olika huvudfunktioner, kan de signaler de givit till 
omvärlden delvis ha varit likartade.

Sambandet mellan utseende och ålder

Som nämnts i inledningen, hade vi för avsikt att testa 
om det gick att urskilja olika morfologiska typer bland 
rösena och sedan se om dessa typer representerade skil
da tidsperioder. Tanken var att välja ut ett antal rösen 
av respektive typ för datering. Men de olika samman
ställningarna ovan visar att det tyvärr inte går att göra 
någon sådan tydlig typologi. Vi valde därför en annan 
strategi för dateringarna.

Från alla fyra områdena daterades tolv så kallade 
äldre rösen och tolv yngre (se exempel i figurerna 7 
och 8).Vi utgick från den tidigare uppfattningen att 
flacka, jordfyllda rösen är äldre än de som har välvd 
eller toppig profil och är luftiga (frågorna 7 och 23). 
Med huvudsakligen detta som utgångspunkt datera
des tre typiskt äldre och tre typiskt yngre rösen från 
respektive område. Utöver dessa 24 rösen daterades 
13 rösen utifrån andra frågeställningar (ett röse från 
område 1, nio från område 3 och tre från område 6). 
I två fall daterades två kolbitar från samma röse.

I diagrammet i figur 9 presenteras 14C-dateringar- 
na från röjningsrösena. Som framgår av diagrammet 
visade sig en stor andel av de analyserade träkoisbi

tarna (20 %) vara från mesolitisk tid. Vi förutsätter 
att dessa kolbitar inte har med röjningsrösena att göra, 
utan att de representerar spår efter tidiga skogsbränder 
i området. Eftersom träkol bevaras väl, riskerar man 
alltid att få med en del ”för gamla” kolbitar då träkol 
tas från den fossila jordmånen under röjningsrösena. 
Samma fenomen är känt från andra röjningsröse- 
undersökningar, till exempel vid Hamneda i Småland 
(Torstensdotter Åhlin m.fl. 1998). På grund av denna 
felkälla ska 14C-dateringarna i diagrammet ses som 
högsta möjliga ålder för respektive röse.

De enstaka dateringarna från neolitikum, bronsål
der och förromersk järnålder kan vara spår av röjnings- 
bränningar, men det är osäkert om de kan knytas till 
stenröjningen. Den stora merparten av dateringarna 
ligger inom intervallet romersk järnålder-medeltid. 
Samtliga fyra områden visar tecken på en agrar expan
sion under romersk järnålder, och det är troligt att det 
är då som stenröjningen börjar. Nya rösen har sedan 
tillkommit kontinuerligt fram till och med vendeltid 
eller vikingatid. Undantaget är område 3, som bru
kats ända fram till 1500-talet.

Avsikten är inte att här diskutera odlingshistorien i 
detalj, utan att se på sambandet mellan rösenas utse
ende och den ålder de fått enligt 14C-analyserna. Även 
om ett relativt stort antal rösen daterats, är underla
get i minsta laget för en säker utvärdering, särskilt 
med tanke på att 20 % av dateringarna är tidigare än 
odlingsgenombrottet och därför inte bidrar till testet. 
Det går ändå att dra en viktig slutsats av diagrammet 
i figur 9: Indelningen av rösen i äldre och yngre typ 
får inget stöd i 14C-dateringarna. Med andra ord finns 
det inte något märkbart samband mellan rösenas ut
seende och ålder enligt detta test. Av figur 10 framgår 
det vidare att det inte heller finns något linjärt sam
band mellan rösenas storlek och ålder. En självklar 
reservation är att dessa slutsatser endast gäller för de 
morfologiska kriterier och den dateringsmetod som 
vi har använt.

Som nämnts tidigare, har vi för datering valt kol
bitar i låsta lägen mellan eller under de understa ste-
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Fig. 9.
Samtliga ,4C-dateringar från 
röjningsrösena, presenterade 
som kalibrerade min-max- 
intervall med två sigmas stan
dardavvikelse. Dateringarna 
är sorterade i åldersordning 
inom respektive undersöknings
område. Av figuren framgår 
också vilka rösen som utifrån 
morfologin bedömdes vara av 
äldre typ (Ä) och yngre typ (Y). 
Fig. 9.
All radiocarbon dates from the 
investigated clearance cairns.
The intervals refer to calibrated 
years BC/AD (2 sigma). Within 
each investigation area the dates 
are presented in ascending order. 
Cairns hypothetically classified 
as early type (Ä) or late type (Y) 
are indicated.

narna i rösena. Kolet kan vara betydligt äldre än sten- 
röjningen, men knappast yngre. Erfarenheten från 
dessa och liknande undersökningar visar att kol från 
bränder som är yngre än stenröj ningen inte kan leta 
sig ner till de lägen där vi tagit proven. Med detta 
förhållande som grund kan man föra följande resone
mang: Om kolet har något samband med röset så här
rör det från en röj ningsbränning i samband med att 
stenröj ningen började. Kolet daterar då rösets allra 
första fas. Om stenröjningen sedan fortsatte långt fram 
i tiden, eller återupptogs under senare tid, kan man 
tänka sig att röset växt och ändrat utseende, och att

det till slut blev ett röse av yngre typ. Koldateringen 
skulle emellertid fortfarande ge samma höga ålder som 
den hade gjort ifall stenröj ningen upphört redan efter 
några år. Man kan därmed tänka sig att ett röse av 
yngre typ får en för hög ålder, det vill säga en ålder 
som inte är knuten till rösets slutliga utseende. Där
emot är det inte sannolikt att ett gammalt röse får en 
för ung 14C-ålder. De rösen av så kallad äldre typ som 
gett unga dateringar är därför de mest intressanta i 
detta test, eftersom dessa rösen med säkerhet inte är 
äldre än den erhållna dateringen.
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Fig. 10. Diagram över relationen mellan rösenas storlek (diameter) ock ålder (enligt I4C-analys av träkol). Liksom 
i figur 9 är dateringarna presenterade som kalibrerade min-max-intervall med två sigmas standardavvikelse. I övrigt 
se förklaringen till figur 3.
Fig. 10. Relationship between age (x-axis) and size (y-axis). The time intervals are based on radiocarbon datings, 
and refer to calibrated years BC/AD (2 sigma). For further explanation see caption to figure 3.

Rumsliga sammanhang

Dokumentation, presentation och tolkning av röjnings- 
rösen brukar bygga på vad man skulle kunna kalla en 
geografisk analys. Information om rösenas utseende 
och uppbyggnad studeras då inte isolerat, utan sätts i 
relation till deras rumsliga sammanhang. Tolkningarna 
utgår ofta från översiktsplaner som visar röjningsrösen, 
stensträngar och odlingsterrasser, och deras förhål
lande till gravar och bebyggelsespår. Även funktionella 
aspekter, som till exempel maximalt kastavstånd för 
röjningssten, kan vävas in i den rumsliga analysen och

synliggöra annars dolda strukturer (E.A. Pedersen munt
ligen, Torstensdotter Åhlin m.fl. 1998).

För förståelsen av röjningsrösen och andra agrara 
lämningar är också de icke-agrara lämningarna av stor 
betydelse. Det gäller i synnerhet bebyggelsespår av 
olika slag. Men avbaning och rensning i skogbevuxen 
moränmark är besvärlig, och i flertalet av de undersök
ningar som genomförts i södra Sverige har man inte 
lyckats finna spår efter bebyggelse som är samtida med 
röjningsrösena.

Inom område 3 framkom efter omfattande rens- 
ningsarbete spår efter ett flertal långhus, och åtmins-
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tone två av dem visade sig ha varit samtida med röj- 
ningsrösen i området. Vi påträffade också en järnfram- 
ställningsplats från samma tid. I kommande publika
tioner kommer vi att belysa sambandet mellan dessa 
anläggningar och röjningsrösena, och försöka tolka 
det rumsliga sambandet mellan boplats och odling.

Som en kontrast till denna typ av geografiska ana
lyser har vi i avsnitten ovan behandlat röjningsrösena 
som enskilda objekt, lösryckta ur sina rumsliga sam
manhang. Metoden har oss veterligen aldrig tidigare 
tillämpats på röjningsrösen, men används ofta i arkeo
logiska sammanhang, exempelvis vid typologisering 
av fyndmaterial.

Vår undersökningsmetod syftade till att ta fram ett 
stort material som ger en god och representativ över
blick över hur röjningsrösena ser ut. I de föregående 
avsnitten har vi i diagramform försökt åskådliggöra 
detta. Det insamlade dokumentationsmaterialet läm
par sig även för en analys av det enskilda röset. Så
dana analyser kan ge kompletterande information till 
exempel om vad som hänt i röseområdena efter den 
inledande röjnings- och odlingsfasen.

Som tidigare påpekats, finns det en felkälla i den 
del av analysen som kopplar rösenas form och storlek 
till deras datering. Träkol för 14C-analys har tagits i 
botten av rösena och ger därför en högsta möjliga ål
der för respektive rose. I de flesta fall daterar träkolet 
rösets första fas. Påbyggnader av befintliga rösen un
der senare odlingstillfällen avspeglas följaktligen inte 
i dateringarna, men väl i rösenas form och mått. En 
granskning röse för röse bör därför komplettera den 
statistiska analysen.

Som exempel kan vi se på rösenas storlek, uppbygg
nad och rumsliga fördelning i område 3.1 den norra 
delen av detta område var de stenröjda ytorna mellan 
rösena relativt stora (fig. 11). Det var också här som 
områdets största rösen var belägna. Ett av dem, A200, 
hade en avrundat rektangulär form och uppfattades 
först som en husgrund, delvis täckt av röjningssten. 
En närmare undersökning visade dock att det inte var 
en husgrund utan två röjningsrösen som genom fort

satt stenröjning vuxit ihop till ett stort röjningsröse. 
En kolhit funnen under röset har daterats till mellan- 
neolitikum och har troligen inget funktionellt samband 
med själva röset.

Intill A200 låg ett annat mycket stort röse, A246. 
Det var vällagt och hade antydan till kantkedja och 
tolkades därför inledningsvis som ett gravröse. Efter 
avtorvning och planritning grävdes kvadrant för kva
drant och kryssprofilen dokumenterades. Varken ben, 
keramik eller andra fynd påträffades vid utgrävningen 
och inte heller några konstruktionsdetaljer som gav 
stöd åt gravtolkningen. Däremot framgick det att röset 
ursprungligen bestått av tre eller fyra mindre röjnings
rösen som senare vuxit samman till ett ovanligt stort 
röjningsröse. En kolhit funnen under ett av de ur
sprungliga rösena daterades till romersk järnålder.

De två beskrivna, stora rösena låg i anslutning till 
en större stenröjd yta. I samma del av röseområdet 
fanns flera större rösen och stora stenröjda ytor (grå 
skraffering i fig. 11). Detta mönster kan jämföras med 
andra delar av röseområdet, där rösena genomgående 
var mindre och mer tätt liggande (markerat med tvär
ränder i fig. 11). En rimlig tolkning är att det gråskraf- 
ferade området speglar en av områdets senare odlings- 
faser, med sekundära röjningsytor, medan de med tvär
ränder markerade områdena visar ett bevarat äldre 
mönster.

Sekundära röjningar med påbyggnad på äldre rösen 
är som sagt svåra att belägga med den dateringsmetod 
vi använt oss av. Ändå ger 14C-dateringarna ett visst 
stöd åt tanken att senare odlingsfaser huvudsakligen 
varit koncentrerade till områdets norra del. De tre kol
bitar som daterats till historisk tid kommer nämligen 
från denna del. Den yngsta har daterats till modern 
tid och är funnen bland de undre stenarna i ett stort 
och luftigt röse, A556 (fig. 8), som gränsade mot sam
ma stora odlingsyta som de ovan diskuterade rösena 
A200 och A246. Om det är en riktig tolkning att date
ringen speglar rösets tillkomst, visar den att den yngre 
röjningsfasen inte bara förde med sig påbyggnad på 
äldre rösen, utan också att nya rösen anlades.
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A200

A556

A246

P /Tät granskog / £
Z'6«

Tät granskog

A3067
Gräns för undersökningsschakt 100 m

Fig. 11. Mölletofta-Rya, område 3. Den del av området som visar spår av en yngre röjnings- och odlingfas är grå- 
skrafferad. De två områden som markerats med tvärränder visar ett äldre mönster, troligen från romersk järnålder. 
Den täta granskogen i sydväst omöjliggjorde kartering utanför schaktet. Rösena A3067 och A5S6 representerar äldre 
respektive yngre typ (se figurerna 7 och 8). Rösena A200 och A246 diskuteras i texten.
Fig. 11. Map of investigation area 3, showing clearance cairns and other features. The outline of the excavation area 
is indicated by a broken line. Some parts of the area are interpreted as reflecting later clearance phases (e.g. the shaded 
area), while other parts seem to have a preserved older pattern (e.g. the two smaller hatched areas).
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Sammanfattning och 
diskussion

Vi har granskat möjligheterna till en typologisk och 
kronologisk indelning av röjningsrösen. Det är det för
sta metodiskt genomförda testet av en rad vaga men 
allmänt spridda uppfattningar om röjningsrösens 
morfologi och sambandet mellan morfologi och ål
der. Vi har också granskat möjligheten att skilja grav- 
rösen och stensättningar från röjningsrösen. Under
sökningen ska ses som ett försök att få en överblick 
över den komplexa och speciella fornlämningstyp som 
röjningsrösena utgör.

Huvudresultaten är följande:
- Det går inte att urskilja några morfologiskt tydligt 

åtskilda grupper bland röjningsrösena. Detta gäl
ler framför allt då man ser till kvantitativa paramet
rar, som till exempel diameter, höjd och altitud, men 
också då man kombinerar olika kvalitativa para
metrar. Då rösena inte går att dela in i tydliga mor
fologiska grupper, verkar möjligheten att skapa en 
meningsfull typologi liten.

- Dateringarna ger inget stöd för uppfattningen att 
flacka, jordfyllda rösen är äldre än de som har välvd 
eller toppig profil och är luftiga. Dateringarna vi
sar inte heller något samband mellan rösenas stor
lek och ålder. Resultatet är inte förvånande. Sna
rare har vi ofta känt oss tveksamma till enkla typ
indelningar av röjningsrösen och slutsatser om de
ras ålder. Vår uppfattning är att man behöver ett 
relativt stort antal 14C-dateringar för att få en bild 
av vilket tidsspann ett röseområde representerar. 
Även med ett stort antal dateringar kan det vara 
svårt att belägga senare odlingsfaser och sekundära 
röjningar. Den dateringsmetod vi använt ger en
dast en högsta möjliga ålder för respektive röse, 
vilket naturligtvis är en begränsning. Det är här 
viktigt med en fortsatt metodutveckling. Ett första 
mål är att kunna datera när odlingen upphört inom 
ett röjningsröseområde.

- Klassiska gravkriterier som stor diameter, krönläge 
och kantkedja förekommer regelbundet hos de un
dersökta rösena, men det finns inga tydliga sam
band mellan dessa parametrar. Exempelvis före
kommer kantkedja hos både små och stora rösen, 
både i krönläge och på lägre partier. Detta synlig- 
gör problemen med att utifrån morfologiska och 
topografiska kriterier urskilja gravar i röseområ- 
dena. Kanske ska gravar och röjningsrösen inte 
heller ses som två helt skilda fornlämningstyper. I 
det förhistoriska samhället kan de ha haft en delvis 
likartad funktion som monument.

- De diagram vi presenterat ger en god överblick över 
den morfologiska variationen bland röjningsrösena. 
Vill man exempelvis åskådliggöra och analysera se
kundära röjningar och påbyggnader på äldre rösen 
så räcker det dock inte med dessa diagram. Då be
hövs en geografisk analys där rösenas storlek, upp
byggnad och datering sätts i relation till deras in
bördes placering. För en mer fullständig förståelse 
av dynamiken i ett röseområde, behövs naturligt
vis också arkeologisk information om allt det som 
inte direkt rör odlingen och stenröjningen. Bebyg
gelsespår är då av stor betydelse.

Än så länge har vi endast använt en liten del av alla de 
uppgifter vi samlat in och som finns lagrade i databa
sen. Det frågeformulär vi använt för beskrivningen av 
rösena hade 28 frågor (se appendix), men bara 6 av 
dem har kommit till användning i de diagram som 
presenterats här. Vi kommer att arbeta vidare med de 
insamlade uppgifterna och försöka finna mönster och 
samband vad gäller rösenas form, stenmaterial, jord
fyllning med mera.

Vi kommer också att försöka kombinera uppgifter 
från databasen med en rumslig analys. Vårt mål är att 
finna en metod som hjälper oss att urskilja olika en
heter och tidsskikt i röseområdena. Analysen blir kom
plicerad eftersom man kan förvänta sig att olika så
dana brukningsområden efter hand överlappat var
andra. För dessa fortsatta analyser har vi inlett ett sam
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arbete med institutionen för matematisk statistik vid 
Lunds tekniska högskola.

Databasen kan med fördel utökas med uppgifter 
från andra röseområden. Vi kommer själva att göra 
detta i samband med kommande undersökningar av 
röjningsrösen i norra Skåne. Det vore intressant att 
göra jämförelser också med röseområden i helt andra 
regioner. En förhoppning är att denna artikel kan in
spirera till att liknande data samlas in på andra håll 
och leda till metodutveckling för beskrivning och tolk
ning av röseområden.
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Appendix
För dokumentationen av röjningsrösena användes ett
formulär med följande frågor:
1. ID-nummer
2. Diameter (max och min)
3. Höjd över omgivande markyta
4. Total höjd i sektionen
5. Höjd över havet
6. Form (rund, oval, kvadratisk, rektangulär eller 

oregelbunden)
7. Typprofil (välvd, toppig, flack eller hög)
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8. Verkar röset vällagt, dvs. har det en jämn överyta?
(ja eller nej)

9. Är röset täckt av mossa, grästorv etc.?
(nej, delvis täckt eller helt täckt)

10. Nuvarande marktyp (åkermark, gräsmark eller skog)
11. Om skog ovan: Vilken typ av skog? (granskog, 

bokskog etc.)
12. Är röset uppkastat kring ett större jordfast block?

(ja eller nej)
13. Om ja ovan: Syntes det jordfasta blocket vid 

ytbesiktning? (ja eller nej)
14. Dominerande stenmaterial (fint <0,15 meter, 

medel 0,15-0,25 meter eller grovt >0,25 meter)
15. Är stenmaterialet homogent? (ja eller nej)
16. Antal meter till närmaste röse
17. Rösets placering (på plan mark, i svag sluttning 

eller i stark sluttning)
18. Om röset är placerat i sluttning: Sluttningens 

riktning (väderstreck)
19. Röjd yta i anslutning till röset (ja eller nej)

20. Stenarnas fördelning i höjdled (grovt material 
underst, grovt material överst eller blandat)

21. Stenarnas fördelning i sidled (grovt material i rösets 
kanter, grovt material i mitten eller grovt material
i en del av kanten)

22. Kantkedja (ja eller nej)
23. Luftigt eller jordfyllt (jordfyllt, luftigt eller 

mycket luftigt)
24. Hur djupt ner finns det luftfickor i rösets 

centrala del?
25. Har röset en djupt liggande central del (ja eller nej)
26. Är åkerjord uppdragen mot röset? (ja eller nej)
27. Kan fler än en röjningshorisont urskiljas? (ja eller nej)
28. Om ja ovan: Vad grundar sig bedömningen på?

Flera av frågorna kan besvaras vid en inventering med yt
besiktning. Det gäller frågorna 1-3, 5-11,16-19, och i vissa 
fall även andra frågor, som till exempel 22, 23 och 26. Sva
ren på frågorna 1 och 5 hämtades direkt från den digitala 
inmätningen.



Örnen i Vreta
- om vendeltida prestige och symbolism utifrån ett fynd i Vreta Kloster, Östergötland 

Fredrik Molin

Abstract

The Eagle of Vreta
During a rescue excavation, in the parish of Vreta Kloster in 
Östergötland, an eagle brooch was found in a stone setting, 

dating from the early 7th century AD. The brooch and the eagle 
motif itself could be interpreted as an object of prestige and 

status, with underlying social and mythological values. Objects 
like brooches and mounts in the shape of eagles were probably 

displayed and distributed by an aristocracy in the 7th century 
continental European and Scandinavian societies.

Keywords: Vreta Kloster, eagle, aristocracy, prestige, symbolic.

