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Förord
Johan Anund

Kära läsare, detta är en bok som handlar om arkeologi 
och våra förfäders liv i Uppland under många tusen år. 
Men boken kan vara intressant ur flera synvinklar. 
Den är ett resultat av en ändrad strategi från vår sida 
när det gäller sättet att publicera arkeologiska resul
tat. Tanken är att dela upp avrapporteringen av våra 
arkeologiska uppdrag i två delar varav den första de
len beskriver materialet och arbetssättet, och den an
dra delen - varpå denna skrift är ett exempel - presen
terar analys och resultat i bokform. De utgrävningar 
som ligger till grund för boken utfördes som en del av 
förberedelserna inför anläggandet av den tredje land
ningsbanan vid Arlanda flygplats. Det projektet kan 
ses som något av en kulmen i en tioårsperiod av stora 
infrastruktursatsningar i Mälardalen - en satsning 
som faktiskt också medförde att kunskapen om forn
tiden ökade dramatiskt.

Boken vänder sig i första hand till arkeologer samt 
forskare och studenter i angränsande discipliner. Läsa
ren får en inblick i hur den spännande process som ett 
arkeologiskt projekt av denna omfattning är, kan 
ändra vår bild av forntiden även i ett område som har 
studerats tidigare. En stor del av resultaten handlar 
om en av de tidiga perioderna av mänsklig bosättning 
i norra Mälardalen - stenålderns neolitiska del. De 
fynd som härrör från den tiden är ofta massmaterial, 
och här publiceras bland annat metodologiska studier

i hur man kan använda statistik för att belysa forntida 
liv och leverne. Även stenåldersmänniskornas husbyg
gande och kosthållning ägnas specialstudier, liksom 
deras begravningar. Det sistnämnda får man annars 
sällan tillfälle till eftersom så tidiga gravar är svåra att 
lokalisera.

Av praktiska och mänskliga skäl delar vi in vår 
värld på många sätt med hjälp av gränser. Så har det 
antagligen alltid varit, och gränserna är ibland endast 
tänkta och i andra fall markerade fysiskt. Till exempel 
är Arlanda nu avgränsat som flygplatsområde. En ar
tikel nedan handlar om geografisk indelning och 
synen på gränsmarkeringar under järnålder och histo
risk tid, utifrån en arkeologisk överblick av ett större 
område. Slutligen presenteras en studie av Lunda 
socken under medeltid och efterföljande sekler. Där 
har arkeologin kunnat belysa bebyggelsemönster som 
inte är så avlägsna tidsmässigt men hittills delvis out
forskade. Där fanns under medeltiden även en etable
ring som skulle kunna beskrivas som en stad, men som 
i dag är helt utplånad ovan mark och därför okänd för 
de flesta - Folklandstingstad.

Vi hoppas att Landningsplats - forntiden ska be
lysa viktiga tidigare okända delar av historien på en 
nuförtiden välkänd plats. Och att resultaten från un
dersökningarna i Arlanda kan inspirera till arkeolo
giska diskussioner även långt utanför Uppland.
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Arlanda flygplats, den tredje landningsbanan och 
de arkeologiska undersökningarna
Åke Johansson

Den ll:e maj 1995 erhöll Riksantikvarieämbetets av
delning för arkeologiska undersökningar, UV Mitt, en 
skrivelse från Länsstyrelsen i Stockholms län. Skrivel
sen gällde behovet av en arkeologisk utredning inom 
en del av Sigtuna kommun norr om Stockholm. Arlan
da flygplats hade nått taket av sin landningskapacitet 
och Luftfartsverket stod i begrepp att bygga ut flyg
platsen med en tredje landningsbana. Det kom att bli 
startskottet för ett av de större arkeologiska under
sökningsprojekten i mellersta Sverige under 1990-ta- 
lets andra hälft.

Artiklarna i den här volymen presenterar en del av 
resultaten från de arkeologiska arbeten som genom
fördes i samband med utbyggnaden av flygplatsen. Ar
tiklarna har föregåtts av ett antal arkeologiska rap
porter vilka refereras nedan. I rapporterna har fokus 
legat på de enskilda fornlämningarnas fältarbete, me
tod och resultat. I dessa artiklar sätts fornlämningarna 
in i ett vidare forskningssammanhang, både rumsligt 
och kronologiskt. Artiklarna är ämnade att utgöra för- 
dj upningsstudier i frågor och problemområden som är 
förknippade med de arkeologiska komplex som fram
kom vid Arlanda. Studierna anknyter också till de 
vetenskapliga verksamhetsmål som UV Mitt har arbe
tat efter under slutet av 1990-talet. Artikelförfattarna 
deltog alla i en eller flera av undersökningarna.

När skrivelsen kom från Länsstyrelsen var frågan 
om det inom området kunde finnas några fornläm- 
ningar utöver de få som var kända. Området var sedan 
länge betraktat som en utmark bortom de fornläm-

ningstäta jordbruksbygderna i Attundaland. Så långt 
tillbaka det gick att spåra i kartmaterialet hade de 
båda häraderna Seminghundra och Husby-Ärling- 
hundra låtit sina utmarker och allmänningar mötas 
här. På den grusås - Långåsen - där landningsbanan 
skulle ligga gick den gamla vägen mellan Stockholm 
och Uppsala omgiven av stora skogsområden. Delar 
av grusåsen bestod av gigantiska dagbrott efter några 
av de större grustäkterna inom Stockholmsregionen.

Landningsbanan skulle bli ca 2,5 kilometer lång. 
Men eftersom det också planerades andra omfattande 
byggnationer, såsom taxibanor, flygledartorn, om
dragning av vägar och mycket annat, kom den arkeo
logiska utredningen att så småningom omfatta ett om
råde på totalt ca 8 kvadratkilometer relativt ostörd 
mark. Delar av Lunda, Skånela, Husby-Ärlinghundra 
och Norrsunda socknar berördes av exploateringen 
(fig. 1). Den arkeologiska utredningen som skulle fast
ställa förekomsten av fornlämningar inom området 
och som utgjorde det första steget i undersökningspro
jektet kunde sättas igång våren 1996.

Området var i princip omringat av riksintresseom
råden för kulturmiljön vilka innehöll en mängd forn
lämningar från främst den yngre järnåldern.

Däremot var det inom utredningsområdet bara re
gistrerat en knapp handfull fornlämningar. Det fanns 
ett par rosen med hällkistor från slutet av stenåldern 
och början av bronsåldern. Dessutom fanns en liten 
grupp med gravar från vikingatiden vid sydöstra 
stranden av Halmsjön. I slutet av 1980-talet hade en

Arlanda flygplats, den tredje landningsbanan och de arkeologiska undersökningarna 7



grävmaskinist påträffat en runsten vid ett vägbygge. 
Några torp låg ödelagda i området och någon milsten 
stod vid kanten av vägen till Uppsala. Det var i stort 
sett allt som då var känt i fornlämningsväg inom en 
yta på ca 8 kvadratkilometer.

När den arkeologiska utredningen var klar hade 
15 nya fornlämningslokaler registrerats inom områ
det (Johansson 1996).

En stor grupp av de nyupptäckta fornlämningarna 
var stenåldersboplatser längs med grusåsen och i an
slutning till andra höj dpartier. Utredningen hade ock
så lokaliserat bl.a. fossil åkermark, stensträngssys- 
tem, gravrösen, gravfält, hålvägar samt häradets 
gamla avrättningsplats (fig. 2).

Flera av alla dessa fornlämningar skulle komma att 
beröras av exploateringarna, medan andra än så 
länge fått ligga kvar orörda.

Medan utredningen ännu pågick påbörjades en 
mindre undersökning då uppdragsgivaren behövde 
omedelbar tillgång till ett bergsområde. Undersök
ningen omfattade dels en boplats, dels ett kvartsbrott, 
båda nyupptäckta. Boplatsen, som fick namnet Björn
källan (RAÄ 238, Lunda sn), var mindre än 100 kva
dratmeter stor och kunde dateras till övergången mel
lan äldre och yngre stenålder, d.v.s. ca 4000 f.Kr. Den 
har sannolikt utgjort en tillfällig uppehållsplats för en 
mindre grupp människor i den dåtida skärgården, då 
havet stod omkring 40 meter över nuvarande nivå 
(Kihlstedt 1998a).

Tabell 1. Sammanfattande tabell över fornlämningarna i anslutning till tredje landningsbanan. Jfr fig. 2.

RAA-nr Socken Arbetsnamn Fomlämningstyp Anmärkning

79 Skånela Norrskogen Kvartsbrott Undersökt, borttagen

139 Husby-Ärlinghundra Grav, hålväg Undersökt, borttagen

174 Hällkistor, boplats Ej undersökt, kvarligger

185 Sköttvreten Fossil åker, boplats Undersökt, borttagen

186 Stensträngssystem, gavgrupp m.m. Delundersökt, delar kvarligger

187 Stensträng Undersökt, borttagen

188 Bebyggelselämning Ej undersökt, kvarligger

189 Boplats Ej undersökt, kvarligger

190 Boplats Ej undersökt, kvarligger

191 Boplats Ej undersökt, kvarligger

191 Lunda Gravgrupp Ej undersökt, kvarligger

192 Husby-Ärlinghundra Gröndal Boplats Undersökt, borttagen, 
sammanfaller med 241

193 Husby-Ärlinghundra Starrmossen Boplats, gravfält Delundersökt, delar kvarligger

209 Norrsunda

223 Skånela Milsten Ej undersökt, kvarligger

226 Skånela Avrättningsplats Ej undersökt, kvarligger

238 Lunda Björnkällan Boplats Undersökt, borttagen

239 Lindskrog Boplats Delundersökt, delar kvarligger

240 Piparberg Boplats, fossil åker Undersökt, borttagen

241 Gröndal Boplats Undersökt, borttagen, 
sammanfaller med 192

8 Landningsplats - forntiden
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markerade på utdrag ur digi
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Kvartsbrottet vid Norrskogen (RAÄ 79, Skånela sn) 
var beläget ett antal hundra meter norr om boplatsen 
och hade förmodligen utnyttjats i mindre omfattning 
vid slutet av stenåldern (Lindholm 1998).

Boplatsen vid Lindskrog (RAÄ 239, Lunda sn) i 
norra delen av området blev sedermera föremål för en 
av de större undersökningarna som föranleddes av 
flygplatsutbyggnaden. Den var belägen på tre av fyra 
sidor av en vägkorsning och omfattade ursprungligen 
ett område på närmare 20 000 kvadratmeter på östra 
sluttningen av Långåsen. Huvuddelen av fornläm- 
ningen är daterad till mellanneolitisk tid, men det fö
rekommer även icke obetydliga inslag från brons- och 
järnålder. Fyndmaterialet från den gropkeramiska 
boplatsen var omfattande med närmare 80 kilo kera
mik och en stor mängd stenartefakter. Det kanske 
mest spektakulära fyndet på boplatsen var en grav 
som tillhörde den gropkeramiska fasen. Boplatsen ut
gör en nyckellokal för förståelsen av den gropkerami
ska delen av stenåldern i södra Uppland (Kihlstedt 
1998b, Gustafsson m.fl. 2000).

Lokalen Piparberg (RAÄ 240, Lunda sn) var även 
den mycket ytstor och innehöll lämningar från skilda 
tidsperioder. Under senneolitisk tid fanns inom loka
len en mindre aktivitetsyta i anslutning till ett kvarts
brott och med fåtaliga fynd av bl.a. flinta och kera
mik. Från perioden yngsta bronsålder-äldsta järn
ålder fanns nedslag i form av några härdar. Under 
senmedeltid etablerades ett relativt omfattande sys
tem av åkerytor, och ett stort material av olika fossila

former med odlingsrösen, stenvallar och liknande 
kunde undersökas (Beronius Jörpeland m.fl. 2000).

Gröndalsboplatsen (RAÄ 192, Husby-Ärling- 
hundra sn, 241, Lunda sn) var den ytmässigt största 
boplatsen inom området. Lokalen hade utnyttjats hu
vudsakligen under senneolitisk tid samt äldre järnål
der. Boplatsen kännetecknades av ett ytspritt material 
och relativt diffusa anläggningar. Ett par hus har kun
nat identifieras liksom omfattande mängder spill efter 
kvartsbrytning och bearbetning, samt ansamlingar av 
malstenar. Boplatsen är den största kända från sen
neolitisk tid i östra Mellansverige.

RAÄ 187, Husby-Ärlinghundra socken var en drygt 
hundra meter lång stensträng av typisk äldre järn- 
ålderskaraktär. Den var dock avskuren i båda ändar 
av nutida vägar och närområdet var så omdanat att 
stensträngens sammanhang gått förlorat. Säkerligen 
har den utgjort en del av ett större system (Hamilton 
1998).

Fornlämningskomplexet RAÄ 186 i Husby-Är
linghundra socken utgjordes av stensträngssystem, 
gravar, fossil åker och boplatslägen med en huvud
saklig datering till äldre järnålder. Ytterkanten av 
området undersöktes och ett antal boplatslämningar 
som härdar och stolphål kunde konstateras. En 14C- 
analys gav en datering till äldre bronsålder (Nilsson 
1998).

Sköttvreten (RAÄ 185, Husby-Ärlinghundra sn) 
var ett område med fossil åkermark som bestod av 
lätt skålade ytor men i övrigt inga former. Ett antal

Äldre stenålder (mesolitikum) Yngre stenålder (neolitikum)

1

7000 6000 5000 4000 3000
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härdar och skärvstenssamlingar inom området 14C- 
daterades och gav en tidsbestämning till äldre järn
ålder (Olausson m.fl. 1998).

Flygplatsens utbyggnad medförde indirekt även 
andra exploateringar som exempelvis grustäkter och 
vägbyggnationer och därmed också arkeologiska un
dersökningar. I den sydligaste delen undersöktes en 
ensamliggande stensättning och en hålväg (RAÄ 139, 
Husby-Ärlinghundra sn, Johansson 1999). I omedel
bar närhet delundersöktes också ett nyupptäckt grav
fält från den äldre järnåldern med en underliggande 
gropkeramisk boplats (RAÄ 209, Norrsunda sn, 
Johansson i manus).

Det bör också nämnas att Kvartärgeologiska insti
tutionen vid Stockholms universitet framställt en ve- 
getationshistoria över området i syfte att ge en bak
grund till de arkeologiska undersökningsresultaten 
(Karlsson 1999).

Sammanfattningsvis kan sägas att de arkeologiska 
undersökningarna i anslutning till Arlanda flygplats 
avsevärt har fördjupat vår kunskap om förhistorien 
och kanske framför allt den del som benämns stenål
der. Det har också ånyo visats att det knappast finns 
några större områden inom regionen som kan sägas 
vara utan fornlämningar.

Den tredje landningsbanan är i skrivande stund 
ännu inte invigd. Under det senaste året har det återi
gen talats om behovet av ytterligare ökad flygkapa
citet i Stockholmsregionen. Ett alternativ är en fjärde 
bana på Arlanda. Ett annat alternativ är en ny flyg
plats söder om Stockholm. Hur det än blir och var det 
än blir står det klart att en exploatering av denna 
omfattning aldrig kan göras utan att fornlämningar 
berörs.

Varje arkeologisk undersökning har emellertid en 
stor potential för att starkt bidra till vår kunskap då
tidens människor och samhällen.

Äldre järnålder
Yngre

Bronsålder järnålder Historisk tid
Förromersk Romersk Folkvandrings-

järnålder järnålder tid
Vendeltid Vikingatid Medeltid Ny tid

e.Kr

2000 1000 ÅrO 1000 2000
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Fig. 3. Flygvy över området med den tredje landnmgs- 
banan ocb de arkeologiska undersökningarna. Starrmos
sen finns utanför bilden, i sydväst. Foto Tommy Säfström.





Gropar och keramik
- Ett försök att med statistik och rumslig analys belysa
den inre strukturen på den gropkeramiska boplatsen vid Lindskrog

Per Gustafsson, Pehr Lindholm & Henrik Runeson

Inledning
Stora mängder gropkeramik deponerade i ett 
strandnära läge. Så kan den mellanneolitiska bo
platsen vid Lindskrog karaktäriseras. I artikeln 
presenteras en studie av platsens rumsliga kon
text i vilken keramiken placeras i fokus. Här görs 
en analys där rummet betraktas som ett uttryck 
för ekonomiska, sociala, ideologiska och krono
logiska relationer. Delundersökningen av boplat
sen vid Lindskrog, belägen vid Arlanda flygplats 
32 kilometer fågelvägen norr om Stockholm, för
anleddes av en vägombyggnad som krävdes inför 
anläggningen av en tredje landningsbana vid 
Arlanda flygplats (fig. 2).

Fältarbetet inleddes med en förundersökning 
under våren 1997 och följdes sommaren 1998 av 
en arkeologisk undersökning. Resultaten från dessa 
båda arkeologiska insatser har redovisats i en rap
port respektive en dokumentation av undersök
ningens fältarbetsfas (Kihlstedt 1998, Gustafsson 
m.fl. 2000). Inom lokalen förekommer boplats
lämningar från mellanneolitikum, enstaka sen- 
neolitiska inslag samt lämningar av boplats
karaktär från äldre järnålder (fig. 4).

Fig. 4. Lindskrog RAÄ 239 med den grop- 
keramiska boplatsens begränsning samt de 
undersökta ytorna A, B och C markerade.

Skala 1:2 000.

50 m

Boplatsens utbredning

C__ ~) Undersökt yta
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Undersökningen lades upp så att resultaten skulle kun
na analyseras på boplats-, lokal och regional nivå. I den 
här studien kommer betoningen ligga på boplatsens 
utnyttjande under den mellanneolitikum.

Forskningshistorisk resumé
Gropkeramiska boplatser har varit föremål för ar
keologisk forskning under snart hundra år. I de hittills 
publicerade analyserna av boplatser i östra Mellan
sverige har den dekorerade keramiken spelat en cen
tral roll. Bearbetningarna har bland annat syftat till 
att klargöra den gropkeramiska traditionens ställning 
relaterad till trattbägartraditionen (TRB) och strids- 
yxtraditionen (STY). Ett annat syfte har varit att ska
pa en gropkeramisk kronologi, antingen med ut
gångspunkt från ren typologisk analys, eller från ty
pologi relaterad till strandförskjutnings- och nivåför
hållanden (Almgren 1906; Nerman 1911 och 1927; 
Bagge 1951 m.fl.). Först med Löfstrands analys av 
keramiken från Äs gavs en möjlighet att verifiera teo
rin om att gropkeramik kan indelas kronologiskt 
(Löfstrand 1974:131). Senare har även typologisk va
riation relaterad till 14C-dateringar diskuterats (Ols
son & Edenmo 1997:184, Segerberg 1999, Olsson 
1996). De gropkeramiska lokalernas funktion och 
inre organisation har inte diskuterats i samma ut
sträckning som kronologin. Platser med gravläm
ningar som Överåda i Trosa och Korsnäs i Grödinge 
har diskuterats utifrån ett rituellt perspektiv (Welin- 
der 1971; Olsson m.fl. 1997). Även anläggningar som 
gropar och stolphål samt hyddkonstruktioner har 
uppmärksammats (Welinder 1971; Olsson & Lind
gren i manus). Få publikationer innehåller mer omfat
tande tolkningar av de gropkeramiska boplatsernas 
inre rumsliga struktur och funktion med utgångs
punkt från analys av anläggningar, lager och artefak
ter. Detta beror sannolikt på att lokalerna i regionen 
kännetecknas av fyndförande lager och en relativt li
ten variation beträffande anläggningstyper (Olsson 
& Edenmo 1997:173ff). Vad representerar de mäk

tiga fyndförande lager som kännetecknar många av 
de undersökta lokalerna i regionen? Det har föresla
gits att de utgör boplatsernas avfallshögar, vilka ge
nom sin fyndmängd och sina speciella topografiska 
lägen givits mest uppmärksamhet i den forskning som 
hittills bedrivits (Olsson & Edenmo 1997). En annan 
tolkning har varit att fyndanhopningarna skall ses 
som depositioner som avsiktligt spritts längs den då
tida stranden för att som del av en rituell handling 
markera zonen mellan land och hav (Carlsson 1998).

Målsättning
Delundersökningen av boplatsen vid Lindskrog har 
visat att lokalen har flera rumsliga kontexter som kan 
utgöra underlag för en fortsatt analys.

De fynd- och anläggningsförande lagren är knutna 
till olika nivåer över havet. Inom den undersökta de
len av lokalen fanns tre topografiskt åtskilda delar: 
åsens relativt flacka krönparti, åsens sluttande syd
östra sida och den söder därom belägna och lägst lig
gande flacka delen av åsen. Inom boplatsen förekom 
två, vertikalt stratifierade, fyndförande lager. Lagren 
uppvisade inbördes olikheter beträffande morfologi 
och terrängläge. Anläggningar låg i eller i direkt an
slutning till de fyndförande lagren. Skillnader och lik
heter mellan dessa rumsliga kontexter beträffande 
materiell kultur bedömdes som ett värdefullt under
lag för en fortsatt analys av boplatsens inre struktur.

En rumslig analys bör kunna ge en tolkning av bo
platsens funktion i övergripande bemärkelse och av 
funktionella skillnader inom lokalen samt medverka 
till ett klargörande av lokalens inre kronologi. Den 
dekorerade keramiken bedöms ha en stor potential 
för att analyseras utifrån dessa aspekter. Keramiken 
utgör den i särklass största fyndkategorin inom bo
platsen, keramik förekommer i samtliga rumsliga 
kontexter. Kärlens olikheter beträffande dekor, form 
och storlek samt det varierande godset ses som cen
trala företeelser i en fortsatt analys och tolkning. Vi 
menar att en analys av keramiken kan leda till en för
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ståelse av sociala aspekter av lokalens inre struktur 
och av kronologiska strukturer inom boplatsen. De 
mellanneolitiska lämningarna bör med ledning av 
keramiken kunna struktureras med utgångspunkt 
från såväl synkrona som diakrona kontexter.

Bearbetning av Lindskrogs mellanneolitiska mate
rial har inriktats på de rumsliga strukturerna och vad 
de representerar ur såväl rumsliga som kronologiska 
perspektiv. Syftet är att nå fram till en rumslig upplös
ning av det arkeologiska materialet som kan leda till 
en tolkning av boplatsens inre rumsliga struktur i ter
mer av kronologi och funktion. Den dekorerade kera
miken har betraktats som analysens centrala källma
terial. Det har inneburit att övriga artefaktkategorier 
och ekofakter inte behandlats lika ingående och med 
samma detaljeringsgrad. Tonvikten kommer att läg
gas på att diskutera funktionella och kronologiska as
pekter av resultatet med ledning av den rumsliga ana
lysen. 1 detta sammanhang behandlas ”funktion” i 
begreppets vidaste bemärkelse vilket innebär att vi tar 
ställning till såväl ekonomiska som sociala och ideo
logiska aspekter.

Metod
Beskrivning av rumsliga begrepp

De undersökta delytorna ligger på olika nivåer: A: 
34-37 m.ö.h., B: 32-34 och C: 32-33 m.ö.h. Den ni
våmässiga skillnaden ligger som grund för antagan
det om att spåren av aktiviteter är äldre på yta A än 
på yta C. En alternativ hypotes är att det finns en 
funktionell skillnad mellan ytorna.

På yta B påträffades ett relativt sparsamt fyndma
terial. De fåtaliga mynningsskärvorna inom detta om
råde medför att underlaget är för magert för att ytan 
skall kunna behandlas som en särskild kontext. Där
för analyseras yta B endast i begränsad omfattning.

De topografiska skillnaderna utgör också en grund 
för jämförelser. Yta A representerar en brant strand
zon medan yta C representerar verksamhet intill en

flack strandzon. Ett möjligt antagande är att ytorna 
nyttjats samtidigt och att det föreligger en funktionell 
skillnad som är kopplad till strandzonens karaktär. 
De nivåmässiga och topografiska förhållandena ska 
tolkas i såväl ett synkront som ett diakront perspektiv 
för att på bästa sätt värdera de eventuella skillnader 
som föreligger mellan de rumsliga kontexterna.

Inom yta A förekommer två vertikalt stratifierade 
lager. De utgör viktiga förutsättningar för att bedöma 
lokalens rumsliga struktur. Här kommer analysen hu
vudsakligen att inriktas på så långt som möjligt nyttja 
stratigrafin för att uttrycka kronologiska skillnader 
(se fig. 3).

Vid analysen ska anläggningar behandlas som en 
separat rumslig kontext vilken antas ha potential för 
att tolka både funktionella och kronologiska aspekter 
av boplatsens inre struktur. De anläggningar som 
klart kan knytas till boplatsens neolitiska fas utgjor
des av en grav samt gropar av varierande storlek. Vid 
undersökningstillfället antogs anläggningar och lager 
inom respektive yta vara samtida. I en jämförelse med 
de omgivande lagren skulle anläggningarna kunna 
avspegla en viss typ av aktivitet. I den kommande 
analysen ingår detta antagande men det betraktas 
inte som verifierat utan skall prövas mot alternativa 
modeller för relationer mellan anläggningar och la
ger. Analysen kommer att sträva mot att diskutera 
synkrona och diakrona mönster beträffande anlägg
ningarnas placering inom lokalen.

Lokalen kommer bearbetas såväl ur ett synkront 
som diakront perspektiv. Med stöd från analyser av 
dekorerad keramik, övriga fynd och 14C-dateringar 
vägs resultaten från de olika rumsliga kontexterna 
samman och presenteras i en rumslig och kronologisk 
tolkning av lokalens nyttjande.

Statistisk analys

Med sina väl avgränsade kontexter uppvisar boplat
sen vid Lindskrog mycket goda förutsättningar för en 
analys av inre struktur. Fyndmaterialet består av ett
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flertal fyndkategorier. Fokuseringen på keramikmate
rialet utgår från den rika variationen av dekor och 
formelement.

Syftet med denna fördjupade analys är att ge ytter
ligare dimensioner till boplatsens inre struktur, både i 
kronologiskt och funktionellt hänseende.

Urvalet

Keramikmaterialet består av ca 30 000 skärvor som 
har en sammanlagd vikt av ca 80 kilo. Detta material 
är allt för stort för att inkluderas i en analys, varför 
ett urval måste göras. För denna studie föll valet på de 
dekorerade mynningsskärvorna. Bland tänkbara ur
val inom keramikmaterialet uppvisar mynningskär
vorna den största kvaliteten. Med kvalitet menas i 
första hand att dekorelementen kan knytas till en spe
cifik placering på det ursprungliga kärlet. I och med 
detta ökar kvaliteten hos dekorvariablerna i förhål
lande till andra tänkbara urval. Möjligheten att sepa
rera dekoren på rand respektive hals innebär inte 
bara en ökad kvalitet hos materialet utan även en 
ökad mängd relevanta variabler.

Mynningens diameter och tjocklek ger en upp
fattning om kärlets storlek. Därför specialregistrera- 
des som komplement även de odekorerade mynning
skärvorna

Variablerna

Analysen bygger på observationer och variabler, där 
observationerna utgörs av skärvorna och variablerna 
är bestämda iakttagelser hos observationerna.

Analysen av keramikmaterialet kommer att base
ras på dekorelement och ej på dekortyper. Ett dekor
element är en dekorvariabel, t.ex. grop eller kamin
tryck. En dekortyp är en mer än enstaka förekom
mande kombination av dekorelement. En analys av 
dekortyper löper en överhängande risk att resultera i 
ett allt för stort antal variabler (dekortyper) i förhål
lande till antalet observationer (skärvor). Det vill

säga att man får alltför få observationer per variabel 
och därför inte kan tolka resultatet av analysen.

Problemet med en allt för stor mängd variabler är att 
detta oavsiktligt kan resultera i en beskriving av dekor
variationen på individnivå och att man då inte ser över
gripande kulturella karaktäristika i materialet.

Parallellt med registreringen av dekorelementen 
gjordes trots allt ett försök att indela materialet från 
Lindskrog i dekortyper. Denna indelning visade just 
på det ovan nämnda problemet med den stora mäng
den variabler som denna typ av indelning genererade. 
Denna registrering övergavs därför till förmån för re
gistrering av dekorelement.

Variablerna kan delas upp i ett flertal huvudgrup
per där dekorelementen utgör den största gruppen. 
Dessa separerades i hals- och randdekorer. En grupp 
kan sägas utgöras av kontextvariabler. Dessa är bo
platsens olika delytor (A-C), de två väl separerade 
lagren på A-ytan, den del av kulturlagret på A-ytan 
som ej uppvisar stratigrafi samt anläggningarna. Yt
terligare en grupp utgörs av mynningsformerna. Av 
dessa ingår endast två i analysen. Övriga variabler är 
förekomsten av dekor på rand eller hals. Dessa är be
roende variabler till dekorelementen och har därför 
uteslutits ur vissa analyser. Till övriga variabler räk
nas även förekomst av matskorpa, godstyp (fast och 
poröst gods) och om mynningskärvan härrör från ett 
kärl av typen minikärl (se fig. 5). Som definition för 
dessa har en diameter mindre än 10 centimeter an
vänts som kriterium (Janzon 1974:104). Två nume
riska variabler ingår i analysen, mynningens diameter 
och tjocklek. Mynningens diameter och minikärl är 
två variabler som är beroende och därför har mini
kärl uteslutits ur vissa analyser.

De odekorerade mynningskärvorna registrerades 
endast med avseende på kontext, godstyp, mynnings- 
tjocklek, mynningsdiameter och matskorpa.

Vid en första analysgenomgång av materialet vi
sade det sig att det i den ursprungliga registreringen 
fanns variabler med inga eller få observationer, vilket 
föranledde en förnyad genomgång och revidering av
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Kontextvariabler
Förkortning Förklaring Antai

Mynningsformer
Förkortning Förklaring Antal

Yta A Yta A 424 Mfrak Mynning rak 221
Yta B Yta B 16 Mftjut Mynning förtjockad utåt 46
Yta C Yta C 135 Mfutåt Mynning utåtböjd 69
L1 Lager 1 på yta A 76 Dekorelement rand
L2 Lager 2 på yta A 103 Förkortning Förklaring Antal
Lager utan L1 Lager utan LI och L2, på yta A 142 MPunkt Punktdekor på mynningsrand 17
och L2 MKam/Tand Kam- eller tandstämpel på mynningsrand 50
Anl Fynd i anläggning 168 MBåg Bågstämpel på mynningsrand 26
Lager Fynd i Lager 407 MStr Streckdekor på mynningsrand 29
Dekorelement hals MTvär Raka sträck tvärs över mynningsrand 30
Förkortning Förklaring Antal MSned Sneda streck på mynningsrand 87
Grop Gropdekor 139 MKryss Kryss-skraffering på mynningsrand 95
Lgrop/Punkt Liten grop/punktdekor 24 Övriga variabler
Kam/Tand Kam- eller tandstämpel 133 Förkortning Förklaring Antal
Trest Tresidig stämpel 8 Fast Fast gods 220
Flisst Flisig stämpel 16 Por Poröst gods 355
Ringst Ringstämpel 15 Myn.Diam Mynningsdiameter, cm (medel) 317(26,4)
Bdgst Bågstämpel 26 Tji (mm) Tjocklek, mm (medel) 345 (7,9)
Str Streckdekor 41 Matsk Matskorpa 11
Fiskb Fiskbensdekor 16 Minikä Minikärl 11
Linje Linjedekor 13 D.Hals Dekor på mynningsrand 363

D.Rand Dekor på hals 350
^ Fyndmaterial J

Mynningar

C D
^ Läge/kontext J

C D

Yta A J Yta B J Yta C J Lager ^ Anläggning 'j

^ Lager 2 Lager utan LI, L2 J ^ Fast gods

1 1 '
f Halsdekorer J £ Mynningsdekorer J

^ Läge/kontext J

-|^ Poröst gods J

^ Tjocklek ^ Mynningsdiam. Mynningsformer J ^ Tjocklek Mynningsformer Mynningsdiam. J

Fig. 5. Tabell med variabler som använts vid analysen av de dekorerade mynningsskärvorna. Schema med urvals- och 
registreringsniväer för keramikmaterialet från Lindskrog.
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Tabell 2. Förändringar från den ursprungliga registreringen.

Variabler som tagits bort
Förkortning Förklaring
Kryss Kryssdekor
Tvsnt Tvärsnoddsstämpel
Rundst Rund stämpel dekor
MTresst Tresidig stämpel på mynningsrand
MFlis Flisig stämpel på mynningsrand
MRing Ringstämpel på mynningsrand
Minåt Mynningsform innåtböjd
Mftjinåt Mynningsform förtjockad innåt
Mtjutin Mynningsform förtjockad innåt och utåt

Orsak
Ingen förekomst 
Ingen förekomst 
Få förekomster 
Få förekomster 
Få förekomster 
Få förekomster 
Få förekomster 
Få förekomster 
Få förekomster

Variabler som slagits ihop 
Förkortning Orsak
Kam-Tand
Lgrop-Punkt
MKam/Tand

Allt för lika 
Allt för lika 
Allt för lika

variablerna. Detta resulterade i att de variabler som 
hade ingen till sju observationer uteslöts ur analysen. 
Den bedömning som ligger till grund för detta är att 
dessa variabler har så låg representation i materialet 
att de på inget sätt kan tolkas. Ett antal variabler har 
slagits ihop (kam- och tandstämpel, kam- och tand
stämpel på mynning samt liten grop och punkt) (ta
bell 2). Orsaken till sammanslagningen är främst 
registreringsteknisk. Dessa dekorelement är så lika 
varandra att risken för felregistrering är mycket stor. 
En första analys av materialet pekade på att just så 
var fallet.

Tabellupplägg

Data från registreringen av alla dekorerade myn- 
ningsskärvor fördes in i en tabell som anpassades till 
en statistisk bearbetning av materialet.

Förekomsten eller icke förekomsten av en variabel 
hos en specifik observation uttrycks med numerisk 
kodning i form av ett eller noll (presence and absence). 
Detta är ett vanligt förekommande sätt att binärt be
arbeta variabler som baseras på bedömningar av ma
terial (jfr Fletcher och Lock 1991:3-4). Sättet att nu
meriskt koda innehåller förutom förekomst och icke 
förekomst en tredje viktig bit information, nämligen 
att informationen saknas. Detta innebär att varje va

riabel kan tolkas på tre sätt: nämligen förekomst, icke 
förekomst och ej iakttagbar/mätbar förekomst.

De numeriska variabler (mynningsdiameter och 
mynningstjocklek) som ingick i analysen utrycktes i 
centimeter respektive millimeter.

Bearbetning

Materialet uppvisar en sådan komplexitet d.v.s. en 
oöverskådligt stor mängd variabler, att enbart en 
GIS-analys och/eller ”enkel” statistik skulle inte vara 
tillräcklig för att fånga skillnader i materialet. Utan 
en förförståelse av materialet är det näst intill en 
omöjlig uppgift att hitta samband med hjälp av enkel 
statistik t.ex. procent och medelvärdesberäkningar. 
För att få denna förförståelse av variationen i mate
rialet valde vi initialt att göra en bearbetning med 
hjälp av en mera komplex statistisk metod som tar 
hänsyn till en mängd variabler. Analysen har utgått 
från de kontextvariabler som identifierats i fältarbets- 
fasen (t.ex. anläggningar, ytor och lager).

Den analys som har använts är multipelkorrela- 
tionsanalys (scaled and centred data) (Shennan 1988: 
166-182). I denna analys jämförs en bestämd varia
bel med alla övriga variabler. Om man exempelvis vill 
titta på innehållet i lager 1 så jämförs alla variablers 
förekomst och/eller storlek i lager 1 i jämförelse med
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material från övriga kontexter på boplatsen. Sam
bandet uttrycks med en korrelationskoeficient där 
värdet +1,0 uttrycker en perfekt positiv korrelation 
och värdet -1,0 en perfekt negativ korrelation.

Multipel korrelationsanalys är inte vanligt före
kommande i arkeologiska sammanhang. I Sverige har 
dock denna metod använts i samband med studier av 
miljöns påverkan på arkeologiskt material (Nord 
m.fl. 1996, Nord m.fl. 1999). Anledningen till att 
denna metod valdes, till foreman för t.ex. korrespon
densanalys, är att resultatet relativt enkelt kan kon
trolleras och värderas på ett ”traditionellt” sätt.

Vi har valt att inte ange den statistiska signifikans- 
nivån hos de enskilda variablerna. Det är tveksamt 
om detta låter sig göras i ett arkeologiskt material 
(Shennan 1988:159-160). Den förförståelse som den 
komplexa statistiken ger används på så sätt att de 
högst korrelererade (positivt och negativt) variabler
na inom varje kontext jämförs med övriga kontexter 
via antalet förekomster, medelvärden och procent. 
Utifrån detta görs sedan en bedömning av styrkan 
hos en eventuell överrepresentation i en kontext. I 
detta sammanhang kommer även analysen av de ode
korerade skärvorna att användas som ett komple
ment till övriga resultat, liksom en rumslig analys (i 
GIS-miljö) av fördelningen mellan fast och poröst 
gods i anläggningar.

För att fånga alla tendenser i materialet så kom
mer även uppgifter från det basregisterade fyndmate
rialet (kvarts, sandsten, porfyr, bergart, grönsten, 
bränd lera och flinta) att användas för vidga underla
get för analysen av de olika kontexterna. Även upp
gifterna från den osteologiska bestämningen av ben
materialet kommer att användas i ovan nämnda 
syfte. Detta material kommer att analyseras med 
hjälp av enkel statistik såsom procent och medel
värdes beräkningar.

Analys
Disposition

Presentationen tar sitt avstamp från de statistiska 
analyserna av det specialregistrerade keramikmateri
alet, där resultaten för godstyper och mynningsdia- 
metrar först redovisas. Därefter visas resultatet för 
det enligt analysen viktigaste dekorelementet, gro
pen. Denna inledning syftar till att ge en övergripande 
bild av keramikmaterialet. Utgångspunkten för tolk
ningarna av boplatsens inre struktur är de kopplingar 
som kan göras mellan keramikanalysen och de rums
liga kontexter som identifierats under fältarbetsfasen. 
Denna genomgång inleds med en karakteristik av 
keramikmaterialet på den högst belägna yta A samt 
den lägst belägna yta C. Detta följs av en karakteris
tik av keramikinnehållet i de två stratigrafiskt skilda 
lagren I och II på yta A samt för den del av yta A som 
rutgrävts men inte lagergrävts. Sist redovisas karak
tären hos det keramikmaterial som påträffats i an
läggningar. I följande del analyseras övriga fynd
kategoriers korrelation med boplatsens kontexter.

Resultaten av de multipla korrelationsanalyserna 
presenteras i liggande stapeldiagramform, där graden 
av korrelation speglas genom att de starkast positivt 
samverkande variablerna visas överst och de starkast 
negativt samverkande syns nederst i diagrammet. En 
kompletterande tabell visar därefter antalet förekom
ster för de starkast positivt eller negativt korrelerande 
variablerna. De procentsiffror som finns redovisade 
för gropdekor är räknade utifrån det antal skärvor 
där en bedömning kunnat göras huruvida dekor exis
terar eller ej på skärvornas halsparti. Utifrån dessa 
resultat utgår bedömningarna av vilka variabler som 
har störst betydelse för variationen.

Resultat

Gods
Det fasta godset kännetecknas starkt av en hög före
komst av dekorerad mynningsrand med kam- eller
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tandstämpel samt av en hög frekvens av gropar. 
Mynningsform med förtjockning utåt är vanligare än 
för det porösa godset. Bågstämpel på mynningsrand 
förekommer mer frekvent. Av de åtta kärl med tresi- 
dig stämpel som finns i materialet är sex stycken 
fasta. Variabeln har för få förekomster för att kunna 
tillmätas någon betydelse. Minikärlen med dekor är 
oftare utförda i fast gods. Keramiken i fast gods är i 
genomsnitt något tjockare än det porösa.

Mynningsrand med sneda streck förekommer säl
lan i jämförelse med det porösa materialet. Dessutom 
är inte heller övriga mönster av streck eller kryss- 
skraffering på mynningsrand särskilt vanliga. Fisk- 
bensmönster förekommer i mycket liten utsträckning. 
I hela materialet är den raka mynningsformen den 
vanligaste. För det fasta godset är de raka mynningar
na något mindre vanliga. Dekor av små gropar eller 
punkter är ovanliga.

Mest intressant bland dessa resultat är kopplingen 
mellan fast gods och gropdekor (fig. 5). Gropar är 
allmänt sett det klart vanligaste dekorelementet inom 
den gropkeramiska kulturen (därav dess namn). 
Detta förhållande gäller även för keramiken från 
Lindskrog. Ett så tydligt samband som här visas kan 
tack vare de jämförelsevis stora antalet förekomster 
anses vara säkerställt.

Det porösa godsets egenskaper blir på grund av 
analysens art en spegelvänd bild av resultatet för det 
fasta godset, eftersom dessa variabler utesluter varan
dra och dessutom finns angivna på samtliga registre
rade skärvor (fig. 6).

Poröst gods kännetecknas alltså av en hög före
komst av mynningar vars rand är dekorerad med 
sneda streck. Mynningar med randdekor bestående 
av övrig streckdekor samt krysskraffering förekom
mer ofta. Fiskbensmönster är tydligt kopplat till po-

Fig. 6. Diagrammet visar korrelation med variabeln
fast gods och tabellen antalet förekomster av de mest po

sitivt eller negativt samverkande variablerna
för fast gods. Total förekomst: 220 st.

ITJL (MM) 

MFUTÅT

LGROP/PUNKT

Koefficienter

+

Variabel Antal Procent, Medel och Max/Min

Grop 78 46 %
MKam/Tand 31 -
Mftjut 27 -
MBåg 16 -
Trest 6 -
Minikä 7 -
Tji (mm) 146 8,0 mm. Var 17-3mm

Mfutåt 32 -
MPunkt 10 -
Flisst 8 -
Strst 19 -
Myn.Diam 139 26,7 cm. Var 8—44 cm

Variabel Antal Procent, Medel ocb Max/Min

MSned 24 -

Mfrak 81 -

MStr 7 -
Kam/Tand 45 -
Fiskb 3 -
MKryss 36 -
Lgrop/Punkt 8 -
Matsk 3 -
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LGROP/PUNKT

TJL (MM) I

MKA W/TAND

+

Vanabel Antal Procent, Medel och Max/Min
MSned 63 -
Mfrak 140 -

MStr 22 -
Kam/Tand 88 -

Fiskb 13 -
MKryss 59 -
Lgrop/Punkt 17 -

Variabel Antal Procent, Medel och Max/Min
Grop 65 26 %
MKam/Tand 19 -
Mftjut 19 -
MBåg 10 -
Trest 2 -
Minikä 4 -
Tji (mm) 199 7,9 mm. Var 11-4 mm
Mfutåt 37 -
MPunkt 7 -
Myn.Diam 178 26,2 cm. Var 46-8 cm

Fig. 7. Korrelation med variabeln poröst gods. Antalet fö
rekomster av de mest positivt eller negativt samverkande
variablerna för poröst gods. Total förekomst: 355 st.

röst gods. Den raka mynningsformen dominerar nå
got. Kam eller tandstämpel är vanligt.

Däremot har mynningsranden sällan kam- eller 
tandstämpel. Gropar förekommer inte i lika hög ut
sträckning som för det fasta godset. Utåtböjd myn- 
ningsform är ej särskilt frekvent (fig. 7).

Poröst gods som i Bagges indelning är typiskt för 
stadierna Fagervik III och IV samverkar i materialet 
från Lindskrog med kam- och tandstämpel, vilket är 
helt i linje med Fagerviksindelningen (Bagge 1951).

Variabeln mynningsdiameter samverkar starkt 
med tjockleken, vilket knappast är ett överraskande 
resultat, stora kärl bör ju generellt vara tjockare än 
små kärl. Det är däremot slående att konstatera den 
starka positiva korrelationen till gropdekor, myn- 
ningsskärvor med gropdekor har i genomsnitt 2,3 
centimeter större mynningsdiameter än medeltalet 
för hela materialet. Andra variabler som positivt sam
verkar är punktdekor på rand, liksom, i något mindre 
utsträckning, kam- och tandstämpel på rand. Stora 
kärl har dessutom förhållandevis ofta en mynning 
som är förtjockad utåt. Fiskben- och streckdekor hör 
också ihop med stora kärl.

Matskorpor har påträffats på sammanlagt elva 
mynningsskärvor, varav samtliga stammar från kärl 
som varit mindre än genomsnittet (min 10, max 24 
cm). Andra variabler som samverkar med mindre 
kärl är tresidig stämpel, tvära streck över rand, håg- 
stämpel och kam/tandstämpel (fig. 8).

Godstypernas genomsnittliga mynningsdiameter 
är relativt likvärdiga.

Gropdekor
Av särskilt intresse är gropdekorens koppling till 
större kärl. När resultaten för mynningsskärvor med 
gropdekor granskas framgår att de generellt tillhör 
stora, tjocka kärl. Gropar, vilket naturligtvis är det 
dekorelement som mest utmärks av djup, förekom
mer främst på kärl väggar vilka inte är alltför tunn- 
väggiga. Alltså bör de kärl där gropar påträffas i me
deltal vara större än för det totala genomsnittet. Det
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MYN.DIXMITJL (MM)

■ MSNED

MFUTÅT 

LGROP/PUNKT i

Koefficienter

I MFTJUT 

f58— M KAM/TAND 

■ MFUTÅT 

I RINGST 

I MATSK

MSNED 1 

LGROP/PUNKT ■ 

KAM/TAND M

Koefficienter

+

Variabel Antal Medel Max/Min

Tji (mm) 2 56 - -

Grop 124 29,0 cm 46-10 cm
MPunkt 8 31,5 cm 44-18 cm

MKam/Tand 40 28,7 cm 46-14 cm

Mftjut 36 28,5 cm 38-16 cm

Fiskb 12 30,3 cm 36-20 cm

Strst 24 27,7 cm 44-14 cm

D.Hals 251 26,4 cm 46-8 cm

Fast 139 26,7 cm 44-8 cm

Variabel Antal Medel Max/Min

Matsk 7 17,4 cm 24-10 cm

Trest 7 22,6 cm 28-8 cm

MTvär 19 24,0 cm 44-14 cm

Bågst 15 24,1 cm 32-8 cm

Kam/Tand 92 25,6 cm 46-8 cm

Mstr 23 25,0 cm 38-10 cm

Lgrop/Punkt 14 24,7 cm 44-12 cm

Por 178 26,2 cm 46-8 cm
Fig. 8. Korrelation med variabeln mynningsdiameter. 
Antalet förekomster av de mest positivt eller negativt sam
verkande variablerna för mynningsdiameter. Total före-

+

Variabel Antal Procent, Medel och Max/Min
Myn.Diam 124 29,0 cm. Var 46-10cm

Tji (mm) 117 8,4 mm. Var ll-5mm
Fast 78 55 %
MBåg 14 -
Mftjut 21 -
MKam/Tand 17 -

Variabel Antal Procent, Medel och Max/Min

D.Rand 85 38 st odek., 31 %
Por 65 45 %
Kam/Tand 27 -
Lgrop/Punkt 1 -
MSned 16 -
Trest 0 -
MTvär 4 -
Mfrak 73 -
MKryss 19 -

Fig. 9. Korrelation med variabeln gropdekor. Antalet 
förekomster av de mest positivt eller negativt samver
kande variablerna för gropdekor. Total förekomst:

komst: 317 st. 143 st.
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Fig. 10. Krukskärvor med olika sorters gropdekor: a) gropdekor i fast gods, b) kam/tand- och gropdekor i poröst gods, 
c) kryssdekor pä mynning i poröst gods, d) fiskbensdekor i poröst gods. Foto: Pehr Lindholm.

fasta godset dominerar, vilket är motsatt tendens jäm
fört med resten av materialet. Samverkan finns alltså 
mellan variablerna gropdekor, fast gods, stor myn- 
ningsdiameter och tjocklek.

Bågstämpel på rand, liksom kam- eller tandstäm
pel på rand samverkar med gropdekor. En mynnings- 
form med förtjockning utåt är överrepresenterad.

Kärl med gropar har förhållandevis sällan dekor 
på rand. Kam- eller tandstämpel är jämförelsevis 
ovanliga. Liten grop- och punktdekor är mycket säll

synta tillsammans med gropdekor. Mynning med sne
da streck är relativt sällsynt (fig. 9).

Sammanfattning - dekorerade 
mynningsskärvor
Efter de övergripande statistiska analyserna av myn- 
ningsskärvorna kunde vissa samband skönjas. En klar 
koppling fanns mellan keramik av fast gods, grop
dekor och stor mynningsdiameter. Dessutom fanns
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samband mellan skärvor av poröst gods och dekor av 
kamstämpel eller fiskbensmönster. Om en gruppering 
efter dessa kopplingar görs framträder en typ av stora 
kärl av fast gods med gropdekor, och grupper av po
röst gods med kam eller fiskbensdekor. De två senare 
typerna representerar i Bagges indelning Fagervik III 
och till viss del Fagervik IV-skedena (1951:73-80). I 
Bagges Fagervik I och Fagervik II förekommer endast 
fast gods medan Fagervik III uppvisar båda godsty
perna. I materialet finns en liten del skärvor med grop
dekor av fast gods vilka saknar övriga dekorelement 
(på kärlväggen), sammanlagt 42 stycken. Sådan kera
mik är, om Bagges indelning strikt följs, typisk för 
Fagervik I och II med en tyngdpunkt på Fagervik II 
(1951:67-78).

Andra resultat som kan anses intressanta är det 
faktum att de, i och för sig få, mynningsskärvor med 
matskorpor som påträffats samtliga har en mindre 
mynningsdiameter än medeltalet för hela materialet. 
Detta kan ge en antydan om att det varit relativt små 
kärl som använts som kokkärl. De större kärlen torde 
i så fall brukats till förvaring. I hela materialet har 367 
skärvor med någon typ av beläggning påträffats (Gus
tafson m.fl. 2000:21-22). Dessa utgör endast 1,1 % 
av det totala antalet skärvor. Av dessa hade 69 skärvor 
beläggning på utsidan vilka skulle kunna härröra från 
bemålning Två av dessa skärvor analy
serades, varav det konstaterades att 
båda troligen varit bemålade (Papmehl- 
Dufay 1999:29, 33).

Odekorerade mynningsskärvor
Även de odekorerade mynningsskärvo- 
rna specialregistrerades. Denna registre
ring användes dock inte till den multipla 
korrelationsanalysen, eftersom antalet 
variabler var för få för att jämförelser 
skulle kunna göras med det dekorerade 
materialet.

Av de odekorerade mynningsskärvorna var 54 % av 
poröst gods, vilket är en lägre andel än för det deko
rerade materialet, där motsvarande värde var 62 %. 
Jämfört med den dekorerade materialet härrörde en 
något större andel av de odekorerade mynningsskär
vorna från yta C.

Ett resultat som framkom efter uppskattning av 
skärvornas mynningsdiameter, var att kärlen med 
odekorerad mynning visade sig i medeltal vara avse
värt mindre än de dekorerade. Genomsnittet för de 
odekorerade mynningsskärvorna var 19,6 centimeter, 
att jämföra med medeltalet för de dekorerade som var 
26,4 centimeter. En klar skillnad angående odekore
rade mynningsskärvors diameter fanns mellan de två 
godstyperna. Genomsnittet för det fasta godset var 
högst - 21,4 centimeter - att jämföra med det porösa 
godsets medeltal som var 18,5 centimeter.