I arkeologiskt boplatsmaterial från Östergötland kan 
ofta ett omfattande generellt kontinuitetsbrott kon
stateras, med ett glapp mellan äldre- och yngre järnål- 
dersbosättningar. Ett flertal boplatser förefaller att 
ödeläggas under perioden 400-600 e.Kr. Kontinuitets- 
brottet kan sättas i samband med att en nyetablering 
av boplatser sker till framförallt nya lägen, med san
nolikt färre boplatser som följd under perioden yngre 
järnålder. Detta har främst förklarats med att en sam
manslagning av gårdar skett till större enheter eller 
byar, möjligen sammankopplat med en ev. befolknings- 
minskning. Exempelvis har undersökta bosättningar 
från yngre järnålder i området kring Linköping i stort 
sett enbart påträffats på platser som det äldsta kart
materialet utvisat som historiska bytomter. Undersök
ningar har även konstaterat att de få boplatser, eller 
boplatsindikationer, som specifikt kan dateras till ven
deltid nästan alltid ligger i anslutning till kända by
tomter. Tendenser i materialet pekar dessutom på att 
bytomterna redan tidigt kan ha hyst en organiserad 
bebyggelse, t.o.m. möjligen utlagd efter en skiftes
princip (Hedvall 1995, s. 63 f., Lindgren-Hertz 1997).

Förändringsskedet som det ses i boplatsernas om
lokalisering har sin början redan under senare delen 
av romersk järnålder och folkvandringstid. Föränd
ringen behöver inte nödvändigtvis tolkas enbart som 
att det skett en decimering av befolkningsantalet, utan 
kan ses som en övergripande omstrukturering av sam
hället. Omstruktureringen kan spegla skilda föränd
ringar som t.ex. att ny jordbruksteknik införts eller i 
form av ökande handelsutbyte där sociala och poli
tiska impulser skapat både mentala och fysiska för
ändringar. Det är bl.a. under denna period som det 
för Östergötland så karaktäristiska odlingslandskapet 
med system av stensträngar förändras och så små-
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Fig. 1. Östergötlands läge i Sverige.
Fig. 1. The location of Östergötland in Sweden.

Vretau 
kloster

Fig. 2. Östergötland och Vreta kloster.
Fig. 2. Vreta kloster in the county of Östergötland.

ningom överges. Ett flertal faktorer såsom t.ex. an
läggandet av nya fornborgar och en tydlig social stra
ti fiering i gravmaterial, med bl.a. vapengravar och en 
ökad andel importfynd, kan vittna om en brytnings
period med både en yttre och en inre samhällskamp. 
Under perioden sker även förändringar i samhällets 
kult- och religionsutövning, där bl.a. en förändring 
sker av det offentliga kultbruket. Detta framstår som 
kopplat till samhällets ledande skikt och dess motta
gande av nya impulser, främst via kontinentala kon
taktnät. Förändringen speglar på så vis ett samhälle 
med ett stort inre och yttre tryck där makten till slut 
kan ha konsoliderats till ett färre antal ledande släk
ter under senare delen av yngre järnålder (Kaliff 1992, 
Fabech 1994).

Bygden kring nedre Svartån
Östergötland delas ofta in i tre huvudbygder inom vilka 
det, av ett flertal forskare, finns utpekade centralom
råden (t.ex. Kaliff 1992). Ett av centralområdena ut
görs av jordbruksbygden kring Linköping, söder och 
sydväst om Roxen, med bygden kring nedre Svartån 
som en trolig centralpunkt från och med romersk järn
ålder. Under begynnande vendeltid, 500-600 e.Kr., har 
Linköpingstrakten pekats ut som landskapets vikti
gaste område med ett huvudcentrum i trakten kring 
Ledberg längs den kommunikativt viktiga leden som 
Svartån har utgjort (Nerman 1958). Den nedre Svartå- 
bygden uppvisar bl.a. ett stort antal storhögar vilka 
samtliga kan härröra från yngre järnålder som vid t.ex. 
Ledberg, där en av ursprungligen två högar tidigt blev 
borttagen, samt vid Sättuna och Sjögestad. Den kvar
varande storhögen vid Ledberg är inte undersökt men 
i dess direkta närhet har det påträffats en guldfinger- 
ring från 600-talet. Ringen bär en rund guldplatta vil
ken avbildar ett merovingiskt mynt (ibid., s. 156). In
till Ledberg på motsatt sida om Svartån ligger en forn- 
borg vid Odensfors. Borgen, en jordvallsanläggning, 
kan mycket väl ha utgjorts av en befäst stormanna- 
gård. Åke Hyenstrand har uppmärksammat tre proto-
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Fig. 3. Vreta Kloster och bygden mellan Motala Ström och Svartån vid sjön Roxens västra strand. Platsen för gravarna 
vid Heda är markerad. Utdrag ur Topografiska kartans blad Linköping 8F NO. Skala 1:50 000.
Fig. 3. Vreta Kloster and the settled district between rivers Motala Ström and Svartån, by the shore of Lake Roxen in 
Östergötland. The excavated place of two stonesettings near Heda has been marked.
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gods i Östergötland, vilka kan ha varit säten för lo
kala stormän med inflytande över bl.a. produktion och 
varuutbyten. Ett av dessa utgörs av vad han kallar för 
Ledbergsgodset (Hyenstrand 1989, s. 165 ff.). Led
berg uppvisar även under medeltid en Bosgård, vilken 
möjligen var ett kungligt förvaltningsgods. Ett orga
niserat system av fornborgar, troligen uppförda som 
försvar, finns dessutom anlagda i en västlig axel från 
området nära Götavirke, den för Östergötland kända 
försvarsvallen i Västra Husby socken (se Nielsen i 
denna publikation), in mot Roxenbygden och områ
det kring Ledberg och Odensfors. De beskrivna för
hållandena framhäver det för kommunikation viktiga 
läget mitt i landskapet, där Motala Ström, Stångån 
och Svartån möts (Kaliff 1987,1992, s. 104 ff., Kjell- 
son 1994, s. 42 ff.).

Vreta Kloster
De tidigmedeltida kungaätterna har sitt ursprung i 
götalandskapen, där bl.a. den Stenkilska ätten inne
haft gods och kloster i Vreta. Vreta Klosters socken 
ligger strategiskt belägen, vid flera land- och vatten
vägar, bl.a. vid Svartåns utlopp kring odlingsbygden 
vid sjön Roxens västra strand. Området har enligt 
skriftliga källor utgjort ett centralt område för den 
Stenkilska stormannaätten under 1000-1100-talet, vil
ket även på senare tid styrkts genom arkeologiska 
undersökningar (Tagesson 1997). En genom avskrift 
bevarad donatorslängd för Vreta Kloster belägger en 
rad bebyggelseenheter redan under tidigt 1100-tal. I 
donatorslängden skänker bl.a. kung Inge d.ä. och 
drottning Helena ett antal attungar i byarna Lilla 
Vreta, Bro, Brunneby, Mollotorp samt även i Broby i 
Dals härad. Ursprungsdonationen omfattar mark 
främst koncentrerad till byarna runt Vreta, varvid det 
förefaller som att den Stenkilska ätten innehaft ett 
koncentrerat jordägande runt en här belägen huvud
gård (ibid., s. 559 f.).

I Vreta finns från 1100-talet en rad lämningar som 
ytterligare markerar denna närvaro av en stormanna-

familj. Patronatskyrkan med gravkapell är från tidigt 
1100-tal och är en av landets äldsta stenkyrkor. Fynd 
av eskilstunakistor visar att kyrkan troligtvis föregåtts 
av en äldre träkyrka under 1000-talet. Redan tidigt 
under 1100-talet har dessutom en klosterkommunitet 
funnits på platsen och invid denna låg sannolikt den 
Stenkilska huvudgården. Området har således fysiskt 
och mentalt kontrollerats runt ett centrum med hu
vudgård, kyrka och kloster, och uttryckt ett närmast 
totalt jordägande samt en dominerande religiös mani
festering. Vidare så finns i området en tingshög, kvar
nar och stenbrott, samt en bro och hamn, vilka utgör 
exempel på viktiga funktioner spritt lokaliserade i land
skapet, i syfte att behärska och kontrollera territoriet. 
Arkeologiska undersökningar har företagits på en av 
fastigheterna i detta tidigmedeltida godskomplex, vid 
Bro i dagens Kungsbro, vilket även utgjort biskops
residens. På den medeltida gården har en rad byggna
der och anläggningar undersökts. Omfattande grav- 
och boplatslämningar från bronsålder och sannolikt 
fram till vikingatid visar att det i området funnits en 
kontinuerlig bebyggelse från förhistorisk tid (ibid. 
1997). Detta visar inte minst en rik undersökt grav 
från slutet av folkvandringstid. Graven, en brandgrav, 
innehöll förutom brända ben även keramik, kamfrag
ment och ett flertal metallfynd såsom bältestillbehör, 
kniv, fibula samt en dubbel uppsättning agraffknappar. 
Agrafferna är karaktäristiska för folkvandringstid men 
har tidigare inte påträffats i Östergötland (Lindbeck 
1997). Ytterligare två folkvandringstida gravar togs 
bort på 1920-talet i närheten av Gullberg i Stora 
Sjögestad. Den ena av högarna undersöktes och kunde 
bestämmas tillhöra slutet av perioden (Fernholm 1982, 
s. 12).

Rika vendeltida gravar
Det är lätt att tänka sig att det efter folkvandrings- 
tidens ”samhällskamp” sker en stabilisering av för
hållandena, då ett antal stormannasläkter lägger mak
ten under sig inom strategiska områden. Från vendeltid
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finns även mycket rika gravar i Östergötland vilka 
skiljer sig från gravarna under föregående perioder, 
bl.a. genom att inslaget av vapen i mansgravarna är 
betydligt mindre framträdande. I huvudsak rör det sig 
om brandgravar under hög. I en rad fall förekommer 
även att båtar blivit brända tillsammans med de döda, 
likt det rådande båtgravskicket runt Mälardalen (Arb- 
man 1942, s. 58 f., Kaliff 1992, s. 110). Redan år 1890 
undersökte Hjalmar Stolpe några högar vid Östervarv 
i Varvs socken i västra Östergötland. Bland fynden 
framkom bl.a. mynningsbeslag till dryckeshorn, ett 
mindre stycke av ett ryggknappspänne, pärlor, kera
mik, flera bronsbeslag, en glasbägare, en miniatyr
spjutspets, en järnnyckel samt benföremål såsom frag
ment av kammar, en tärning och spelbrickor. Dess
utom påträffades ett antal guldtrådsfragment av spun
net lamellguld vilka sannolikt härrört från ett smycke 
(Arbman 1942, s. 59 ff.). Under 1930-talet undersök
tes vidare rika gravar av B. Cnattingius och T. T indel) 
vid Veta kyrka i Veta socken nära Spångsholm samt 
en skadad hög vid Solberga i Askeby socken öster om 
Linköping. Från gravarna i Veta kan nämnas fynden i 
en av högarna där det i två separata brandlager fram
kom förutom brända ben, en oidentifierbar brons
smälta, bitar av en hornkam, keramik, spikar och båt- 
nitar samt bleck och krampor av järn men även ett 
stort antal pärlor, bitar av två ryggknappsspännen, en 
bronsnål samt ett fragment av ett genombrutet häng- 
smycke. Bland de ca 50 pärlorna finns tre stora orne- 
rade bronspärlor (ibid., s. 63 ff.). Den skadade graven 
i Solberga innehöll en mansgrav med bl.a. resterna av 
en hjälm i form av starkt förbrända bronsstycken. Bi
tar av hjälmkammen samt delar av kantbeslag och 
streckornerade lister kunde identifieras. Bland övriga 
bronsfynd fanns rester av ett beslag till ett dryckes
horn samt rembeslag och söljor. I gravgodset ingår även 
rester av två glasbägare, en kam, spelbricka, pärlor 
samt ett 20-tal båtnitar (ibid., s. 67 ff.).

Örngraven i Vreta
Under sommaren 1982 undersöktes två vendeltida 
stensättningar inom Brunnbyområdet vid Heda, mel
lan Berg och Ljungsbro, i Vreta Klosters socken. Under
sökningen föranleddes av en på platsen förestående 
villabebyggelse (Fernholm 1987). Fornlämningen 
(RAÄ 40) låg i ett närmast hedliknande landskap som 
in i sen tid nyttjats som betesmark. De undersökta 
gravarna ingår i ett större fornlämningsområde kring 
Vreta Kloster, vilket bl.a. omfattar skärvstenshögar, 
gravfält och enstaka stensättningar, hålvägar samt fos
sil åkermark i form av terrasser och odlingsrösen. Läm
ningarna härrör främst från brons- och äldre järnålder. 
Området delas i öster av Göta kanal vid Heda slussar. 
Strax öster om den undersökta fornlämningen ligger 
Heda gamla bytomt. I anslutning till de borttagna gra
varna åt sydväst på en åsbildning som kallas Blåsväd- 
ret, ligger även ett större delvis undersökt gravfält och 
ett boplatsområde från äldre järnålder (Fernholm 
1982).

Fig. 4.
Det fågelformade 
spännet (vendelöm) 
från stensättning A2 
i Vreta. Skala 1:1. 
Illustration: A. Eide. 
Fig. 4.
The eagle brooch 
from stonesetting 
A2 in Vreta. Scale 1:1. 
Illustration: A. Eide.

Stensättningarna Al och A2 var registrerade som 
två övertorvade runda stensättningar. Al visade sig 
dock utgöras av en kvadratisk stensättning uppbyggd 
av grovt stenmaterial. Den var täckt av en mantel av 
småsten vilken bildade en närmast oval form. Den 
andra graven (A2) var rund och även den uppbyggd 
av grövre stenmaterial vilket bildade en tät packning. 
Packningen begränsades av en vällagd kantkedja där 
stenarna låg med slätsidan vänd utåt. På sina ställen
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var kantkedjan skadad och delvis borttagen. Parvisa 
uppträdande stensättningar är inte ovanliga i Öster
götland. Kombinationen med en rund och en kvadra
tisk stensättning varierar emellertid och för Östergöt
lands del utgörs dessa ”tandemgravar” oftast av två 
kvadratiska stensättningar. Ofta är de belägna helt av
sides eller i utkanten av närmaste gravfält. Det cen
trala synes vara tvåtaligheten och stensättningarna 
markerar sannolikt en social skiktning i samhället 
(Fernholm 1987, s. 15).

Gravskicket i de båda stensättningarna får beteck
nas som ovanligt. Gravarna innehöll spridda obrända 
ben vilka låg inom olika områden och på delvis skilda 
nivåer. Därmed påminner gravskicket om det för Öst
ergötland under yngre järnålder och äldre bronsålder 
vanliga gravskicket med spridda brända ben (ibid., s.

11). Benen i de båda stensättningarna framträdde på 
ett sådant sätt att man antingen får tänka sig att det 
skett en ombegravning eller en medveten skelettering 
av de döda. Handlingen att sönderdela eller skelettera 
kroppar indikerar en differentierad behandling av de 
döda troligen av religiösa orsaker, och kan möjligen 
sättas i samband med själens frigörelse från kroppen 
liknande förfarandet vid en utförd kremering (Kaliff 
1992, s. 124 f.).

Vid undersökandet konstaterades att de båda sten
sättningarna innehöll det material som redovisas i ta
bellen nedan.

Obrända ben fanns spridda ytligt i hela den små- 
stenspackning som täckte den fyrsidiga stensättningen 
(Al). Benen kunde osteologiskt bestämmas härröra 
från människa, hund och ko. Under denna mantel av

Stensättningamas innehåll
Kvadratisk stensättning - Al Rund stensättning - A2
Föremål, 6 st. Föremål, 7 st.
Bryne av sandsten, fragment Fågelspänne, brons (2,8x4,3x0,2-0,25 cm)

Bryne av skiffer, fragment Likarmat spänne, brons

Hästsko, jäm, fragment Nål, brons med polyederhuvud

Beslag, 2 st., järnbleck, ett närmast ovalt och det andra 
rektangulärt med två nitar

Nål, järn, fragment

Bleck, 1 st., brons, 10-tal fragment Kniv, jäm, fragment

Brända ben, 3 st., obestämda Järnfragment, obestämbart

Obrända ben, 245,3 g Glas, ljusgrönt, 7 st. bitar, 0,7-1,4 cm stora

79,8 g är ej osteologiskt bestämbara Keramik, 2 st krukskärvor brunaktigt gods (4 st. delar)

34,2 g är endast bestämbara som djurben Brödrester, förkolnade

Homo (människa), 17,0 g, ben/tänder från två vuxna 
individer (adult)

1 st. fragment av bearbetad massa med välvd slätpolerad 
brunaktig yta, obestämbart

Bos taurus (ko), 80,7 g Obrända ben, 50,22 g

Canis familiaris (hund), 31,1 g 20,02 g är ej osteologiskt bestämbara

Aves species (fågelben), 2,5 g 5,2 g är endast bestämbara som djurben
Homo (människa), 1,2 g
Bos taurus (ko), 8,7 g
Canis familiaris (hund), 14,8 g
Aves species (fågelben), 0,3 g
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småsten låg dessutom obrända ben spridda inom ett 
1,55x2,70 meter stort område i den östra delen av 
stensättningen på olika nivåer mellan och under res
terande packningsstenar. Benen från en vuxen män
niska låg tillsammans med ben av fågel och hund. 
Endast två fragmentariska beslag av järn kunde kny
tas till benkoncentrationen. I gravens centrala delar 
framkom ett fragmentariskt bronsbleck samt en del 
av ett skifferbryne. Ben från ytterligare en vuxen män
niska påträffades i stensättningens södra del. Även 
under den enskiktade stenpackningen i den runda 
stensättningen (A2) låg spridda obrända ben, inom 
ett 1,50x2,80 meter stort område. Benen bestämdes 
härröra från människa och hund. Tre mycket väl- 
bevarade bronsföremål låg inom samma område, ett 
fågelspänne (fibula) med delvis bevarad nålhållare, ett 
litet likarmat spänne med rester av tennbeläggning 
samt en nål med polyedriskt huvud. Dessutom påträf
fades en fragmentarisk kniv av järn, troligtvis resterna 
av en mindre järnnål, enstaka keramikskärvor samt 
glas och vad som föreföll vara förkolnat bröd. För
kolnade brödrester förekom även inom ett område i 
gravens västra del. Benmaterialet i gravarna överens
stämmer sinsemellan, med en sammansättning av 
främst människa och hund. Båda stensättningarna 
uppvisar dessutom obrända ben från ko och fågel. 
Gravarna kan via bronsföremålen dateras till slutet 
av 500-talet, eller tidigare delen av 600-talet, d.v.s. till 
tidig vendeltid.

Vendelörnen

Fyndet av fågelspännet (även kallat fågelformat spän
ne) är unikt för Östergötland. Endast runt 25 fyndplat
ser med spännen har påträffats i Skandinavien (Atter- 
man 1934, Molin 1992). Spännet avbildar en profil- 
sedd hukande rovfågel med markerad ögonbrynsbåge 
och hakspets. Klor, näbb och vingarnas markering är 
utförd i relief medan resterande delar av kroppen täcks 
med stämpelornamentik. Spännet är gjutet i ett stycke. 
Fågelfiguren har ibland kallats för ”vendelkråka” ef
ter de fynd av rovfågelformade sköldbeslag som på
träffades på båtgravfälten vid Vendel och Valsgärde 
norr om Uppsala. Fågelfiguren har även setts som sy
nonymt med Odens korpar Hugin och Munin. En 
formanalys konstaterar dock att det mer sannolikt rör 
sig om avbildade örnar (Ambrosiani 1983, s. 26, Molin 
1992). Direkt iögonfallande är den hukande formen, 
den kraftiga fågelstjärten samt de stora hoprullade 
klorna. Även fågelns näbb är kraftigt markerad och 
upprullad. Fågelformen ger intrycket av en stor tung 
rovfågel vars kropp får stabilitet genom att huvud och 
hals hålls lågt för att uppväga stjärtpartiets tyngd. Ett 
mer passande namn, ”vendelörn” har därför tidigare 
föreslagits (Molin 1992, s. 23 ff.). Det vendeltida örn
motivet som uppträder på spännet från Vreta Kloster 
utgör ett fristående motiv och förekommer oftast inte 
bundet i övrig djurornamentik. I vissa fall återkom
mer emellertid rovfågelhuvuden som utsmyckande

® • o
♦ « ♦♦

Fig. 5.
Två fågelformade spännen (vendel- 
örnar) från gravfältet vid Lunda pä 
Lovö i Mälaren. Skala 1:1. Efter 
Petré 1984, fig. A25-.1 och A29-.1. 
Fig. 5.
Two eagle brooches from the 
grave-field Lunda at Lovö, in 
Lake Mälaren. Scale 1:1. After 
Petré 1984, fig. A25:l och A29-.1.
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delar och detaljer i andra föremål, främst dräktspännen 
och olika beslag. Örnmotivet framträder under klas
sisk stil II, efter Salins (1935) fasindelning I, II och III, 
d.v.s. främst under hela 600- och begynnande 700- 
talet, då djurornamentiken bl.a. karaktäriseras av hårt 
stiliserade utdragna djurhuvuden (t.ex. Åberg 1922, 
Karlsson 1983).