Ett annat resultat, vilket var en följd av uppskatt
ningen av mynningsdiametrar, var att betydligt fler 
skärvor härrörande från minikärl upptäcktes. Efter 
basregistreringen hade totalt 16 fragment av odeko
rerade minikärl påträffats, vilka bedömdes härröra 
från åtta kärl. Vid specialregistreringen upptäcktes yt
terligare 29 mynningsskärvor med en diameter på 10 
centimeter eller mindre. Av de totalt 37 observationer
na hade 27 en diameter på högst 6 centimeter, vilket 

innebär att de kärl de utgör fragment av 
sannolikt inte varit mer än 5 centimeter 
höga. Dessa kärl bör kunna klassificeras 
som ingående i Janzons typ A.T. På tio 
av skärvorna uppmättes en diameter på 
8 eller 10 centimeter, vilket placerar in 
dem i Janzons typ A:2 (Janzon 1974:104).

Mynningsskärvorna efter minikärl vi
sar en tendens, dock ej en tydlig sådan, till 
att i större utsträckning än det odekore
rade materialet i övrigt vara knutna till 
yta C eller El. Denna tendens gäller främst 
för de mindre minikärlen (A:l) (tabell 3). 
Huvuddelen av fragmenten av minikärl, 
76 %, var tillverkade i poröst gods.

Tabell 3. Odekorerade mi
nikärl på Lindskrog. Upp
delade i Gunborg O Jan
zons typer A:1 (de minsta 
kärlen) och A:2 (något stör
re kärl).
Fynd- Mini- A:1 A: 2
kontext kärl
Yta A 23 15 8
Yta B 1 1
Yta C 13 11 2
Totalt 37 27 10
L1 8 5 3
L2 4 3 1
Anl. 10 6 4
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Statistisk analys - dekorerad 
keramik i rummet
I detta avsnitt behandlas keramikmaterialet med ut
gångspunkt från boplatsens rumsliga kontexter, de 
två nivåmässigt skilda ytorna A och C, de två stra- 
tigrafiskt skilda lagren 1 och 2 på A-ytan, den del av 
lagret på yta A utan lagerskilje samt anläggningarna. 
Hypotetiskt skulle det undre lagret på den högt be
lägna yta A kunna härröra från en äldre fas av bo
platsen. Fynden från L1 på yta A kan vara äldre eller 
möjligen samtida med materialet på yta C.

Yta A
Majoriteten av keramikfynden härstammar från yta 
A. Mynningsskärvorna som påträffats på yta A karak
täriseras av en, sett till materialet i stort, hög andel fast 
gods. Mynningsdiametern är också stor. I övrigt före
kommer bågstämpel på rand relativt ofta (24 av 26 
skärvor kommer från yta A), liksom kam- eller tand
stämpel på rand. Gropdekor förekommer i stor ut
sträckning.

Fiskbensdekor och flisig stämpel är ovanlig. Sneda 
streck på mynningar är mindre frekvent förekomman
de, liksom streckdekor och minikärl (fig. 11).

Yta C
Mynningsskärvorna på yta C karaktäriseras av en 
kraftig dominans av poröst gods, hela 81,5 %. Dess
utom är medeltalet för mynningsdiameter påfallande 
lågt, (23,3 cm, att jämföra med hela materialets 26,4 
cm). Majoriteten av keramik med fiskbensdekor är 
påträffad på yta C. I övrigt är sneda streck eller krys- 
skraffering på rand vanligt.

Rand med kam- eller tandstämpel eller bågstämpel 
är sällsynta dekorer. Gropar förekommer inte heller i 
någon hög utsträckning (fig. 12).

KAM/TAND I

MFUTÅT

Koefficienter

Variabel Antal Procent, Medel och Max/Min
Fast 190 45 %
Myn.Diam 244 27,2 cm. Var 44-8cm
MBåg 24 -
Grop 119 37 %
MKam/Tand 43 -
Tji (mm) 262 8,0 cm
Trest 8 -
D.Hals 279 44 odek, 14 %

Variabel Antal Procent, Medel och Max/Min
Por 234 55 %
Flisst 7 -
Fiskb 7 -
MSned 58 -
Minikä 6 -
Mfutåt 49 -
MKryss 64 -
D.Rand 256 43 odek., 14 %

Fig. 11. Korrelation med variabeln yta A. Antalet före
komster av de mest positivt eller negativt samverkande
variablerna för yta A. Total förekomst: 424 st.
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MFUTÅT

LGROP/PUNKT

TJL (MM) I 

MTVÄRE

MKAM/TAND

Koefficienter

Variabel Antal Procent, Medel och Max/Min

Por 110 81,5 %
Fiskb 9 -
MSned 28 -
MKryss 31 -
Mfutåt 18 -
Ringst 5 -
Minikärl 4 -
D.Rand 85 12 odek., 12 %

D.Hals 81 13 odek., 14 %

Variabel Antal Procent, Medel och Max/Min

Fast 25 18,5 %
Myn.Diam 64 23,3 cm. Var 46-10 cm

MBåg 1 -
MKam/Tand 4 -
Grop 23 24 %
Trest 0 -
MTvär 4 -
Tji (mm) 74 7,7 mm. Var 10-4 mm

Bågst 3 -
Fig. 12. Korrelation med variabeln yta C. Antalet före
komster av de mest positivt eller negativt samverkande 
variablerna för yta C. Totalt 135 st.

Lager 1

Lager 1 på yta A karakteriseras främst av en låg frek
vens av mynningsskärvor med gropdekor. Däremot 
förekommer fiskben och streckdekor samt tresidig 
stämpel i relativt hög utsträckning. Kärl med en för- 
tjockad mynning utåt är också vanliga. Rak myn- 
ningsform dominerar inte lika kraftigt som för resten 
av materialet och kärlen förefaller i genomsnitt vara 
tämligen tunna. Kärlens diameter är i medeltal ca en 
centimeter mindre än genomsnittet. Förhållandet mel
lan fast och poröst gods är i det närmaste det samma 
som för materialet i sin helhet (fig. 13).

Lager 2

Mynningarna från lager 2 på yta A kännetecknas 
främst av en stor diameter, i medeltal två centimeter 
över genomsnittet. Av de skärvor som är randdeko- 
rerade har endast 21 % halsdekor (endast de som va
rit så bevarade att det varit möjligt att konstatera om 
halsdekor förekommit är medräknade). Det vill säga 
att om randdekor förekommer är halsen förhållande
vis sällan dekorerad. Mynningsranden är i jämförel
sevis i hög grad dekorerad med kam- eller tand
stämpel, liksom med punkter. Gropar förekommer 
mycket ofta och godset är oftare fast än för lager 1 
även om poröst gods dominerar). Fiskbensmönster 
finns inte alls representerat och relativt få mynnings
skärvor har kam- eller tanddekor på halsen. Inga 
flisiga stämplar förekommer (i hela materialet finns 
16 observationer) (fig. 14).

Fig. 13, motstående sida. Korrelation med variabeln lager 
1. Antalet förekomster av de mest positivt eller negativt sam

verkande variablerna för lager 1. Total förekomst: 76 st.

Fig. 14, motstående sida, till höger. Korrelation med 
variabeln lager 2. Antalet förekomster av de mest positivt 

eller negativt samverkande variablerna för lager 2.
Total förekomst: 103 st.
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MINIKÄ.

MKAMAAND

MFUTÅT

□ LGROP/PUNKT

TJL. (MM)

+ Koefficienter

Variabel Antal Procent, Medel och Max/Min
Trest 4 -

Mftjut 11 -

Fiskb 5 -

Strst 7 -

D.Rand 45 4 odek, 8 %
Fast 29 38 %
MBåg 4 -
Matsk 2 -
MTvär 4 -
Minikä 2 -
MKryss 13 -
D.Hals 41 6 odek, 13 %

Variabel Antal Procent, Medel och Max/Min
Grop 7 15 %
Mfrak 20 -
Tji (mm) 40 7,6mm. Var 11—4mm
Flisst 0 -
MPunkt 1 -
Linje 0 -
Myn.Diam 34 25,4 cm. Var 40-10cm
KamAand 12 -
Por 47 62 %

I TJL (MM)

MFUTÅT

KAMAAN D

Koefficienter

Variabel Antal Procent, Medel och Max/Min
Myn.Diam 62 28,5 cm Var 44-8 cm
MKamAand 16 -
MPunkt 7 -
Grop 34 47 %
Fast 43 42 %
Bågst 7 -

Variabel Antal Procent, Medel och Max/Min
D.Hals 64 13 odek, 17 %
Flisst 0 -
Fiskb 0 -
Kam/Tand 19 -
MKryss 11 -
Mfrak 34 -
Mstr 3 -
Trest 0 -
Por 60 58 %
Linje 1 -
D.Rand 63 17 odek., 21 %
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Fynd från yta A - exklusive lager 1 och lager 2

De fynd från yta A som inte härrörde från lager 1, 
lager 2 eller anläggningar uppvisar en dominans för 
fast gods och gropdekor är synnerligen vanligt. Fisk- 
bensdekor förekommer endast i ett fall och kryssdekor 
på mynning är förhållandevis ovanligt. Mynnings- 
diametern motsvarar medelvärdet för materialet i sin 
helhet. Dekorerna är inte särskilt varierade (fig. 15).

Anläggningar

Mynningsskärvorna från anläggningar kännetecknas 
av en hög frekvens med kryss-skrafferad mynnings- 
rand. Det porösa godset dominerar kraftigt, men inte 
lika starkt som för yta C, och kam- och tandstämplar 
är vanliga. Halsen är i hög grad dekorerad och varie
rad. Dessutom förekommer ringstämpel och linje
dekor (två variabler med få förekomster) relativt frek
vent. Mynningarna är tämligen tjocka. Bågstämplar 
på mynningsrand är ovanliga och gropar är mindre 
vanligt förekommande än för materialet i sin helhet. 
Kärlen förefaller i medeltal i stort sett haft samma 
storlek som det genomsnittliga kärlet i materialet.

Problemet med att bryta ut anläggningarna som 
en separat rumslig enhet är att de högst sannolikt kan 
uppvisa likheter med de omgivande lagren. Eftersom 
keramiken på de olika ytorna tydligt demonstrerat 
statistiska skillnader, måste mynningsskärvorna från 
anläggningarna på yta A och C också granskas sepa
rat. En möjlighet att studera anläggningarna på detta 
sätt är genom en karta som visar på det tydligaste 
mönstret i materialet: fördelningen mellan fast och 
poröst gods för hela keramikmaterialet

De variabler som i den statistiska analysen av 
mynningsskärvor slår igenom som positivt korrelera-

Fig. 15. Korrelation med variabeln yta A, exklusive lager 
1, lager 2 samt anläggningar. Fynd från yta A, exklusive 

lager 1, lager 2 samt anläggningar.
Total förekomst: 147 st.

+
Koefficienter

Variabel Antal Procent, Medel och Max/Min

Fast 82 56 %
Grop 51 44 %
MBåg 13 -
Mfrak 75 -
Strst 14 -
Kam/Tand 39 -
MTvär 13 ' -
D.Hals 99 18 odek., 15 %
Myn.Diam 82 26,5 cm

Variabel Antal Procent, Medel och Max/Min
Por 65 44 %
MKryss 16 -
Mftjut 7 -
Fiskb 1 -
Matsk 1 -
Ringst 1 -
Trest 0 -
MPunkt 2 -
MSned 22 -
D.Rand 91 15 odek., 14 %
Mfutåt 16 -
MKam/Tand 10 -
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KAMAAND

MFUTÅT I 

MPUNKT ■

MFRAK «S3 

MKAM/TAND F'»Ef

de till anläggningar är poröst gods, kryssdekor på 
mynning, kam/ tanddekor och dekor på hals. Negativ 
korrelation har bågstämpel på mynning och gropar 
(fig. 16).

Den statistiska analysen gjordes på hela gruppen 
anläggningar, eftersom dessa endast omfattade två 
anläggningstyper: gropar och en grav.

I jämförelse med andra kontexter visade den sta
tistiska analysen av hela gruppen mynningsskärvor 
att vissa drag är karaktäristiska för kontexten an
läggningar. Mynningsskärvorna kännetecknas av en 
hög frekvens med kryss-skrafferad mynningsrand. 
Det porösa godset dominerar kraftigt, men inte lika 
starkt som för yta C, och kam- och tandstämplar är 
vanliga. Dekor på hals är vanligen förekommande. 
Dessutom förekommer ringstämpel och linjedekor

-0,1 -0.08 -0,06

+

-0,04 -0,02 0 0,02 0.04 0,06 0,08 0,1
Koefficienter

(två variabler med få förekomster) relativt frekvent. 
Mynningarna är tämligen tjocka. Bågstämplar på

Variabel Antal Procent, Medel ocb Max/Min mynningsrand är ovanliga och gropar är mindre van-
Por 118 70 % ligt förekommande än för materialet i sin helhet. Kär-
MKryss 41 „ len förefaller i medeltal i stort sett haft samma storlek
Kam/Tand 49 som det genomsnittliga kärlet i materialet.
D.Hals 114 9 odek, 7 % Problemet med att bryta ut anläggningarna som
Ringst 8 - en separat rumslig enhet är att det inte på förhand är
Linje 7 - klarlagt om de är samtida med lager inom samma yta
Mftjut 15 - eller inte. För att göra en acceptabel tolkning av an-
Tji (mm) 95 8,1 cm läggningar som kontext krävdes en analys per yta.
MSned 25 - Antalet dekorerade mynningsskärvor var dock för li-
D.Rand 63 12 odek, 16 % tet för att fynden från anläggningar skulle kunna in-
Lgrop/Punkt 9 - delas per yta och med ett fullgott resultat jämföras
Myn.Diam 87 26,7 cm med andra kontexter. Här krävdes en variabel som 

kunde analyseras på all keramik från anläggningar.
Variabel Antal Procent, Medel och Max/Min Valet föll på godstyp som ansågs ha potential för att
Fast 50 30 % göra jämförelser inom gruppen anläggningar och
Mbåg 3 - mellan anläggningar och övriga rumsliga kontexter.
Strst 7 - Fast och poröst gods kan antyda kronologiska skill-
Grop 35 28 % nader. En GIS-analys som redovisade fördelningen
MTvär 4 - mellan fast och poröst gods för hela keramikma-
Fig. 16. Korrelation med variabeln anläggningar. Antalet 
förekomster av de mest positivt eller negativt samverkan
de variablerna för anläggningar. Total förekomst: 168 st.

terialet per enskild anläggning utgjorde här ett nöd
vändigt komplement. Vid en jämförelse mellan ytor
na framträdde en likhet mellan de anläggningar på
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Fig. 17. Fördel
ningen mellan fast 
och poröst gods per 
anläggning yta C. 
Skala 1:100.

Fast gods 

Poröst gods

yta A som domineras av poröst gods och lager samt 
anläggningar på yta C. Detta förhållande galler sär
skilt starkt för keramiken från graven (Lindholm 
2002, i denna volym) (se fig. 18).

Jämförelsen mellan anläggningar och lager inom 
samma yta resulterade i olika resultat för yta A och 
yta C (fig. 17 och fig. 18). På yta A framträder en 
komplex bild. Här förekommer dels anläggningar

som ansluter till fördelningen mellan fast och poröst 
gods i omgivande lager dels anläggningar som har en 
högre andel poröst gods än de omgivande lagren. An
läggningarna på yta B uppvisar en hög andel poröst 
gods. Inom yta C uppvisar fynd från anläggningar 
och lager en större likhet vad beträffar godstyperna.

Diagrammet (fig. 19) visar på andelen poröst gods 
i de olika anläggningarna på yta A. Dessutom finns
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Yta A

Yta B

Fast gods 

Poröst gods

Fig. 18. Fördelningen mellan fast 
och poröst gods pä anläggningar 
ytorna A och B. Skala 1:600.

Fig. 19, nedan. Andel poröst gods 
i anläggningar på yta A (anlägg
ningar knutna till graven och öv
riga gropar) samt medeltalen för 
de övriga rumsliga kontexterna 
inom undersökningsområdet. 
Romber = anläggningar.

[ Graven

i—( Lager 2 )( Lager 1
[Utanför L1 I2j- K Yta C )
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Tabell 4. En jämförelse av dekorelement ocb mynningsdiameter för anläggningar på yta A och C. Anläggningarna på yta 
A är uppdelade i två grupper vilka utmärks av ett innehåll av mer respektive mindre än 70 % poröst gods. Procent
siffrorna i tabellen bygger på antalet av vissa dekorelement i jämförelse med det totala antalet hals respektive randekore- 
rade skärvor per kontext (obedömbara skärvor har uteslutits). Pg-poröst gods, Fg-fast gods.

Dekor
element

Anl. yta C Anl. yta A
mer än 70 % poröst gods

Anl. yta A
mindre än 70 % poröst gods

Halsdekorer

Totalt ant. 
halsdekor
43

Ant. Pg/fg Totalt ant. 
halsdekor
28

Ant. /o Pg/fg Totalt ant. 
halsdekor 
44

Ant. Pg/fg

Grop 8 18 5/3 7 25 5/2 19 43 10/9
Kam/Tand 19 44 16/3 11 37 10/1 18 41 13/5
Fiskb 4 9 4/0 0 0 0/0 1 2 0/1

Totalt ant. Totalt ant. Totalt ant.
randdekor randdekor randdekor

Randdekorer 41 22 43
MKam/Tand 5 12 2/3 1 5 1/0 5 12 2/3
MKryss 16 39 16/1 14 64 11/3 9 21 5/4
MSned 14 34 12/2 3 14 2/1 8 19 4/4
Myn.Diam Med Pg Fg Med Pg Fg Med Pg Fg
(cm)

24,1 24,3 23,5 26,0 25,4 27,4 29,0 27,5 30,9

medeltalen för andelen poröst gods för de övriga 
rumsliga enheterna markerade. De anläggningar som 
tillhör graven har samtliga en större övervikt för po
röst gods än medeltalet för yta C. Nästa steg i analy
sen är en jämförelse av dekorelementen på dekore
rade mynningsskärvor från anläggningar på yta C, 
anläggningar på yta A med en fördelning av poröst 
gods som liknar den för yta C och anläggningar på 
yta A som mer ansluter till omgivande lager. Med dia
grammet som ledning bestämdes att anläggningarna 
på yta A skulle delas in i två grupper: där innehållet 
av poröst gods överstiger, respektive understiger 70 
%, vilket var normalfördelningen på yta C. Anlägg
ningarna på yta B med förekomst av keramik har 
samtliga ett innehåll av poröst gods som överstiger 70 
%. Antalet mynningskärvor är dock så lågt att det 
inte är meningsfullt att analysera förekomsten av de
korelement i dessa anläggningar.

Mynningsskärvorna från de anläggningarna på 
yta A som kraftigt domineras av poröst gods uppvisar 
fler likheter med motsvarande material på yta C.

Gropdekoren är mindre vanligt förekommande, me
dan porösa skärvor med kam eller tandstämpel är 
frekventa. Dessutom är kryssdekor på mynning all
mänt, i synnerhet för anläggningarna med stark do
minans av poröst gods på yta A. Skärvorna från dessa 
kontexter tyder på att kärlen i medeltal är mindre än 
genomsnittet. Anläggningar från yta A med en min
dre andel poröst gods utmärks av att gropdekor är 
avsevärt mycket mer frekvent än för övriga anlägg
ningar. Kryss på mynning är här mindre vanligt. Vad 
gäller kärlens storlek är dessa klart större än genom
snittet. Något som avviker från ett förväntat resultat 
är dock den höga andelen skärvor med kam- eller 
tandstämpel.

Även då dekorelement och mynningsdiametrar 
studeras förefaller alltså de starkt poröst dominerade 
anläggningarnas material av mynningsskärvor att 
samverka med keramikens utseende på yta C. De an
läggningar som har en mindre dominans av poröst 
gods har klart mest gemensamt med det omgivande 
lagret på yta A.
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Sammanfattning - dekorerad 
keramik i rummet

De mönster som framträder då analyserna för kera
miken kopplad till rumsliga enheter utförts är tydliga.

Om materialet på det nivåmässigt lägre belägna 
yta C ställs mot det på yta A, framkommer klart att att 
dominansen för det porösa godset är avsevärt större 
för yta C än för yta A. Kärlen på yta C förefaller med 
ledning av mynningsskärvornas diameter i genomsnitt 
varit relativt små. Huvuddelen av keramik av poröst 
gods med fiskbensdekor är påträffad på yta C. Kera
miken inom detta område domineras av vad som en
ligt Bagges terminologi skulle kunna klassificeras som 
Fagervik III, möjligen med vissa inslag av Fagervik IV 
(1951:73-80) (tabell 5).

På yta A fanns två stratigrafiskt skilda lager. I la
ger 1 påträffades förhållandevis få gropornerade 
skärvor, medan fiskbens-

Tabell 5. Sammanfattning av de starkaste skillnaderna 
mellan ytorna A och C redovisade i antal, procent och

Yta A 
Antal %

Yta C 
Antal o/o

Poröst gods 234 55,2 110 81,5
Fast gods 190 44,8 25 18,5
Summa 424 100 135 100
Myn diam (medel) 27,2 23,3
Grop 119 94,4 23 71,9
Fiskb 7 5,6 9 28,1
Summa 126 100 32 100
Mbåg 24 12,7 1 1,6
Msned 58 30,7 28 43,7
Mkryss 64 33,9 31 48,4
Mkam/tand 43 22,7 4 6,3
Summa 189 100 64 100
D hals 277 86,3 81 86,2
D rand (saknas) 44 13,7 13 13,8
Summa 321 100 94 100
D rand 256 85,6 85 87,6
D hals (saknas) 43 14,4 12 12,4
Summa 299 100 97 100

och streckdekor relativt 
sett var vanliga. Det po
rösa godset var domi
nant, men inte alls i 
samma utsträckning som 
för materialet på yta C. 
Keramiken i lager 1 före
faller klart tillhöra Fa
gervik III.

Lager 2 på yta A ka
raktäriseras av att hals
dekor förekommer i min
dre utsträckning än på 
materialet i övrigt. Grop
dekor är vanligt, avse
värt mycket mer frekvent 
än för lager 1. Det fasta 
godsets andel var större 
än för lager 1, även om 
det porösa godset fortfa-

Tabell 6. Sammanfattning av de starkaste skillnaderna mellan de separata kontexterna 
inom yta A redovisade i antal, procent och medeltal.

Lager 1 Lager 2 Lager utanför Totalt material
L1 & L2

Antal % Antal % Antal % Antal %
Poröst gods 47 61,8 60 58,2 65 44,2 355 61,7
Fast gods 29 38,2 43 41,8 82 55,8 220 38,3
Summa 76 100 103 100 147 100 575 100
Myn.diam (medel) 25,4 28,5 26,5 26,4
Grop 7 29,2 34 64,2 51 56 139 48,3
Fiskb 5 20,8 0 0 1 1,1 16 5,5
Kam/tand 12 50 19 35,8 39 42,9 133 46,2
Summa 24 100 53 100 91 100 288 100
Mkryss 13 54,2 11 40,7 16 61,5 95 65,5
Mkam/tand 11 45,8 16 59,3 10 38,5 50 34,5
Summa 24 100 27 100 26 100 145 100
D hals 41 87,2 64 83,1 99 84,6 363 86,2
D rand (saknas) 6 12,8 13 16,9 18 15,4 58 13,8
Summa 47 100 77 100 117 100 421 100
D rand 45 91,8 63 78,7 91 85,8 350 86
D hals (saknas) 4 8,2 17 21,3 15 14,2 57 14
Summa 49 100 80 100 106 100 407 100

rande dominerar. Huvuddelen av materialet inom la- Dock finns i detta fyndsammanhang betydligt fler 
ger 2 skulle enligt Bagge bedömas som Fagervik III. gropornerade skärvor av fast gods vilka saknar övrig
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dekor på halsen i lager 2 än i lager 1 och på yta C. 
Keramik från lager 2 skulle om den klassificerades 
utan hänsyn taget till det faktum att poröst gods finns 
i kontexten, bedömas som tillhörig Fagervik II. Vissa 
dekortyper vilka brukar representera Fagervik III och 
Fagervik IV, som t.ex. fiskbensmönster, saknas helt i 
lager 2. Detta lager har med andra ord trots att det 
stilmässigt till största delen håller sig inom Fagervik 
III, vissa ”tidigare” drag och delar av mynningsskär- 
vorna skulle möjligen kunna placeras in i den flytande 
gruppen Fagervik II—III (se Bagge 1951:70-78).

Då det material av mynningsskärvor från rutor 
som inte lagergrävdes på yta A analyserades framkom 
att en majoritet av dessa var av fast gods. Detta förhål
lande, tillsammans med att frekvensen av grop- 
ornerade skärvor liknar mer förhållandet för lager 2 
än det för lager 1 (tabell 6).

Anläggningar var ytterligare en kontext som be
handlades. För att resultatet för dessa inte skulle bli 
missvisande bröts keramiken från anläggningar, som en 
följd av GIS-analysen, ut i tre grupper: anläggningar på 
yta C, anläggningar på yta A med en dominans för 
poröst gods över 70 % och anläggningar med mindre

än 70 %:s övervikt för poröst gods. Keramik från an
läggningar på yta C och anläggningar kraftigt domi
nerade av keramik av poröst gods uppvisade även 
vissa likheter i dekor, gropar var mindre vanliga och 
kryssdekor på mynning är vanligt. Mynningsskär- 
vorna från dessa fyndsammanhang kommer i me
deltal från något mindre kärl än genomsnittet. I an
läggningar från yta A med mindre än 70 %:s domi
nans för poröst gods förekommer gropdekor ofta och 
skärvorna härrör från i medeltal större kärl.

Rumslig spridning för fynd av 
övriga material
Om fyndfrekvensen hos de olika områdena på Linds
krog jämförs framträder en relativt likvärdig bild för 
de flesta materialkategorier. För majoriteten gäller att 
ca två tredjedelar av fynden påträffats på yta A, mel
lan en fjärdedel till en tredjedel på yta C och ca 5 % 
på yta B. För samtliga övriga material utom porfyren 
gäller att betydligt fler påträffats i lager 1 än lager 2 
(tabell 7).

Tabell 7. Den rumsliga fördelningen av fynd av annat material än keramik per kontext samt andelen fynd i anläggningar 
jämfört med det totala materialet.
Kontext Kvarts % Sand

sten
% Porfyr % Berg

art
% Grön

sten
Bänd

lera
% Flinta %

Yta A 390 66 29 60 39 81 44 66 20 71 128 66 3 43
Yta B 44 7 2 4 1 2 5 7 2 7 1 1 0 0
Yta C 157 27 17 36 8 17 18 27 6 22 63 33 4 57
Summa 591 100 48 100 48 100 67 100 28 100 192 100 7 100
Lager 1 93 24 5 17 6 15 13 29 3 15 34 27 1 33
Lager 2 51 13 1 3 8 21 2 5 1 5 13 10 1 33
A ej LI el. L2 246 63 23 80 25 64 29 66 16 80 81 63 1 33
Summa 390 100 29 100 39 100 44 100 20 100 128 100 3
Anl.yta A 58 55 9 60 3 60 9 82 3 50 12 21 0 0
Anl.yta B 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anl.yta C 43 40 6 40 2 40 2 18 3 50 44 79 0 0
Summa 106 100 15 100 5 100 11 100 6 100 56 100 0 0
Totalt 591 48 48 67 28 192 7
Ani. 106 18 15 31 5 10 11 16 6 21 56 29 0 0
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Den materialkategori som förutom keramiken möj
ligen skulle haft störst potential att analyseras när
mare är kvartsen. Detta skulle kunna motiveras med 
att antalet fynd är relativt stort, strax under 600 
artefakter. Inom gruppen slagen kvarts finns dock re
lativt få undergrupper; redskap, kärna, avslag, övrigt 
slaget och splitter. Kategorierna ”slaget” och ”split
ter” står dessutom för 93 % av fynden, vilket innebär 
att möjligheten att statistiskt arbeta med materialet 
är dåligt. Ett annat sätt att indela kvartsen är efter 
vilken metod som använts vid tillslagningen, platt
form, bipolär eller städ. På boplatsen vid Lindskrog 
dominerade dock plattformsmetoden så starkt att 
jämförelser med de övriga metoderna ej blir menings
fulla.

Om kvartsens rumsliga spridning studeras syns att 
fördelningen av kvarts mellan de tre topografiskt skil
da områdena A, B och C i stort sett följer den all
männa fördelningen för keramiken på boplatsen. Det 
bör dock påpekas att av de kvartsfynd på yta A som 
framkom vid avbaning och rensning kommer en rela
tivt stor del från området norr om den större fynd
koncentrationen av keramik. Av de totalt 33 rens- 
och schaktfynden av kvarts från yta A kom tolv från 
området utanför fyndkoncentrationen för keramiken. 
Inom samma område påträffades endast elva kruk- 
skärvor, vilket med tanke på det rikhaltiga materialet 
av keramik i övrigt på yta A måste betraktas som an
märkningsvärt få fynd (se fig. 20). Spridningsbilden 
för kvartsen ger alltså en antydan om att denna inte 
helt följer det allmänna mönstret på yta A, då en rela

tivt stor del av detta material förekommer norr om 
det fyndrika kulturlagret. I övrigt kan sägas att anta
let fynd av kvarts förhållandevis är större i lager 1 än 
i lager 2.

För fynden av sandsten kan nämnas att de liksom 
för kvartsen, är överrepresenterade i lager 1 jämfört 
med lager 2. Dessutom förekommer fynd av detta 
material förhållandevis ofta i anläggningar. Slagen 
porfyr har påträffats på samtliga områden, men yta A 
dominerar mer än för övriga material. Vad gäller för
hållandet mellan lager 1 och 2 kan noteras att det en
dast är för just porfyren som antalet förekomster är 
fler i lager 2 än lager 1. Fynden av övrig bergart speg
lar den för övriga material allmänna bilden om större 
förekomster i lager 1. Grönstenens spridning över 
ytorna och lager stämmer väl överens med den från 
andra fyndkategorier.

Den brända lerans spridningsbild är även den lik
artad med övrigt materials. Ett undantag för detta 
förhållande är dock att de bitar av bränd lera som 
påträffats i anläggningar främst kommer från yta C. 
Av de endast sju föremålen av flinta är fyra funna på 
yta C.

När det gäller det övriga materialets fördelning 
mellan anläggningar, per yta, så dominerar den slagna 
kvartsen i A-ytans anläggningar i förhållande till C- 
ytans anläggningsinnehåll. Materialet i anläggning
arna från B-ytan är för litet för att några slutsatser 
skall kunna dras. C-ytans anläggningar uppvisar en 
förhöjd frekvens av bränd lera i förhållande till A- 
ytans anläggningar.

Tabell 8. Fördelningen av fynd av annat material än keramik mellan de båda grupperna av anläggningar på A-ytan samt 
antalet organiskt material per grupp.
Kontext Kvarts % Sand

sten
% Porfyr % Berg

art
% Grön

sten
% Bränd

lera
% Flinta % Org

Anl. mindre
än 70% 
poröst gods

37 76 5 10 2 4 3 6 i 2 1 2 0 0 452

Anl. mer än
70% poröst 
gods

15 43 4 11 1 3 3 9 2 6 10 28 0 0 270
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A

Fig. 20. Yta A och B. Punktinmätta rensfynd, bränt ben, kvarts och keramik. Kartbilden baserar sig både på för- och 
slutundersökning (Kihlstedt 1998 och Gustafson m.fl. 2000). Skala 1:1 000.
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Den tidigare gjorda uppdelningen av anläggningarna, 
i mer eller mindre än 70 % poröst gods, på A-ytan i två 
grupper visade på en förhöjd frekvens av kvarts i de 
anläggningar som har mindre än 70 % poröst gods. I 
anläggningarna med mer än 70 % poröst gods har en 
förhöjd frekvens av bränd lera påvisats (tabell 8).

Benmaterialet

Materialet bestod av brända såväl som obrända ben, 
där huvuddelen utgjordes av bränt material. Av det 
totala benmaterialet har ca 13 % (antal) respektive 24 
% (vikt) kunnat art- eller gruppbestämmas. Generellt 
kan det sägas att de artbestämda däggdjursbenen do
mineras av säl och häst/nöt/hjort. Det sistnämnda in
slaget kan ha sin grund i sporadiska järnåldersinslag. 
Bland de artbestämda fiskbenen dominerar gädda 
kraftigt. Hela 93 % av detta material består av gädda. 
Merparten av fiskbensmaterialet har dock inte kunnat 
artbestämmas. Bestämningen av benmaterialet utför
des av Berit Sigvallius (Gustafsson m.fl. 2000:38-39, 
bilaga 1).

Det artbestämda benmaterialet har delats upp per 
kontext (tabell 9). Resultatet vi
sar på en tydlig kvantitativ men 
även kvalitativ skillnad, mellan 
lager 1 och lager 2. De artbestäm
da benen från lager 1 utgjordes 
uteslutande av säl. Detta resultat 
står i skarp kontrast till artsam
mansättningen i lager 2 där ca 
70 % (antal) av benmaterialet ut
gjordes av fisk. I det område på 
yta A där ingen stratigrafisk skill
nad kunde påvisas d.v.s. utanför 
den yta som hade lager 1 och 2 
uppvisar artsammansättningen 
en stor likhet med lager 2. Dägg
djurbenen uppgick endast till ca 4 
% (antal) av materialet medan 
fiskbenen uppgick till 96 % (antal).

Kan då skillnaderna mellan lager 1 och lager 2 ha sin 
orsak i nedbrytning av fiskben i det övre liggande la
ger 1. En jämförelse av förekomsten av fiskben och 
däggdjurben, i det området som ej berörs av lager 1 
och 2, per skikt visar ej på någon ökad nedbrytning 
av fiskben i boplatsens övre skikt (som exempel, se 
fig. 21). Den skillnad som syns mellan lager 1 och 2 
bör alltså inte vara resultatet av nedbrytningspro
cesser.

Den mest troliga förklaringen till skillnaden i art
sammansättning mellan de båda lagren ligger i prov
tagningens frekvens och kvalitet. De insamlade benen 
från lager 1 härrör till övervägande delen från såll- 
ning. Då den maskstorlek som användes var en centi
meter så innebär det att endast större ben fångades 
upp. På A-ytan togs inga makroprov i lager 1 utan 
endast i lager 2 och i området utan lageråtskillnad. 
Detta har sin grund i provtagningens strategi. Inom 
det område som hade lagerskillnad så togs proven ca 
0,15 meter under markytan d.v.s. i gränszonen mellan 
de båda lagren. Då lagerskillnaden uppmärksamma
des på ett sent stadium resulterade detta i att de prov

Antal
0 2 4 6 8 10 12 14 1

□ Däggdjur 
■ Fisk

Fig. 21. Benmaterialet, uppdelat i däggdjur och fisk, per skikt i Ruta 4646. Ru
tan ligger utanför lager 1 och två och har därför ej någon stratigrafisk koppling.
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Tabell 9. Artfördelningen hos benmaterialet uppdelat per kontext. *För yta C, anläggningar och lager; redovisas endast 
den mindre delytan med gropkeramiskt material.

Lager 1 
Lager 2
Yta A utanför L 1 och L2 
Yta C*
Anläggningar 
Anläggningar Yta A 
Anläggningar Yta C“'

Lager 1 
Lager 2
Yta A utanför L 1 och L2 
Yta C*
Anläggningar 
Anläggningar Yta A 
Anläggningar Yta C*

Lager 1 
Lager 2
Yta A utanför L 1 och L2 
Yta C*
Anläggningar 
Anläggningar Yta A 
Anläggningar Yta C*

Kontext

Fragm.

Gädda

Vikt (g)

Gädda Abborre Abborre

Fragm. Vikt (g)

Abborr-
fisk

Fragm.

Abborr- 
fisk 

Vikt (g) Fragm. Vikt (g)

Kontext Häst/Nöt/ Häst/Nöt/ 
Hjort 

Vikt (g)Fragm.

Får/Get

Fragm.

Får / Get

Vikt (g) Fragm. Vikt (g) Fragm. Vikt (g)

Kontext

Fragm. Vikt (g) Fragm. Vikt (g) Fragm. Vikt (g) Fragm. Vikt (g) Fragm. Vikt (g)

Häst Häst/ 
Nöt

Häst/
Nöt

som tidigare tagits ej kunde knytas till respektive lager. 
Provtagningen för lager 2 är dock tillförlitlig.

Den bild som benmaterialet ger av artsammansätt
ningen inom boplatsen verkar vara tillförlitlig. Grun
den till detta vilar främst på bevarandeförhållanden. 
Små (fiskben) och stora (säl) har påträffats i materia
let och en nedbrytning av brända ben verkar ej ha 
skett i någon högre utsträckning. Övrigt ekofaktma- 
terial såsom t.ex. fröer, har påträffats i liten omfatt
ning med undantag för 106 fragment av hasselnöts- 
skal (Gustafsson m.fl. 2000:39-40, 71-73 bilaga 3).

Kronologisk analys
Forskningshistorik

Keramikanalysen pekade på relativt stora skillnader 
mellan boplatsens skilda kontexter med kronologiska 
förtecken. Med detta som bakgrund var det naturligt 
att genomföra en kronologisk analys av boplatsen.

I detta avsnitt kommer därför ett förslag till en 
kronologisk tolkning att presenteras. Denna kommer 
att bygga på den tidigare keramikanalysen, topografi/ 
nivå, vertikal stratigrafi samt anläggningar.
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Axel Bagge presenterade år 1951 en studie av de
kortypers frekvens i förhållande till höjden över ha
vet, baserad på material från boplatsen vid Fagervik. 
Denna kvantifiering av materialet leder i ovannämn
da publikation fram till Fagervikskronologin (I-V). 
Det dekorerade keramikmaterialet registrerades i 237 
olika mönstertyper. Materialet delades in i nivåinter
vall per halvmeter och sedan jämfördes frekvensen av 
respektive typ per nivå. För de talrikaste typerna sat
tes en nedre gräns för när typen markant minskade i 
antal. Denna kvantifiering av materialet leder fram 
till en kronologisk indelning. Bagge ser i materialet en 
tidsmässig förändring från en dominans av fast gods 
till en dominans av poröst gods. De djupa groparna 
minskar kraftigt samtidigt som yttäckande kam- 
stämpelintryck blir mera frekvent under Fagervik IV- 
skedet. Fiskbensdekor utförda med dragna streck el
ler stämplade streck menar Bagge blir mera frekvent 
under Fagervik III-skedet. Under nästföljande skede 
utförs fisk bensdekoren i högre utsträckning med 
hjälp av kamstämpel.

Bagges Fagervik-indelning kritiserades starkt av 
Löfstrand (1974). Denne, som hade funnit ett antal 
fall då Bagges text inte samstämmer med de siffror 
som presenteras, ansåg att arbetet inte hade under
byggts på ett korrekt statistiskt sätt, och därför en
bart skulle vara hypotetiskt. Löfstrand anmärkte bl.a. 
särskilt på att poröst gods uppträdde redan på de 
högsta nivåerna, vilket det enligt honom inte borde 
göra. Det förefaller dock som att Löfstrand missför
stått Bagge, då dennes metod att indela materialet ba
serade sig på att belägga den lägsta nivån för olika 
morfologiska egenskaper i materialet (Segerberg, 
1999:75). Att vissa typer av keramik som skall upp
höra på relativt låga nivåer förekommer högre upp 
motsäger inte Bagges resultat. Det är möjligt att vissa 
aktiviteter under en relativt sen period kan ha skett 
mer uppdraget från stranden än huvuddelen av akti- 
viterna under den aktuella tiden.

Löfstrand gjorde år 1974 en studie av bl.a. kera
miken från boplatsen vid As i Uppland. Fynden från

As bearbetades statistiskt efter att de registrerade fö
remålen lagts in i en databas bestående av ett hål- 
kortssystem (1974:40-41). Löfstrand hade för denna 
registrering utformat en kodlista, inom vilka det rym
des 25 egenskaper hos skärvorna. Dekoren delades in 
efter en genomgång av materialet, där en typisk 
skärva för varje separat mönster avbildades. Totalt 
isolerades 78 mönster för ”kärlsidor” och 40 kärl- 
kantsmönster (d.v.s. randdekorer).

De vanligast förekommande mönstren var bl.a. 
fiskbensmönster av kamstämplar, fiskbensmönster 
med streckdekor samt grova vertikala kamstämplar. 
Krukskärvor med dessa mönster var i mycket stor 
omfattning av poröst gods. Den mest frekventa deko
ren för kärl av fast gods var vertikala streck, cirklar 
och små gropar ”skålgropar” (1974:44-53, 88). Gro
par redovisades ej som ett mönster utan fick en sepa
rat kod (1974:49-50).

Löfstrand undersökte keramikens förhållande till 
stratigrafin. Han lade här tonvikten på de variabler 
som har två eller färre egenskaper. Dessa är t.ex. före
komst av kärlväggsgropar, godstyp, sidornering och 
randdekor. Dekortyper används i mindre grad då det 
stora antalet sådana mönster gör att mönstertyperna 
representeras av för få mönstertyper. För boplatsen 
vid As gällde att andelen skärvor med randdekor var 
något större för de nedre skikten än för de övre me
dan ingen signifikant skillnad fanns mellan sidorner- 
ingen (1974:71). En svag, men klar tendens fanns att 
skärvor med gropar utgjorde en större del av det to
tala antalet i de undre skikten på boplatsen (1974:71, 
89). Äsboplatsen domineras av fast gods. Löfstrand 
tycker sig dock se en ”introduktionsfas” för det kalk- 
magrade godset på åtminstone ett av områdena i ett 
nedre skikt, under detta finns två skikt utan förekom
ster av poröst gods. Denna bild stämmer dock inte för 
övriga områden. Kärlväggsgropar och fast gods sam
verkar.

För kärlväggsmönstren analyserade Löfstrand de 
tio mönster där fast gods dominerar mest och de tio 
där poröst gods är i störst övervikt. Tvärtom mot det
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förväntade resultatet att en korrelation skulle finnas 
med en ökande frekvens kalkmagrade skärvor med 
typmönster mot de övre skikten var motsatsen fallet. 
Även de tio vanligaste dekorerna för fast gods uppvi
sade ett motsatt resultat jämfört med det förväntade. 
Generellt anser Löfstrand att en successiv förändring 
i typernas ”popularitet” kunnat konstateras. Förfat
taren föreslår en tredelad sekvens av den gropkerami- 
ska kulturen baserad på de särdrag i keramiken som 
är lättast att observera, d.v.s. kärlväggsgropar och 
sandmagrat (fast)- eller kalkmagrat (poröst) gods. 
Första sekvensen skulle innebära att keramiken är 
sandmagrad och kärlväggsgropar förekommer i hög 
grad. Andra sekvensen känneteckas av att sandmag
rat och kalkmagrat gods förekommer parallellt till
sammans med gropar. Under tredje sekvensen finns 
endast kalkmagrat gods, groparna är färre för att till 
sist helt försvinna. Tredelningen sammanfaller unge
fär med Säterkronologin (1974:131).

Welinder gjorde 1971 en statistisk studie av kera
miken från den gropkeramiska lokalen Överåda, Sö
dermanland, i syfte att påvisa kronologiska skillna
der. Vad gäller dekorelement delar Welinder in kera
miken i så få kategorier som åtta. I stort sett rör det 
sig om: gropar, linjer, streck, kryssmönster, bågstämp- 
lar, kamstämplar, snörintryck och slutligen övriga 
stämplar/intryck. Randdekoren delades in i tre typer: 
tvär- eller snedstreck, krysskraffering och stämplar/ 
intryck (1971:29-33).

För att göra en kronologisk gruppering av kera
miken utgick Welinder från boplatsens vertikala och 
horisontella stratigrafi. Den analysmetod som använ
des var seriation. Då den vertikala stratigrafin under
sökts visade resultaten att grupperna linjer och kryss
mönster främst hörde hemma i de undre lagren, me
dan yttäckande dekorer som exempelvis kamstämplar 
främst fanns på skärvor i övre skikten (1971:60-61). 
Kamstämplar skulle alltså i huvudsak vara en yngre

Tidigt Sent
J

Welinder Gropar 
Löfstrand

Fast gods

Poröst gods —^

Kam ----------------------------------------------------- ►

Fagervik II Fagervik III Fagervik IV

Bagge Gropar ------------------------------------

Fast gods ^

Poröst gods ■ ►

Kam HE----------------------------------------------------------------------- ^

fiskben ------------------------------------------------------- ► Kam/fiskben

Fig. 22. En generaliserad bild av tidigare forskares kronologiska syn på godstyper och vissa utvalda dekorelement inom 
den gropkeramiska kulturen (efter Bagge 1951, Löfstrand 1974, Welinder 1971).
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företeelse, medan linje- och kryssmönster tillhörde en 
äldre fas. Welinder noterar även att minikärl är vanli
gare under boplatsens senare skeden (1971:58-59). 
Klara skillnader fanns i den horisontella stratigrafin, 
vilket pekade på att kulturlagret inte var homogent. 
Welinder arbetade dock inte med nivåskillnader för de 
olika områdena.

När det gäller godstyper gjorde Welinder en analys 
av densiteter. Han fann att skärvor med låg densitet 
företrädesvis ökade i de övre lagren. De skulle med 
andra ord generellt vara yngre. Låg densitet för 
skärvorna förklaras av den urlakning som har skett 
från den kalkmagrade keramiken. Resultatet innebär 
alltså att det porösa godset allmänt sett förekommer i 
de övre lagren d.v.s. är yngre (se fig. 22). Slutsatsen 
som Welinder drar när det gäller den dekorerade 
keramiken är att likheterna mel
lan Överådas stilar och Säter- 
stilarna II-V, både vad gäller de
kor och densitet (godstyp), är 
slående (1971:83).

Topografi/Nivå

Den statistiska analysen av den 
specialregisterade keramiken vi
sade att skillnader mellan den 
högt belägna yta A och den lägre 
liggande yta C förelåg. Skillna
derna bestod främst i att det po
rösa godsets dominans var avse
värt kraftigare på yta C än på 
yta A. Skärvorna från yta C kom 
i allmänhet från mindre kärl och 
med ledning av dekorerna tycks 
de typologiskt höra till Fagervik 
III med enstaka inslag från 
Fagervik IV. Yta A däremot ka
raktäriserades av förhållandevis 
större kärl vilka ofta var av fast 
gods och med gropdekor. Dessa

skärvor hade om de bedömts separat kunnat klassas 
som tillhöriga Fagervik II men inslaget poröst gods 
motsäger denna tolkning. Keramiken på yta A har 
dock sett till keramiken som helhet klart tidigare drag 
än skärvorna på yta C (se fig. 23).

Då den rumsliga fördelningen av artefakterna av 
sten samt bränd lera studerades kunde inga tydligare 
skillnader konstateras mellan ytorna. Fördelningen 
av antal fynd mellan dessa följde tämligen väl det 
mönster som fanns för keramiken. En avvikande ten
dens visar sig dock i spridningen av kvartsmaterialet 
på yta A. På denna yta verkar kvartsutnyttjandet va
rit större och mera spritt i rummet, till skillnad från 
keramikmaterialet som är mera koncenterat.

Om ytorna med skilda topografiska lägen på olika 
nivåer ställs mot varandra, har hypotesen att en kro

nologisk skillnad finns mest 
stöd i fyndmaterialet, jämfört 
med antagandet att ytorna ut
nyttjats synkront och att de 
skillnader som observerats har 
en funktionell förklaring. Den 
statistiska analysen visar att ka
raktären hos keramiken på yta 
A avviker på ett tydligt sätt från 
Yta C. Den jämförelsevis klart 
högre andelen fast gods, samt 
den förhållandevis stora domi
nansen för gropdekor på yta A 
kontrasterar starkt mot den 
kraftiga dominansen för poröst 
gods samt dess dekor av bl.a. 
fiskbensmönster på yta C. Om 
Fagervik-indelningen (Bagge 
1951) används kan denna gro
va indelning göras: Yta A inne
håller keramik av Fagervik Hi
ty p, men en tendens finns att 
delar av materialet tillhör Fa
gervik II—III. Yta C domineras 
också av Fagervik III, men här

Yta A

Högsta nivå (M.ö.h.)

+ Fast gods 
+ Grop
+ Bågstämpel mynning

- Poröst
- Fiskben
- Sneda streck mynning
- Kryss mynning

Både säl och fiskben

Stora kärl Små kärl

Fig. 23. Sammanställning av karaktäristika 
för ytorna A och C.

Yta C

Lägsta nivå (M.ö.h.)

Poröst gods 
Fiskben
Sneda streck mynning 
Kryss mynning

Kam/ tand mynning 
Grop

Variation i dekor

Både säl och fiskben
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finns också tendenser typiska för Fagervik IV-skedet. 
Fynden och anläggningarna på yta C skulle alltså till
höra en yngre fas på boplatsen än de på yta A.

Ett förhållande som möjligen skulle kunna ges en 
funktionell tolkning är det faktum att de dekorerade 
skärvorna på yta C i genomsnitt förefaller komma 
från mindre kärl. De odekorerade mynningsskärvor- 
na har i medeltal avsevärt mindre mynningsdiameter 
än de dekorerade. Av det totala materialet av odeko
rerade mynningsskärvor utgör de från yta C 27 %, 
detta är en högre andel jämfört med denna ytas andel 
av de dekorerade skärvorna (19 %). Det odekorerade 
materialet på yta C härrör dessutom från i genom
snitt mindre kärl, jämfört med de påträffade på yta A. 
För den dekorerade keramiken med matskorpor finns 
ett klart mönster: samtliga har en mindre mynnings
diameter än medeltalet för hela materialet.
Detta tyder på att relativt små kärl använts som 
kokkärl. De större kärlens funktion skulle kun
na vara till förvaring. Dessa företeelser kan ge 
en indikation på att en viss skillnad funnits mel
lan tonvikten på de aktiviteter som skett på de 
två ytorna. En tonvikt på kokning av mat på C 
och en betoning på förvaring på yta A. Den 
funktionella tolkningen står dock inte nödvän
digtvis i motsatsställning till en kronologisk 
tolkning av övriga egenskaper hos keramiken 
och dess olika distribution för yta A och C. De 
något olika betoningarna av aktiviteter på de 
två ytorna kan vara kopplade till verksamheter 
som varit diakrona.

Vertikal stratigrafi

Den lageråtskillnad som identifierades under 
fältarbetsfasen bekräftades av artefaktanaly- 
sen. En generell skillnad mellan de två lagren dr 
att lager 2 uppvisar en större dekorvariation än 
lager 1. De få skärvorna med gropdekor inom 
lager 1 ger ett intryck av att detta lager tydligt 
ligger inom skedet Fagervik III. Liksom för hu

vuddelen av materialet från yta A kan i lager 2 det 
relativt stora inslaget av fasta skärvor från stora kärl 
med gropdekor visa på en något tidigare datering (se 
fig. 24).

Om fördelningen av övriga fynd studeras finns en 
generell skillnad mellan lagren. Betydligt fler sten- 
artefakter och fragment av bränd lera påträffades i 
lager 1 än i lager 2. Detta gäller för samtliga material 
utom porfyren. Förhållandet är anmärkningsvärt, då 
fynden av keramik i lager 2 är något fler än i lager 1. 
Analysen av artsammansättningen hos benmaterialet 
visar även den på en skillnad mellan lagren. Benma
terialet i lager 1 är mycket litet och utgörs uteslutande 
av sälben till skillnad från lager 2 som har en domi
nans av fisk men även inslag av sälben. Resultatet för 
lager 1 är dock ett högst osäkert då provtagningens

Fig. 24. Sammanställning av karaktäristiska för lager 1, lager 
2 och rutor utan stratigrafi.

Lager 1

Stratigrafiskt 
yngre än lager 2 
Fiskben
Fast gods (svagt) 
Kryss mynning

Grop

Variation 
i dekor

Endast sälben?