Ytterligare ett fynd av en profilsedd örnfigur finns 
från Östergötland. Ett örnhuvud i brons, endast 1,5 
cm stort vilket troligen utgör resterna av ett skadat 
hänge, påträffades i samband med en uppmärksam
mad grav vid kvarteret Paragrafen vid Stångebro i 
Linköpings stad. Örnhuvudets öga har troligtvis varit 
infattat av vitt glas. Gravröset visade sig bl.a. inne
hålla de brända resterna efter två individer vilka tro
ligtvis blivit insvepta i en björnfäll i samband med kre
meringen. Gravgåvorna bestod förutom örnhänget av 
delar av bältesdetaljer där vissa varit försilvrade, ke
ramik och två bronspärlor. Dessutom påträffades ett 
unikt fynd i form av skärvor från ett halvt kärl av 
Terra Sigillata, vilket utgjorde ett ålderdomligt inslag 
bland övriga gravgåvor. Graven har daterats till tidig 
vendeltid (Helander &C Zetterlund 1995, s. 19 ff.). 
Stångebro ligger likt Vreta Kloster vid sammanstrå
lande kommunikationsleder invid Stångån, bl.a. sträckte 
sig den s.k. eriksgatan genom området. Gravfält och 
runstenar vittnar om att vägen redan fanns under för
historisk tid. Invid vägen ligger också samlingsplatser 
för både marknad, kult och ting, bl.a. Östergötlands 
största skeppssättning. Stångebro vars namn troligen 
är ursprunget i en tidig broanläggning hyste även en 
kungsgård som bl.a. omnämns under 1300-talet (Hed
vall 1996, s. 7).

Djurornamentik och symbolvärde
Troligtvis utvecklades den germanska djurornamen
tiken ur romerska karvsnitt där efterhand nordisk 
formtradition och symbolvärden lades till. Därmed 
skapade hantverkarna en egen regional stilbana. Tek
niken med karvsnitt togs upp av provinsialromerska

metallverkstäder under 300-talet vilka utförde orna
mentik för dekoration främst på beslag tillhörande 
romerska soldatrustningar. Ett stort antal s.k. karv- 
snittsbronser finns utbredda längs Limes, den nord
liga romerska gränsen mot de germanska områdena 
(t.ex. Haseloff 1973, 1974). Kvarlevande romerska 
kulturinfluenser tillsammans med en expanderande 
kristendom utgjorde troligen de viktigaste influenserna 
på den germanska konsten under yngre järnålder. Djur
ornamentiken innehåller en mycket stor informations
potential sett i relation till rådande samhällsförhål
landen. Forskningsmässigt kan den betraktas utifrån 
flera synvinklar, t.ex. ikonografiskt, hantverksmässigt, 
eller som ett socialt betingat uttrycksmedel (t.ex. 
Høilund Nielsen 1988, Gaimster 1998). I samband 
med de samhällsförändringar som tog form under 
folkvandrings- och vendeltid bör den germanska kon
sten, tillsammans med andra demonstrationer av ri
kedom och status samt även muntliga traditioner, ses 
som ett prestigemässigt uttryck och som en reflektion 
av en medveten social strategi, i funktionen att för en 
elit etablera och stärka sina positioner i samhället. I 
ett stratifierat samhälle under stress eller konfliktsi
tuationer har ett ledande samhällsskikt ett behov av 
att manifestera sociala förhållanden. Detta tar sig bl.a. 
uttryck i extravaganta föremål. Föremål som av om
givningen uppfattades som symboler med uppgiften 
att meddela vilken rang och ställning som ägaren har 
i samhället. Dessa föremål omfattar för sin omgivning 
en dubbel symbolik, de är både sociotekniska och ideo- 
tekniska, d.v.s. avsedda att utmärka både sociala och 
ideologiska skillnader (Binford 1972, s. 24 f., Ramqvist 
1990, s. 60 ff.). Djurornamentiken kan därmed ses 
som ett politiskt och ideologiskt fenomen och genom 
sin anknytning till exempelvis dräkt och vapendetaljer 
som en avspegling av både sociala och politiska idéer 
inom ett större kulturområde i Nord- och Västeuropa 
(Gaimster 1998, s. 270).

Huvuddelen av den germanska konsten däribland 
även djurornamentiken har främst setts som ren or
namental utsmyckning. Såväl hednisk som kristen
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konst illustrerar emellertid religiösa och mytologiska 
sammanhang. I sin avhandling om vendeltidsbrak- 
teater på Gotland redogör Märit Gaimster (1998) för 
en systematisk ikonografisk metod att betrakta denna 
konstgren. Gaimster har arbetat efter en metod kal
lad ”den kontextuella ikonografin” vilken utvecklats 
av den tyske historikern Karl Hauck. Den kontextuella 
ikonografin utgir ifrån iakttagandet av återkommande 
motiv inom den germanska konsten, och uppfattningen 
att dessa illustrerar välkända mytologiska teman (ibid., 
s. 3 f.). Kort sagt försöker metoden att dechiffrera och 
förklara hedniska bildmotiv. Detta bygger på anta
gandet om ett organiserat kultbruk i en kontinuerlig 
religiös tradition. Idén att djurornamentiken speglar 
en amulettfunktion, framförallt uttryckt i brakteat- 
hängen är idag mer eller mindre accepterad. Däremot 
har försöken att koppla motiv till en underliggande 
religiös tradition varit mer problematiska. Genom bl.a. 
så kallade ”attributteorier”, där gudar och hjältefigurer 
inom den fornnordiska mytologin identifieras med 
speciella attribut, framförallt djur, kan en länk mellan 
mytologi och motiv skapas. Exempelvis kopplas vild
svinet samman med Frej, geten med Tor och fåglar 
med Oden (ibid., s. 13).

Oden i örnhamn
Oden framstår som den centrala figuren bakom den 
förkristna religionen och i den germanska konsten. I 
bildkonst och i skriftliga källor identifieras gudomen 
genom en återkommande koppling till olika fågel
gestalter. Detta är främst symboliserat av korparna 
Hugin och Munin, men även genom sina egna ma
giska kunskaper att ändra sin skepnad från människo- 
form till djurform, att ikläda sig s.k. djurhamn. Enligt 
Snorre Sturlasons Ynglingasaga sägs att när Oden skif
tade gestalt, till fågel, fisk eller orm, låg hans kropp 
som i dvala. Ett av de mest kända mytologiska teman 
som berättar om Oden är när han i djurhamn, för
vandlad till en örn stjäl skalde- eller visdomsmjödet. 
Örnen omnämns flitigt i Eddaskrifterna och är näst

efter korpen den fågel som figurerar mest i de litterära 
verserna. Utifrån de litterära källorna skymtar en un
derliggande mening om att örnen är utsänd av högre 
makter. Fågeln beskrivs bl.a. som uråldrig och sam
manhängande med jordens gryning. I ett flertal skrift
liga strofer, t.ex. i ”Brot af Sigurdakvida”, ”Vaftrudnis- 
mål” och i Snorres Edda placeras örnen vid himlens 
ände, i världsträdet Yggdrasils krona och blir i och med 
detta en omskrivning för Oden i örnhamn, i vars högsta 
säte gudarna stundom kunde ta plats och blicka ut 
över sina världar. Fåglar och fågelhamnar är även van
liga inslag i bildscenerna på gotländska bildstenar, vil
kas motiv ofta är tolkade att vara hämtade ur den nor
diska mytologin. Häribiand framträder en rad fåglar 
med rovfågelskaraktär vilka kan ses som avbildade ör
nar eller som Odens örnhamn (Molin 1992, s. 34 ff.).

Med lindskölden höjd 
far Hrym från öster, 
världsormen vrider sig, 
väldig i vrede, 
ormen slår vågorna, 
örnen skriar, 
den gråe sliter lik - 
loss kommer Nagelfar.

Oden besatt tydliga shamanistiska attribut, där 
själavandringen som fågel eller i annan djurform in
gick. Brakteaterna, men även delar av den vendeltida 
konsten, framställer främst Oden som shamanen och 
helaren, en hos honom tidigare inte alltför uppmärk
sammad sida. På de bilder som smyckar vendeltida 
prakthjälmar, t.ex. på bleck till hjälmarna i Vendel- 
grav 1 och Valsgärde 7 och annan krigarutrustning, 
spelar guden istället en central roll som krigsgud 
(Gaimster 1998, s. 60 ff.). Förutom örnhamnen för
knippas fågeln i de litterära källorna även med stri
dens och slagfältets likfågel. Likt korpen var örnen 
våldets och dödens attribut och i Eddaskrifterna fram
ställs den jämte korpen som ofta förnöjt kalasandes 
på spridda lik. Örnen som symbol för, och sannolikt 
synonymt med, både Oden och striden återfinns bl.a.
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i skildringen om världens undergång (Völuspä 50), 
Ragnarök. Örnen jämte andra djur knyts även sam
man med runkonsten vilken tillskrivs ett magiskt ur
sprung i samband med Odens upptagande av dessa 
skrifttecken. I Eddans runosång sägs bl.a. Oden rista 
runor på örnens näbb och fågelns blodiga vingar (Mo
lin 1992, s. 34 ff.).

Örnen som elitärt medium
Charlotte Fabech har visat att det sker förändringar i 
offerpraxis och kultbruk under folkvandringstid. Detta 
sätter hon i samband med det tidiga härskardömets 
uppkomst. Hon ser ett successivt övergivande av äldre 
offerplatser till förmån för offerfynd främst knutna 
till boplatser, såsom t.ex. guldgubbar i samband med 
stormannasäten. Detta skulle tyda på att en ledande 
aristokrati under folkvandringstid kunnat uppbåda så 
stort inflytande och kontroll att denna även påbör
jade en institutionalisering av kulthandlingar (t.ex. 
Fabech 1991,1994). Stöd för Fabechs synsätt står även 
att finna ur ett rent religionshistoriskt och filologiskt 
perspektiv, t.ex. utifrån det skriftliga källmaterialet. 
Förändringarna speglar således troligtvis en begyn
nande centralisering av makten i samhället (Sundqvist 
1996). Djurornamentik, och övrigt germansk konst, 
kan dels ses som ett viktigt politiskt medium men även 
som ett uttryck för förändringar i manifestationen av 
makt och ritual. Prestigeföremål ses i allmänhet som 
bevis på social stratifiering och politisk instabilitet. 
Tillsammans med andra företeelser såsom import
föremål och manifesta begravningar så har produk
tion och redistribution av prestigeföremål förklarats 
med en konsolidering av sociala eliter, där makt var 
legitimerad och institutionaliserad genom bl.a. ritual 
och demonstration. Socialt och politiskt gåvoutbyte 
spelade en stor roll både inom en regional organisa
tion och för att stärka externa kontakter.

Spridandet av prestigeföremål och föremål med 
symbolisk innebörd företogs alltså med bakomliggande 
tankar om vänskapsband, lojalitet eller som uttryck

för rang- och maktförhållanden. Föremål som exem
pelvis framträdande dräktapplikationer, guldringar, 
svärdsinfattningar, medaljonger etc. fick troligtvis inte 
bäras hur som helst, utan detta var säkerligen strikt 
reglerat. Spridningen av sådana fynd vittnar om vilka 
platser som stormän, småkungar etc. haft direkta el
ler indirekta förbindelser med. Spridningen av dräkt
smycken av vissa typer visar sannolikt även på en för
flyttning av människor, t.ex. i samband med giftermål 
och liknande. Även hantverkaren som tillverkade fö
remålen hade troligtvis en viktig social och politisk 
funktion, med möjligheten till att cirkulera inom ett 
ledande samhällsskikt. Varje central region eller små- 
kungadöme bör ha kunnat uppvisa en eller flera verk
städer, t.ex. Helgö i Mälardalen. En sådan modell för
utsätter att vissa hantverkare var knutna till en aristo
krati och inte utgjordes av ”kringvandrande yrkesutö
vare” (t.ex. Høilund Nielsen 1988, Ramqvist 1990, 
Gaimster 1998).

Det under vendeltid förekommande örnmotivet, 
vendelörnen, kan mycket väl ses som både en symbol 
och som ett föremål kopplat till en aristokrati. Örn
symbolen omfattade förutom en rituell mytologisk 
innebörd även ett omisskännligt budskap om prestige 
och makt. Örnen indikerar med andra ord en social 
stratifiering och bör ha varit reserverad för samhäl
lets övre skikt. Vendelörnen förekommer under en be
gränsad tidsperiod då spännen och beslag utformas 
som profilsedda hukande örnar. Förebilderna till de 
skandinaviska örnarna är troligtvis kontinentala. Stil 
II har sin utbredning företrädesvis i de östra delarna 
av Sverige, vilket väl överensstämmer med vendelör- 
narnas spridning. Örnarna förekommer i huvudsak 
runt Mälarlandskapen och på Gotland men är, för
utom i Östergötland, även påträffade i Skåne och Små
land. Enstaka fynd finns även från Norge, Danmark 
och Finland samt på Åland och Bornholm. Mälarland
skapen framstår som ett centralområde med bl.a. fynd 
av flera fragment av gjutformar på den centrala verk- 
stadsplatsen Helgö i Mälaren (Lundström 1980, s. 17). 
Fynden indikerar en koppling till ett framväxande sam
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manhängande sveakontrollerat område. Spridningen 
till Mälarlandskapen och Gotland men även inom 
danskt område påvisar dessa regioners förhållande till 
varandra och utgör troligen ett utslag av både fysisk 
närvaro och ett organiserat gåvoutbyte genom allian
ser, giftermål etc.

Fynd som beslag och spännen i form av den karak
täristiska vendelörnen visar således på gemensamma 
konceptuella idéer inom regioner av det sydskandina- 
viska området, där Mälarregionen och Gotland samt 
till viss del Jylland i Danmark framträder som centra. 
Idéer som även knyter samman dessa områden med 
den kontinentala merovingiska kultursfären. Örnen 
har en tydlig koppling till platser av central karaktär. 
Ett brandskadat örnspänne har exempelvis påträffats 
i en grav (Bj 1055) på Björkö vid handelscentret Birka 
i Mälaren och utgör ett för Birka äldre gravinslag än 
vad som där är normalt förekommande (Atterman 
1934). I Danmark finns sedan länge en tradition att 
avsöka boplatslägen och lokaler med sönderplöjda gra
var med metalldetektorer. Vid detektorsökning av Bej- 
sebakken vid Ålborg, vilket är den rikaste platsen som 
undersökts med detektorer på Nordjylland, har bl.a. 
ett vendelörnsspänne påträffats (Petersen 1994, s. 28). 
På ett liknande sätt har under senare tid även central
platsen Uppåkra strax söder om Lund uppmärksam
mats bl.a. med hjälp av systematiska detektorsök- 
ningar under åren 1996-97. Hittills har mer än 3000 
fynd registrerats, däribland 3 stycken profilsedda örn
spännen (Hårdh muntl.). En stor del av fynden från 
Uppåkra kan kopplas till samhällets högsta skikt. In
tressant är även platsens uppenbara koppling till den 
förkristna religionen med ett antal fynd av rent kul
tisk karaktär, såsom en mansfigur i silver, några plas
tiskt utformade drakar samt en Odensfigur och ett galt
huvud (Hårdh 1998).

En symbols vandring
De kontinentala örnfynden delar de skandinaviska fyn
dens form drag med hukad kroppsställning och böjd

näbb. Kvalitativt och formmässigt uppträder de dock 
företrädesvis i enklare former. Örnformen tillhör en 
vitt utbredd germansk formtyp med relativt stor sprid
ning i Europa. De närmaste parallellerna kan hämtas 
från främst Frankrike, västra Tyskland och England. 
Ett kontinentalt huvudområde går att urskilja bestå
ende av östra Frankrike samt Syd- och Sydvästtyskland 
där framförallt Rhendalen utmärker sig (Atterman 
1934, s. 178, Molin 1992, s. 25 ff., Gaimster 1998, s. 
228 f.). Det rena örnmotivet inom den germanska 
formvärlden framträder i samband med romarrikets 
upplösning. Örnen var staden Roms speciella symbol 
och vakade över hela det romerska väldet. Örnen 
förknippades bl.a. med Jupiter, de romerska gudarnas 
härskare. Det var Jupiters örn som fraktade de dödas 
själar till Olympens höjder. I samband med romerska 
kremeringsförlopp frigjordes den dödes själ som häm
tades av en örn till himlen. Händelseförloppet var ett 
populärt motiv hos de romerska konstnärerna. Örnen 
användes av de romerska kejsarna som en maktsymbol 
för att påvisa deras förhållande till Jupiter och lät sig 
ofta avporträtteras som gudens avbild. Örnen bars 
även högst upp på de romerska legionernas standar 
och på så sätt visandes både Jupiters och Roms när
varo (t.ex. Hannestad 1986). Här finns alltså tydliga 
kopplingar till både den germanska förkristna religio
nen, där örnen kan sägas representera Oden, samt tan
ken att symbolen, i samband med prestigeföremål, 
förmedlar en länk mellan de germanska samhällenas 
övre skikt och gudavärlden. Allt reflekterat i sociala 
och politiska relationer i syfte att legitimera ett makt
innehav.

Örnen som symbol tas alltså upp i de högre german
ska samhällskikten i och med det romerska väldets 
kollaps. Rovfågelhuvuden hade under en lång tid 
smyckat särskilt spännen och beslag inom den gotiska 
formtraditionen. Under folkvandringstid uppträder i 
en helt ny anda avbildade örnar i helfigur, s.k. gotiska 
örnfibulor. De påträffas i huvudsak i rika gravar inom 
västgotiskt område i Spanien. Fynd förekommer även 
från Sydfrankrike och Italien. Fibulorna förekommer
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parvis och har troligtvis burits ställda mot varandra. 
Ofta är de av guld och smyckade med ädelstenar eller 
helt utförda i cloisonne (Åberg 1922, Thiry 1939). 
Ungefär samtida med de gotiska örnfibulorna uppträ
der örnsmycken av ett annat slag. Spännen i form av 
profilsedda fåglar, vars främsta attribut är ett stort 
öga och en markant näbb, påträffas i stort antal på 
områden som sedermera kom att utgöras av det franki- 
ska riket. Likt vendelörnarna är dessa frankiska 
fågelfibulor framför allt spridda längs Rhendalen men 
även i norra Frankrike. Huvuddelen av spännena är 
enklare utförda än de gotiska men tekniken med cloi
sonne finns även här företrädd. Senare typer av dessa 
frankiska fågelfibulor, under mitten och slutet av 500- 
talet, utformas med större och betydligt krummare 
halsparti än de tidigare. Tydliga likheter föreligger mel
lan senare typer av frankiska spännen och den fram
trädande hukande örnformen under vendeltid (ibid.
1922,1939).

Mest framträdande uppträder örnsymbolen som 
välkända beslag, eller sköldmärken, på två av sköl
darna i båtgravarna vid Vendel (grav 1) och Valsgärde 
(grav 7) norr om Uppsala, samt på den exklusiva sköl
den från båtgaven i Sutton Hoo i östra England som 
uppfattas som en ren kungabegravning (Bruce-Mit- 
ford 1972, Arrhenius 1983). Skölden från graven i Sut
ton Hoo anknyter förutom genom örnsymbolen även 
i övrigt mycket till de svenska sköldarna och kan 
mycket väl tänkas utgöra en ”statsgåva” från en rege
rande småkung i Mälardalen. I en mycket rik grav 
från Vallstenarum på Gotland, vilket bl.a. innehöll ett 
guldbelagt svärdsfäste med inlagda almandiner, fram
kom förutom rikt ornerade rembeslag även två sadel
beslag i förgyllt brons i form av vendelörnar (Stenber- 
ger 1964, s. 490 f., 587, 621).

Örnarna från båtgravarna vid Vendel, Valsgärde 
och Sutton Hoo samt sadelbeslagen från Vallstena
rum härrör samtliga från utomordentligt rika vapen
gravar, vilket belyser örnmotivets samband med en 
utbredd krigs- och vapenideologi. Sadelbeslagen från 
Vallstenarum har även sin direkta motsvarighet i ett

Fig. 6.
Sadelbeslag i för
gyllt brons. Från 
Vallstenarum på 
Gotland. Skala 1:1. 
Efter Nerman 1969, 
Taf. 147:1263.
Fig. 6.
Gilded saddlemount 
in the shape of an 
eagle, from Vallste
narum, Gotland. 
Scale 1:1. After 
Nerman 1969,
Taf. 147:1263.

praktfynd från en undersökt kammargrav tillhörande 
ett frankiskt Reihengräber-gravfah, vid Bislich utan
för Wesel i Tyskland. Graven innehöll ett antal ven- 
delörnsbeslag i brons och i övrigt ett mycket rikt grav
material med både guld- och silverföremål (Janssen 
1981). Graven kan likt de svenska praktgravarna och 
kungagraven från Sutton Hoo dateras till första delen 
av 600-talet och representerar en sammanlänkad ven- 
deltida aristokrati, samt utgör ett uttryck för en ge
mensam sociopolitisk ideologi och manifestation. Ör
nen användes i denna manifestation som något av en 
”heraldisk bild” för de översta i samhället, en symbol 
för överhöghet och makt, och med ett tydligt budskap 
att denna aristokrati även var länkad till och under
stödd av en aktiv gudavärld.

I ett flertal fall kan alltså fynden av vendelörn- 
spännen och beslag knytas till en tydligt elitär miljö. 
Även örnspännet från Vreta Kloster i Östergötland 
låter sig inlemmas i denna högre samhällssfär. Sten- 
sättningsparet med sitt utmärkande skelettgravskick 
tydliggör ett differentierat behandlande av de döda 
och utmärker en social och ideologisk samhällsskikt-
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ning. Vreta Klosters strategiska läge i en odlingsbygd 
av centralkaraktär, sammankopplat med bygden kring 
nedre Svartån och Roxen, förefaller att med begyn
nelse redan under romersk järnålder och folkvand- 
ringstid representera ett sådant elitärt samhällsklimat. 
Även Vreta Klosters tydliga koppling till en storman- 
nasläkt under tidig medeltid understryker denna aris
tokratiska miljö. I detta sammanhang faller även det 
andra örnfyndet i Östergötland från Stångebro väl på 
plats, ett fynd som gjordes i ett liknande område av 
tydlig central karaktär såväl under förhistorisk som i 
historisk tid.
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Cötavirke
- en omdiskuterad vallanläggning 

Ann-Lili Nielsen

Abstract

This artide deals with Cötavirke a prehistoric monument 

without parallels in Sweden. Cötavirke is situated in Västra 
Husby parish in eastern Östergötland and is a 3,5 km long 

rampart stretching in north-south direction as a boundary 
between Vikbolandet to the east and the inner part of the 

landscape. The rampart has always caught man's interest and 
there have been many speculations on when it was built and 

why. One of the most discussed ideas is that it was built in 
the period between the Early and Late Iron Age, around 500 

AD. The organizer behind the construction of the rampart is 

supposed to have had his residence in the central part of 
Östergötland near Linköping and it is supposed to have locked 

out hostile attacks from the east. During an archaeological 

excavation in 1993 a ford was discovered near the rampart. 
The dating of this ford gives us another picture than before. In 
this article these new results are presented.

Keywords: Ford, rampart, Eastern Östergötland, Early Iron Age

Inledning

Artikeln handlar om Cötavirke ett förhistoriskt mo
nument som saknar motstycke i Sverige. Cötavirke 
ligger i Västra Husby socken i Östergötland och är en 
3,5 kilometer lång jordvalls anläggning som sträcker 
sig i nord-sydlig riktning, som en gräns mellan Vikbo
landet i öster och de inre delarna av landskapet (fig. 
2). I tidigare sammanhang har man menat att vallen 
är uppförd under yngre järnålder och att initiativet 
till detta har kommit från en centralmakt i Linköping- 
sområdet. Funktionen för vallen ansågs vara att stänga 
ute fientliga anfall österifrån. Resultaten från de un
dersökningar som presenteras i den här artikeln anty
der dock att vallen har en betydligt högre ålder och 
att den ska betraktas i ett helt annat historiskt sam
manhang än som tidigare föreslagits. Cötavirke upp
visar i flera avseenden likheter med några av de danska 
jordvallarna på Jylland. Flertalet av dessa vallar är 
fortfarande odaterade men ett par av dem, Olgerdiget 
och ”æ Vold’’, har daterats till romersk järnålder vil
ket gör en jämförelse mellan dessa fornlämningar in
tressant. Vallanläggningarna på Jylland har av flera 
forskare tolkats som gränsmarkeringar och som väg
spärrar mellan olika stamområden ( Neumann 1982, 
s. 62 f. Andersen 1993, s. 13). Vägspärrarna hade som 
uppgift att tvinga de passerande mellan de olika stam
områdena till några få kontrollerbara passager (Neu
mann 1982, s. 62).

Den här artikeln presenterar några nya resultat från 
en undersökning som utfördes i nära anslutning till 
den stora vallanläggningen under hösten 1993 (Niel
sen 1998). Undersökningen utfördes av Riksantikva
rieämbetet i Linköping på grund av ombyggnad av 
den gamla landsvägen mellan Linköping och Söder-



200 Människors platser - tretton arkeologiska studier från UV

Fig. 1. Östergötlands läge i Sverige.
Fig. 1. The location of Östergötland in Sweden.

köping. Ombyggnaden berörde ett område som ligger 
i mycket nära anslutning till kända fornlämningar, bl.a. 
den norra delen av Götavirke. I området finns också 
flera gravfält, ensamliggande stensättningar, delar av 
ett stensträngssystem och två bytomter som omnämns 
i skriftligt källmaterial från medeltiden. Vid en tidi
gare efterundersökning och restaurering av skador på 
bl.a. Götavirke har boplatslämningar och rester av en 
risbädd öster om vallanläggningen dokumenterats 
(Gustafsson 1996, s. 12).

Götavirke och dess 
omgivande landskap
Vallanläggningen Götavirke ligger i Hammarkinds 
härad i Västra Husby socken, strax söder om sjön 
Asplången. Vallen uppfördes en gång vid ett kommu
nikativt strategiskt läge där den gamla landvägen

Östergötland

Götavirke

Fig. 2. Östergötland med platsen för Götavirke mar
kerad.
Fig. 2. The county Östergötland with the location of 
Götavirke marked.

mellan Söderköping, Linköping och Lillån korsar var
andra. Via Lillån, som i norr mynnar ut i sjön Asplån
gen, har det varit möjligt att ta sig vidare in i det cen
trala Östergötland via Tvärån och Roxen. Österut 
övergår Lillån i Storån som i sin tur mynnar ut i Slät
baken vid Söderköping. Vid knutpunkten Lillån och 
landvägen är den nord-sydgående jordvallsanlägg- 
ningen uppförd. Vallen, som är den enda i sitt slag i 
landet, är i dag till stora delar bortodlad, men har en 
gång varit ca 3,5 kilometer lång och uppförd på väs
tra sidan om Lillån (fig. 3). Själva vallanläggningen är 
anlagd i en relativt öppen jordbruksbygd, Västra Hus
bydalen. Både norr och söder om vallanläggningen 
finns större skogsområden som i sig utgjort naturliga 
gränser i landskapet.

Spår av en äldre j ärnåldersbebyggelse avtecknar sig 
i dag i landskapet förutom i gravar också i form av 
stensträngar strax nordväst om det aktuella området.
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Den yngre järnålderns och medeltidens landskap syns 
förutom i höggravformerna även i byetableringarna i 
området.

Tidigare undersökningar
Redan på 1930-talet gjordes undersökningar i och i 
anslutning till vallen för att försöka finna ledtrådar 
till när vallen uppförts och hur den varit uppbyggd. 
Undersökningarna gjordes av Arthur Norden och gräv
ningarna utfördes på delar av Götavirke och gravar i 
anslutning till vallen vid gårdarna Hageby och Hyl- 
inge. Ett stort antal gravar undersöktes intill vallens 
avslutning i söder, vid Hylinge nära Lillsjön. Gravarna 
låg på ömse sidor om vallen och vissa av anläggning
arna låg enligt Norden även under vallen. Om anlägg
ningarna under vallen var gravar eller stenläggningar 
i botten av vallanläggningen var Norden till viss del 
tveksam om. Eftersom de stenpackningar som fanns i 
vallen var helt fyndtomma sånär som på sot och kol, 
säger Norden vid ett tillfälle att stenpackningarna kan 
vara “en bäddning under vallen i den tämligen vatten
sjuka lermarken här vid sjöstranden” (Norden 1938, 
s. 249). Förutom ett antal fyndtomma stensättningar 
fanns också från undersökningen vid Hylinge ett an
tal brandgravar som Norden daterade till äldre ro
mersk järnålder och ett antal högliknande gravar från 
yngre järnålder och vikingatid. Vid undersökningen 
grävdes även ett antal gravar som Norden tolkade som 
vikingatida skelettgravar (a.a., s. 251 f.).

Norden konstaterade vid sina undersökningar att 
vallens konstruktion och uppbyggnad växlade bero
ende på om den var uppförd på berggrund, morän
botten eller lermark. På vissa ställen, där vallen var 
anlagd på berggrund, fanns en skoning av kraftiga ste
nar som förhindrade jordmassorna från att sjunka 
undan. Norden hittade vid sina undersökningar inga 
spår efter stolphål eller träkonstruktioner i vallen 
(Norden 1938, s. 247 f.). Vid Hylinge där vallen går 
ner mot Lillsjön fanns på båda sidor om vallen “sum
piga urgröpningar” vilka Norden avfärdade som vall

gravar eftersom de fanns på båda sidor om vallen (a.a., 
s. 252). En förklaring till dessa diken, menade Norden, 
kunde ändå vara att svackorna uppkommit vid vall
ens anläggande.

Nordens slutsatser utifrån de gravar han undersökte 
vid vallanläggningen var att vallen var anlagd under 
folkvandringstid och att den var anlagd på gravar från 
romersk järnålder (a.a., s. 250). Några säkra belägg 
för detta kan dock inte utläsas från hans undersök
ningar. De dateringsunderlag han använde sig av är 
från en möjlig stensättning, grav 57, som undersöktes 
vid Hylinge. Stensättningen låg i botten på vallanlägg
ningen. Den var helt fyndtom sånär som på ett sot- 
och kolbemängt lager. Inga spår efter brända ben fanns 
i anläggningen. Ytterligare skäl till att Norden ville 
datera vallen till folkvandringstid var att han ville 
koppla samman jordvallen med en stenvall i Tvärdalen 
ca 2 kilometer väster om Götavirke. Här finns en sten
vall som även den löper i nord-sydlig riktning. Denna 
vall ville Norden se som en bakre forsvarslinje till 
jordvallsanläggningen (Norden 1929, s. 241). Vallen, 
som är ca 1,2 kilometer lång är anlagd från Svinsätters- 
borgen i söder och norr ut. Varken Svinsättersborgen 
eller stenvallen är dock daterade, “någon annan håll
punkt för vallsträckornas datering än anläggnings- 
planens allmänna likhet med fornborgarna finnes ej” 
(Norden 1929, s. 243). Norden menar ändå att på 
grund av att den bakre stenvallen liknar andra östgöt
ska fornborgar i konstruktionen så bör Götavirke höra 
till folkvandringstid (a.a., s. 257).

År 1985 utfördes en arkeologisk undersökning och 
restaurering av skadade fornlämningar i och i anslut
ning till vallanläggningens norra del (Gustafsson 
1996). Ett flertal schakt drogs genom skadade delar 
av vallen. Syftet med undersökningen var, förutom att 
se hur stora skador som skett, även att försöka få en 
datering av vallen. Dessutom sökte man spår efter 
konstruktionsdetaljer som kunde visa hur vallen varit 
uppbygd.

Undersökningen visade att vallen även i den norra 
delen var uppbyggd av jord och sten. På den östra
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sidan av vallen fanns på några ställen svackor, som 
låg ca 15-20 meter från vallkanten. Svackorna, som i 
profil hade ett u-format tvärsnitt, tolkades vid under
sökningen som en gammal åfåra av Lilliån, en tolk
ning som bygger på att de låg på så stort avstånd från 
själva vallen. Lagerförhållandena närmast ån tolka
des också som översvämmade, vilket skulle kunna tyda 
på att man genom att dämma upp ån velat skapa ett 
sankare parti på östra sidan om vallen (a.a., s.l8). På 
den östra sidan hittades även trärester i form av ris 
och träspån, vilka tolkades som möjliga rester efter en 
palissadkonstruktion på vallen.

De 14C-prover som analyserades togs dels på dessa 
huggspån, dels på kol från ett lager strax väster om 
vallen. Av fyra analyserade prover visar tre en date
ring till förromersk/äldre romersk järnålder (se tabell). 
Inga prover togs dock direkt från vallen, men efter
som huggspånslagret vid undersökningen bedömdes 
ha ett samband med uppförandet av vallen antogs 
dateringarna därför även ge en uppfattning om anlägg
ningstiden för vallen (Gustavsson 1996 s.l8).

Tabell över 14C-prover från undersökningar 198S och 1993. 
Samtliga resultat är angivna med ett sigma

Material Datering Provtagningsår

Kol BC 391-AD 84 1985

Trä/huggspån AD 675-881 1985
Trä/bearbetat BC 810-399 1985
Trä/bearbetat BC 805-405 1985
Kol AD 1435-1515 1993
Trä/risbädd BC 30-AD 130 1993

1996 undersöktes ett område söder om Broby 
gamla tomt. Här fann man rester efter vallanlägg
ningen i form av skoningsstenar till vallen och ett dike 
strax öster om den förmodade vallens sträckning. Vid 
samma undersökning tillvaratogs även huggspån som 
lämnats för 14C-analys, där resultaten dock ännu inte 
finns tillgängliga (Schönbäck i manus).

Undersökningarna 1993

Vid undersökningarna år 1993 berördes områden både 
öster och väster om vallanläggningen. Här hittades 
bl.a. tre boplatsområden med kulturlager. Boplatsläm
ningarna har inte kunnat dateras genom 14C-analyser 
men keramiken och rester efter en byggnad antyder 
en datering till bronsålder eller tidig järnålder (Niel
sen 1998, s. 10 f.). Tidigare gjorda undersökningar 
strax norr om det nu undersökta området indikerade 
även de en bebyggelseetablering i området under sen 
bronsålder/tidig järnålder (Gustafsson 1996). Dater
ingen av bebyggelseetableringen till äldre järnålder 
förstärks också av de rester av stensträngar som finns 
ca 300 meter nordväst om vallanläggningen. Förutom 
boplatsrester hittades vid undersökningen även ett 
område med skadade gravar, med en skelettgrav date
rad till AD 690-880, en hålväg, en risbädd och en 
stenpackning strax öster om vallanläggningen.

En passage genom 
vallanläggningen
I den norra delen av RAA 15, ett gravfält med 15 runda 
stensättningar, hittades vid förundersökningen ett 
“tvåfiligt” hålvägssystem. Hålvägen kunde följas ett 
stycke västerut och syns bitvis även vid gravfältet RAÄ 
16 (Pettersson, muntlig uppgift). Vid avbaning för 
breddning av vägen öster om gravfältet syntes även 
spår av hålvägen på en sträcka av ca 25 meter. Hål
vägen avtecknades här som en 1-1,5 meter bred och 
0,1-0,2 meter djup ränna under den nuvarande vägen 
(fig. 4). Ytterligare 1 kilometer öster om vallen, vid 
två stensättningar RAA 21, dyker åter hålvägssystemet 
upp. På en sträcka av ca 60 meter syns den här som 
tre parallella vägar. På de båda gravfälten ligger gra
varna och hålvägen i direkt anslutning till varandra, 
vilket kan indikera att vägen och gravfälten varit i 
bruk under samma skede.

De små partier av hålvägssystemet som finns beva
rade är förmodligen ursprungligen ett och samma sys
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tem som i dag endast finns bevarat i mindre partier. 
De spår av hålvägen som kunde konstateras under 
vägbanan visar att den till viss del följer samma sträck
ning som den nuvarande väg 210. Just i detta område, 
vid knutpunkten mellan Lillån, vägen mellan Linkö
ping och Söderköping och vägen till Norrköping är 
det alltså möjligt att det har funnits en passage genom 
Götavirke.

Vid förundersökningen upptogs ett mindre schakt 
genom hålvägen något söder om själva vägområdet, 
där den undersöktes och dokumenterades i profil. Ett 
kolprov, taget strax ovanför den steniga botten gav en 
datering till 1435-1515 AD. Dateringen stärker tolk
ningen av att hålvägen i detta område sannolikt re

presenterar en tidigare sträckning av väg 210. Någon 
säker datering bakåt i tid finns inte, förutom det fak
tum att gravarna på gravfältet RAÄ 16 och 21 och 
hålvägen tycks ta hänsyn till varandra. Gravformerna 
antyder en äldsta fas i äldre järnålder, vilket även skulle 
kunna vara en anläggningstid för hålvägen.

Ett vad över Lillån
Det område som bäst antyder att det verkligen har 
funnits en passage genom Götavirke är området där 
den nya bron över Lillån anlades. Vid schaktningen 
för ett nytt brofäste i vägsträckningen direkt väster 
om Lillån hittades rester efter ett flätverk av ris, gre-

RAÄ243
RM 242 
Hålvägar

RM 244

Fig. 4. Norra delen av Götavirke, RAÄ 100, och de nya undersökningsområdena markerade, RAÄ 242, hålväg och 
RAÄ 244 vadet över Lillån. Renritning: Marianne Grönwall.
Fig. 4. The northen part of Götavirke, RAÄ 100, and the new excavation areas, RAÄ 242 a sunken road and RAÄ 
244 a ford over Lillån. Drawn by: Marianne Grönwall.
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Fig. 5.
Plan över vadstället 

RAÄ 244. 
Fig. S. 

Plan over the ford 
RAÄ 244.

Vägområdesgrän;

Bef. väg

\ Dikningskant 
för omläggning 
av Lillån

RAA244

Trärester och sten ca 0,2 m i diam.

Tät enskiktad stenpackning, flätverk av ris och spånrester 

Område med stora stenar, ca 0,4 m i diam., inslag av grenar 

Stort inslag av ris, stockar och stenar 

Kulturpåverkat lager med s.k sten och kol
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nar och stockar (fig. 5). Risbädden fanns i alla schakt 
som grävdes i vägsträckningen på den västra sidan av 
ån. Här fanns förutom en tät risbädd och ett antal 
stockar även en tät lagd stenpackning. Förmodligen 
utgör detta ett tidigare vad över Lillån, som i sin för
längning kan förbindas med den hålväg som doku
menterades i vägbanan väster om vadet. Ett 14C-prov 
taget från risbädden visar att denna är anlagd under 
sen förromersk eller tidig romersk järnålder, 30 f.Kr.- 
130 AD.

Dateringarna stämmer väl överens med de prover 
som togs på trärester vid 1985 års undersökning. Dessa 
trärester tolkades som spill efter träkonstruktioner som 
tillhört vallkonstruktionen. Eftersom dateringarna är 
så pass samstämmiga kan man tänka sig att vallen, 
hålvägen och vadet är tillkomna ungefär vid samma 
tid och att det redan vid vallens uppförande har fun
nits en passage genom denna vid knutpunkten Lillån 
och landsvägen.

Sammanfattande
diskussion
I det område nära Götavirke som undersöktes 1993, 
på sina ställen i mycket begränsad omfattning, kunde 
man ändå konstatera ett flertal ytor med boplats
lämningar, en hålväg, delar av ett gravfält och ett vad
ställe i nära anslutning till Lillån.

Spår av den äldre järnåldersbebyggelsen avtecknar 
sig tydligt i området främst i form av rester efter 
hägnadssystem-stensträngar och ett flertal större grav
fält med låga stensättningar. Under bronsålder eller 
äldre järnålder verkar det ske en kraftig expansion av 
bosättningar i området. Boplatserna från 1993 års 
undersökning är inte 14C-daterade, men fynd och hus
typen på RAÄ 240 antyder en datering till bronsålder 
eller äldsta järnålder.

Vid en undersökning 1985 hittades omedelbart syd
väst om vallen rester efter ett kompakt mörkbrunt 
kulturlager som daterades till förromersk/äldre ro
mersk järnålder (Gustafsson 1996, s. 13, 18).

Förutom de indikationer på bosättningar under 
bronsålder eller äldsta järnålder undersöktes 1993 även 
ett parti i direkt anslutning till Lillån. Här hittades ett 
område med en tät stenpackning, stockar och en bädd 
med flätade kvistar och ris. Här har funnits ett vad 
över ån, som i sin förlängning även kan sammanbindas 
med de hålvägssystem som finns både väster och ös
ter om ån. Ett 14C-prov av trämaterial från risbädden 
gav en datering till 30 f.Kr.-130 AD. Vadet ligger i 
den nuvarande vägens sträckning, vilket indicerar att 
den nuvarande vägen i detta område har haft samma 
sträckning sedan äldre järnålder.