Mer slaget 
stenmaterial

Mindre porfyr

Mindre kärl

Lager 2 Utanför lager 1 & 2

Stratigrafiskt 
äldre än lager 1
Kam/tand mynning + Fast gods
Fast gods (svagt)
Grop
Mer rand dekor ej hals

+ Grop

Fiskben - Kryss mynning
Kam/tand
Kryss mynning

Fiskben

Liten variation Liten variation
i dekor i dekor

Både säl och fiskben Både säl och fiskben

Mindre mängd 
slaget stenmaterial

Mer porfyr

Stora kärl Medelstora kärl
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frekvens skiljer sig från övriga kontexter. De tydliga 
skillnaderna i materialet pekar på att de två lagren 
bildar en stratigrafi.

Då det material av mynningsskärvor från området 
som inte uppvisade någon lagerskillnad på yta A ana
lyserades framkom att en majoritet av dessa var av 
fast gods. Analysen påvisade även att dekorerna en
dast varierade i liten utsträckning. Benmaterialet 
uppvisar en dominans för fisk med inslag av sälben. 
Dessa förhållanden, tillsammans med att frekvensen 
av gropornerade skärvor mer liknade lager 2 än lager 
1, gav starka indikationer på att lager 2 var det lager 
som sammanföll med resten av yta A. Lager 1 skulle 
då representera en mindre, begränsad del av området, 
och utgöra en senare fas.

Anläggningar

Den statistiska analysen visade att vissa egenskaper 
var positivt korrelerade till anläggningar. Det gäller 
hög frekvens med kryss-skrafferad mynningsrand, 
dominans för poröst gods, kam- och tandstämplar 
och dekor på hals. Dessutom förekommer ringstäm
pel och linjedekor (två variabler med få förekomster) 
relativt frekvent. Mynningarna är tämligen tjocka. 
Bågstämplar på mynningsrand är ovanliga och gro
par är mindre vanligt förekommande än för materia
let i sin helhet. Kärlen förefaller i medeltal i stort sett 
haft samma storlek som det genomsnittliga kärlet i 
materialet.

I analysens ursprungliga syfte ingick inte att skilja 
ut gruppen anläggningar som en egen kronologisk 
kontext. Ett visst stöd för en kronologisk tolkning ger 
dock dominansen av poröst gods och att kam och 
tandstämplar är vanliga i anläggningar. Detta antyder 
att majoriteten av fynd i anläggningar tillhör den yng
re delen av det mellanneolitiska nyttjandet av platsen 
(motsv. Bagges Fagervik III/IV).

I jämförelsen mellan olika rumsliga kontexter vi
sade kontexten anläggningar störst likhet med yta C 
även om vissa variabler skilde sig åt. Det porösa god

sets dominans överensstämmer. Mynningsdiametern, 
exempelvis, var i genomsnitt likvärdig med medelta
let för hela materialet, medan kärl på yta C var min
dre till storleken. I detta sammanhang ska noteras att 
det finns en överrepresentation av fynd som kopplas 
till anläggning och som härrör från yta C, jämfört 
med detta områdes andel av mynningsskärvor i stort. 
Sammanlagt 42 % av det behandlade materialet från 
anläggningar kommer från yta C. Detta kan jämföras 
med de 23 % som gäller för materialet i sin helhet.

Detta förhållande kan förklaras av det faktum att 
anläggningstätheten på yta C varit mycket stor. An
märkningsvärt är också att anläggningarna på yta A 
har en större övervikt för poröst gods än de omgi
vande lagren. 64 % av mynningsskärvorna är här po
rösa jämfört med 52 % för de som påträffats vid rut- 
grävning på yta A. För de anläggningar som varit be
lägna på yta A skulle resultatet kunna indikera att en 
del av dessa tillhör en senare fas, vid en tid då merpar
ten av aktiviteten varit lokaliserad till yta C. Om 
detta varit fallet antyds en rumslig indelning med 
vissa anläggningar lokaliserade till ett högre terräng
läge i förhållande till huvuddelen av den då utnytt
jade boplatsen. Samtidighet mellan anläggningar och 
lager tycks alltså gälla på yta C och anläggningar med 
dominans av fast gods på yta A. Analysen har visat 
att anläggningar kan ligga i samma terränglägen 
som- eller på högre nivåer än samtida lager. Det inne
bär också att anläggningar kan ha anlagts samtidigt 
på yta A och yta C.

Analysen ger med ledning av anläggningarnas in
nehåll ett svagt underlag för att tolka kontexten som 
funktionellt särpräglad. Mynningsskärvorna visade 
ingen markant överrepresentation för någon av de 
variabler som kan kopplas till funktion. Olikheter be
träffande dekor och kärlform skulle kunna vara rela
terade till sociala sammanhang t.ex. familjegrupper. 
Övriga material påträffade i anläggningar domineras 
av slagen kvarts. De förmodat äldre anläggningarna 
på yta A (med mindre än 70 % poröst gods) avvek 
genom att andelen slagen kvarts var högre än för den
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förmodat yngre gruppen (med mer än 70 % poröst 
gods) på samma yta (se fig. 18). Den senare gruppen 
hade en något högre frekvens av bränd lera. För att 
förklara de olika frekvenserna av slagen kvarts skulle 
en mer detaljerad analys av kvartsartefakterna krä
vas, i syfte att klargöra om de utgör rester efter red- 
skapstillverkning, använda redskap, lagrade redskap 
eller rituellt deponerade artefakter. Den näst största 
kategorin av övrigt material i anläggningar är bränd 
lera vilken på yta C och för de anläggningar som do
minerades av poröst gods på yta A förekom i högre 
frekvenser än i lager inom samma yta. De högre frek
venserna av bränd lera kan ha ett samband med nå
gon specifik aktivitet knuten till anläggningar med 
övervikt för poröst gods på ytorna A och C. Lerbitar- 
na har avtryck från ben, trä, gräs och fingertoppar. 
En möjlig praktisk funktion för leran är att den an
vänts för att foga samman eller skapa yta på någon 
form av behållare tillverkad av flätverk, trä eller nä
ver. Alternativt kan leran ha haft en symbolisk bety
delse, vilket förekomsten av enstaka bitar i vissa an
läggningar kan tyda på. I gravens botten invid ske
lettresterna låg en bit bränd lera med fingeravtryck, 
och i samma anläggning förekom väl avgränsade de
positioner av krukskärvor på skilda nivåer. En av 
krukskärvorna var placerad under kraniet/huvudet. 
Skärvorna kan i skenet av detta ses som symboler för 
kärl och kan representera kärlets ideologiska status. 
Att även den brända leran kan ha haft en symbolisk 
innebörd kan möjligen påstås med stöd av att den fö
rekommer i graven.

Till en mer övergripande diskussion av funktionel
la skillnader mellan anläggningar och övriga rumsliga 
kontexter hör frågan om varför keramik och övriga 
artefakter deponerats i gropar. Den brända leran fö
rekom framför allt i dessa gropar. Mängden var för 
liten för att kunna sättas i samband med keramiktill
verkning men tillräckligt stor för att betyda något för 
tolkningen av vissa gropar.

Med utgångspunkt från avsaknaden av praktiskt- 
funktionella skillnader och gravens depositioner av

skärvor är det möjligt att anläggande av gropar med 
deposition av keramik utgör rituella markeringar. 
Anläggningarna placeras både i direkt anslutning till 
ytor med kulturlageralstrande aktiviteter och till ytor 
med äldre kulturlager. På så sätt skapas, medvetet el
ler omedvetet, en länk till de äldre lämningarna på 
platsen.

Kronologisk fasindelning

I detta avsnitt presenteras ett förslag till en kronolo
gisk gruppering av boplatsens skilda kontexter. Grup
peringen presenteras i form av en fasindelning. Denna 
bygger på en analys av topografiska och stratigrafiska 
relationer samt fyndinnehåll i relation till tidigare 
forskning (se fig. 25).

Analysen i förra kapitlet visade på en kronologisk 
skillnad mellan de båda nivåmässigt skilda ytorna A 
och C. Den högre belägna A-ytan uppvisar en äldre 
dekorsammansättning än den lägre liggande C-ytan.

Vid analysen av A-ytans separata kontexter uppvi
sade de två skilda lagren (1 och 2) olikheter i dekor
sammansättning som tolkas som kronologiska. De 
båda lagren uppvisar även skillnader både i ben och 
stenmaterial. Lager 2 som är den understa av de två 
kontexterna är den äldsta fasen (I) och lager 1 den 
yngre (fas II), med hänsyn taget till både stratigrafi 
och fyndsammansättning. Det visade sig att även att 
det fanns anmärkningsvärda likheter mellan det om
råde (kontext) som ej uppvisade någon lagerskillnad 
och lager 2 som tidigare bedömts vara A-ytans äldsta 
skede. Analysen tyder alltså på att boplatsens äldsta 
fas (I) består av lager 2 och det område som ej uppvi
sade någon lagerskillnad. Analysen visar även på en 
påföljande utnyttjandefas (II) som utgörs av det delvis 
överlagrande lager 1 (se fig. 26).

Den analys av de fyndförande anläggningar som 
påträffats på A-ytan visar på en komplex bild. En ma
joritet av dessa anläggningar uppvisar likheter i fynd
innehåll med det omgivande kulturlagret. Analysen 
av fyndmaterialet har ej kunnat hänföra dessa till en
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Alla anläggningar Anl. yta C Anl. yta A mer än 
70 % poröst

Anl. yta A mindre 
än 70 % poröst

Poröst gods + Poröst gods + Poröst gods + Fast (ej dominans)
Kryss på + Kam/tand + Kryss på + Gropar
mynning + Fiskben mynning + Kam/tand
Kam/tand + Kryss på + Kam/tand
Dekor hals mynning

+ Sneda streck
på mynning

Bågstämpel på - Gropar - Gropar - Fiskben
mynning - Kam/tand - Kryss på
Gropar på mynning mynning

- Fiskben

Mer bränd lera Mer bränd lera Mer kvarts

Variation i dekor Variation i dekor Variation i dekor Liten variation i
dekor

Medelstora kärl Små kärl Medelstora kärl Stora kärl

Fig. 25. Sammanställning av karaktäristiska för anläggningar yta C, anlägg
ningar på yta A med mer än 70 % poröst gods och anläggningar på yta A med 
mindre än 70 % poröst gods.

specifik fas men analysen pekar mot att de är samtida 
med det omgivande kulturlagret d.v.s. fas I och II.

Som tidigare nämnts visade fyndsammansättning
en såväl som topografin att C-ytan utgör den mellan- 
neolitiska boplatsens sista fas (III) (se fig. 26). Denna 
kontext ger ett mera homogent intryck än A-ytan, ex
empelvis har ingen lagerskillnad kunnat påvisas. Vid 
genomgången av de anläggningar som påträffades på 
C-ytan så uppvisade dessa en mycket stor samstäm

mighet med avseende på fynd
innehåll i jämförelse med omgi
vande kulturlager. Analysen av 
anläggningarna, visade att en 
mindre del av de på A-ytan på
träffade anläggningarna uppvisa
de mycket stora likheter i fynd
innehåll med kulturlagret på C- 
ytan och därmed skilde de sig 
markant från omgivande kultur
lager. Även keramikmaterialet i 
den grav som påträffades på A- 
ytan uppvisade mycket stora lik
heter med fyndmaterialet från C- 
ytans anläggningar och kulturla
ger. Boplatsens sista fas (III) ut
görs alltså av den lägst liggande 
C-ytan. Till denna fas kan fogas 
vissa anläggningar däribland gra
ven vilka samtliga var belägna på 
den högre liggande ytan och där
med äldre delen av boplatsen. 
När det gäller graven så är denna 

att betrakta som ett enstaka nedslag inom fas III. 
Samma kan möjligen sägas om de anläggningar som 
hänförts till fas III och påträffats inom boplatsens 
äldsta delar (fas I och II). Dessa kan vara resultatet av 
en enstaka samtida handling eller resultatet av en
staka handlingar som sträcker sig över hela fas III:s 
”livslängd”.

Som framgår av kartan återstår endast väl separe
rade områden av boplatsen (fig. 27). Avsevärda delar

Fas 1 Fas II Fas III
Lager 2 Lager 1 Yta C

Utanför Lager 1 och 2 Vissa anläggningar på yta A

Graven

Fig. 26. Kronologisk fasindelning av de separata kontexterna på Lindskrogsboplatsen.

Gropar och keramik 47



Yta A

Fas III
Anläggningar 
Fas I och II

Har ej kunnat 
knytas till fas

Boplatsens utbredning utanför 
det undersökta området

Yta C

Fig. 27. Karta över den kronologiska fasindelningen av de separata kontexterna på Lindskrogsboplatsen 
(Samtliga ytor redovisade). Skala 1:1 000.
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har förstörts genom ett flertal vägbyggnationer. Det 
kan alltså inte uteslutas att boplatsen innehållit fler 
faser, både äldre och yngre, än de som kunnat iden
tifieras.

Vad gäller B-ytan (boplatsens NNÖ begränsning) 
så har begränsningen uppskattats efter förundersök
ningens resultat (fig. 27). Endast en mindre del av den 
förundersökta ytan kom att bli föremål för vidare un
dersökning. Det visade sig att denna del ej innehöll 
tillräckligt med fyndmaterial i form av dekorerade 
mynningsskärvor, stenmaterial och benmaterial för 
att ge en adekvat grund för en fasbestämning. Däre
mot så visade den GIS-analys som utfördes av fördel
ningen av godstyper i anläggningar på en hög frek
vens av poröst gods. Denna höga andel i anläggning
arna på yta B kan indikera att dessa skulle kunna 
knytas till fas III. Antalet mynningsskärvor var dock 
för litet för att analysen skulle kunna drivas vidare.

Avslutande tolkning
Den kronologiska indelningen i faser är ett grundläg
gande avstamp för vidare diskussioner kring boplats
ens roll. Om man accepterar denna fasindelning, kan 
vi anta att dessa även representerar skilda aktiviteter?

Nyttjande över tid

Förutom de kronologiska skillnader som utgör grun
den för den tidigare redovisade fasindelningen fram
kom det under analysen ett flertal resultat som här 
relateras till faser (fig. 28). Resultaten rör artefaktty- 
pologi, morfologi, ekofakter och rumsliga kontexter. 
Ger dessa resultat stöd för antagandet att lokalen ut
nyttjats på olika sätt över tid?

Ett av analysresultaten visade att det generellt är 
större kärl under boplatsens första faser (I—II) och 
markant mindre kärl under boplatsens ”sista” (III). 
Det noterades även att minikärlen är mera frekvent 
förekommande under boplatsen sista fas. Det har tidi
gare påpekats att det även finns ett samband mellan 
matskorpor och mindre kärl.

När det gäller övriga fyndkategorier uppvisar även 
dessa mindre skillnader mellan boplatsens faser. Sten
materialet har framför allt visat på skillnader mellan 
de olika faserna I och II, på A-ytan. Fas I har en över
vikt för porfyr medan fas II har en övervikt för övriga 
stenmaterial förutom flinta. Bränd lera förekommer i 
större antal under fas II och III än under fas I. Vad 
gäller benmaterialet så skiljer sig fas II från de övriga 
så till vida att denna fas innehåller små benmängder 
och då endast säl. I övriga kontexter dominerar fisk
ben, främst gädda och dessutom finns inslag av min
dre mängder sälben.

Skillnaderna i artefaktmaterialet mellan de olika 
kronologiska faserna som redovisats ovan tyder på 
att det funnits skilda inslag i utnyttjandet över tid.

Vilka aktiviteter kan de differenser som urskiljs i 
artefaktkategorierna mellan de olika faserna tänkas 
representera? Under den första fasen indikerar ben
materialet att fiske, nästan uteslutande efter gädda 
dominerar. Enstaka sälar har jagats eller förts till 
platsen. Relativt få stenverktyg har framkommit i 
kontexter knutna till denna fas. Enda undantaget är 
som tidigare nämnts porfyren, som här uppvisar en 
ökad frekvens. Värt att nämnas i sammanhanget är 
att det inte finns något i fyndinnehållet och fyndsprid
ningen som antyder att det förekommit stenslagning i 
större utsträckning på boplatsen. Att porfyren är van
ligare under första fasen behöver inte ha en grund i en 
praktisk verksamhet utan kan bero på att råvaruut- 
nyttjandet/källorna förändrats över tid. Om ett nytt 
material börjat användas, som t.ex. porfyr, så kan 
detta material helt eller delvis ersätta andra källor. 
Detta påverkar inte bruket av, och därmed ej heller 
frekvensen, av stenartefakter på boplatserna.

Den överrepresentation av stora kärl som påvisats 
under den första fasen kan ha sin orsak i en betoning 
på lagring/förvaring under den tidsperiod som ytan 
utnyttjats. Korrelationen mellan matskorpor (fast
brända matrester) och mindre kärl antyder att dessa 
kärl i huvudsak använts för matlagning och de större 
kärlen borde då ha nyttjats till förvaring. En annan
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Fas II \ (i O z—-— "
\ I ) C7 /

Fas III
Anläggningar 0
Fas I och II ■ ...../..." ■" l==

28 Den kronologiska fasindelningen av de separata kontexterna på yta A. Skala 1:200.

förklaring till de storleksskillnader som påvisats mel
lan kontexterna kan vara en förändring i kärltillverk
ning över tid.

Benmaterialets artsammansättning i boplatsens 
andra fas uppvisar en klar skillnad mot föregående 
fas. Det syns som om utnyttjandet av platsen under 
fasen haft mycket lite att göra med födoanskaffning. 
Den enda art som identifierats är säl och då rör det sig 
endast om ett fåtal fragment. Den tydliga skillnaden i

frekvensen av ben mellan boplatsens två inledande 
faser har med största sannolikhet sin förklaring i 
provtagningens intensitet och kvalitet. Ett mindre an
tal prov togs i det översta lagret (fas II) under under
sökningens tidigare skeden. Detta skulle generera en 
mycket liten andel, om ens några fiskben.

Den påvisade överrepresentationen av bearbetad 
sten förutom porfyr i boplatsen andra fas är svår att 
förklara. I likhet med fas I saknas slagplatser under

Fas 1 Fas II Fas III
Dominans av fiskben (gädda) Avsaknad av fiskben Dominans av fiskben (gädda)
Små mängder sälben Små mängder sälben Små mängder sälben
Mindre mängd stenmaterial Större mängd stenmaterial än tidigare Förekomst av stenmaterial
Mera porfyr Större mängd bränd lera
Större kärl

Fig. 29. Differenser i artefaktmaterialet som kan belysa skillnader i utnyttjande mellan boplatsens kronologiska faser.
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fas II vilket antyder att spåren är resultatet av an
vändning snarare än tillverkning. En koppling till re
sursutnyttjande kan inte göras på grund av den ringa 
förekomsten av ben i fas II. En källkritisk aspekt i 
sammanhanget är att skillnaderna i stenmaterial mel
lan fas I och II till största delen bygger på jämförelsen 
mellan lager 1 och lager 2, då dessa två kontexter di
rekt kan jämföras med varandra.

Den förhöjda förekomsten av bränd lera under bo
platsens andra fas framstår som märklig. Som tidi
gare påpekats uppvisar inte detta material några en
tydiga tecken på att vara spill från keramiktillverk
ning. Det krävs kompletterande forskning för att 
klargöra från vilken verksamhet som den brända le
ran härrör. Under boplatsens tredje fas visar keramik
materialet på en övervägande andel mindre kärl i 
jämförelse med tidigare faser. Det finns en svag kopp
ling mellan matskorpor och mindre kärl. Dessa resul
tat kan tolkas som att det varit en större betoning på 
matberedning under boplatsens avslutande fas. Värt 
att sägas i sammanhanget är att andelen beläggningar 
på skärvor hos det totala keramikmaterialet är 
mycket låg, ca 1 %. Detta bör istället indikera att 
matlagning i keramikkärl ej varit en primär verksam
het på platsen. Överrepresentationen av mindre kärl 
under boplatsens yngsta fas kan även vara resultatet 
av en förändring som skett över tid och som ej varit 
kopplad till ett praktiskt-funktionellt nyttjande av 
platsen. Welinder har uppmärksammat samma ten
dens, då med utgångspunkt från miniatyrkärlens för

delning, under de senare faserna i den mellanneoli- 
tiska boplatsen vid Överråda (1971:58-59). Benma
terialet i fas III indikerar liksom för den första fasen 
att fiske utgör den viktigaste näringen och att gädda 
är den dominerande arten. Resultatet från benregist
reringen ger vid handen att säljakten/fångsten ej varit 
omfattande, endast enstaka sälar har jagats eller förts 
till platsen. Liksom för tidigare faser har inga spår 
efter tillverkning av stenredskap identifierats. Troli
gen härrör stenfynden från användning av, till boplat
sen förda, redskap. Den brända leran som tillhör fas 
III uppvisar inte heller här tecken på att härröra från 
keramiktillverkning.

De små funktionella skillnader som identifierats 
mellan faserna ger enligt vår mening inte några över
tygande förklaringar till boplatsens huvudsakliga 
funktion utan framstår snarare som små ”accenter” 
(fig- 30).

Vad innebär då den fasindelning och de små funk
tionsskillnaderna som resultaten pekat på? Boplatsen 
verkar vara ett resultat av antingen en kontinuerlig 
bosättning eller flera återkommande besök under en 
tidsrymd av ca 500 år. Detta antyder att platsen som 
sådan har haft en mycket stor betydelse och behållit 
denna i människornas medvetande under en lång tids
rymd. Boplatsen är endast delundersökt och avsevärt 
skadad av vägdragningen. I skenet av detta, kan då 
resultaten redovisa en falsk bild av boplatsen? Möjli
gen såvida boplatsytan under varje fas varit indelad i 
områden med klart definierade funktioner. Om så

Fas I
Gäddfiske 
Lite säljakt/fångst 
Mindre användning av stenredskap 

än senare
Ej tillverkning av stenredskap 
Förvaring (lagring) av mat 
Ej keramiktillverkning

Fas II
Ej fiske?
Lite säljakt/fångst?
Mer användning av stenredskap 

än tidigare
Ej tillverkning av stenredskap 

Ej keramiktillverkning

Fas III
Gäddfiske
Lite säljakt/fångst?
Användning av stenredskap

Ej tillverkning av stenredskap 
Matlagning?
Ej keramiktillverkning

Fig. 30. Funktionella inslag i artefaktmaterialet. Ett försök att belysa skillnader i utnyttjande mellan boplatsens 
kronologiska faser.
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vore fallet skulle analysresultaten vara missvisande. 
Då inte några genomgripande funktionella förkla
ringar, med undantag av gäddfisket, till boplatsens lo
kalisering har påträffats i materialet borde rimligtvis 
resultatet ge en rättvisande bild av lokalens utnytt
jande. Lokalen kan ha varit kontinuerligt utnyttjad 
och markskadorna gjort att alla faser som existerat 
inte har kunnat identifieras. Men ett sådant kontinu
erligt utnyttjande skulle knappast resultera i de skar
pa gränser som syntes för de fyndförande lagren på 
boplatsen.

Nyttjande av rummet

Analysen av Lindskrogs inre struktur omfattar också 
rummet som uttryck för sociala kulturella och ekono
miska relationer. De olika rumsliga kontexter som 
presenterats ovan relateras till fasindelningen och 
jämförs med avsikt att belysa inbördes likheter och 
skillnader.

Nivåmässigt är yta A belägen högre än ytorna B 
och C. Tidigare analyser av mellanneolitiska lokaler 
har visat att nivån över havet har haft betydelse för 
bedömningen av lämningarnas datering (Olsson & 
Risberg 1995, Åkerlund 1996). Grundförutsättningen 
för dessa resonemang har varit att aktiviteterna för
lagts nära den dåtida strandlinjen vilken sett i ett 
längre tidsperspektiv förskjutits till allt lägre nivåer 
(Risberg m.fl. 1991). Vid Lindskrog ger högre nivåer 
en koppling till fas I och II medan lägre nivåer kopplar 
till fas III. Funktionellt ses en skillnad genom att an
läggningar kan förekomma på både högre och lägre 
nivåer under samma fas (fas III). Anläggningarnas 
placering har sannolikt varit beroende av funktionellt 
betingade val med ideologiska förtecken.

Lagerstrukturen på yta A har självfallet en krono
logisk koppling. Dessutom framträder här en funk
tionell aspekt genom de skillnader beträffande mäng
den dekorerad keramik, stenartefakter och artsam
mansättningen bland de brända benen. Lagrens funk
tionellt betingade olikhet är generellt sett liten och

antyder ingen förändring av den huvudsakliga verk
samheten från de på platsen äldsta- till de yngre mel- 
lanneolitiska faserna.

De topografiska skillnaderna som markeras av 
strandpartiets lutning ger liksom övriga rumsliga be
grepp en kronologisk koppling även om denna för
svagas av det faktum att ytorna A och B som båda 
ligger vid en brant strandzon kan tillhöra olika faser. 
Anläggningar har inom fas III lagts vid en flack, res
pektive brant, strand vilket kan ha en funktionell för
klaring. Innehållet i anläggningarna är likartat men 
deponeringsplatsens olika karaktär kan tyda på en in- 
tentionell skillnad.

Undersökningen har inte givit något reellt under
lag för att jämföra strandnära läge med indraget läge 
eftersom den norra delen av yta A var dåligt bevarad 
och inte heller gav några spår av aktivitetsytor.

Lager och anläggningar skiljer sig inte nämnvärt 
vad beträffar artefakt- och beninnehåll. En svag ten
dens till att bränd lera kan kopplas till anläggningar 
föreligger. Den stora skillnaden ligger i stället i sättet 
att deponera material och i detta sammanhang kan 
graven utgöra en nyckel till förståelse av övriga an
läggningar på platsen. Fynden, framför allt i form av 
keramik, har grävts ner i en mer eller mindre sluten 
kontext. Graven har en inre struktur som verkar vara 
medvetet organiserad, där det ytligt deponerade rela
terats till det djupare liggande förmodligen som resul
tat av en ideologisk föreställning. Det kan finnas en 
motsvarande ideologisk bakgrund till att man valt att 
deponera material i gropar. Kanske skall fynden i gro
par förstås som ”begravda” i en överförd betydelse.