Vid de arkeologiska undersökningarna som utför
des 1985 i anslutning till Götavirke, togs 14C-prover 
på trärester som antogs höra till någon slags palissad- 
konstruktion på vallen (Gustafsson 1996, s. 18). Två 
av dessa prover från trärester gav dateringar till för
romersk/äldre romersk järnålder. En samlad bild av 
dateringarna vid de undersökningar som är gjorda i 
anslutning till vallanläggningen antyder att denna är 
uppförd under en tidig del av järnåldern och inte, som 
i många tidigare sammanhang framförts, att den skulle 
vara anlagd under yngre romersk järnålder/folk- 
vandringstid eller senare. (Norden 1929, s. 242; Er
iksson 1987, s. 11; Kaliff 1992, s. 105; Kenas 1988, s. 
16; Jansson 1996, s. 33 ). Uppseendeväckande nog 
saknas dock fortfarande en datering av själva vallen 
t.ex. i form av daterade konstruktioner.

I rapporten “Götavirket” påpekar Per Gustafsson 
likheter mellan vallanläggningen i Västra Husby med 
Olgerdiget på södra Jylland, som har daterats till för
romersk/äldre romersk järnålder (Gustafsson 1996, s. 
19). Tillkomsten av Olgerdiget har förklarats med att 
området från att ha befolkats av en folkstam kom att 
befolkas av flera stammar och att en gränsmarkering 
av den anledningen blev nödvändig (Neumann 1982, 
s. 68f.).Vallen har då fungerat som en vägspärr som 
endast tillät passage på vissa punkter. Även i diskus
sioner kring vallanläggningen ”æ Vold” har liknande 
idéer föreslagits (Andersen 1993). Vid undersökningen 
av denna vallanläggning kunde man också konstatera
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att en palissad funnits 3-6 meter utanför vallgraven 
och ca 9 meter från själva vallen (a.a., s. 11).

I sin rapport Göta virket skriver Per Gustafsson att, 
för att förstå Götavirkes betydelse och för att kunna 
avslöja eventuella gränser eller maktstrukturer i det 
forntida sociala landskapet måste man studera forn- 
lämningsbilden i ett större område kring vallanlägg
ningen (Gustafsson 1996, s. 19). Det fanns inte möj
lighet att göra det inom ramen för den tidigare under
sökningen och inte heller inför detta arbete, men det 
bör vara en viktig uppgift för framtida forskning.

De nya resultaten från 1993 års undersökning an
tyder att det vad som löper över Lillån och själva vall
anläggningen är tillkomna under samma skede. Plat
sen utgör också en kommunikativ knutpunkt, där land 
och vattenvägar korsar varandra. Via Lillån kan man 
vattenvägen ta sig både in i de centrala delarna av 
Östergötland i väster och österut via Slätbaken vidare 
ut i Östersjön. På grund av att området utgör en vik
tig knutpunkt bör det även, om Götavirke utgjort en 
gränsmarkering och vägspärr, finnas något i området 
som speglar en elitär miljö. Möjligen kan man, genom 
att undersöka intilliggande gravfält eller genom större 
boplatsundersökningar i området se spår efter detta 
och på så sätt förstå Götavirke i ett större politiskt, 
militärt, administrativt och socialt sammanhang.

Om Götavirkes tillkomst kan förläggas till tidig 
romersk järnålder ligger kopplingen till stensträngs- 
landskapet nära till hands. Mats Widgren har i en 
nyligen publicerad artikel diskuterat stensträngs- 
systemet i Östergötland och dess förändring i ett soci
alt sammanhang (Widgren 1998). Widgren menar i 
artikeln att stensträngssystemen i Östergötland bildade 
hägnadslag och att det inom dessa funnits en storgård 
som haft en central roll inom hägnadslaget. Genom 
att utnyttja fri och ofri arbetskraft har stormän/stor
bönder kunnat ackumulera kapital (Widgren 1998, s. 
90). Från detta skikt av storgårdar urskiljer sig ett 
mindre antal gårdar, som genom bl.a. kontroll av hant
verk och genom handel byggt upp sitt överskott (a.a., 
s. 290). För Vikbolandets del menar Widgren att

fornborgarna i området kan betraktas i samma so
ciala sammanhang (Widgren 1998, s. 292). Möjligen 
är det i det sammanhanget vi ska betrakta Götavirke. 
Kanske fanns det behov av en gräns mellan de inre 
delarna av Östergötland och Vikbolandet redan un
der äldre järnålder. Initiativet att bygga vallanlägg
ningen kan ha kommit från vikbolänningarna och inte 
som tidigare har hävdats från de centrala delarna av 
landskapet. Två av Östergötlands, i dag kända, rikaste 
fyndmaterial från fornborgar kommer just från Vik
bolandet, från Gullborg och Boberget.

Fortfarande finns en hel del frågetecken kring Göta
virke. En säker datering av själva vallen har ännu inte 
gjorts, de 14C-prover som analyserats är från material 
hämtat i nära anslutning av vallen på dess östra sida. 
Det träspån som har påträffats längs med den norra 
delen av vallen är dock intressant. Är detta träspån 
något som tillhör en konstruktion på själva vallen?. 
Någon sådan har ännu inte kunnat konstateras vid de 
undersökningar som gjorts. Eller har det i likhet med 
”æ Vold” på Jylland även vid Götavirke funnits en 
palissad som ska sökas längre ifrån själva vallen?. Ett 
svar på detta skulle kanske också kunna ge svar på 
vilka som uppfört vallen.
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Den helgade marken
- ritualen som dokument 

Anna Maria Renck

Abstract

On sanctified ground - a ritual instrument
This article deals with man's everyday life and the aspect of 
ritual behaviour. From an understanding of man's active will 
to affect life ritually, it is argued that ritual behaviour can be 

seen as a tool for effectuating needs of material as well as 
spiritual origin. Seeing culture as being constituted of, and 

communicated by, commonly shared symbols is a starting 
point when trying to understand prehistoric ritual life. To be 
able to suggest the logic of ritual and religious life as a profo
und part of the practice of everyday life, it is stressed that a 
deeper social analysis is of greatest importance. If not, traces 
of ritual behaviour in the material culture tends to be caught 
in a cul-de-sac, and left as an explanatory end in itself. The 
most intriguing signs of ritual behaviour in the area of daily 
life are burials connected to dwelling houses. What causes 
the changeover of a house built for the living to be a chosen 
place for the dead? I think that by this behaviour identity is 
given to the living in returning their dead to the land they 
occupied. By means of this ritual action historical identity is 
inscribed specially in the ground as an insurance, mentally 
and economically, in a changing society where power tends 
to concentrate on the few.

Keywords: Native place, ritual, instrument, identity, possession.

”It is because the symbolism of ritual is an attempt 
to solve problems intrinsic to the human condition 
and based on a similar understanding of life that ri
tual systems are so similar and produce such similar 
political results.”

(Maurice Bloch i ”Prey into hunter.
The politics of religious experience”, 1992, s. 23)

Inledning
Kan man begrava ett hus? Hur skall man förstå gra
var som direkt knutits till boningshus, till det mest 
påtagliga och livfulla i den mänskliga vardagen? Föl
jande artikel är en vilja att försöka förstå och tolka 
mänskliga handlingar som denna. Handlingar vars 
materiella spår ligger kvar för oss att betrakta, ritu
ella handlingar en gång uttryckta i ett logiskt symbol
språk inom en gemensam kulturell och religiös världs
bild.

Jag vill här belysa den del av den förhistoriska verk
ligheten som rör rituella lämningar i boplatsmiljön, i 
vardagen. För att kunna närma sig en förståelse av 
dessa rituella uttryck är det ytterst väsentligt att för
ena ett religionsarkeologisk tolkningsperspektiv med 
en fördjupad samhällsanalys. I en samhällsanalys är 
naturligtvis en klart definierad uppfattning av vad 
begreppet kultur är av avgörande vikt. För att nå denna 
uppfattning och den roll rituella handlingar har inom 
denna definierade kultur, måste också begreppet ri
tual problematiseras och jag kommer att gå närmare 
in på detta längre fram. Men först, och i detta inle
dande sammanhang, vill jag också hävda att religions- 
perpektivet som sådant av nödvändighet måste ses från 
en samhällsteoretisk utgångspunkt byggd också på
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Fig. 1. Upplands ungefärliga belägenhet i Sverige.
Fig. 1. Aproximate location of the county Uppland.

ekonomiska och sociala tolkningsperspektiv, för att 
undvika religiösa förklaringsmodeller där materiell 
påvisbarhet av rituella beteenden riskerar att bli en 
återvändsgränd och ett självändamål.

Hus, hem och ritualer

Från tidig neolitisk tid och in i historisk tid finns be
lägg för rituella handlingar i boplatsmiljö (t.ex. Björ- 
hem & Säfvestad 1989, Paulson 1993, Karsten 1994, 
Viklund 1998). Det finns exempel på företeelser tol
kade som offer både inne i husen och i samband med 
husens konstruktion. De kan bestå av skelettdelar av 
såväl människor som husdjur, av kärl med födoäm
nen, eller av olika föremål som placerats i olika delar 
av husen. Under härden, i stolphål, i eller nära ingång
arna, under väggar eller under golv. Det finns offer av 
använda arbetsredskap och offer av helt nytillverkade

föremål. Små kärl med förkolnad säd har hittas under 
härdar i hus från äldre järnålder. Offer har nedlagts i 
speciella gropar på neolitiska boplatser, och i järn
ålderns stensträngar. Det finns offer gjorda i rituella 
härdar där föremål bränts, speciella eldoffer som kan 
bindas till elden som element. Till elden hör röken som 
bildas och förs genom luften, en känd symbol i reli
giösa sammanhang i egenskap av förmedlare mellan 
människa och himmelsgud. Till elementet eld och eld
offer kan också skärvstenshögarna ses idémässigt 
knutna (jfr Kaliff 1992,1997). I offersammanhang är 
också vattnet som element uppenbart, och till vatten
dragen är flera kategorier offerfynd knutna (t.ex. 
Fabech 1989, 1991, Carlie 1998). I enlighet med en 
tanke om elementen som delaktiga i offerhandlingarna 
skulle man kunna föra de nedgrävda offren, liksom 
de ovan beskrivna på boplatserna, till elementet jord.

Att se vardagen

Det finns ett stort, ofta tillsynes irrationellt och alltför 
”metafysiskt” och därmed ”svårförklarat”, källmate
rial som hör hemma i den religiösa/ideologiska tolk- 
ningssfären. En ovärderlig information om en mer oför
falskad samhällsbild ligger i materialen från boplat
serna, där den mänskliga vardagen har utspelat sig. 
Oförfalskad till skillnad från de mer uppenbara och 
större sakrala sammanhangen i gravar och religiösa 
samlingsplatser, där man bör förutsätta en medveten 
manipulation av sociala förhållanden. Uttrycken för 
dessa båda delar av den sociala verkligheten måste 
analyseras tillsammans.

Att känna tillhörighet

För att förstå varför sakrala uttryck uppträder inte 
bara i uppenbara sakrala miljöer, utan även i de uti
från nutidens synvinkel profana, är det nödvändigt 
att begreppet kultur problematiseras. Jag har förtyd
ligat detta i ett tidigare sammanhang (Renck 1996, s. 
90f.) och vill uttrycka det så här: för att individen i ett
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samhälle skall kunna känna tillhörighet krävs att hon 
kan känna igen, relatera och associera till de rådande 
idéerna, och att dessa kan upplevas som gemensamma 
för medlemmarna i samhället. Alltså en fråga om iden
tifikation. Den mänskliga individen måste kunna iden
tifiera sig med något. Denna idévärld och sätten den 
uttrycks på i religion och ideologi, i normer och praxis 
i mänskligt liv och uppehälle, utgör ett samhälles spe
cifika kultur. Denna identifikation sker genom den 
gemensamma symbolvärlden - de betydelser som sam
hällsmedlemmarna känner igen och förstår.

Att dela symboler

Utan symbolik kan det inte finnas någon kultur, me
nar antropologen Mary Le Cron Foster (1994, s. 366f.). 
Enligt henne är symbolen att betrakta som en artefakt 
i sig, som ”något tillverkat” - ett ting, och som där
med får en ”materiell verklighet” och upplevs genom 
sinnena. Ett ting som representerar något, och som är 
delaktigt i kulturen på så sätt att det kan användas i 
en mångfald av sammanhang för att ge och uttrycka 
mening, inte bara om sig själv utan också om kultu
rella processer och förhållanden. Varje symbol deltar 
i det nät av betydelser som vi kallar kultur, eller i en
lighet med Le Cron Foster, uttryckt såhär: varje sym
bol utgör en resonansbotten för kulturell innebörd. 
Betydelsen, innebörden av en symbol är inte tinget, 
föremålet i sig, den symboliska innebörden kan bara 
upptäckas genom observation av flerfaldiga tillfällen 
av det sociala användandet av symbolen - d.v.s. före
målet - i fråga, eller liknande symboler. Bara genom 
att observera praxis kan man upptäcka kulturella sym
boliska konstruktioner, d.v.s. kulturen själv. Kulturen 
är inte formad av symbolerna - d.v.s. föremålen - som 
sådana, utan av meningen, betydelsen - den som sym
boliseras med hjälp av föremålet - som ligger bakom 
och som förenar symbolerna. Denna betydelse existe
rar enbart i föreställningen hos kulturens företrädare, 
men den ageras ut genom manipulationen av symbo
lerna - d.v.s. föremålen - vilka alltså ”objektifierar”

innebörden. Varje symbol kan ses som en enhet i ett 
semantiskt system och detta system, detta nätverk av 
innebörder, utgör kulturens symboliskt uttryckta inne
börder delade och förstådda av deltagarna i samhället 
och verkliggjorda genom social interaktion.

Le Cron Foster använder sig av lingvistisk teori, 
och väljer att se symboler semantiskt, en inom symbol
forskningen gärna använd metod (jfr Peirce 1958, 
1960, Sperber 1988). Metoden är en framkomlig väg 
till ett grundläggande strukturerande av en kulturs 
symboliska uttryck. Men att stanna där innebär na
turligtvis en stor risk att tolkningarna blir förenklade 
och onyanserade. För att kunna göra en djupare ana
lys och hitta mönster i materialet som senare är tolk
ningsbara, måste man gå vidare med alltmer finska
liga instrument funna med hjälp av en väl proble- 
matiserad och nyanserad samhällsteoretisk analys.

Den avgörande 
identifikationen

Genom det här sättet att definiera begreppet kultur 
vill jag belysa och betona vikten av den, enligt min 
mening, väsentligaste beståndsdelen i det som håller 
samman en kultur, en religion, eller en ideologi, näm
ligen möjlighet till identifikation (Renck 1996, s. 90f.). 
Genom den upplever människor att de tillhör något 
som erfars som gemensamt och relaterbart. Identifi
kationen förutsätter och är beroende av social inter
aktion, och fungerar detta väl innebär det en möjlig
het att fördjupa olika aspekter i en gemensam mänsk
lig tillvaro. Samtidigt finns i identifikationen - om den 
inte längre fungerar, en möjlighet, eller en risk, att den 
gemensamma identifikationen ersätts eller kastas om
kull. Kulturen, religionen eller ideologin blir på så sätt 
helt enkelt angripen med sina egna vapen.

Genom att problematisera begreppen kultur och 
symbol, och genom att arbeta med symboler seman
tiskt så som jag nu har beskrivit, kan en första struk
turering av ett symbolspråk nås.
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Världsuppfattning

”...why leave the profane and enter the sacred at such
cost, only to return to the profane?”

(...skulle Emile Dürkheim ha uttryckt det,
enligt Maurice Bloch, 1992, s. 15)

Låt oss hypotetiskt anta att det i ett förhistoriskt sam
hälle är den rådande kosmologien, d.v.s. världsupp
fattningen, som ligger till grund för den uttryckta kul
turen. Vidare kan vi anta att denna kosmologi är av 
religiös art, och att det därmed är religiositet som be
stämmer ramarna för hur livet i samhället skall gestalta 
sig. Sociologen och filosofen Emile Dürkheim menar i 
sitt arbete The Elementary Forms of Religious Life 
(1961 [1915]) att religionen var högst väsentlig för 
samhället för att bevara dess distinktiva ordning och 
värden.”Det heliga” d.v.s. själva sinnebilden för den 
religiösa upplevelsen var seriöst, obligatoriskt och ifrå
gasattes ej. Begreppet härstammar från Rudolf Ottos 
arbete Das Heilige (1947) där han som varande både 
teolog och religionshistoriker analyserar den religiösa 
upplevelsens former, innehåll och specifika karakteris
tika. Otto koncentrerar analysen huvudsakligen på 
religionens irrationella aspekt (Eliade 1987, s. 8).

Ritual

Religion verkar och uttrycks genom ritualer. Jag an
vänder ritualen som ett operativt begrepp och jag ser 
ritualen som ett redskap för handling, och ett sätt att 
i symbolisk/metaforisk form kunna förverkliga något 
genom denna handling. Religionsvetenskapligt talar 
man om ”kultdramat”(jfr Ringgren & Ström 1991, s. 
27f.). I detta kan ett verkligt förhållande befästas eller 
förändras genom att gestaltas i symbolisk form och 
förändras eller befästas inom ritualen. Detta fenomen 
har jag behandlat i ett tidigare sammanhang (Renck 
1996, s. 93f.) där begreppet ritual problematiserats. 
Där hävdas att den avgörande betydelsen för ritual
ens effekt är ”överenskommelsen” hos de som deltar i

ritualen att det de bevittnar i den liminala tidsrymd 
som ritualen rör sig i är sant. Ritualens budskap blir 
verkliggjort och dess betydelse aktiverad. Handlingen 
blir en kommentar till rådande förhållanden. Genom 
religionens grundläggande betydelse i kulturen är ritu
alens kommentar av ytterlig vikt. Psykologiskt verkar 
ritualen så att den ger en känsla av en möjlighet till 
förändring av tillstånd. Människan gör sig själv aktiv 
och till medskapare i livsomständigheterna. Detta är 
samma kärna, samma dramatiska essens, som det 
världsliga dramat på teaterscenen bygger på, från den 
grekiska antika tragedins katharsiseffekt till Brechts 
distanseringseffekt där han påvisar samhällets miss
förhållanden och visar en i dramatiserad form, möjlig 
väg till påverkan och förändring.

Sakralitet och 
sociala behov

De materiella lämningarna efter ritualer som vi möter 
i det arkeologiska materialet är till synes irrationella 
och svårförklarade. Därför är det avgörande att för
stå att det för oss tillsynes irrationella har varit högst 
självklart, rationellt och inbegripet i ett kulturellt, re
ligiöst språk hos de människor vars efterlämnade sam- 
hällsrester vi nu studerar.

Om man så utgår från Dürkheims syn på religio
nens allvar och väsentliga betydelse för samhället, blir 
det en nödvändighet att urskilja olika digniteter av 
religiösa yttringar och handlingar vilka måste förstås 
som avsedda att svara mot skiftande samhälleliga och 
sociala behov. Dessa religiösa yttringar sker genom 
ritualer, och beroende på graden av dignitet och syfte, 
på därför särskilt utvalda platser. Centralt är att nå en 
djupare social förståelse av detta, av dialektiken mel
lan ritual och samhälle (jfr Olausson 1995,1997,1999, 
Artelius 1996, Kaliff 1997). Av stor betydelse för 
möjligheten att kunna göra detta är det arkeologiska 
synliggörande av rituellt uttryckta, kulturella innebör
der i monument som kultiska hägnader och vall
anläggningar av rituell karaktär och landskap som
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gjorts i Michael Olaussons arbeten (1995,1997,1999). 
Heliga platser uttryckta arkitektoniskt som dessa, i 
samklang med särpräglade naturformationer, liksom 
vattendrag och sjöar av säregen karaktär menar jag 
utgör en kategori av speciella platser för ritualer på 
högintensiv nivå, rörande frågor om liv/död och hot 
(jfr Hagberg 1967, Renck 1996, Carlie 1998).

Med platsens dignitet följer digniteten hos de män
niskor som utsetts att vistas där för att deltaga i eller 
utföra ritualerna och ceremonierna. Vilka som inne
hade denna särskildhet i samhällsstrukturen, hur de 
utsågs och vilka övriga privilegier som följde med detta, 
är av stor vikt att söka kunskap om för att få en dju
pare förståelse av stratifieringen i samhället i fråga. 
En stor kunskapspotential rymmer förstås hus- och 
gårdsmaterialet genom möjligheterna att se en upp
delning mellan offentliga och privata sfärer. Kanske 
är det här också möjligt att se det arkitektoniskt avvi
kande hallhusets roll inom boplatsen på en rituell 
yttringsnivå av hög dignitet, förenad med sociala pri
vilegier (jfr Herschend 1993). En uppdelning mellan 
offentliga och privata sfärer kan ses till exempel i de 
förändringar av husens storlek som äger rum i slutet 
av bronsålder och övergången till äldre förromersk 
järnålder (Løken 1997), och i det att djuren flyttas in 
eller ut ur husen. Förändringar i sociala värdenormer 
kan också ses uttryckta i husens planlösningar och 
byggnadsdetaljer under mitten av förromersk järnålder, 
en period då viktiga förändringar sker och där man 
kan skönja flera sociala nivåer (a.a.). En viktig källa 
till förståelse av social organisation och ideologiska/ 
judiciella normsystem i till exempel det äldre järnålder
samhället är också förekomsten, alternativt avsakna
den, av gårdarnas hägnadssystem (Olausson 1998, s. 
100).