De gropkeramiska boplatserna i Mälardalsland- 
skapen varierar kraftigt i storlek mellan 500 och 
90 000 kvadratmeter. Boplatsernas avsaknad av skärv
sten är markant och lämningar efter hyddor är en 
mycket sällsynt företeelse (Olsson och Edenmo 1997: 
175). Vad gäller bosättningssystem har en tolkning 
presenterats vilken grundar sig på de mellanneolitiska 
boplatsernas förhållande till varandra. Det har visat 
sig att boplatserna bildar ”agglomerationer” längs
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den dåtida kusten. Då undersökningar har gjorts inom 
en agglomeration så har skillnader i boplatsstorlek, 
fyndtyper och fyndmängder noterats mellan boplat
ser. Detta antas återspegla en grupps territorium (Ols
son & Edenmo 1997:175). Ett liknande bosätt
ningsmönster har efter de inventeringar som gjordes 
under sommaren 1995 noterats i Gästrikland och Häl
singland. Boplatserna ligger i koncentrationer med 
tämligen jämna avstånd från varandra (Björck 
1998:12, Björck & Björck 1996:13). Björck menar att 
mycket talar för att den bild som inventeringarna har 
gett visar på ett reellt bosättningsmönster (1998:12, 
Björck & Björck 1996:13). I Östergötland innehåller de 
båda gropkeramiska boplatserna vid Aby (Gruber, 
1999) och Svintuna (Larsson 1995), konstruktioner 
vilka tolkats som hus eller hyddor. Larsson ser dessa 
lokaler, med ca 400-600 kvadratmeter stora boplats
områden, som spår efter grupper motsvarande ett 
”hushåll”. Den ytmässigt stora Abyboplatsen tolkas 
som resultatet av minst två, men snarare flera, sådana 
enheter (Larsson 1999:50).

Boplatstyper
Ett exempel på en ovan nämnd agglomeration i Mä
lardalen är den ansamling, totalt åtta boplatser, varav 
Lindskrog är en, som framkommit vid undersökning
ar i området kring Arlanda flygplats (Johansson 1996, 
Gustafsson m.fl. 2000; Brunstedt & Olsson 2002, 
Runcis 2002, Olsson 2002, Gustafsson 1998, Johansson 
2002). Granskar man denna agglomeration finner 
man först och främst en skillnad mellan stora och små 
boplatser. Av de åtta lokaler som möjligen kan tillhöra 
den gropkeramiska perioden har två inslag av strids- 
yxekeramik och gropkeramik tillhörande den s.k. tred
je gruppen (Olsson och Edenmo 1997:189, fig. 5:38, 
6:12).

”Gropkeramikerna” har ibland av forskare tol
kats som mer eller mindre mobila jägare och samlare 
(Åkerlund 1996, Knutsson, H 1995, Welinder 1976, 
Knutsson, K 1995, Olsson & Edenmo 1997). Kopp
lingen till de arkeologiska kontexterna bygger på et

nografiska jämförelser som visar att utnyttjandet av 
olika resurser under skilda delar av året är en förut
sättning för överlevnad. De naturresurser som är 
möjliga att utnyttja växlar med årstiderna och är 
ojämnt fördelade i rummet. Denna typ av utnyttjande 
avspeglar sig också i en variation i de mänskliga spå
ren d.v.s. boplatserna. Ytterligare en dimension som 
kan sätta sin prägel på de mänskliga spåren är det 
sociala utnyttjandet av rummet (jfr Service 1979:9-45).

Vad representerar då boplatsen vid Lindskrog? Be
greppsapparaten kring boplatstyper är välkänd och 
en relativt stor samsyn råder kring dessa. Bland de 
begrepp som kan användas i detta sammanhang är 
basboplats, aktivitetslokal och samlingsboplats. När 
det gäller denna begreppsapparat kan man huvudsak
ligen utgå från Forsbergs (1985) definitioner och re
sonemanget kring kopplingar till de materiella spåren 
hos skilda boplatstyper som i sin tur bygger på källor 
som t.ex. Slobodin (1962, 1969), Damas (1969) Lea
cock (1969), Helm (1969), Fitzhugh (1972), Price 
(1978) och Binford (1980).

Basboplatsen utnyttjas av en grupp människor un
der en längre period och kännetecknas av att ett fler
tal aktiviteter knutna till såväl produktion som kon
sumtion samt användning. Det innebär att de materi
ella lämningarna karaktäriseras av diversifiering. 
Storleken hos denna typ av boplats varierar med stor
leken på den grupp som utnyttjar platsen och boplat
sen är lokaliserad så att man kan utnyttja ett flertal 
resurser i närområdet.

Samlingsboplatsen är en lokal där en större mängd 
människor samlas någon gång per år under en kor
tare period; detta formerar makrobandet. En viktig 
skillnad mellan basboplatser och samlingsboplatser 
är lokaliseringen. ”Samlingsboplatsen måste läggas 
nära en rik och stabil resurs, eller också måste man 
lösa resursfrågan genom olika typer av förvaring” 
(Forsberg 1988:60). Detta för att, under en begrän
sad tid, livnära den större mängd människor som 
samlats på platsen. Det har i etnografiska såväl som 
arkeologiska sammanhang framförts att laxen, med
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sina årstidsbundna vandringar skulle kunna/har ut
nyttjats i detta sammanhang (Helm 1979:121, Fors
berg 1985:25-26). Värt att påpeka är att gäddan och 
abborren, i sin årscykel, under vårens lektid, samlas 
på grunt vatten och att de då är mycket lätta att fånga 
(Henning 1993:9-12, 168-173, 480-483). Skälen till 
ansamling av människor till dessa två, ovan nämnda, 
boplatstyper skiljer sig också. Anläggandet av bas
boplatser anses främja näringsmässig stabilitet ge
nom lokalisering till en resursrik och varierad miljö 
medan samlingsboplatsen huvudsakligen anläggs av 
sociala skäl (Conkey 1980:609).

Aktivitetslokalen är först och främst associerad till 
praktisk-specialiserad funktion vilket ger sig till kän
na i de materiella lämningarna. Artefaktmaterialet 
hos dessa boplatser uppvisar en mera enhetlig bild än 
det material som påträffas på basboplatserna. Gene
rellt är denna typ av boplatser små till ytan. Detta 
beroende på att platsen utnyttjats sporadiskt av små 
grupper av människor (Forsberg 1985:11-12). I halv- 
permanenta bosättningsmönster är aktivitetslokaler- 
na kopplade till basboplatsen.

Om man diskuterar boplatsen vid Lindskrog i sin 
helhet så uppvisar denna ett flertal egenskaper som 
ter sig märkliga liksom de flesta andra liknande grop- 
keramiska lokaler i regionen. Boplatsen saknar, lik
som de flesta andra liknande gropkeramiska lokaler i 
regionen, skärvsten. Benmaterialet domineras av fisk
ben och då i mycket hög utsträckning av gädda. Kul
turlagret är, såvitt man kan bedöma utefter de båda 
undersökningar som utförts, mycket tydligt rumsligt 
avgränsat i form av ett (flera?) långsträckt(a) stråk 
med en bredd ej överstigande tio meter. Gränsen mel
lan detta stråk och omgivningen framstår som an
märkningsvärt skarp. Området utanför uppvisar en
dast ett fåtal fynd och inga anläggningar. Detta inne
bär att alla lämningar är koncentrerade till detta 
smala band och konsekvensen av fasindelningen är 
att detta band alltid koncentrerats till strandkanten. 
Inga som helst spår efter hyddor, huslämningar eller 
härdar har påträffats på platsen.

Om vi utgår från de ovannämnda begreppen vilken 
boplatstyp representerar då Lindskrog? En basbo
plats? Denna typ av boplats borde enligt vad ovan 
nämnts generera ett diversifierat artefaktmaterial och 
ett diversifierat benmaterial. Likaså borde ett mera 
permanent utnyttjande av en plats generera boplats
spår i form av hyddor eller huskonstruktioner samt 
härdar av mera permanent art och därmed skärvsten. 
Till följd av en långvarig, mera permanent, bosättning 
så borde en del av fyndmaterialet vara spritt över ak
tivitetsområdet såtillvida man inte praktiserat en 
mycket noggrann avfallshantering. I den bild som 
framkommit efter analysen av artefaktmaterialet 
samt det helhetsintryck som resultatet av de arkeolo
giska undersökningarna ger av boplatsen, så är det 
mycket lite som talar för att det skulle röra sig om en 
basboplats.

Är samlingsboplatsen ett troligt alternativ? Då 
huvudsyftet för att anlägga denna typ av lokal är av 
social art så kan man anta att spåren efter praktiskt- 
funktionellt utnyttjande är mindre tydliga än de ritu
ella/sociala uttryckssätten. Detta förhållningssätt till 
platsen borde rimligtvis generera ett artfaktmaterial 
som inte frammanar en praktisk-funktionell bild av 
utnyttjandet. Då utnyttjandet av denna typ av loka
ler, enligt tidigare forskares antaganden, är starkt för
knippat med utnyttjandet av en stabil näringskälla så 
borde benmaterialet uppvisa en kraftig dominans av 
en art. Eftersom samlingsboplatsen ej använts för en 
mera permanent bosättning, till skillnad från en 
basboplats, utan istället utnyttjats i form av återkom
mande kortvariga vistelser över en lång tid borde 
denna lokal ej uppvisa boplatsspår i form av hyddor 
eller huskonstruktioner samt härdar av mera perma
nent art. De materiella lämningarna borde ge antyd
ningar om ett rituellt uttryckssätt. När det gäller 
Lindskrogsboplatsen, med sin avsaknad av boplats
spår av mera permanent art, sina små antydningar till 
praktiskt nyttjande, sin dominans av gäddben och 
sina rituella inslag, så är det mycket som talar för att 
denna skulle vara en samlingsboplats. Med hänsyn
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till gäddans årscykel är det rimligt att anta att platsen 
utnyttjats under våren. Det arkeobotaniska materia
let är litet och ger inga ledtrådar till säsongsutnytt
jande.

Att boplatsen vid Lindskrog skulle vara en aktivi
tetslokal är en möjlighet, om ej lika sannolik som att 
boplatsen skulle vara en samlingsboplats. Då aktivi- 
tetslokalen har en praktisk-specialiserad funktion så 
är ett av kännetecknen en koppling mellan artefakt- 
materialet och den specialiserade funktionen. Fynd
materialet borde därmed uppvisa en enhetlig bild. 
Dessa boplatser har endast utnyttjats av mindre grup
per och de tenderar att vara små till ytan. Om man 
återvänder till Lindskrogsboplatsen så kan givetvis 
den stora dominansen av gädda indikera en speciali
serad funktion men relationen mellan det specialise
rade fisket och de exceptionellt stora keramikmäng
derna är oklar. Då boplatsen är att betrakta som stor, 
både vad det gäller fyndmängd och ytmässig storlek, 
så talar även detta emot att denna skulle vara en ak
tivitetslokal.

De undersökta lämningarna ser alltså inte ut att 
vara spår av en basboplats eller aktivitetslokal utan 
verkar snarare representera en huvudaktivitet som i 
varje fall inte är direkt relaterad till praktisk (ekono
misk) funktion. Egenskaper som kännetecknar en 
basboplats t.ex. hydd- eller huslämningar förekom
mer på ett fåtal lokaler i regionen (Olsson & Edenmo 
1997:175). För att finna mer kompletta basboplatser 
med hyddlämningar, härdar, slagplatser och ett rikt 
benmaterial med inslag av flera olika arter, av såväl 
maritima som terrestriska, måste vi söka oss utanför 
regionen t.ex. till Fräkenrönningen i Gästrikland och 
Vedmora i Hälsingland (Björk & Björk 1996, Björk 
1998). På boplatsen vid Korsnäs på Södertörn saknas 
visserligen spår efter hyddor, men lämningarnas dig
nitet och en diversifiering i artefakt- och ekofaktma- 
terial kan tala för att det handlar om en basboplats 
(Olsson m.fl 1994). De tendenser till rumslig struktur 
som noterats vid Lindskrog pekar i en annan riktning. 
Anläggningar ser ut att inta en särställning som rums

lig kontext liksom den högt liggande, branta delen av 
den undersökta ytan. Bakgrunden till lagrens till
komst ter sig svårtolkad. Lagren har sannolikt inte 
ackumulerats som avfallsdepositioner i anslutning till 
en bosättning. De utgör ytstora och exponerade de
positioner med innehåll av samma karaktär som an
läggningarna. Deposition i strandnära läge tycks ha 
skett med en medveten avsikt där anknytningen till 
ideologi och ritual, enligt vårt förmenande, varit av 
större betydelse än praktisk funktion även om en dua
lism mellan praktisk och rituell funktion är mest tro
lig. Fasindelningen tyder på att de aktiviteter som gi
vit upphov till lager följt den vikande stranden. Sam
bandet mellan aktivitet- och strandnära läge gäller 
även för anläggningar men har inte ett lika tydligt 
samband. Generellt sett har de stora, fyndrika grop- 
keramiska lokalerna i regionen legat nära stranden 
vilket också har uppmärksammats tidigare (Löfstrand 
1974, Åkerlund 1996, Olsson & Edenmo 1997).

Om samlingsboplatsen i första hand anlagts för 
att skapa eller vidmakthålla sociala band och bekräf
ta relationer inom gruppen och mellan grupper i för
historisk samtid, dåtid och framtid så bör rituella 
handlingar och uttryck betraktas som överordnade 
praktiskt funktionella handlingar.

En möjlighet är att anläggande av gropar med de
position av keramik och brända ben utgör rituella 
markeringar för en ny nyttjandefas på platsen. Gro
parna och även graven anläggs både på den plats där 
man för tillfället valt att samlas och i lämningarna 
efter tidigare besök. Därmed skapas en samhörighet 
med den äldre, de äldres, kanske ”förfädernas” sam
lingsboplats. Groparna kan ha haft en praktisk funk
tion som förråd under den tid som man uppehållit sig 
på platsen. De exponerade depositionerna i strand
nära läge tolkas som ett uttryck för att hantera rela
tionen mellan människa, land och hav, de utgör dess
utom i praktisk bemärkelse, depositioner av avfall. 
Studien av Lindskrogs inre struktur har lett fram till 
en tolkning av kronologiska och rumsliga förhållan
den vilka tyder på att lokalen fungerat som en sam-
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lingsboplats. Platsens betydelse accentueras av att 
samma typ av aktivitetsspår vid upprepade tillfällen 
lämnats här under en tidsrymd av ca 500 år. Den so
ciala funktionen har sannolikt varit styrande för hur 
och var föremål och anläggningar deponerats. Den 
praktiska funktionen och tillgången till en rik och sta
bil resurs har varit en avgörande förutsättning för det 
varaktiga nyttjandet av den gropkeramiska boplatsen 
vid Lindskrog.

När det gäller de mellanneolitiska boplatserna i 
Mälardalsområdet så har de rumsliga kontexterna i 
allmänhet få indikationer på verksamheter som i di
rekt mening kan sättas i samband med praktisk nyt
tofunktion som tillredning av föda, redskapstillverk- 
ning, keramiktillverkning och boende. I detta avse
ende liknar Lindskrog huvuddelen av de undersökta 
gropkeramiska lokalerna i regionen (jfr Olsson & 
Edenmo 1997:173).

Om Lindskrogsboplatsens utseende och karaktär i 
allmänhet liknar övriga boplatser i regionen hur skall 
man då se på dessa i mångt och mycket speciella lokaler?

Ett extremt uttryck?
En iakttagelse som ett flertal forskare har gjort vad 
gäller den gropkeramiska kulturen är att mängden 
keramik på boplatserna ökar drastiskt under Fager- 
viksperioden (Elli). Ett flertal forskare menar att 
detta kan vara ett symtom på en befolkningsökning 
(Engström & Thomasson 1932:43, Kaelas 1976:138, 
Welinder 1976:30). Man har även diskuterat i termer 
av att keramikproduktionen ökat under en period 
och/eller att distributionen ökat (Åkerlund 1996:48). 
Welinder har senare återkommit till den stora ökning
en av mängden boplatser under Fagervik III. Han me
nar att ett ökat tryck från stridsyxekulturens jordbru
kande befolkning vilka tagit områden i den innersta 
skärgården i anspråk och en fokusering på maritim 
fångst inom de gropkeramiska grupperna genererade 
en befolkningsökning i den yttre skärgården. (Welin

der 1978:109). En annan syn på de stora boplatserna 
är att de utgjort rituella centra (Apel m.fl. 1995).

Om man utgår från att de olika Fagerviksstilarna 
representerar en kronologi blir framträdandet av 
stora keramikmängder på boplatserna anmärknings
värt. Kan ökningen i keramikdeposition sägas ha 
samband med de stora boplatser som framträder un
der Fagervik Ill-perioden? Även de stora keramik
mängdernas och därmed de stora boplatsernas för
svinnande är en anmärkningsvärd händelse. Har be
folkningen ökat drastiskt för att sedan snabbt minska 
under, låt oss säga, med resultaten från Lindskrog i 
minnet, en period av ca 500 år? Eller har fenomenet 
med de extrema keramikdepositionerna och deras se
nare upphörande samband med yttre påverkan från 
andra neolitiska grupper, som ett uttryck för ideolo
gisk stress där den egna identiteten måste styrkas? 
Kan den stora andelen boplatser med exceptionellt 
stora mängder keramik i Mälardalsområdet under 
Fagervik Ill-perioden kopplas till de tolkningar som i 
denna artikel gjorts för Lindskrog? Här har med led
ning av analyserna av keramik, övrigt fyndmaterial, 
kronologi och inre struktur ett förslag till att lokalen 
skall tolkas som samlingsboplats framlagts.

Ytterst få lokaler i Mälardalen uppvisar typiska 
drag som utmärker basboplatser. Är det så att bas
boplatser varit mycket ovanliga i det skärgårdsland- 
skap som regionen då utgjorde? Har det här i princip 
bara funnits små aktivitetslokaler och stora samlings- 
boplatser? Vilka boplatsmönster skulle då vara tänk
bara? Anledning finns i så fall också att reflektera 
över anledningen till de extremt keramikrika loka
lernas plötsliga uppdykande och försvinnande.

En brist på basboplatser kan möjligen vara be
tingad av miljön. Skärgården bestod av ett stort antal 
mindre öar, där bl.a. virkestillgången måste varit be
gränsad. Kan detta ha påverkat bosättningsmönstret 
såtillvida att ett system med mindre lokaler kunde ut
nyttja de resurser som fanns på ett bättre sätt? Om 
endast samlingsboplatser och aktivitetslokaler finns,
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framskymtar en bild där begränsade resursområden 
utnyttjats av människor vilka under stora delar av 
året varit indelade i mindre grupper. Resursområdet 
består i detta fall av små aktivitetslokaler samt sam- 
lingsboplatser. Boplatssystemet blir ett ”roterande 
system” vilket optimalt utnyttjar sin omgivning. Den 
socialt sammanhållande faktorn för dessa grupper av 
människor kan i så fall vara samlingsboplatsen. Be
hovet av sammankomster där de mindre, sociala en
heterna som vistas vid aktivitetsboplatserna kan ingå 
i betydligt större sociala sammanhang bör ha varit 
stort. Detta skulle kunna leda till att den större grup
pen behöver mötas vid ett flertal tillfällen under året. 
En alternativ hypotes vad gäller basboplatsernas fåta
lighet eller eventuella frånvaro i Mälardalen skulle 
kunna vara att det område som utnyttjats av en social 
grupp varit betydligt större och att motsvarande lo
kaler kan ha varit belägna på det dåvarande fastlan
det, kanske till och med så långt bort som i Gästrik
land eller Östergötland.

Uppdykandet och försvinnandet av de kraftiga 
keramikförande lagren på de stora lokalerna måste 
betraktas som ett starkt kulturellt uttryck. I den ar
keologiska forskningshistoriens sken är dessa boplat
ser extrema. Möjligen kan den speciella miljön som

den splittrade skärgården utgjorde, i kombination 
med en ökad konkurrens om resurser, grupper emel
lan, ha lett till social och ideologisk stress vilket påver
kat bosättningsmönstret. Det med arkeologiska mått 
mätt snabba uppdykandet av en stor mängd sådana 
lokaler kan ha sin orsak i en inbördes konkurrens mel
lan grupper med ett ökande behov av manifestation 
inom den lokala gruppen som följd.

Kan det faktum att dessa extrema lokaler, vilka se
nare helt verkar upphöra att utnyttjas, tolkas i termer 
av en samhällelig kollaps? Tiden efter Fagervik III 
kan närmast betraktas som en konturlös tid som en
dast lämnat fragmentariska spår i det arkeologiska 
källmaterialet. Den neolitisering som sker i området 
efter denna period ger i förlängningen till resultat helt 
annorlunda lämningar som exempelvis den till Linds
krog närliggande senneolitiska boplatsen vid Grön
dal. Där har det maritima jakt- och fångstbaserade 
samhälle som Lindskrog är en representant för i stort 
sett helt övergått till en livsstil som fokuseras på jord
bruk och djurhållning. Sannolikt har också männis
kornas föreställningsvärld och ideologi under tiden 
mellan bosättningarna Lindskrog och Gröndal radi
kalt förändrats. De stora keramikdepositionernas tid 
är förbi.
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Gravspråk på olika nivåer
- den gropkeramiska graven vid Lindskrog 

Pehr Lindholm

Inledning
Under de sista dagarna av Linds- 
krogsgrävningen sommaren 1998 på
träffades en skelettgrav från mellan- 
neolitikum (fig. 31). Gravar från den 
gropkeramiska perioden hör inte till 
vanligheterna i Mälardalen, ingen 
hade påträffats sedan utgrävningen 
av Korsnäsboplatsen 1970 (Olsson 
m.fl. 1994). Lindskrog är en av de få 
platser i Mälardalen, där man har do
kumenterat en grav från topp till bot
ten. Oftast har gravarna i regionen 
uppmärksammats först när en tydlig 
färgning har framträtt eller när ske
lettfynd påträffats vid rutgrävning el
ler när man av en eller annan anled
ning grävt lite djupare inom någon del 
av undersökningsområdet. Detta har 
inneburit att endast gravens botten 
dokumenterats.

Graven på Lindskrog dokumente
rades till största delen digitalt, med 
hjälp av totalstation. I vissa moment 
av undersökningen kompletterades 
dokumentationen med handritning 
som sedan överfördes till digital form. 
Detta för att underlätta den kon- 
textuella analysen. Merparten av

Yta B
Yta A

Yta C - — — Boplatsens utbredning 
C Undersökt yta

Fig. 31. RAÄ 239 vid Lindskrog med den gropkeramiska boplatsens be
gränsning samt de undersökta ytorna A, B och C. Graven är belägen på 
yta A. Skala 1:2 000.
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Fig. 32. Gravens stenpackning. Foto av Pehr Lindholm.

Fig 33. Mörkfärgningen i graven. Foto av Pehr Lindholm.

gravens fyllnadslager sållades och mak- 
roprover togs. Analysen av dessa prover 
kunde inte belägga någon förekomst av 
makrofossil i anläggningen.

Denna artikel syftar till att ge en så 
djup och bred bild av Lindskrogsgraven 
som möjligt. Artikeln syftar även till att 
analysera graven och sätta den i relation 
till boplatsen. De delar som är tolkande 
avser att förstå graven mot bakgrund av 
äldre undersökningar, och därigenom 
peka på likheter och skillnader inom den 
gropkeramiska traditionen.

Tillvägagångssättet bygger till stor del 
på analyser av gravens skilda kontexter 
där keramik och relationer mellan kon
texter spelar en viktig roll. När det gäller 
de tolkande delarna så bygger dessa ute
slutande på jämförelser med publicerat 
material.

Beskrivning
Graven vid Lindskrog uppmärksamma
des vid grävandet av en ruta. Fyndens 
fördelning i denna ruta avvek från övriga 
rutor inom lokalen då de första skikten 
var helt fynd tomma. Fynden framkom 
först 0,15 meter under markytan. De an
dra rutorna på denna del av boplatsen 
hade visat på en stor mängd keramik re
dan omedelbart under torven. I samband 
med grävningen av rutan uppmärksam
mades en större stenpackning som tang
erade rutans norra kant. Stenmaterialet skilde sig 
markant från övrigt material på platsen. Stenarna 
hade noterats tidigare, men då antagits tillhöra en 
täktgrop som låg omedelbart norr om packningen. I 
detta skede stoppades rutgrävningen och det bestäm
des att stenpackningen skulle rensas fram i sin helhet 
(fig. 32).

Rensningen visade att packningen var ca 2,5x1,5 me
ter stor och orienterad i nordväst-sydost. Materialet 
bestod av ca 0,5-0,15 meter stora stenar (i medeltal 
ca 0,2 meter stora) som var både kantiga och run
dade. I nordöstra delen av stenpackningen påträffa
des en stor slipsten (ca 14 kg) av sandsten vars slipyta 
var vänd nedåt. Under rensningen framkom relativt
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stora mängder dekorerade och odekorerade kruk- 
skärvor. Mellan stenarna på ett djup av ca 20 centi
meter påträffades en koncentration av krukskärvor 
som sedermera skulle visa sig tillhöra ett, i det när
maste komplett, mindre kärl med dekor. Detta ver
kade vara medvetet placerat i en ”ficka” i sten- 
packningen.

Rensningen utsträcktes på grund av de påträffade 
koncentrationerna av krukskärvor bland stenarna, 
till att omfatta ett större område, kring packningen. 
Då framkom, 0,3 meter sydväst om stenpackningen, 
en koncentration av slaget stenmaterial bestående av 
sex fragment av slagen kvarts varav en kärna samt tre 
fragment av porfyr. Vid rensningen hittades stora 
mängder keramik inom ett 1,0x0,8 meter stort om
råde som låg i omedelbar anslutning till stenpack- 
ningens sydöstra sida. En ca 0,9x0,6 meter stor svagt 
rödbrun färgning som visade sig vara fyndtom, fram
kom intill stenpackningens nordöstra sida.