Gravmaterialet utgör en andra stor resurs, men här 
är risken för ett manipulerande med verkligheten na
turligtvis mer uppenbar. Tillsammans har dessa mate
rial stor betydelse för att förstå vilka människor som 
kan ha handhaft det sakrala, var de gör det och på 
vilka sätt.

Sakralitet och individ

Är då boplatsernas sakralitet endast en svagare speg
ling av de större särskilda samlingsplatsernas rituella 
uttryck, eller finns det något avvikande på boplatserna, 
syns en annan bild här? I denna frågeställning ligger 
förstås vikten av att söka individuella uttryck eller 
kanske till och med motstånd mot en rådande religion 
och maktelit. I de mer enskilt utförda ritualerna med 
nedgrävda och därmed dolda offerlämningar som 
uppträder på en boplats, har en sådan avvikande me
ning större möjligheter att uttrycka sig.

Boplatsen som sådan kan förstås som ett mikro
kosmos avspeglande den rådande världsuppfattningen, 
inte bokstavligt konkret uttryckt, utan genom de me
taforer och symboler som skapas ur den associativa 
referensram som bygger upp den rådande kulturen. 
Den kultur som får människorna i en stams/klans/ 
grupps boplatser att höra samman och identifiera sig 
med varandra gentemot de människor som tillhör en 
annan stam/klan/grupp och vars symbolers betydelser 
är specifika för just dem. Om man finner detta troligt, 
bör man hitta lämningar av symboliska föremål och 
konstruktioner vilka uttrycker dessa gemensamt för
stådda metaforer, både på särskilda rituella platser av 
hög dignitet och i de små sammanhangen på boplat- 
serna.Tillsammans uttrycker dessa båda platsers ritu
ella yttringar spännvidden och dialektiken i en socialt 
sammanhållen religiositet.

Sakrala lämningar

Är det egentligen lättare att särskilja religiösa platser 
för att de är mer uttalat kultiska genom sitt utseende, 
sitt läge, sin annorlunda arkitektur än de profana? 
Finns det i dessa mer tydliga konstruktioner lämningar 
som påvisar det sakrala budskapet och som också finns 
på den profana boplatsen, men som just därför i det 
sammanhanget tolkas som profana? Med andra ord, 
betraktas enbart utifrån sin funktionella form: mals- 
tenslöpare, underliggare, kärl, yxa, kniv, sädeskorn etc.
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Boplatsmaterial som påträffas i ”fel kontext” som till 
exempel en rituell anläggning eller den tvetydiga 
skärvstenshögen kan då komma att tolkas som rent 
avfalls- eller byggmaterial och den potentiella symbo
liska innebörden går förlorad. Det gäller därför att ha 
öga och tanke inställda på förekomster av ”fel före
mål på fel plats”. När man, inte minst i en fältsituation, 
handhar eller kanske till och med riktat söker efter 
dessa lämningar är det av stor källkritisk betydelse att 
kunna fastställa om fynden är slutna eller ej.

Rituella spår
På nästan varje boplatsgrävning uppträder det före
mål av karaktären ”fel sak på fel plats”. Till de vanli
gare hör kanske att en del av en underliggare vars flata 
eller lätt skålade ovansida lagts emot stolpen i ett 
stolphål. Man tolkar gärna detta som att de är sär
skilt lämpliga för ändamålet, men varför används de 
då inte i alla stolphål i ett hus? Beror det på brist på 
kasserade underliggare? Vidare finner man då och då 
malstenslöpare bland skoningsstenen, och även här 
förekommer det att det bara är ett enstaka exemplar, 
är detta slump eller medvetet? Frågor man då måste 
ställa sig är om det finns fler stolphål med löpare i 
samma hus, eller bara ett? Är det speciella stolphål i 
huset, gavelhörn eller ingångsstolpar? Om det dess
utom uppträder en ovanligt stor mängd malstenslöpare 
i relation till antalet underliggare på ett gårdstun, som 
fallet var på en undersökt järnålder sgård i Häggvik 
norr om Stockholm (Uppland, Sollentuna sn, RAÄ 
337. Rapport under bearbetning, Riksantikvarieäm
betet UV Mitt) så blir bilden uppenbart intressant ur 
sakral/rituell aspekt och en mängd frågeställningar 
infinner sig. Representerar de en febril verksamhet av 
malning av säd på gården, eller kan förekomsten tol
kas metaforiskt i en omvänd bild, det vill säga repre
senterar den stora mängden ett sätt och ett behov av 
att förstärka vissa aspekter i föreställningsvärlden, är 
de här ett uttryck för ett ideologiskt spel, en vilja att 
blidka gudarna, till exempel på grund av missväxt?

Det är viktigt att se att stora mängder av samma 
föremålskategori, eller speciellt valda kategorier på 
bekostnad av andra, som t.ex. bendepositioner av får/ 
get kontra av nötboskap i en utpräglad jordbruks- 
ekonomi kan vara uttryck för ett symboliskt manipu
lerande. Jag tror att man måste se symboliskt uttryckt 
sakralitet ur en funktionell synvinkel. Delvis, därför 
att man genom detta symboliserande och ritualiser- 
ande vill och behöver uppnå vissa mål. Religionen och 
det sakrala uttrycket är enligt min mening framför allt 
ett redskap att rå på omvärlden, men detta skall inte 
förstås som att ritualen är reducerad till att definieras 
enbart genom sin effekt på andra sociala fenomen. 
Den funktionella aspekten av den sammansmälta 
möjligheten av domestika/rituella betydelser är synlig 
också i vad det är som används för att utföra dessa 
behov. Det rör sig om faktiska, dagligen använda fö
remål som verktyg, redskap, dagliga bruksföremål för 
matlagning och förvaring samt födoämnen. Vad är det 
för egenskaper hos varje specifikt föremål som gör att 
just det valts att symbolisera en egenskap, att vara en 
transformand för en specifik idé? Det är här det är 
viktigt att ställa nya och större frågor, som sätter in 
dessa egenskaper i en samhällsanalys. Vad är det för 
föremål som valts att vara transformander på en 
centralplats jämfört med på en boplats? Är det olika 
eller är det likadana föremål? Skiljer sig sättet att de
ponera på mellan centrala platser och boplatser? Eller 
har centralplatsen i sig krävt större och tyngre ritua
ler och ceremonier för att motsvara en större dignitet 
inför särskilda ändamål, som t.ex. att försvara en ifrå
gasatt maktstruktur?

Genom detta resonemang torde det stå klart att i 
princip vilken föremålstyp som helst kan vara bärare 
eller transformand av ett symbolinnehåll. Det är istäl
let fyndomständigheterna, avvikelserna, tillsammans 
med upprepningen i olika kontexter av deponerade 
föremålstyper som måste sättas in i ett mönster av 
metaforiskt idéinnehåll och prövas mot en samhälls
analys.
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Transformander

Alla de fyra naturelementen eld, luft, vatten och jord 
är, som jag berört ovan, delaktiga i rituella samman
hang där de kan förstås som transformander av till
stånd.

Föremål som omvandlats till symboler kan vara 
till exempel en yxegg som brutits av från resten av 
yxan, och som därmed lämnat sin konkret praktiska 
yxfunktion till att ha en symbolisk funktion. Eller t.ex. 
förarbeten till yxor, liksom avslag, båda i färd med att 
bli omvandlade till något, d.v.s. att bli transformerade. 
Ett föremål som i sig utgör en handling och ett trans
formerande av ett tillstånd är malstenen, där under- 
liggaren och löparen är två delar av en helhet som 
endast tillsammans kan utföra den avsedda föränd
ringen, d.v.s. malningen av säden. I detta ligger för
stås en uppenbar symbolisk möjlighet (jfr Lidström 
Holmberg 1998). Dessa föremål och element visar sin 
förmåga att kunna genomföra en förändring från ett 
tillstånd till ett annat. I religionsvetenskaplig teori kring 
kultiska och rituella sammanhang skulle man kunna 
kalla detta för den väsentligaste delen av ett rituellt 
drama - transformationen. I ett samhällsteoretiskt 
sammanhang skulle man då kunna ge detta symboli
serande en stor betydelse, genom den aktiva roll i ett 
befästande eller ett förändrande av rådande relatio
ner och tillstånd som det har. Därför är också kun
skap om ritualers idéinnehåll, frekvenser och intensi

teter viktiga begrepp att arbeta med i en samhälls
analys.

Transformation

En ovanlig, eller snarare kanske mindre uppmärksam
mad, typ av husoffer är växtoffer. Ett intressant ex
empel på detta finns från ett förromerskt järnålders- 
hus i Skåne och har beskrivits av arkeobotanikern Mats 
Regnell (1997, s. 103ff.). I fyllningen till en takbärande 
stolpe fanns inte mindre än 3416 förkolnade sädes
korn. Anläggningen undersöktes på ett särskilt nog
grant sätt som gav möjlighet att studera hur sädes
kornen fördelade sig inom fyllningen. Man konstate
rade att fyndet skiljde ut sej mot andra jämförbara 
fynd. Det var mycket stort och avvek tydligt från den 
lilla mängd av sädeskorn som fanns i de övriga stolp- 
hålen i huset (fig. 2). Vidare gjorde man en viktig upp
täckt när man undersökte sammansättningen av fyn
det. Säden visade sig vara medvetet sorterad och hade 
också tröskats och siktats. Depositionen utgjordes 
alltså av utsäde. Däremot var det oklart när förkol- 
ningen skett. Genom den noggranna undersökningen 
av fyllningen (fig. 3) fastslogs att säden var generellt 
spridd i den, men var klart koncentrerad i mitten och 
med en dragning åt öster. Detta kunde jämföras med 
den brända lera som fanns i den övre delen av fyll
ningen men utan att ha en speciell riktning åt något 
väderstreck. Man kunde dra slutsatsen att sädeskornen

Fig. 2.
Planritning av Hus 1 där antalet påträffade 
sädeskorn är angivna för respektive stolpbål. 
(Efter Regnell 1997, s. 106, fig. 4.)
Fig. 2.
Drawing of House 1 where the numbers of 
identified cereal grains in each post-hole are 
shown. (After Regnell 1997, p. 106, fig. 4.)
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Fig. 3. Koncentrationer av sädeskorn (A) och bränd lera 
(B) i A54. (Efter Regnell 1997, s. 107, fig. 5.)
Fig. 3. Concentrations of cereal grains (A) and burned 
clay (B) in A54. (After Regnell 1997, p. 107, fig. 5.)

hamnat i fyllningen samtidigt med att den takbärande 
stolpen restes, och att växtmaterialet inte kunde här
ledas till något äldre kulturlager på platsen som kunde 
ha använts som fyllning i stolphålet. Flera viktiga kri
terier på en avsedd deponering kunde alltså uppfyllas. 
Placeringen i stolphålet och den avvikande stora mäng
den av sädeskorn, liksom möjligheten att kunna av
göra att fyndet verkligen kunde sammankopplas med 
resandet av stolpen, talade för ett offer och fyndet tol
kas av Regnell som ett husoffer. Regnell anser det inte 
troligt att fyndet representerar en separat del av hu
set, som trösklada eller spannmålsförråd, då förekom
sten av sädeskornen i huset var så otroligt skild i mängd 
mellan detta stolphål och de övriga (a.a., s. 108).

Arkeobotanikern Karin Viklund går i sin avhand
ling (1998) i polemik mot Regnells tolkning, och visar 
hur fynd av sädeskorn i stolphål eller spridda på golv 
lett till att den delen av huset kunnat funktions- 
bestämmas som trösklada eller spannmålsförråd. Vik
lund har också klarlagt ett mönster i folkvandrings- 
tida hus där större mängder säd finns i den del av hu
set som är närmast härden och ser detta som en plats 
för förvaring och röstning av säd, liksom spill från 
matlagningen. I detta sammanhang förs en diskussion 
om ”profan” förkolning av sädeskorn, vilken skulle 
kunna påverka Regnells tolkning av offret som utsäde. 
Viklund tolkar istället Regnells fynd som ”an excel
lent example of cleaned grain being stored in the

granary” (a.a., s. 153). Stora förekomster av säd i rum 
med gies stolpning i mitten och ibland med lergolv, 
vilka upptäckts i den västra delen av husen och i an
slutning till stugan, gör att hon tolkar dem som trösk- 
lador. Fynd av säd görs sällan eller ej alls i husens östra 
del där djuren hålls. Säden var föda för människorna. 
Vikten av makrofossil både för att funktionsbestämma 
hus och för att hitta vad man odlade och åt, som ex
empelvis i sammansättningen av säden i bröd är stor. 
Viklund påpekar den stora potentialen i arkeobota- 
niskt material när det gäller att kunna se förändringar 
i odlingsekonomin, som nya grödor och foder, och hur 
det påverkar boplatsstrukturer och lägen. Jag skulle 
vilja tillägga att just i jämförelsen mellan dessa kun
skaper och rätt tolkade rituella fynd ur samma kon
text finns en lika viktig möjlighet att kunna se den 
kulturella, rituella kommentaren till levnadsomstän
digheternas ekonomiska, sociala och politiska orsa
ker.

Att rituella depositioner av säd inte skulle före
komma i husen efter det att de byggts, något som fyn
den hittills talar för (jfr Viklund 1998, s. 159), behö
ver kanske inte, rent teoretiskt, vara fallet. De är två 
sidor av samma mynt vilka ger en oförfalskad bild, 
och en metafor för samma verklighet. Två redskap 
för att hantera en vardag. Svårigheter i att skilja dessa 
förekomster av rituella depositioner åt finns naturligt
vis, men kan därför också leda till nya frågeställningar. 
En väldigt intressant fråga är ju om sammansättningen 
i ett växtoffer speglar odlingspraxisen eller om det 
utgörs av speciellt utvalda sädeslag. Både utifrån as
pekten att få kunskap om odlingen som sådan, och 
varför offret ser ut som det gör, och vad det i så fall 
kan betyda.

Det viktiga med Regnells växtofferfynd är att det 
tydligt visar på potentialen i ett material av ” sakral 
art”. När det har varit möjligt att komma åt informa
tion som kan leda till att den kultur och de sociala 
värderingar som rådde då huset restes, kan belysas ur 
ytterligare ett samhällsteoretiskt perspektiv. Fyndets 
sammansättning visade ju att det representerar ett ut-



Den helgade marken - ritualen som dokument 217

säde, alltså något som ur ekonomisk synvinkel utgör 
ett reellt värde och en investering. Samtidigt är det en 
symboliskt överförd bild. En metafor för transforme
ring av ett tillstånd till ett annat, och något som män
niskan kan utföra och påverka, i det här fallet genom 
att odla marken. Denna transformerade symboliska 
betydelse kan också vara en metafor för de då rådande 
idéerna om hur man ville att mänskliga relationer och 
interaktioner skulle se ut inom samhällets kulturella 
ram.

Världens centrum
I exemplet ovan ser vi ett sätt att påverka livet. Växt- 
offrets placering ger möjligheter till strukturella jäm
förelser och en tydlig deponeringsstruktur är just depo- 
neringar i stolphål. De bärande stolparna i husen, kan 
förstås som symboler och jämföras med tanken om 
den kosmiska axeln, a xis mundi, kring vilken ett om
råde blir beboeligt och bildar the Center of the World: 
en i traditionella samhällen ofta uttryckt symbolik som 
förklarar religiöst beteende i relation till den yta man 
bebor (Eliade 1987, s. 33, 35-38). I stolphålsoffren 
kan också ett gemensamt fruktbarhetstema ses som 
en försäkran om liv genom offer för det dagliga uppe
hället, födan, av bland annat säd och malstenar.

Eld

Ett annat strukturellt samband av stark metaforisk 
karaktär är elden. En aspekt på växtoffret är att det 
behandlats av eld. Har det bränts medvetet och rituellt?
- förkolningens tidpunkt i Regnells exempel är oklar
- eller är det behandlat rent profant? (jfr Viklund 1998, 
s. 32,123f.). Med elden som metafor skulle man kunna 
se växtoffret som något begravt, bränt i eld för att 
transformeras, och lagt i en ”grav” i ett stolphål. Med 
elden som metafor skulle man kunna sammanföra 
detta offer med de brända benen av ett barn depone
rade i ett stolphål i ett äldre järnåldershus i uppländ
ska Brista. Båda kan ses som eldoffer, knutna till huset

som fenomen. Huset i Brista var dessutom förstört av 
eld. Eld har också förstört två samtida hus i norr
ländska Högom och Trogsta. Alla tre husen (vilka be
handlas närmare nedan) har fått gravar knutna till 
sig. Är eldens roll här medveten eller ett olycksfall? 
Kan ett hus offras, brännas, vara ett eldoffer? Och 
genom elden uppstå som något annat?

I detta sammanhang måste man närmare begrunda 
eldens betydelse och rituella styrka såsom den återges 
i den isländska Landnåmabok. Här skildras den ritu
ella handlingen att med eld ”helga land åt sig”, att 
rituellt ta land i besittning genom att rida med eld runt 
ett område, eller skjuta en brinnande pil över det 
(Strömbäck 1970, s. 143). I isländska sagor berättas 
även hur man med en rituell handling kan tillskansa 
sig redan bebott land genom att ta en detalj av ett hus 
som inte blivit helt nedbrunnet, rida motsols runt det, 
med orden ”Här tager jag nu land. Ty här ser jag ingen 
byggd bostad. Hören detta de vittnen som tillstädes 
voro” (Alving 1945, s. 58, se även Zachrisson 1998, 
s. 198).

Gränser

Huset i sig är det avgörande för offrandet, världens 
centrum, platsen för identiteten - hemmet. Referens
ramen för kulturen syns i husen och i det som sam
manbinder dem. I stensträngar, gravar i stensträngar, 
gravfält, i odlings- och betesmarker. Det är i detta som 
kommentarerna till det rådande sker för det som är 
inom gränsen för den levande världen. Det fysiska och 
metafysiska gränsöverskridandet sker mellan tillstånd 
som liv/död och detta kan befästas, som här, genom 
gravar i den metaforiska axis mundi i de bärande 
stolphålen, och i vägglinjer där väggen liksom trös
keln bildar gräns mellan det heliga och det profana 
rummet - mellan två världar (jfr Eliade 1987, s. 25). 
Genom alla tider är det slående hur deponeringar av 
offer i hus har koncentrerats till dessa ställen. I ett 
annat rumsligt sammanhang än husens, har gränsöver
skridandet som fenomen kunnat förstås i en kultisk
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hägnad i Uppland, där lämningar av eld har tolkats 
ingå i den rituella handlingen att inviga ett heligt rum 
genom att fokusera på dess gränser. Samma gräns
fenomen har uppmärksammats även i vallanläggningar 
av rituell karaktär, och där själva vallen förstås som 
en metafysisk gräns mellan heligt och profant rum i 
landskapet (Olausson 1995, s. 206f., 1997, s. 410).

Gravar i hus och på hus kan, enligt min uppfatt
ning, uppfattas som gränser för när det husets liv i 
världen har avslutats och det har övergått till att vara 
”hus” för de döda; som ett sätt att binda kvar histo
rien - huset och människorna som hörde till det - i 
marken, fast knuten, men åtskild från den levande 
världen. Liknande tankar om husets sociala betydelse 
har framförts i artikeln The Living House av den brit
tiske arkeologen Douglas W. Bailey (1990). Huset kan, 
menar han, förstås som en levande enhet, som en ak
tiv deltagare i samhället precis som en människa är 
det. Med ett flertal roller i skapandet och bevarandet 
av den sociala verkligheten, och med sin egen livscy
kel: ”...a house is born, it lives, it dies, it is buried, or 
cremated, and its spirit is remembered after its death.” 
(a.a., s. 28.)

Om man förstår det så här, måste man ställa frå
gor om vad som gör att man låter ett hus ”dö” på det 
här sättet, många byggs ju uppenbarligen upp igen 
vilket vi i husmaterialet ser i omstolpningar, både ef
ter brand och utan. Varför markera slutet på ett hus 
med gravar? Eller är det slutet på en familj - en släkt 
som gör att huset måste ”dö” med dem och bli ”grav
hus”? Ett släktdokument och en minnesvård över liv 
och gärning inskriven i landskapsrummet, i själva jor
den? En sammansmältning av profant och sakralt ut
tryck, genom ritualen att med den medvetet placerade 
gravläggningen föra samman huset med de döda till 
att bli ett annat metafysiskt och fysiskt påtagligt be
grepp, inte längre hus, inte bara grav, utan ”husgrav”. 
Är det då bara andliga orsaker till dessa handlingar? 
Är det en tillräcklig förklaring?

Förfäderskult och hus som offer

Evert Baudou uppställer i arbetet ”Hög - gård - helge
dom i Mellannorrland under den äldre järnåldern” 
(1989) hypotesen, att den romerska järnålderns grav
högar i Hälsingland skall förstås som uttryck och plat
ser för förfäderskult. Tolkningen av företeelsen grav
hög på hus framförs utifrån tanken att förklaringen 
som grav hög inte är tillräcklig. Han binder samman 
detta med den språkliga betydelsen av hof som ”hög, 
gård, kultplats” och drar slutsatsen att högen är en 
speciell grav, för en anfader, och högens främsta funk
tion därmed är som kultplats och rättsligt centrum 
för gården (a.a., s. 24).

Det är sannolikt att förfäderskult har förekommit, 
men var detta den primära orsaken till att gravar an
lädes på hus? Det är inte en tillräcklig förklaring till 
varför eller när huset blir grav. Jag vill snarare se det 
som en sekundär del av en handling, och tror att en 
djupare sociologisk förklaring behövs för att vidga för
ståelsen.

Vid Högom i Medelpad och Trogsta i Hälsingland 
finns exempel på högar som lagts över hus vilka för
störts genom brand. I Trogsta i Hälsingland låg en 
hög över en stor del av en husgrund vilken visade sig 
vara eldhärjad. Huset innehöll människoben och fynd 
från folkvandringstid. Högen vid Högom låg över delar 
av ett stort hus, hemmahörande i sen romersk järn
ålder eller äldre folkvandringstid, som förstörts ge
nom brand (Baudou 1989, s. 26f. och där anförd litt.). 
I ett sökande efter strukturella samband, här med el
den som transformand, är det av vikt att beakta att 
husen var just eldhärjade. Som jag skildrat ovan, kan 
ett medvetet nedbrännande av hus i rituellt syfte inte 
uteslutas. Båda högarna saknar tillsynes gravläggning 
(a.a., s. 26). Det är frestande att se detta som ett tecken 
på att det är husen som begravs. Dessutom är det av 
stort intresse att uppmärksamma i beskrivningen av 
högen i Högom att ”...centralröset delvis var täckt med 
uppkastat material från det underliggande kulturlagret 
och knappast kan vara mycket yngre än det” (Selinge
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1977, s. 329f.). Att göra jämförelser av metaforisk art 
med skärvstenshögarna och deras innehåll av boplats
material är svårt att undgå.

"Husgrav"och kulturella samband

Enligt Evert Baudou är det i Mälarlandskapen ” ...myck
et vanligt att gravfält ligger på resterna av en äldre 
bebyggelse. Men det brukar inte vara förbindelse i tid 
mellan bebyggelsen och gravfältet och därmed saknas 
ett kulturellt samband” (1989, s. 26). Något som ex
emplet Brista nedan klart motsäger. Utifrån de ovan 
nämnda exemplen av högar och husgrunder vid Hö
gom och Trogsta, menar Baudou i sin diskussion om 
dessas tidsmässiga och därmed kulturella samband att 
de ”...ligger [däremot] så nära varandra i tid att hög
byggarna måste ha sett spåren efter det tidigare gårds
huset eller själva ha bränt ner huset. Att högen är så 
väl lagd mitt över huset tyder också på att placeringen 
är medveten och avsiktlig” (a.a., s. 26). Också på går
den Görla i Uppland, vilken beskrivs nedan, har en 
gravhög placerats mitt över huset trots det långa tids- 
spannet på fyrahundra år, och det är uppenbart att 
högbyggarna i Görla väl kände till huset och dess läge. 
Kan man då verkligen ifrågasätta kulturellt samband? 
Knappast, jag menar att tidsaspekten inte är avgö
rande, bruket att lägga grav på hus har kulturell tyngd 
i en religiös mening, och visar sig olika utifrån skilda 
tiders specifika sociala behov. Vad är det då för skäl 
som ligger bakom detta handlande? Förklaringen torde 
ligga i en judiciellt motiverad sfär, som inom den kul
turella/religiösa logiken är fästad till ett rituellt, sakralt 
beteende.

Gården - tillvarons mittpunkt

Vid undersökningen av gravfältet Brista i Norrsunda 
socken i Uppland, upptäcktes huslämningar under 
några vendeltida stensättningar (Renck, manus) (fig. 
4). Man kunde av fyndomständigheterna förstå, att i 
tidsmässigt nära samband med att huset förstörts ge-
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Fig. 4. Tolkningsplan av det folkvandringstida buset i 
Brista med överlagrande vendeltida stensättningar. I stolp- 
hålet A62 var barngraven anlagd. Norr om huset låg åker
mark. Gravarna söder om huset är inte medtagna på pla
nen. (Tolkningsplan och renritning av förf.)
Fig. 4. Drawing of the house from the Migration period 
at Brista, stratigraphically covered by stone-settings from 
the Late Germanic Iron Age. The child was interred in the 
posthole A62. There was arable land north of the house. 
The graves south of the house are excluded in the drawing. 
(Drawing by the author.)

nom eld, hade de brända benen av ett litet barn grav
lagts i ett av de bärande stolphålen (fig. 5). Detta kunde 
styrkas genom dateringen av en liten folkvandrings
tida handtagskam som följt barnet som gravgåva (fig. 
6). Brändes huset ner, eller brann det genom olycka, 
dog barnet i branden, varför begravs det i huset och 
vilka är de som läggs i de senare stensättningarna över 
huset? Dessa bildar senare sin del av ett växande grav
fält. Ett närliggande hus får också gravar anlagda över 
sig. Här bildar en mycket stor, röseliknande stensätt- 
ning med sekundärgravar runtom i ytterkanterna cen
trum i en gruppering av vendeltida gravar, tanken att
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Fig. 5. Stolphålet A62 i Brista-huset där bengömman av 
ett litet barn påträffades. (Källa, fältmaterialet.)
Fig. 5. The post-hole A62 in the house at Brista where 
the interment of a small child was found. (From the field- 
documentation.)

Fig. 6. Den folkvandringstida handtagskam som var 
barnets gravgåva i gravgömman i stolphålet i Brista 
kunde också tidsfästa husets upphörande. Skala 1:1. 
(Akvarell av Bengt Händel. Källa fältmaterialet.)
Fig. 6. This handle-comb datable to the Migration 
Period accompanied the interred child at Brista, and 
thereby it was also possible to date the ending of the 
house. Scale: 1:1. (Watercolour by Bengt Händel. 
From the fielddocumentation.)

den utgör en släktgruppering ligger nära till hands (fig. 
7) (dokumentationen av materialet tillåter tyvärr inga 
tolkningar av detta hus, min anm.).

Hur skall man förstå detta? Tydligt är en vilja att 
knyta den döde till en plats, d.v.s. huset, den döde har 
hört till huset och skall ingå i de fysiska lämningarna 
av det, fortsätta att höra till huset. Huset begravs ihop 
med de döda, gravarna berättar var de döda bodde, 
på så sätt begravs också historien om släkten och blir 
ett monument över deras liv och gärning på den mark 
där de levde, ett dokument över rätten till marken, till 
den förkroppsligade jorden som nu består av för
fäderna och deras historia. Nu kan yttringar av förfä- 
derskult, av hågkomstceremonier och offer till upp
rätthållandet av de dödas och de levandes samhörig
het, ske. På så sätt skapas och upprätthålles hela tiden 
identifikationen i en tillhörighet till mark och släkt.

Kan gravar, som kan tolkas vara lagda över går
dens grundare och som ligger i närheten av husen för
stås så? Som till exempel den med långhuset samtida 
mansgraven på en folkvandringstida järnålder sgård i 
Väster Arninge i Täby socken, Uppland (fig. 8) (Ha
milton, manus). Som ett intagande av marken, ett för
sta dokument över förmälningen med jorden och plat
sen för huset, världens centrum. Till skydd för män
niskorna, och som ett första blad i dokumentet där 
det sista bladet utgörs av de gravar som läggs i, och 
på, ett raserat, brunnet hus.

Varför?
Man avslutar ett projekt och påbörjar ett annat. Man 
gör ett dokument av detta, ett juridiskt och andligt 
minnesmärke. Huset offras, därför är det inte själva 
förfädersdyrkan som är det primära, utan det som 
hände med huset historiskt, och varför? Det som för
anledde denna kommentar till verkligheten, denna 
”förhöjning” av en social känsla av hot som avhjälpts 
genom detta offer. En viktig länk till tidpunkten för 
husets offrande är någons dödsfall, ritualen skulle 
därför kunna förstås som knuten till dödsfallet och
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Fig. 7. Tomfoto av gravfältet i Brista, Norrsunda sn, Uppland, fornl. 6 och 7. Det upptar praktiskt taget hela den 
romartida/folkvandringstida gårdstomten. Lägg märke till de tydliga grupperingarna av gravar. Det brunna huset låg 
under den horisontella raden av vendeltida stensättningar i övre högra delen av bilden (se pilar). (Tornfoto Bengt Schön- 
beck, ur fältmaterialet.)
Fig. 7. Photograph from above of the burial ground at Brista, Norrsunda parish, Uppland, prehistoric remains num
bers 6 and 7. It covers practically all of the Roman/Migration Period farmstead area. Notice the apparent groupings of 
grave structures. The burnt house was found underneath the horisontal row of the Late Germanic Iron Age stonesettings 
in the upper right-hand part of the photograph (see arrows). (Photo Bengt Schönbeck, from the field-documentation.)

huset offras i samband med den dödes gravläggning. 
Så ser det ut att vara i Brista.

Men tidsaspekten i exemplet från Görla, som skall 
skildras nedan, ser helt annorlunda ut. Fyrahundra år 
har passerat mellan husens bränder och gravläggninga
rna. Är det viktigt att det sker samtidigt? Husets död 
och den gravlagdes? Vad är det som händer i den långa 
tidsrymden i Görla? Står vi här inför ett annat behov 
uttryckt i en, med undantag för samtidigheten, lika
dan ritual. En uppenbar anknytning till marken och

huset som sådant kan ses, men förfädersdyrkan kan 
inte heller här räcka som förklaring: Varför binder man 
marken efter fyrahundra år? När man redan bor där? 
För att visa den långa historien på platsen? Vem är 
det då man fäster till det första huset, till besittnings
rätten? Vem lägger man i graven i mittskeppet? Är det 
ett behov av att återaktivera en lång historisk anknyt
ning till marken?

Släkter kan skönjas i grupperingar av gravar i spe
ciella mönster som i Brista, också det ett dokument,



Fig. 8. Jämåldersgården i Arninge, Täby sn, Uppland, RAÄ 335. Mansgraven syns strax nordväst om långhuset 
(se pil). (Flygfoto: Lantmäteriverket, Metriä. Ur Hamilton, manus.)
Fig. 8. The Iron Age farm in Arninge, Täby parish, Uppland, RAÄ 335. A man was interred in the stonesetting just 
north-west of the longhouse (see arrow). (Air photography: Lantmäteriverket, Metriä. From Hamilton, manuscript.)
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en skriven historia i landskapet. Detta fenomen skulle 
samhällsteoretiskt kunna ses som en reaktion på de 
tätnande tendenserna till privatisering med centre
ringar av makt till ett litet fåtal. Ett motstånd mot 
risken att upplösas som identitet, i och med att släk
ten ej längre står för garantin av sammanhållning. 
Makten har tagit sig andra vägar, byggd på andra pro
cesser. I en reflekterande blick bakåt ser man brons
ålderns hög- och rösebyggartid, även där en växande 
centrering av makt, även där läggs grav på hus.

Sociala skeenden

När man istället riktar blicken framåt i tiden, kan man 
se vad det blev av de historiska skeenden som kan 
förstås som påbörjade i Brista och uppenbara i Görla. 
Vad vi ser är en expanderande medeltida handel. En
ligt Lars Ersgård måste bakgrunden till denna ”...sö
kas i den koncentration av överskott, som var effek
ten av det grundläggande motsatsförhållandet mellan 
producerande bönder och jordägande stormän. Ge
nom ett ickeekonomiskt tvång kunde den senare klas
sen tilltvinga sig överskottet från böndernas produk
tion och omsätta detta på en marknad i utbyte mot 
andra varor” (Ersgård 1988, s. 10f.). Hur kunde detta 
vara möjligt annat än genom att stormännen i detta 
skede lagt under sig stora markområden. Genom att 
göra det skapades ett beroendeförhållande mellan de 
som tilläts bruka marken och de som ägde den. Det 
essentiella i detta är inte att stormännen, den härskande 
klassen, därmed kunde skaffa sig ekonomisk vinning. 
Det sociala hotet i beroendeförhållandet var, och är, 
mycket starkare än så. Det sociala beroendet, tvångs- 
och beroendemekanismer som inte är av ekonomisk 
art är, skriver Ersgård, det primära ”...det som ger 
makten över andra grupper av människor” (a.a., s. 11 
och där anförd litt.). Det är den som det är av största 
vikt att vidmakthålla. Det är kring den som de sociala 
rörelserna kretsar.

Mot bakgrund av detta kan man också förstå han
deln som verksamhet som en aspekt av socialt poli

tiskt agerande. Där etablerandet och upprätthållan
det av maktstrukturer är viktigare än de ekonomiska 
vinningarna (a.a.).

Jag vill se detta historiska skeendes framväxt, med 
rötter i vikingatid och bakåt, med ett alltmer ökande 
jordägande hos stormän och elit in i medeltidens rena 
feodalsamhälle, som en förklaring på ett rituellt, kraft
fullt uttryckt behov av att markera ägorätt till mark. 
Behovet kan ses uttryckt från båda håll - stormän och 
bönder. Och, uttryckt på olika sätt i olika tider allt 
efter de historiska förutsättningarna. Kanske kan Görla 
ses som ett exempel på en ordinär, men ändå attraktiv 
gård, där man under hot att förlora den måste hävda 
besittningrätt sen långt tillbaka i tiden. Och man gör 
det genom ritualen att fästa hus och grav, människa 
och mark samman. Det långa tidsspannet tycks här 
inte väsentligt för innebörden av ritualen. Det över
bryggas av handlingens innebörd och ritualen åter- 
aktiverar i själva handlingen meningen med ritualen.

Gården i Görla

I Mälardalen är det ett mycket vanligt fenomen att 
gravar har anlagts på hus (jfr Bjuv 1992, Eriksson 
1995, s. 101, Olausson 1998, s. 95f. och där angiven 
litt.). Sambandet mellan grav och hus är så uppenbart 
att det vore fel att tro att gravbyggarna inte var fullt 
medvetna om husen och deras lägen (Eriksson 1995, 
s. 101). På boplatsen Görla i Frötuna socken i Upp
land har en hög anlagts mitt på mittskeppet på ett 
hus, själva graven skar de äldre stolphålen (fig. 9). Ett 
klart kristet influerat begravningssätt präglar denna 
begravning av ett skelett, lagt i kista i öst-västlig rikt
ning och med den dödes huvud i väster (Eriksson 1995, 
s. 91f.). Ytterligare en skelettgrav i det här fallet utan 
överbyggnad, har anlagts i mittskeppet på ett annat 
av boplatsens hus (fig. 10). Tidsspannet mellan grav
läggningarna, som kan placeras mellan 700-1000-tal 
och husen som har sin datering från romersk järnålder 
fram till vendeltidens början var över fyrahundra år i 
båda fallen, men lägena är ändå alltför slående för att
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Fig. 9.
På boplatsen i Görla, Frötuna 
sn, Uppland, RAÄ 23, hade 
en hög innehållande en kist- 
grav (Al 7) anlagts mitt över 
mittskeppet av Hus VI. Själva 
graven skar de äldre stolp- 
hålen. (Foto från öster av 
Thomas Eriksson, U 2007:97.) 
Fig. 9.
On the settlement site in 
Görla, Frötuna parish, Upp
land, RAÄ 23, a mound with 
an inhuman grave had been 
erected just on the centre aisle 
of House VI. The grave itself 
was placed right through the 
older postholes. (Photography 
from the east by Thomas 
Eriksson.)

Fig. 10.
Ytterligare en skelettgrav 
(A161), i det här fallet utan 
överbyggnad, hade anlagts i 
mittskeppet av Görla-boplat- 
sens Hus III). (Foto av Thomas 
Eriksson, U 2007:213.)
Fig. 10.
Yet another inhuman burial, 
in this case without a super
structure, had been placed 
in the centre aisle of House III 
in the Görla settlement site. 
(Photography by Thomas 
Eriksson, U 2007:213.)
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kunna bero på en ren slump (a.a., s. 85f., 99, 101f.). 
Thomas Eriksson, som undersökte boplatsen och gra
varna vid Görla, ser Baudous ovan beskrivna förkla
ring av uttryckt förfäderskult som trolig, men tilläg
ger att...”även äganderätten till jorden kan ha spelat 
en roll vid gravplaceringen. Genom att knyta an till 
förfädernas boplatser och bygga väl synliga gravanlägg
ningar på dessa kunde man göra en symbolmättad an
knytning till sin egen och förfädernas mark” (a.a., s. 102).

Att döma av det i tid och rum närliggande grav
fältet bestod gården av en ”normalbefolkning” som 
inte tillhörde samhällets högsta skikt. Däremot tydde 
sammansättningen av ogräs i boplatsmaterialet från 
Görla på kraftigt gödslade åkrar, något som förutsät
ter att där funnits en stor uppsättning stallade djur. 
Ytterligare intressant blir det faktum att i historiskt 
material från Roslagen spelar boskapsskötseln den 
viktigaste rollen. Dessutom skulle Görlas odlingmarker 
kunna ha haft en god jordmån vilket den ringa ande
len av spergel i växtmaterialet kan tyda på (a.a., s. 83f.). 
Detta sammantaget gör gården Görla till ett värde
fullt markområde - attraktivt för mångas intresse - 
av stor vikt att värna om och befästa äganderätten 
till. I de alltmer påtagliga svårigheterna att behålla sin 
fädernemark som mötte den vanlige bonden under 
framväxten av stormannaklassen och deras allt ökande 
jordinnehav, blir ritualen att anlägga grav på hus åter- 
aktiverad för att förstärka hävdandet av rätten till jor
den. En handling som fortfarande under medeltiden 
kändes igen och ansågs som rättsligt bindande då före
komsten av gravhögar användes för att byar skulle 
kunna hävda rätten till sin mark (se jordabalkarna i 
Västgötalagarna och byggningabalken i Östgötalagen).

Gravläggningarna på och i husen i Görla kan för
stås som en rituellt uttryckt samhällshistorisk nödvän
dighet. Tidsaspekten, de fyrahundra åren mellan hus 
och grav, förstärker intrycket av ett starkt behov av 
att hävda rätten till förfädernas marker. Att fästa sam
man släkt och mark, på samma sätt som det uttryck
tes på i den folkvandringstida-vendeltida järnålderns 
Brista. Samhällssituationen gör det nödvändigt, i Bris

tas historiska skeende med en framväxande elit och 
en märkbar förändring på flera plan och i Görlas med 
en nu etablerad elit, ett pågående omvälvande reli
gionsskifte och därmed följande nya maktkonstella
tioner där den gamla gårdsstrukturen är klart hotad.

Genom detta rituella förfarande och inför de om
ständigheter som historien krävde, har man genom 
essensen i detta rituella redskap, sen långliga tider an
vänt, i husgraven fäst släkten och marken samman i 
ett metafysiskt och fysiskt dokument. Inskrivet i själva 
jorden.

Delar av denna artikel presenterades ursprungligen på 
ett samseminarium ”Gård och hemmahörighet i Mä
lardalen” mellan arkeologiska institutionen i Stock
holm och Uppsala, samt UV Mälardalen den 21 okto
ber 1998.
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Tillverkades mikroavslag med bipolär slagmetod?
- fortsatt mikroteknologi under neolitikum?

Göran Werth wein

Abstract

Were microflakes manufactured by bipolar 
reduction method? Continued microtechnology 
in the neolithic period?
This article is about bipolar cores, found in the area around 
Kalmar, southeastern Sweden. I have measured the cores to 
find out whether the stonesmith (with a bipolar technique) 
deliberately manufactured tiny flakes and microblades or if 

they are accidentally made. I also discuss the dating of the 

cores, whether they dominate in the mesolithic or in the 
neolithic period.

Keywords: bipolar cores, microblades.