Den fortsatta grävningen bestod i att stenpack
ningen dokumenterades samt att anläggningen gräv
des och materialet sållades ner till ett djup av ca 0,3 
meter under markytan. Under detta moment påträf
fades ytterligare en mindre koncentration av kruk
skärvor. Under stenpackningen följde ett skikt av 
knytnävsstora rullstenar. Detta skikt hade påträffats 
under boplatsens kulturlager och tolkats som ett av 
naturliga lagren i rullstensåsen. Under rullstenarna 
vidtog ljus sand utan spår av färgning efter en eventu
ell nedgravning. I den ljusa sanden hittades dock fisk
ben och enstaka krukskärvor. Grävningen avslutades 
i tron att någon gravläggning inte skulle gå att identi
fiera.

Vid den påföljande slutschaktningen påträffades 
omedelbart två koncentrationer av krukskärvor i om
rådet där stenpackningen legat. Då de båda koncen
trationerna undersöktes och dokumenterades fram
kom även större mängder fiskben vilka inte enbart 
anslöt till de båda koncentrationerna utan fanns 
spridda inom ett större område. Att det rörde sig om 
en nedgravning av något slag stod klart då den nivå

där fiskbenen påträffades låg under kulturlagrets un
dersta del. Någon färgning var fortfarande inte syn
lig. Vid denna tidpunkt var det inte klarlagt om ned
gravningen hörde till stenpackningen. Området med 
fiskben togs fram i plan och ca 0,25 meter under de 
båda koncentrationerna med krukskärvor påträffa
des en oval färgning 1,8x0,7 meter stor med fläckar 
av rödfärgad sand längs de södra och sydöstra kan
terna (fig. 33). Vid rensningen av denna färgning 
framkom enstaka krukskärvor, fiskben samt en bit 
bränd lera med två fingeravtryck.

Fig. 34. Grävning av graven med profilerna utlagda.
Ockrafärgningarna syns som mörka stråk på bilden. Foto
av Tommy Tasakis.
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I samband med att färgningen mättes in och då kunde 
jämföras med den tidigare påträffade stenpackning- 
ens läge stod det klart att båda tillhörde samma an
läggning. En kryssprofil lades ut och anläggningens 
fyra kvadranter undersöktes. I ena profilkanten hitta
des en större sammanhängande del obränt ben som 
på plats kunde identifieras som en del av huvudet. 
Utifrån detta fynd kunde de andra något mindre fyn
den av obränt ben relateras till bålpartiet. Då det var

möjligt togs dessa in i preparat. I samband med fyn
det av benen så kunde det för första gången fastslås 
att det rörde sig om en grav (fig. 34).

Vid den följande undersökningen hittades en min
dre, ca 0,15 meter stor mörkbrun till svart sotig färg- 
ning. I denna påträffades en samling av krukskärvor. 
Möjligen kan färgningen ha sitt ursprung i en behål
lare av något slag. De rödfärgade fläckar som tidigare 
nämnts i samband med gravläggningens färgning vi-

Fig. 35. Matris över de separata kontexterna i graven.
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sade sig vara delar av en mer eller mindre tydlig röd- 
färgning, troligen rödockra, som, utefter kraniets po
sition och det sporadiskt bevarade benmaterialet, ver
kar ha spridits över hela kroppen. Även kanterna på 
nedgravningen verkar ha beströtts med ockra. Vid ut
grävningen av det preparat som innehöll tand och 
skalltaksfragmenten hittades, omedelbart bakom det 
som kunde tänkas vara nackpartiet, en dekorerad 
krukskärva som med största sannolikhet var avsikt
ligt placerad där (för gravens skilda kontexter, se fig. 
35).

Den osteologiska analysen visade att graven inne
höll fragment av en individ i åldersgruppen maturus 
d.v.s. 35-64 år. Endast kraniedelar och tänder var 
identifierbara. Troligen härrör dessa från en man med 
hårt nedslitna tänder där bitytan i några fall är så hårt 
nedsliten att emaljen är genombruten (Bilaga 2, os- 
teologisk analys av Berit Sigvallius i Gustafsson m.fl. 
2000).

De fynd som framkom vid under
sökningen dominerades av keramik 
(tabell 10-11). Bland övriga fynd 
märks den stora slipstenen som hitta
des i stenpackningen samt fynd av sla
gen kvarts, bergart och bränd lera.
Värt att nämna i sammanhanget är 
den tjocknackiga grönstensyxa som 
hittades 0,7 meter söder om gravens 
stenpackning. Om yxan tillhört grav
konstruktionen eller de aktiviteter 
som förekommit vid uppförandet av 
graven är dock osäkert (se fig. 40).

Analys
Redan under utgrävningen så fram
stod graven som ovanlig, med sina 
koncentrationer på skilda nivåer 
samt sina mängder med keramik i och 
i anslutning till stenpackningen. I ne

danstående text kommer en redogörelse för tolk
ningen av gravens uppbyggnad och den gravritual 
som kan ha legat till grund för denna att presenteras. 
Analysen kommer att baseras på illustrationer av kon
texter i och kring graven och deras relationer till var
andra.

Under arbetet med fynden och anläggningarna 
framgick det att de olika koncentrationerna av kera
mik och andra fynd synes ha en relation, dels till var
andra och dels till graven i stort.

I bilden till på nästa sida (fig. 36) har överlagrande 
fynd och keramikoncentrationer projicerats på krop
pens förmodade läge. Tolkningen av kroppens läge 
bygger på relationen mellan huvudets säkra läge, 
mörkfärgningens storlek och form, rödockrans troliga 
fördelning över kroppen samt benfragmentens sprid
ning. Av projiceringen framgår det att slipstenen ligger 
rakt ovanför underbenen och att det till stora delar 

intakta kärlet ligger rakt ovanför huvu
det. Övriga koncentrationer av keramik 
har placerats så att de ligger ovanför 
höftpartiet.

Det verkar dock otroligt att koncen
trationerna, genom slumpens verk, 
skulle ha hamnat så att de sammanfal
ler med olika delar av kroppen som be
skrivits ovan. Bara det faktum att det 
rör sig om tydliga och väl avgränsade 
koncentrationer gör att det inte verkar 
troligt att de skulle utgöra rester av kul
turlager som hamnat i gropen vid igen- 
fyllningen. Att keramiken i graven 
skulle härröra från det omgivande kul
turlagret har avfärdats i den föregå
ende artikeln. Där konstaterades, med 
utgångspunkt från keramiken, att gra
ven har anlagts nära åsryggen på en 
äldre del av boplatsen samtidigt som 
boplatsens yngsta och lägst liggande 
del brukades.

Tabell. 10. Fyndmaterialet som 
påträffades i graven.
Material Antal Vikt (g)
Keramik 489 819,3
Kvarts - -
Bergart - -
Sandsten 1 14400
Bränd lera 2 2,5
Bränt ben - -
Obränt ben - 24,3

Tabell. 11. Fyndmaterialet som
påträffades i och kring graven.
Material Antal Vikt (g)
Keramik 1272 2209,6
Kvarts 7 207,8
Bergart 3 26,8
Sandsten 2 14886
Bränd lera 10 10,7
Bränt ben 46 5
Obränt ben - 24,3
Hasselnötskal 6 0,1
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Fig. 36. En tredimensionell bild av 
graven med koncentrationer av ke
ramik, slipstenen och koncentratio
nen med slaget material. Illustra
tion: Franciska Sieurin-Lönnqvist.

Skallfragment

Vid keramikanalysen som presenterades i den föregå
ende artikeln jämfördes andelen av godstyp och de
korelement i anläggningar på den yngre, lägst lig
gande, respektive den äldre högst liggande ytan. Gra
ven visade sig, efter analysen, totalt sett innehålla lika 
höga andelar poröst gods som den yngre ytan och

skilde sig kraftigt från det omgivande kulturlagret. 
Typer och frekvenser av dekorelementen från grav
keramiken uppvisade även de likheter med den yngre 
ytans keramik. Detta innebär kort sagt att graven har 
anlagts på en högt belägen, äldre del av boplatsen.
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A10416
Nästa steg i analysen är att studera 
godstyperna i gravens skilda kontexter 
för att se om övervikten för det porösa 
godset, som var resultatet för det totala 
keramikmaterialet i graven, återspeglas 
i de enskilda kontexterna.

Av presentationen i figuren till höger 
(fig. 37) framgår det att keramiken i alla 
kontexter inom graven, utom det näst- 
intill intakta kärlet (F10055), till största 
delen utgörs av poröst gods. Kärlet 
(F10055) är ett minikärl av Janzons typ 
A:2 (1974) och har en diameter på 8 cen
timeter och är 9,5 centimeter hög. Kär
let var av fast gods med en spetsig botten 
och hade en markerad skuldra. Dekoren 
bestod av ett tätt mönster av smala tre- 
sidiga stämplar på hals och skuldra samt 
övre delen av buken, mynningen var 
krysskrafferad (fig. 38). Tillsammans 
med kärlet påträffades enstaka skärvor 
av poröst gods.

Andelen poröst gods i gravens olika 
kontexter varierar mellan 78 och 100 % 
medan den porösa andelen i den omgi
vande och högst belägna boplatsytans 
skilda delar varierar mellan ca 50 och 60 
%. Andelen poröst gods inom den lägre 
liggande del, som tolkats som boplatsen 
yngre yta, är ca 70 %.

De koncentrationer av keramik samt 
den samling av slaget stenmaterial som 
påträffades i anslutning till stenpack- 
ningen upplevdes under grävningen som 
avvikande från kulturlagret. Tillhörde 
dessa graven eller inte? Ett försök att 
svara på frågan är att använda sig av det 
tidigare resultatet, att keramiken i gra
ven kännetecknas av poröst gods och 
skiljer sig från det omgivande kultur
lagret.

Fast
22%

Poröst
78%
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Fig. 38. Miniatyrkärlet från graven, Fl 0055. Foto: Pehr Lindholm. Skala ca 1:1.

I figuren (fig. 39), som visar andelen av poröst gods i 
ruta och anläggning, framstår området kring graven 
som avvikande med en väsentligt större andel poröst 
gods.

Att det skulle finnas ett funktionellt samband mel
lan gravläggningen och de omgivande koncentratio
nerna framstår åtminstone i gropkeramiska samman
hang som anmärkningsvärt. Men om detaljfiguren 
studeras framgår det att både de koncentrationer som

hänförts till ruta och de som bildat väl avgränsade 
enheter i gravens närhet till övervägande delen upp
visar en klar och tydlig dominans för poröst gods (fig. 
40).

De analyser som hittills redovisats verkar peka 
mot att krukskärvorna i rutor och ansamlingar i an
slutning till graven har en samhörighet med denna. 
För att ytterligare pröva om koncentrationerna av ke
ramik har ett samband med själva gravläggningen,
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Fig. 39. Andelen poröst gods i anläggningar och rutor inom yta A. Skala 1:150.

och inte är ett resultat av nedskottat och omrört kul
turlager, valde vi att fokusera på skärvorna. Detta 
försök utgick från faktiska passningar samt okulära 
bedömningar mellan olika kontexter. Den okulära 
bedömningen strävade efter att definiera krukskärvor 
som sannolikt härrörde från samma kärl och basera
des på en samlad bedömning av skärvornas gods, de
kor, dekorplacering, dekorplastik, zonering och form. 
Syftet var att kunna se om samma kärl var represente

rade i olika kontexter. Analysen genomfördes på ett 
så förutsättningslöst sätt som möjligt (se tabell 12).

Låt vara att metoden delvis baseras på en okulär- 
bedömning av krukskärvor och i så måtto är diskuta
bel, men likväl är resultatet fascinerande.

Analysen visar ett samband mellan gravläggning
en, keramikkoncentrationer i själva graven och dess 
ovan liggande stenpackning. Analysen visar även ett 
samband mellan koncentrationer och rutor i anslut-
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Fig. 40. Andelen poröst gods i anläggningar och rutor i närheten av graven. Yxfyndet markerat. Skala 1:40.

ning till graven och krukskärvorna i stenpackningen. 
Dock påvisades inget samband mellan fynden ”nere i 
graven” och rutor respektive koncentrationer utanför 
graven (se fig. 41).
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R7404
Rl 1974

Al 1506 R7403
R4734

Fl 0055

F10615 F8894

Fl0623 O

Al 1010

Tabell. 12. Gruppering av skärvor som
enligt analysen har kunnat bedömas här
röra från samma kärl.
Grupp Beskrivning

1 Skärvor i poröst gods med oregelbun
den kryssdekor, streckstämpel på 
hals, u-teknik, spjälkat och zonerat. 
F10615, A11010, A10416.

2 Skärvor i poröst gods med rödorange 
färg och gråsvart kärna, streckdekor 
på hals. A10416, A11010, A11300, 
Al 0416, Fl 0623.

3 Skärvor i poröst gråbrunt gods och 
mörk kärna, spjälkat. Streckstämpel- 
dekor, zonerad samt gropar, ej i rak 
linje. A11300, F10623, ev. F10615.

4 Skärvor i poröst gråbrunt gods och 
gråsvart kärna. Streckdekor (smala), 
zonerad, djupa gropar. Ytlig kryss
dekor på mynning. Matskorpa i an
slutning till mynning. Al 1300, 
F8894, A11968, F10615.

5 Skärvor i poröst gods med rödorange 
färg och gråbrun kärna, delvis 
spjälkat. Stämpel dekor bestående av 
snedställda halvcirklar, zonerat. 
A10416, R4734, A11968, A10416, 
R7404.

6 Skärvor i gråbrunt-rödbrunt poröst 
gods. Sträck-stämpeldekor, zonerad, 
gropar. R7403, A10416,
Skärvor i gråbrunt-brunt fast gods, 
bottenbitar. A11506, R11974.

Fig. 41. Krukskärvor. O kulära likheter 
och passningar mellan kontexter och 
rutor. Illustration: Franciska Sieurin- 
Lönnqvist.

Sammanfattning av analysen

• Relationer mellan olika delar av kroppen och kon
centrationer av krukskärvor samt specifika fynd på 
skilda nivåer. Kort sagt ett tredimensionellt uttryck.

• Graven med yngre keramik placerad på en yta 
innehållande äldre keramik.

• Den porösa keramikdominansen för graven som 
helhet ger sig till känna även om materialet bryts 
ner till gravens enskilda kontexter.

• Krukskärvorna i omedelbar anslutning till graven 
avviker även de från keramiken på den övriga 
ytan genom sin övervikt för poröst gods.
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Uppbyggnad och anläggande
Om den analys som redovisats tidigare är korrekt bör 
den praktiska delen av gravläggningen ha gått till en
ligt följande. (För hjälp med förståelsen av de inbör
des relationerna se fig. 36, tredimensionell bild. Gra
ven har grävts, den döde placerats i gropen och vid 
bålpartiet ett kärl av förgängligt material fyllt med 
odekorerade krukskärvor. Bakom den dödes huvud 
har en krukskärva lagts och enstaka skärvor har pla
cerats eller strötts på eller kring kroppen. Efter detta 
har rödockra strötts över den döde och gropen fyllts 
igen till ca 0,35 meters djup där en samling kruk
skärvor har placerats så att denna har en relation till 
bålpartiet. Gropen har fyllts upp ytterligare en gång 
(ca 0,5 meter) och två samlingar av krukskärvor de
ponerats, även de med en relation till bålpartiet. Gro
pen har fyllts igen ytterligare och stenpackningen bör
jar anläggas. I stenpackningen placeras miniatyrkär
let med en relation till huvudet. Den resterande delen 
av stenpackningen anläggs och skärvor från samma 
eller delvis samma kärl som tidigare deponeras i kon
centrationerna i graven läggs även i stenpackningen. 
En större slipsten placeras, med slipytan vänd nedåt, 
även den i stenpackningen.

Efter en tid eller efter ett val av andra kärl så depo
neras skärvor av dessa i stenpackningen och i koncen
trationer kring denna. Möjligen kan en hydda i form 
av ett dödshus ha anlagts över begravningen.

Gravritual och tolkning
Föreställningen om en enkel begravning i boplatsernas 
kulturlager, har i många fall varit djupt rotad i grop- 
keramiska sammanhang. Den döde lades i en grävd 
grop. I nivå med kroppen placerades föremål av kera
mik, sten och ben. En del av dessa tillhörande kläde
dräkten. Gropen fylldes igen och i några fall anlades 
en stenpackning ovanpå. I en del fall har spår av röd
ockra påträffats kring kroppen.

Den bild vi har är av en enkel begravning med riten 
kopplad till själva ”begravningsakten”. I resultaten 
från analysen av graven vid Lindskrog skymtar en 
gravritual som måste betraktas som anmärkningsvärt 
komplex och att en stor omsorg måste ha lagts ner på 
uppbyggnaden. Uppbyggnad och innehåll vad gäller 
gravar menar flertalet forskare är en spegling av sam
hället med dess normer, värderingar och socialt liv. 
Gravar både i modern och i förhistorisk tid ger oss en 
bild av en social och religiös föreställningsvärd.

Vilken föreställningsvärd är det då som ligger till 
grund för en sådan komplex och genomtänkt grav
läggning? Den keramikdeponering som med största 
sannolikhet skett i anslutning till och i stenpackning
en kan ha sitt ursprung i en deponering som kan skett 
efter begravningen. Hur lång tid efter är naturligtvis 
mycket svårt att säga men det är möjligt att kerami
ken har deponerats vid ett flertal tillfällen under en 
längre tid. Möjligt är även att graven har täckts av en 
överbyggnad i form av ett ”dödshus” och att kerami
ken i så fall deponerats inomhus. Detta för tankarna 
till megalit ”traditionens” gånggrifter och stridsyxe- 
kulturens dödshus. Ett sådant förhållningssätt anty
der att den döde varit ett levande minne. Med andra 
ord att den dödes minne har hållits vid liv i männis
kornas medvetande. För människorna kan kontakten 
bakåt i tiden ha varit viktig. En föreställning om att 
den döde fortfarande ”var vid liv” och fortfarande en 
del av livet och riterna på platsen kan vara tänkbar. 
Ett visst stöd kan teorin om en överbyggnad få genom 
den begränsade spridningen av den i förhållande till 
kulturlagret avvikande keramiken, stenpackningens 
utseende, de keramikkoncentrationer som tolkats till
höra graven och anläggningarnas förhållande till 
gravläggningen (se fig. 42).

Själva gravläggningen med sina keramikdeposi
tioner på skilda nivåer uttrycker en tredimensiona
litet. Kontakten mellan det överliggande och det un
derliggande måste har varit av central betydelse för 
riten.
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Fig. 42. Stenpackningen rutor, anläggningar och fynd
koncentrationer som tillhörde graven. Skala 1:40.

Gravläggning

Sten
Anläggning, tolkad 
som tillhörande graven 
Anläggning tolkad 
som ej tillhörande graven

c Område med fynd tolkad 
som tillhörande graven

Analysen av keramikmaterialet visar a tt man använt 
ett noga utvalt keramikmaterial till koncentrationer
na i graven, sannolikt kommer skärvorna från ett be
gränsat antal kärl som ej har en koppling till det om
givande kulturlagrets keramikmaterial. Man har allt
så inte samlat krukskärvor från det omgivande 
kulturlagret för att placera i koncentrationer i graven 
utan man måste ha krossat krukor speciellt för detta 
ändamål. Att det skulle röra sig om speciella krukor

med t.ex. avvikande dekor, gods eller annat har inte 
kunnat påvisas. Ett insamlande från kulturlager 
borde ej ha genererat en sådan bild som ses i figur 41. 
Även om ett sådant insamlande skulle ha skett så 
måste man ha samlat in krukskärvorna och burit upp 
dessa från den nedre yngre ytan för att placera dessa i 
graven, som anläggs på den äldre ytan (se föregående 
artikel).
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Ytterligare en viktig aspekt är den relation som ut
trycks mellan kroppen, fynden och keramikkoncen
trationerna. Den relation som framstår som tydligast 
är sambandet mellan den döde och markytan i form 
av keramikkoncentrationerna, som förutom sina in
bördes relationer samtidigt har en relation till krop
pen (jfr fig. 36 och fig. 41).

För keramikkoncentrationerna i graven liksom för 
keramiken i anslutning till stenpackningen så är det 
förhållningssättet och relationen med den döde som 
för tankarna till relationen med de eller det levande. 
Det vill säga boplatsytans kontakt med den döde eller 
den dödes kontakt med boplatsytan. Från de levandes 
synvinkel en kontakt bakåt i tiden eller en länk för 
den döde att fortfarande vara ”vid liv” och därmed 
en del av livet på platsen. Dessa tankar verkar ha 
präglat begravningsriten och sättet att se på döden. 
Samma tankar uttrycks tidigare vad gäller keramiken 
i anslutning till graven.

Lindskrogsgraven framstår i skenet av vad som ti
digare påträffats som märkvärdigt komplex. Är gra
ven vid Lindskrog en solitär eller finns det paralleller 
om man söker djupare i materialet? En förklaring till 
att inga paralleller hittills är synliga i tidigare material 
kan vara att de flesta gravar ej har uppmärksammats 
från ”toppen”. Det är först när man har sett en tydlig 
färgning eller när skelettfynd påträffats vid rutgräv- 
ning som man har förstått att det rör sig om en grav. 
Andra har man hittat när man av en eller annan an
ledning grävt lite djupare inom någon del av boplat
sen.

Varför har inte depositioner av krukskärvor i gra
var uppmärksammats tidigare. En anledning kan 
vara en i arkeologsammanhang ”nedärvd” föreställ
ning om krukskärvor som påträffats i gravens fyll
ning måste komma från det omgivande kulturlagret 
och därigenom hamnat i graven vid igenfyllandet.

I nedanstående kapitel görs en djupare genomgång 
av publikationer som redovisar tidigare undersökta 
gravar. Syftet är att försöka sätta fingret på eventuellt 
förekommande kulturella/regionala och kronolo

giska likheter som kan finnas mellan Linds- 
krogsgraven och tidigare undersökta gravar.

Skärvans betydelse
Det har framgått av den analys som gjorts av Linds- 
krogsgraven, att krossad keramik, både i form av 
koncentrationer på olika nivåer i graven och som 
koncentrationer i anslutning till graven, troligen haft 
en betydelse för det rituella ”språket”. Skärvan, anty
der en betydelse, inte i form av trasigt och bortkastat 
ting utan som en del av en rituell kontext. Vad finns 
det då för paralleller i tidigare undersökta gravar till 
ett sådant beteende?

Det gotländska materialet med sina många grav
fynd från gropkeramiska boplatser är en rik källa för 
sådana iakttagelser. Liksom för mycket av den tidiga
re forskningen har flertalet forskare, som behandlat 
gotländskt material, inte tolkat keramikfynden i gra
varnas nedgravning som tillhörande depositioner. 
Janzon skriver 1974 med angående tidigare publice
rat material. ”Krukskärvor förekommer däremot 
från flertalet gravanläggningar i större och mindre 
antal, men har i rapporter m. m. nästan uteslutande 
tolkats som tillhörigt ett i området befintligt boplats
lager, vilket genomgrävts vid anläggandet av gra
ven.” (1974:104).

När det gäller depositioner av krukskärvor i grop
keramiska gravar har flera forskare framfört lik
nande tankar som vi har gjort i denna artikel, vad 
gäller fynd och keramikmaterialet i ”fyllningen” och i 
anslutning till graven. De tankar som förs fram rör i 
första hand rituella depositioner i anslutning till gra
ven efter begravningen.

Janzon menar att ”krukskärvor, djurben m.m. i 
gravfyllningen kan vara rester efter matoffer och ler
kärl, som har placerats vid graven, kanske vid uppre
pade tillfällen efter begravningen",... ”men möjlighe
terna att bevisa en sådan hypotes är ännu begrän
sade” (1974:105). Sådana depositioner kan ha an
lagts efter begravningen och kan visa på att ”gra-
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varna även efter begravningstillfället blivit ihåg- 
komna av de efterlevande” (1974:117). Även Märta 
Strömberg har redan 1968 varit inne på samma tan
kegångar och drar en parallell mellan de gropkerami- 
ska gravarna och de skånska megalitgravarna. ”1 
princip kan samma slags rituella bruk förekommit 
som påvisats för bl.a. skånska megalitgravar, där ler
kärl varit placerade framför gravrummet” 
(1968:174ff).

När det gäller koncentrationer av fynd i och ovan
för graven uppvisar ett flera andra gotländska gravar 
detta fenomen. I den grav som påträffades på boplat
sen vid Ajvide i Eksta socken 1998 hittades en grop 
fylld av rödockra och flera lager med föremål. I grav
ens övre del låg rikligt med fiskben och tolv flöjter/ 
pipor (Österholm & Österholm 1998:218). Det fram
går dock inte om med ”över” menas stratigrafiskt 
överliggande eller över huvudet, i gravens förläng
ning. Ajvides gravar uppvisar likheter med Lindskrog 
såtillvida att gravarna på Ajvide liksom graven vid 
Lindskrog verkar ha anlagts på en äldre del av bo
platsen. Keramikmaterialet i Ajvides gravar har vid 
keramikanalys visat sig vara yngre än det omgivande 
kulturlagret (Burenhult 1997:52-53). Gravarna i 
Ajvide låg grupperade runt en inhägnad yta (käut- 
altaret) som innehöll ”kopiösa mängder keramik” 
och ett stort benmaterial, framför allt sälben. Denna 
yta knyts rituellt till begravningarna och bildar vad 
som kan kallas ”ett rituellt landskap”. Det visade sig 
vid keramikanalyser att krukskärvorna i gravarna 
inte bara avvek från omgivande kulturlager utan 
även var av samma typ som påträffades inom ”käut- 
altaret” (Österholm 1997:477-478).

Även gravarna på boplatsen vid Hemmor i När 
socken har fynd av krukskärvor som har kunnat kny
tas till gravarna samt enskilda skärvor som ligger så 
placerade att de nämns specifikt i texten (Wallin 
1984:54).