Inledning

Mellan åren 1979 ochl985 inventerades fastlandet 
kring Kalmar och Öland av författaren och Hans 
Gurstad-Nilsson. Under denna period påträffades ett 
stort antal boplatser/fyndplatser. Materialet bestod av 
avslag, redskap i sten, yxor samt lite keramik. Insam
landet utfördes av oss, som amatörarkeologer, genom 
att konkret inventera berörda områden och dokumen
tera platserna på ekonomiska kartblad. Kalmar Läns
museum har hela tiden haft tillgång till fynd och upp
gifter.

För ett antal år sedan påbörjades fyndregistre
ringen, dels av Kalmar Länsmuseum och dels av mig. 
Denna artikel berör de fjorton boplatser (13 st. funna 
på fastlandet, 1 st. funnen på Öland) som bearbetats 
av mig. Stenmaterialet utgörs främst av kristianstads- 
flinta men även av bla sydvästskandinavisk flinta, 
hälleflinta, porfyrer och kvarts. Tack vare väl kända 
artefaktstyper kan man tidsmässigt placera boplatserna 
såväl i mesolitikum som i neolitikum. Många av plat
serna har dock blandade dateringar.

Under fyndregistreringens gång har mitt intresse 
för olika reduktionsmetoder ökat, då främst för den 
bipolära (bp) slagmetoden. Med reduktionsmetod 
menas på vilket sätt man sönderdelar den sten/kärna 
vars avslag senare ska vidarebearbetas. Det finns ge
nerellt tre metoder, plattformsmetod, städmetod och 
bipolär metod (fig. 2). När man knackar på bipolära 
kärnor så kommer slaget rakt uppifrån. På städ- och 
plattformskärnor så riktas slaget snett utåt. Jag ska 
dock inte i denna artikel beskriva närmare hur man 
praktiskt använder sig av dessa metoder utan istället 
visa hur man med en enkel analys kan få intressanta 
resultat.
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Kalmar

Fig. 1. Kalmars läge i Sverige.
Fig. 1. The location of Kalmar in Sweden.

Bipolära kärnor har länge varit en tämligen okänd 
fyndkategori men i takt med att kunskapen om bla 
kvarts och dess frakturmönster blivit större, så har 
denna artefakt synliggjorts. Det finns dock tidiga ex
empel där man varit medveten om bipolära kärnor av 
kvarts och flinta. På grund av tidigare okunskap vid 
många fyndregistreringar så har man troligen feltol
kat denna kategori och istället registrerat dem som

Fig. 2. Frän vänster: plattformsmetod, städmetod och 
bipolär metod. Teckningar: Göran Werthwein.
Fig. 2. Different reduction methods.

t.ex. skrapor, bearbetade stycken eller i värsta fall som 
avfall. Det är dock lätt att förstå denna tolkning då 
kärnornas krossade poler ser ut att ha spår av använd
ning (Broadbent 1979, s. 108).

I mitt material kunde 90 st. bipolära kärnor identi
fieras varav 88 st. var av flinta (fig. 3). I litteraturen 
påträffas sällan bp-kärnor av flinta då det verkar som 
om metoden framförallt praktiserats på kvarts och 
kvartsit. Noel Broadbent menar att metoden är läm
pad att användas på just kvarts (Broadbent 1979, 
s. 52). Generellt brukar man också hänföra metoden 
till Mellansverige och Norrland då stenåldern i dessa 
områden, i hög grad, varit baserad på just dessa berg
arter.

De registrerade och analyserade boplatserna till
hör den sydskandinaviska traditionen med plattforms
metod som främsta reduktionsmetod, men de 90 bp- 
kärnorna borde kunna visa att även den bipolära me
toden var väl känd och använd på flinta och annan 
bergart söderut.

Man har vid olika tillfällen beskrivit den bipolära 
metoden, gjort experimentella slagserier på kvarts och 
visat hur kvartsen spricker. Man har jämfört dessa 
experiment med förhistoriska material för att öka för
ståelsen av användandet och av sociala strukturer på 
boplatserna. (Callahan, Forsberg, Knutsson, Lindgren 
1992, s. 27-63, Lindgren 1996, s. 29-52 ) Från bl.a. 
Nya Guinea finns moderna etnografiska beskrivningar 
där man visar hur man med bipolär metod krossar 
bergarten på måfå för att sedan välja ut de större av
slagen för vidare bearbetning. White talar om att man

Fig. 3. Exempel på bipolära kärnor i flinta. Teckningar: 
Göran Werthwein.
Fig. 3. Examples of bipolar cores.
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Fig. 4. Flinteggspjut. Teckning efter Stenberger 1968. Fig. 4. Arrow with microblades.

framförallt är intresserad av funktionella eggar (White 
1968, s. 661). Broadbent skriver: "it seems from this 
evidence as though the stone working techniques were 
not oriented toward the production of special types of 
flakes, but rather were intended primarily to break up 
the stone..." (Broadbent 1979, s. 114). Denna syn på 
bipolär metod kan innebära att stenåldersmannen 
krossade stenen utan tanke på att senare se vad slags 
avslag det blev.

Mikroteknologi
De klassiska “ mikroartef akter na ” är främst mikrospån 
och mikroliter gjorda med plattformsmetod. Man har 
då använt sig av olika slags plattformskärnor såsom 
handtagskärnor och koniska mikrospånskärnor. Dessa 
följer oftast en medveten standardiserad form och mig 
veterligen så har man inte, i större utsträckning, un
dersökt om det kan förekomma andra typer av med
vetna mikroavslag (t.ex. avslag med bipolär metod). 
När det gäller mikrospån ska de vara dubbelt så långa 
som breda, tillverkade med ett slag på plattform, ej 
vara bredare än 1 cm (kan variera något) och ha en 
slagbula (Olofsson 1995, s. 19, Helskog, Indrelid, 
Mikkelsen 1976, s. 14). Mikrospån och mikroliter har 
bla använts till sammansatta redskap såsom olika pi
lar t.ex. flinteggspjut (fig. 4). Om man använder sig 
av ovan nämnda definition kan man inte producera 
mikrospån med bipolär metod då avslaget inte får 
någon plattformsrest vid tillslagningen.

I min analys använder jag mig inte av bipolära av
slag utan snarare de negativa avtrycken/avspaltning- 
arna efter dessa på kärnorna. Kärnornas och avspalt- 
ningarnas form/storlek, i det material jag analyserat, 
ger upphov till frågan om det kan finnas en medveten

tanke där man strävat efter mikroavslag och mikro- 
spånsliknande avslag. Med mikroavslag menar jag 
avslag som ej är bredare än 1 cm och med mikrospåns- 
liknande avslag följer jag definitionen på mikrospån 
trots avsaknad av plattform. Avslag som är mindre än 
1 cm i diameter brukar, av arkeologer, oftast registre
ras som splitter. Dessa små avslag tolkas ibland som 
en indikation på slagplatser.

Om man ska diskutera en medvetenhet angående 
produktion av mikrospånsliknande avslag och mikro
avslag med bipolär metod så går det inte att sätta an
talet bp-kärnor med denna typ av avslag i relation till 
det totala antalet bp-kärnor då detta kan bli missvis
ande. Även om 90 % av alla bp-kärnor till exempel 
skulle ha mikrospånsliknande avslag så behöver detta 
inte tyda på medvetenhet då det kan vara så att alla 
dessa kärnor endast har vardera en dylik avspaltning 
i förhållande till t.ex. totalt 5 st. avspaltningar per 
kärna. Jag anser alltså att om man ska diskutera med
vetenhet i detta fall så bör man bedöma varje kärna 
separat, där man på förhand har fastställt en bestämd 
nivå för medvetenhet.

Om en bp-kärna t.ex. har totalt 4 st. avspaltningar 
där 2 st. av dessa är mikrospånsliknande och 2 st är 
övriga avspaltningar så bör ett rimligt antagande vara 
att dessa olika typer av avspaltningar är lika medvetna. 
Detta resonemang leder till en slutsats att om det ska 
finnas en tanke/medvetenhet bakom avspaltningarna, 
bör en typ av avspaltningar vara minst 50 % av det 
totala antalet. Det kan dock uppstå ett problem om 
kärnorna t.ex. har 9 st. avspaltningar varav 4 st. är mikro
spånsliknande. Jag tror då att dessa 4 st. avslag mycket 
väl kan vara medvetna men de skulle försvinna om 
man kategoriskt skulle följa femtioprocentsgränsen.
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Enligt resonemanget ovan kan en definition på med
vetenhet rörande mikrospånsliknande avspaltningar 
alltså vara: Om det totala antalet avspaltningar är 
högst 4 så ska de mikrospånsliknande avspaltningarna 
vara 50 %. Om det totala antalet avspaltningar är 5 
st. eller fler ska de mikrospånsliknande avspaltning
arna vara minst 3 st.

I min analys mätte jag alla avspaltningarnas största 
bredd, vilka varierade mellan 0,2 cm och 2,6 cm. Sam
manlagt fanns det 387 st. avspaltningar varav 312 st. 
(80,6 %) av dessa var 1 cm eller smalare (fig. 5). Vid 
individuell kontroll av kärnorna fyllde 82 st. kärnor 
(91,1 %) kriteriet för medvetenhet. Majoriteten av 
kärnorna är kortare än 3 cm och mindre än 2,5 cm 
breda (fig. 6).

Tittar man på de största kärnorna (17 st.) i mitt 
material vilka är lika med/längre än 3 cm så är 59,2 % 
av deras totala antal avspaltningar lika med/mindre 
än 1 cm breda. Vid individuell kontroll har 13 st. 
(70,6 %) av dessa 17 kärnor medvetna mikroavspalt- 
ningar. När jag tittade på mikrospånsliknande avspalt
ningar fann jag att 42 st. (46,6 %), av det totala anta
let kärnor, hade dylika avspaltningar men när jag, en
ligt definitionen, granskade varje kärna för sig blev 
resultatet att endast 8 st. av totalt 90 kärnor (9 %) 
fyllde kriteriet.

En vanlig förklaring till bipolära mikrospåns
liknande avslag är ofta att de uppkommit av misstag/ 
är biprodukter vid tillslagning av kärnorna. Några 
forskare anser det svårt att skilja äkta mikrospån från 
tillfälligt uppkomna mikrospån (Cook 1968, s. 123, 
125, Nygaard 1974, s. 26, Callahan 1987, s. 41 f.). 
Vid den okulära granskningen tolkade jag dock 5 kär
nor som tydliga “mikrospånskärnor”. Av totalt 20 st. 
avspaltningar på dessa var 17 st. mikrospåns-liknande. 
Christina Lindgren skriver att det är möjligt att till
verka små, tunna avslag med bipolär teknik men hon 
vill inte kalla dessa för formella mikrospån (Lindgren 
1994, s. 80-83). Hon har då främst tittat på bipolär 
teknik i kvarts och det är med stor sannolikhet annor
lunda med flinta. Om man i ett material skulle hitta
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Fig. S. Avspaltningsärrens största bredd (mm) fördelat 
på det totala antalet.
Fig. S. The largest width of all the scares related to 
their number.

Fig. 6. Kärnornas längd och bredd i cm.
Fig. 6. The length and width of the cores in cm.
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avbrutna “bp-mikrospån” skulle dessa eventuellt tol
kas som reguljära mikrospånsfragment vilket skulle 
ge en snedfördelning mellan antalet mikrospån och 
kärnor. Callahan menar att det är möjligt att tillverka 
små avslag med bipolär metod, men med små avslag 
menar han 2 cm eller mindre (Callahan 1987, s. 61, 
70).

En invändning mot min granskning av kärnornas 
avspaltningar kan vara att jag endast kan se de sista 
avspaltningarna. Nog är det så men jag tror ändå att 
man kan använda sig av de mått jag fått fram. Om 
man t.ex. skulle förklara mina små avspaltningar ge
nom att anamma Broadbents antagande om att de 
bipolära kärnorna är slutfasen i en process så borde 
mina största kärnor ha större avslag än de mindre 
kärnorna (Broadbent 1979, s. 114-115). Men som jag 
påvisat så har 70,6 % av de största kärnorna med
vetna mikroavslag. Detta ger vid handen att de små 
bipolära avslagen borde förklaras på annat sätt.

En vidareutveckling av samma kritik kan vara att 
många av de små avspaltningsärren på kärnorna en
dast är rester efter avslagets egentliga storlek då de 
sista avslagen fick med sig delar av ärren efter tidigare 
avslag. Kanske är det så, men om man skulle utgå 
ifrån att endast en bråkdel av ärren är tillförlitliga 
skulle t.ex. många handtagskärnor eller koniska mikro- 
spånblock ej längre vara just detta. När man ska defi
niera dessa artefaktstyper utgår man bl.a. från avspalt- 
ningsärrens bredd (Helskog, Indrelid, Mikkelsen 1976, 
s. 19, Olofsson 1995, s. 21, Wigforss, Rex Svensson, 
Andersson 1978, s. 245). När jag, i mitt material, kika
de närmare på de större avslagen (alltså över 1 cm 
breda) såg jag att det fanns 75 stycken. När jag dela
de dessa med det totala antalet kärnor så blev det en
dast 0,83 st. avslag per kärna. Det är viktigt att vara 
medveten om problematiken och dessutom vara käll
kritisk, men så vitt jag kan förstå så måste man ge 
spåren/ärren ett visst värde annars blir avspaltningar 
på alla kärnor och kärntyper ohanterbara. Detta skulle 
medföra ett ifrågasättande av landets samtliga specia
liserade kärnor.

Tankar kring resultatet

Att jag fann så många bipolära kärnor i flinta förvå
nade mig men det är bra att denna kategori synliggörs 
då fler arkeologer kan bli varse dem och inte låta dem 
döljas under andra kategorier. Den litteratur som finns 
tillgänglig berör oftast bp-kärnor gjorda av kvarts och 
kvartsit. Då dessa bergarter och flinta har olika fraktur
mönster (sätt att spricka) kan detta ge olika resultat 
rörande medvetna mikroavslag.

Om man använder sig av en, på förhand given, 
definition visar det sig alltså att 91,1 % av totalt 90 
kärnor fyller kriteriet för medvetenhet rörande mikro
avslag. Som ovan nämnts så är majoriteten av kär
norna kortare än 3 cm samt 80,6 % av samtliga av
spaltningar lika med eller mindre än 1 cm breda. Oav
sett om man studerar små eller stora kärnor verkar 
det som om avspaltningarnas storlek kan tyda på en 
medveten strävan att tillverka denna typ av avslag, 
annars är det svårt att förstå varför de är så många 
och så små. Som jag tidigare nämnt så talar Broadbent 
om bipolära kärnors ringa storlek som slutfasen i pro
duktionen (från plattformsteknik med fri hand, via 
plattformsteknik med städ, till bp-teknik utan platt
form) där de indikerar den punkt då det ej går att 
göra fler avslag (Broadbent 1979, s. 114-115). De bi
polära kärnor Broadbent diskuterar i sin avhandling 
är i genomsnitt större än de som finns i mitt material 
vilket ytterligare torde stärka mitt antagande om med
vetenhet. När det gäller de mikrospånsliknande avsla
gen ser det ut som om de är omedvetet uppkomna då 
endast 9 % kunde godkännas enligt definitionen. De 
fem kärnor jag har definierat som bipolära mikrospån- 
kärnor är väl undantaget som bekräftar regeln. Huru
vida de bipolära mikroavslagen är samtida med den 
traditionella mikrospånsproduktionen (mesolitikum) 
eller yngre är i dagsläget svårt att säga. Enligt Lind
gren är den bipolära metoden, i östra Mellansverige, 
vanligast under mesolitikum (Lindgren 1994, s. 80, 
Larsson, Lindgren & Nordqvist 1997, s. 30). Britta 
Kihlstedt skriver dock att materialet inte är helt tyd
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ligt då det finns boplatser från övergången mesoli- 
tikum-neolitikum med relativt mycken bipolärt sla
gen kvarts (Kihlstedt, Larsson & Nordqvist 1997, s. 
111). Jag kan eventuellt se tendenser på att de bipolära 
kärnorna, i det område jag studerat, dominerar under 
neolitikum. Jag har då utgått från daterbara artefakter 
på boplatserna. Detta är dock för tidigt för mig att 
säga med säkerhet. De bipolära kärnorna på t.ex. 
Öland verkar ha en övervikt på boplatser med neoliti- 
ska inslag (Hans Gurstad Nilsson, 1998 muntligt). I 
Norrland dyker metoden upp i senmesolitikum men 
fortsätter en bra bit in i neolitikum (Forsberg 1989, s. 
56, 78). I Europa och Asien har dock den bipolära 
slagmetoden varit känd ända sedan paleolitikum 
(Huang & Knutsson 1995, s. 18).

Enligt min definition på medvetenhet tycks det ha 
funnits ett behov av mikroavslag med bipolär metod 
vilket skulle kunna indikera att sammansatta redskap 
även tillverkades med hjälp av bp-avslag och om man 
leker med tanken att kärnorna framförallt domine
rade under neolitikum skulle detta kunna visa att den 
traditionella mesolitiska mikrospånstraditionen över
togs av denna “nya” reduktionsmetod, åtminstone i 
vissa delar av Sverige. Varför man övergav en reduk
tionsmetod för en annan kunde bero på många saker 
t.ex. ändrade ekonomiska förutsättningar, social in
teraktion eller rent av inflyttning av nya människo
grupper. Man kan anta att det var ett samspel mellan 
flera olika faktorer som påverkade ett samhälle till 
förändring. Kanske kan man genom en förändring i 
den materiella kulturen se etniska/sociala gränser i det 
material som jag studerat.

Variationer och likheter i den materiella kulturen 
behöver dock inte alltid visa förhistoriska förhållan
den då det är förknippat med källkritiska aspekter 
(Larsson, Lindgren & Nordqvist 1997, s. 47-48). 
Shanks & Tilley menar att social struktur är grunden/ 
styrande för människans agerande och därigenom den 
materiella kulturen: the social is an overdetermined 
whole, an open field of relations, an indeterminate 
articulation. Social order is constituted in the practise

of individual social actors which relates to historical 
context, not an abstract universal pattern (Shanks & 
Tilley 1987, s. 59), vilket borde innebära att man ge
nom en analys av t.ex. kärnor kan få en inblick i den 
sociala strukturen och i förlängningen även dess re
gionala/territoriella gränser. Jag tror att formen av de 
bipolära mikroavslagen varit central vid produktio
nen och jag anser det vara möjligt att se denna form
tanke genom att mäta t.ex. bredden. Mikrospån har 
en specialiserad form vilket avspeglar sig i bl.a. deras 
bredd (om de skulle överstiga 1 cm skulle det ju inte 
längre vara fråga om mikrospån, snarare om regul
jära spån).

Olika utseende och bruk av råmaterial inom mate
riella kulturer borde ha stärkt gränsen, vi-/dom-käns- 
lan, mellan samtida folkgrupper (Larsson, Lindgren 
&C Nordqvist 1997, s. 47).

Det finns ett flertal analyser där man utifrån en 
artefaktstyp försökt dela in olika områden i olika 
territorier (Lindholm & Runesson 1990, Hermansson 
&c Hermansson 1970).

Det kan vara vanskligt att tolka rumslig begräns
ning av en artefakt/den materiella kulturen utifrån et
niska eller sociala/ideologiska förtecken då en och 
samma grupp kan ha haft olika artefaktsinventarium 
i skiftande situationer och miljöer. Inom ramen för 
denna lilla analys är det tyvärr inte möjligt att göra en 
djupdykning i denna fråga. För att komma längre i 
tolkningarna måste analysområdet vidgas för att kon
trollera om dessa kärnor verkligen har en säker rums
lig och/eller kronologisk avgränsning. Jag återkom
mer till detta.

Resultat och 
tolkning
Det är relativt lätt att, i ett arkeologiskt material, på
visa förändringar i svunna samhällen men det är be
tydligt svårare att förklara orsakerna till dessa. Det 
material jag studerat är på inget sätt unikt men med 
en enkel genomgång och analys kan man dock få fram
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intressant information. Resultat och tolkning kan kort 
beskrivas i 3 punkter.

Bipolär reduktionsmetod användes på flinta och 
den är troligen vanligare än vad man tidigare trott. 
Kanske kan man vid vidare analys finna den vara van
lig även i Skåne.

Man har medvetet tillverkat mikroavslag (små av
slag ej bredare än 1 cm) med bipolär metod. Kanske 
har man, på samma sätt som man använde reguljära 
mikrospån och mikroliter, använt sig av dessa som 
eggar och hullingar i sammansatta redskap. Man har 
dock inte tillverkat bipolära ”mikrospån”.

Det finns tendenser i mitt material som pekar på 
en övergång från den mesolitiska mikrospånstradi- 
tionen till en neolitisk bipolär “mikrotradition”. Hu
ruvida det är så återstår att se men tanken är intres
sant då man kanske måste förklara detta med hjälp 
av t.ex. invandringar, etniska/sociala gränser och/el
ler förändrade ekonomiska förutsättningar.
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