I det öländska materialet återfinns ett stort antal 
gravar från gropkeramisk tid. På boplatsen vid 
Köpings skola som grävdes 1950, påträffades sex

gravar. Även här har man noterat fynd av keramik 
från nedgravningen och även från ytan av graven 
men ändå tolkat detta som tillhörande kulturlagret. 
När det gäller grav 1 har det noterats att ”liket hade 
nedlagts i kulturlagret, vilket innehöll mycket ben 
och krukskärvor” (Andersson 1993:21). Som osäkert 
fyndmaterial från samma grav har även femtio skär
vor på botten av graven intill skelettet noterats (An
dersson 1993:21). I grav 2 påträffades 28 krukskär
vor på den undre delen av skenbenent och även ett 
flertal krukskärvor intill graven. Tillhörigheten till 
graven för dessa fynd betraktas som osäker (Anders
son 1993:21). Från den skadade grav 3 framkom ett 
hundratal krukskärvor som även de betraktas som 
osäkert gravgods. Cirka 80 centimeter väster om kra
niet påträffades ett flertal krukskärvor, obrända djur
ben och en spånpilspets med triangulärt tvärsnitt. 
Även i grav 7 som var en barnbegravning påträffades 
krukskärvor, en under ryggraden och några under 
skelettet. Gravarna 8, 9, 10 innehåller samtliga kera
mik. I gravarna 8 och 9 så rör det sig om fynd av 
krukskärvor i fyllningen. I grav 10 som var en trippel- 
begravning (man, kvinna och barn) framkom, vid 
mannens ryggrad, en krukbotten och vid barnet 
”...ett antal keramikskärvor, där vissa säkert tillhör
de graven medan andra tillhörde boplatslagret” 
(Andersson 1993:22-23).

Finns det liknande mönster i gravmaterial om man 
tar steget över till ”fastlandet”. En lämplig lokal att 
börja med är den stora boplatsen vid Korsnäs. Av gra
varna uppvisar merparten ”förhöjda värden av kera
mik” (Olsson m.fl. 1994:24). Om man studerar an- 
läggningsbeskrivningarna noggrant framkommer det 
att i Al så påträffades en liten oornerad krukskärva 
av poröst gods tätt bakom ryggraden. I A2 påträffa
des i ytan en benharpun samt skalltak av människa. 
Nedgravningen innehöll ”tätt sammanpackade 
obrända ben och krukskärvor” liksom stora mängder 
fiskben. Utanför nedgravningen påträffades bott
narna till två kärl. Det framgår dock ej av texten på 
vilken nivå, hur nära eller vilken relation dessa har till
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gravläggningen. I A3 påträffades ”förhöjd förekomst 
av flera stenmaterial, djurben samt koncentrationer 
av keramik”(Olsson m. fl. 1994:70). Den dekorerade 
keramiken kan i huvudsak föras till Fagervik III och 
IV. Även runt skelettet var keramikmängden större. I 
A7 som definierades som en osäker grav påträffades i 
mörkfärgningen ”tätt packat, rikligt med skörbränd 
sten, ca 29 kilo keramik, avslag, artefakter och 
obrända ben” (Olsson m.fl. 1994:69-71).

Det verkar som man har noterat avvikande mäng
der av keramik i gravar och osäkra gravar men ändå 
dragit slutsatsen att fynden i dessa härrör från ett 
genomgrävt kulturlager. Men om man gräver igenom 
ett kulturlager och fyller igen en grav med samma 
material så borde detta rimligtvis inte generera en 
”förhöjd” förekomst av keramik, ben eller stenmate
rial.

På boplatsen vid Överåda i Södermanland påträf
fade Sten Florin en grav i ett grustag 1967. Denna 
undersöktes endast delvis. Vid Florins undersökning 
”insamlades på tre ställen stora fragment av ornerade 
lerkärl” (Florin 1967). Då utgrävningen återupptogs 
1968 påträffades 33 krukskärvor av poröst gods på, 
över och under skelettet. Dessa tolkades som tillhö
rande kulturlagret. Strax söder ”om skelettet fanns 
två större stenar, omgivna av talrika krukskärvor, 
dock ej med säkerhet sammanhängande med ned
läggningen av skelettet” (Damell u.å.). Mellan benen 
nära höftpartiet påträffades en större dekorerad 
krukskärva (Damell u.å.). Vid utgrävningen 1969 på 
samma plats framkom ytterligare två gravar. Båda 
hade en överliggande stenpackning samt rödockra på 
skelettnivån. I det schakt som togs upp i anslutning 
till den ena graven framkom en stor mängd keramik, 
bl.a. en kärlbotten och skärvor från miniatyrkärl. I 
anslutning till den andra graven påträffades två kärl
bottnar och skärvor från miniatyrkärl. Fyndmate
rialet har inte tolkats som tillhörande graven (Welin- 
der 1971, Welinder 1973:28-29). Framställningen i 
rapporten redovisar inte avståndet till graven eller om 
fyndmaterialet härrör från nedgravningen.

På den välkända boplatsen vid Fagervik påträffades 
fem gravar vid undersökningarna under åren 1935- 
36 (Bagge 1936). I fyllningen till grav ett påträffades 
flera krukskärvor ”varav några lågo så nära inkläm
da intill, delvis under underkäkspartiet, att man har 
svårt att tänka sig, att de enbart kunnat under den 
senare bebyggelsen nedtrampas i gravgropen. De 
måste sannolikt ha medföljt fyllnings jorden redan vid 
gravens igenläggning, eftersom de erhållit ett sådant 
kontaktläge.” (Bagge 1936:6). I grav tre påträffades i 
nedgravningens centrum en samling människoben 
”jämte en del krukskärvor” som var ca 20x15 centi
meter stor och 5 centimeter djup. Under detta låg yt
terligare ett ca 10 centimeter tjockt lager med ben och 
keramik (Bagge 1936:6).

Förekomsten av miniatyrkärl i gravmaterial är en 
aspekt som är värd att lyftas fram och som har paral
leller till Lindskrogsgraven.

I det gotländska gravmaterialet har miniatyr
kärlen särskilt uppmärksammats. På två lokaler 
(Visby och Västerbjers/Gothem) har miniatyrkärl på
träffats. Två generella drag syns i kontexterna dels 
placeringen av kärlet, dels könstillhörigheten. I de fall 
där sådana kärl har påträffats har de varit placerade 
intill huvudet eller vid de nedre extrimiterna. Det syns 
som om miniatyrkärlen har en samhörighet med 
vuxna mäns gravar (Janzon 1974:104).

Stenpackningar, hyddor, rödockra och 
andra likheter
Nästa steg har varit att titta på paralleller till de speci
fika företeelser, förutom keramikmaterialet, som 
Lindskrogsgraven uppvisar. Exempelvis stenpack
ningar, hyddor med gravar under, förekomsten av 
rödockra och övrigt fyndmaterial såsom bränd lera, 
fiskben samt sandsten.

När det gäller stenpackningar så är detta ett vanli
gare fenomen i gropkeramiska sammanhang än man 
tror. I det gotländska materialet har täckande sten
packning påträffats i fyra fall. En grav med en täck
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ande stenpackning påträffades på Västerbjers-loka- 
len (Janzon 1974:20). Tre av de gravar som påträffa
des på Visbylokalen hade en överliggande stenpack
ning (Janzon 1974:19).

På boplatsen vid Överåda påträffades vid rädd- 
ningsundersökningen 1968, en grav som möjligen 
hade en stensamling som överbyggnad (Damell 
1968). Vid den fortsatta undersökningen 1969 under
söktes två mellanneolitiska gravar som båda hade en 
överliggande stenpackning (Welinder 1973:8, Welin- 
der 1971:17-20). I Kungskvarn, Lerbergs socken i 
Östergötland besiktigades 1935 två gravar av vilka 
den ena hade en stenöverbyggnad (Andersson 1993: 
16). Även i Ringarums socken påträffades vid en ef- 
terbesiktning 1946 en skadad grav som även denna 
hade stenar som tillhört en stenkonstruktion (Anders
son 1993:18).

En annan aspekt av förekomsten av stenpackning- 
ar är de fall där dessa har tolkats som en överliggande 
hydda med underliggande gravar. I ett flertal fall har 
sådana påträffats vid undersökningar. Ett annat fall 
är när man påträffat ett flertal gravar under en sam
manhängande stenpackning som t.ex. i fallet med den 
på Visbyboplatsen påträffade grav 30. I denna grav 
påträffades tre gravlagda individer under en sam
manhängande stenpackning (Janzon 1974:19). Även 
på den kända boplatsen vid Fagervik har gravar på
träffats under stenpackningar. I fallet med grav 1, på
träffades denna under en ”gles stenläggning”. Det är 
dock osäkert om denna ”stenläggning” är resterna ef
ter ett hyddgolv eller om stenpackningen tillhörde 
själva graven (Bagge 1936:4). I anslutning till denna 
glesa stenpackning framkom en ”drygt en meter bred 
”bro”. Under detta ”golvområde” påträffades fem 
skelettbegravningar (1936:5). Bagge tvekar när det 
gäller frågan om ”hyddan” har ett samband med be
gravningen eller inte. ”Hurvida de många gravarne 
inom ramen för hyddgolvet i rutorna 14-17 äro att 
tolka som anlagda före hyddans anläggning eller så
som nedgrävda genom golvet, eller bådadelarna kan 
svårligen avgöras. Tydligtn är emellertid att samtliga

lik nedlagts i samband med bebyggelsen på platsen, 
inom fiskarbyns hank och stör” (Bagge 1936:7-8). På 
boplatsen vid Åby i Östergötland påträffades intill en 
hydda, gropar med rödockra som tolkades som gra
var utan skelettrester (Algotsson 1992:39).

Två möjliga gravar framkom på boplatsen vid 
Fräkenrönningen i Gästrikland. Tolkningen som gra
var bygger till stor del på fynd av skelettrester från 
människa och nedgravningens form (Björk 1998:27, 
29 och 111). Den ena av gravarna (A190) låg under 
ena kanten av en hydda. Den andra (A191) hittades 
strax norr om en annan hydda och tolkades ha en, i 
ytan, tillhörande begränsning av större stenar längs 
den västra kanten (Björk 1998:27, 29, 81 och 111).

I grav Al91 framkom ett tandfragment av män
niska samt en flintskrapa och en pilspets av skiffer. En 
koncentration av fynd i ytan sammanföll med grav
ens placering. Koncentrationen innehöll en stor 
mängd rödockra, sandmagrad keramik, med en hög 
fragmenteringsgrad samt skiffer. Området kring gra
ven utmärks även av en på boplatsen unik samling 
ben från abborre (Björk 1998:27, 49 fig. 53, 54 fig. 
58, 56 fig. 60,111).

I graven Al90 påträffades ett fragment av skalltak 
från människa, ett skifferbryne samt ett slipat skiffer
fragment (Björk 1998:111). Graven framkom under 
”väggröset” till hyddgrund sju och utmärks inte av en 
fyndkoncentration på samma sätt som A191. Det 
enda utmärkande vad gäller fyndmaterial som korre
lerar med gravens placering är den, för boplatsen, 
unika koncentrationen av bäverben.

På den gotländska Ire-lokalen framkom en grav 
där gravgodsets placering antydde att anläggningen 
hade en längd av minst 2,5 meter och en bredd av 
minst 1,5 meter. Storleken av konstruktionen föranle
der Janzon att föra fram möjligheten att en överbygg
nad täckt graven, ”hydda -s.k. dödshydda eller lik
nande” (Janzon 1974:113). På lokalen i Visby påträf
fades fyra skelett inom ett 2x2 meter stort område. 
Detta i kombination med ”att det finns stolphål på 
regelbundna avstånd i området” gör att Janzon ser
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det som möjligt att de döda har begravts ”i något 
slags gemensamt dödshus” (1974:108).

Flera av de gropkeramiska lokalerna på Gotland 
(Visby, Västerbjers/Gothem och Ire/Hangvar) har 
gravar som innehåller rödockra. Ockran förekommer 
antingen i form av klumpar eller som ett lager, täck
ande hela skelettet. Ockraförekomster har även note
rats i samband med koncentrationer av föremål. Pla
ceringen av ockra i anslutning till kroppen har upp
märksammats i materialet. Förutom en heltäckande 
ockrafärgning av kroppen så koncentreras färgning- 
arna till huvud och fotparti (Janzon 1974:108). På 
”fastlandssidan” har två gravar på boplatsen vid 
Överåda fynd av ockra. I de två gravar som påträffa
des låg ett täckande lager med ockra på skelettnivån. 
Lagret i de båda gravarna var upp till 5 centimeter 
tjockt (Welinder 1973:20). Även på den gästrikska 
boplatsen, Fräkenrönningen, fanns rödockra i de för
modade gravarna. Det verkar som om ockran strötts i 
hela nedgravningen och inte enbart över hela eller 
delar av skelettet (Björk 1998:111). Det framgår 
dock inte helt klart av texten om färgningen endast är 
begränsad till ytlagret eller om hela nedgravningen 
har inslag av ockra. Från Öland finns även uppgifter 
om fynd av ockra. I gravmaterialet från boplatsen vid 
Klinta 5:20 framkom i två av gravarna ockra i form 
av klumpar (Andersson 1993:21).

Ett annat inslag i fyndmaterialet från graven vid 
Lindskrog är förekomsten av fiskben i nedgravning
en. Det finns även paralleller till detta fenomen från 
det gotländska gravmaterialet samt från boplatserna 
vid Korsnäs och Fräkenrönningen. När det gäller det 
gotländska materialet skriver Janzon att fiskben i 
flera fall tolkats ha en direkt samhörighet med be
gravningen. Fiskbenen har bl.a. uppmärksammats 
som enskilda koncentrationer eller som en del av en 
blandad fyndkontext. Koncentrationerna är oftast 
placerade vid gravens huvud och/eller fotända. Det 
finns även ett flertal fall i det gotländska materialet 
noteringar om att fiskben förekommit i nedgrav

ningen men dessa har inte tolkats som tillhörande 
själva gravläggningen. Janzon menar att undersök
ningsmetodiken har ett stort inflytande över före
komsten av, eller mängden, påträffade ben. Fiskbens- 
materialet borde m.a.o. vara kraftigt underrepresen- 
terat i de undersökta gravarna (Janzon 1974:40-45).

På boplatsen vid Korsnäs finns ett exempel på 
ovan nämnda problem. I en av gravarna påträffades 
en stor mängd strömmingsben. I rapporten sägs det 
att ”det är dock inte klarlagt hur representativ fyll
ningen i A2 var för hela den undersökta ytan” (Ols
son m.fl. 1994:44).

Som tidigare beskrivits så finns på boplatsen Frä
kenrönningen en tydlig koppling mellan ben av ab
borre och en av gravarna (Björk 1998:54 fig. 58, 81 
bilaga 3, 111).

Till den brända leran i Lindskrogsgraven finns det 
få paralleller. Dock har båda gravarna på boplatsen 
vid Överåda fynd av bränd lera. Den ena i ”schaktet 
kring grav310/601” och den andra i ”kulturlaget 
över grav306/595” (Welinder 1973:29-30). Det är av 
texten dock omöjligt att sluta sig till på vilken nivå 
eller om fynden är hittade i eller i anslutning till 
nedgravningen.

Slipstenar finns dokumenterade från gotländska 
gravar. Sammanlagt beskriver Janzon fynd från fyra 
gravar (Gullrum/Näs, Visby, Västerbjers/Gothem). 
Föremålen är varierade vad gäller storlek och form 
samt har en eller två slipytor. När det gäller placering 
så har slipstenarna anträffats i anslutning till huvud 
och fotben. I ett fall har ett bryne registrerats från 
fyllningen ovanför skelettet. De fynd som har påträf
fats i det gotländska materialet härrör från gravar 
som är anlagda för vuxna individer av båda könen 
(Janzon 1974:55-56). På senare tid har ytterligare en 
grav framkommit som innehöll en slipsten i en an
märkningsvärd kontext. Slipstenen hade placerats på 
det manliga skelettets bröst och armarna hade böjts 
upp så att de omfamnade stenen (Österholm 
1997:481).
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Vad säger oss gravarna?

Nå, finns det några likheter mellan graven vid Linds
krog och de tidigare publicerade gravarna? Trots att 
det finns stora skillnader vad gäller undersöknings
metodik och att jämförelserna med Lindskrogsgraven 
i några fall ligger farligt nära ”knappologi” så syns 
det som om det ändå finns en överraskande mängd 
paralleller.

När det gäller keramiken verkar det som om man 
har noterat avvikande eller anmärkningsvärda place
ringar av skärvor i förhållande till kroppen. Man har 
även uppmärksammat koncentrationer av krukskär- 
vor i fyllningen till gravar. I fallet med Korsnäs har 
man noterat en större mängd keramik i fyllningen än 
i det omgivande kulturlagret. Man anar, i det som har 
skrivits, en något vacklande attityd till fynden av 
krukskärvor i gravmaterial. Å ena sidan uppmärk
sammas krukskärvor i många fall på det ena eller an
dra sättet i gravmaterial. Men de tolkas ändå som till
hörande ett genomgrävt kulturlager. Denna attityd är 
den förhärskande vad gäller tolkningar av grop- 
keramiska gravar. En av de få som diskuterar ett 
gravspråk som ligger nära det som vi har föreslagit 
för Lindskrogsgraven är Gunborg Janzon (1974).

Likheterna, när det gäller keramikmaterialet mel
lan Lindskrogsgraven och fynd påträffade i tidigare 
undersökta gravar är, trots skilda tolkningar och skild 
undersökningsmetodik, påfallande. Detta gäller både 
fyndkoncentrationer och förekomst av fyndens nivå
placering. Även när det gäller miniatyrkärl i grav
material så finns det paralleller framför allt vad gäller 
relationen till huvudet och kopplingen till mansgravar.

Om man tar andra paralleller än keramiken i beak
tande så finns dessa mer eller mindre starka vad gäller 
täckande stenpackningar, gravar under hyddor, före
komsten av ockra, fiskben, sandsten och bränd lera.

När det gäller täckande stenpackningar så är det 
ett flertal exempel, både i form av packningar som 
direkt har kopplats till den enskilda begravningen och

packningar som har tolkats som tillhörande en över
liggande hydda. Distinktionen i tolkningarna vad 
som skiljer en hydda från en överliggande stenpack- 
ning är i många fall ej helt övertygande.

Förekomsten av ockra i gravar är ett vanligare fe
nomen i gropkeramiska sammanhang än man i för
stone tror. Bruket verkar förekomma inom hela den 
gropkeramiska traditionen i Mellansverige. När det 
gäller fyndmaterial såsom fiskben, sandsten och 
bränd lera är parallellerna få. När det gäller fynden 
av fiskben har återigen Janzon (1974) fört fram tan
kar som delvis överensstämmer med dem som vi fört 
fram när det gäller graven vid Lindskrog och som 
skiljer sig från övriga forskares syn. Janzon anser att 
”föreställningen att fisk- och djurben helst inte skall 
höra till gravmaterialet har varit djupt rotad” 
(1974:42). När det gäller fynd av bränd lera och 
sandsten är exemplen från tidigare grävt material få. 
Till förekomst av bränd lera i gravmaterial har vi en
dast hittat paralleller från gravarna på boplatsen vid 
Överåda. Dessa fynd kan man i dagsläget inte orda så 
mycket om, då det finns för få paralleller till dessa 
fynd. När det gäller föremålen av sandsten så har 
dessa endast uppmärksammats i de gotländska gra
varna. Den koppling som här görs mellan dessa fynd 
och deras förhållande till kroppen är till stora delar 
samma som gjorts för annat gotländskt gravmaterial. 
Även om resonemanget är svagt underbyggt så finns 
det paralleller både vad gäller förekomsten av 
artefakter i gravmaterialet och kopplingen till del av 
kroppen.

Nå, vad säger oss då gravarna? Vi leker med tan
ken att analysen är riktig, och de paralleller som hit
tats har en signifikans. Om man ser på de enskilda 
företeelserna som Lindskrogsgraven uppvisar är 
dessa spridda över den mellansvenska gropkeramiska 
kultursfären. Det syns som om kombinationen av fö
reteelser eller det som kan kallas gravskick är svårare 
att hitta paralleller till. Gravskicket är i så fall inte 
genomgående för hela den gropkeramiska ”kultu-
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ren”. Variationen är helt enkelt allt för stor. Man 
måste i stället resonera kring en annan tolkning.

Den gropkeramiska kulturens gravmaterial spän
ner över en relativt stor tidsrymd. Tänkbart är, i ske
net av detta, att likheterna mellan vissa gravar kan 
vara, både ett tecken på äldre influenser samt nya 
tänkesätt. Om vi ser på Lindskrogsgraven så närmar 
sig gravspråket sådana företeelser som tidigare asso
cierats med stidsyxkulturens gravar och när det gäller 
vissa företeelser både i kamkeramisk kultur samt i 
megalit ”traditionen”.

När det gäller en jämförelse mellan stridsyxe- 
kulturens gravar och graven vid Lindskrog finns det 
påfallande likheter i gravspråket men en total dispar- 
ans i artefaktmaterialet. Dödshus är ovanliga men fö
rekommer inom stridsyxekulturen både i form av 
större anläggningar med ett flertal gravläggningar 
och som enkla överbyggnader över ensamgravar 
(Knutsson 1995:190-191, Bratt m.fl. 1994). Sten- 
konstruktioner är mycket vanliga. Vissa forskare an
ser att meningen med stenkonstruktioner/dödshus 
var att synliggöra gravarna och detta kan knytas till 
en förfädersdyrkan (Knutsson 1995:191, Malmer 
1975:38-39). Typiska drag i den stränga ordning som 
stridsyxekulturens gravskick uppvisar, är skelettets 
läge (vänsterställd hocker) och gravarnas riktning, 
NV/NO-SV/NO. Den relativt sett lilla andelen köns- 
bestämda gravar uppvisar en dominans av mans- 
gravar (Knutsson 1995:192-193, fig. 94). När det 
gäller Lindskrogsgraven kunde inte skelettets ställ
ning definieras närmare än vad som tidigare beskri
vits. Gravens riktning däremot överensstämmer med 
stridsyxegravarnas. Skelettet i Lindskrogsgraven kan 
möjligen vara en man.

När det gäller placering av kärl i förhållande till 
kroppen i stridsyxekulturnens gravar så uppvisar 
dessa anmärkningsvärda likheter med den gropkera
miska kulturens markeringar av huvud och fötter, vil
ket oftast synliggjorts genom placering av miniatyr
kärl, rödockra och andra fyndtyper. I stridsyxekultu
rens gravar finns enligt Malmer uppgifter om 24 kärl

där placeringen anges. Av dessa var nio placerade vid 
huvudet, ett bakom ryggen och 14 vid fotterna. Place
ringen vid huvudet anses vara den förnämsta (Mal
mer 1975:42).

I det gropkeramiska materialet från Ajvide finns 
flera fynd som tyder på kontakter med stridsyxekul
turens gravskick (Österholm 1997:481 jfr Ahlström 
1997).

När det gäller rödockran så associerar denna till 
tidigare perioder i förhistorien. Ockra i gravmateri
alet finns visserligen inom stidsyxekulturen men ex
emplen är få och det finns inga exempel på ”infärg- 
ningar” av skeletten utan fynden begränsas till min
dre klumpar (Knutsson 1995:193). Stig Welinder tol
kar ockran i de gravar som påträffades på boplatsen 
vid Överåda som ett östligt och mera specifikt kam- 
keramiskt drag. Gravspråket anses även, av författa
ren, uppvisa likheter med stridsyxekulturen (Welin
der 1971:86-87). Ockran har även associerats med 
ett kvardröjande drag från det mesolitiska samhällets 
jakt och fångstkultur (Knutsson: 1995:193).

Likheter med Lindskrogsgaven kan, om man pres
sar tolkningarna något, spåras även till megalit ”tra
ditionen”. Likheter kan framför allt hittas när det 
gäller behandling och deposition av keramik. Det är 
det rituella krossandet av keramiken d.v.s. skärvans 
betydelse i en rituell kontext och depositionen av kärl 
i anslutning till framför allt gånggrifterna som är de 
huvudsakliga likheterna. Men det finns även likheter 
vad gäller gånggrifternas rituella funktion som ett i 
människors medvetande aktuellt monument. Det 
finns även en direkt koppling, inte mellan gropke
ramiken och megalit ”traditionen” men väl mellan 
stridsyxekulturen och megalitgravar.

Malmer har påvisat detta starka samband framför 
allt genom studier av fyndmaterial från gånggrifter. 
En tredjedel av de fyndförande gånggrifterna uppvi
sar fynd från stridsyxekulturen. Malmer menar att 
andelen sådana fynd sannolikt är väsentligt högre. Ett 
stöd för detta hämtas från Villands härad i östra 
Skåne där gravarna, med sitt väl genomgångna mate-
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rial, uppvisar ett 40-procentigt inslag av stridsyxe- 
keramik. Tanken om att kärlen skulle vara en han
delsvara och därmed ej skulle tyda på direktkontakt, 
avfärdar Malmer med uppgifter om påvisade strati- 
grafiska fynd av stridsyxkeramik i skånska gång- 
grifter. Det finns dock inga tecken på en samtidighet 
mellan de båda kulturerna. Malmer menar avslut
ningsvis att ”...stridsyxekulturen visserligen inför ett 
för Skandinavien nytt gravskick, men att den samti
digt alldeles otvetydigt fortsätter traditioner från 
trattbägarkultrens tid” (Malmer 1975:50-51).

Det specifika gravspråket som antyds i fyndmate
rial, placering av fynd i relation till kroppen och tredi- 
mentionaliteten, verkar ha en stor komplexitet. Paral
leller till detta uttryck verkar finnas över hela den 
gropkeramiska traditionens utbredningsområde men 
är samtidigt inte genomgående. Parallellerna verkar 
inte enbart vara tidsbundna utan även peka både 
bakåt och framåt i förhistorien. Detta gör att de bak
omliggande orsakerna till uttrycket är än svårare att 
belysa.

Vad fyndet av Lindskrogsgraven dock har lärt oss 
är att en vid första anblicken okomplicerad kontext 
kan innehålla ett rikt och komplicerat symbolspråk.

De praktiskt funktionella förklaringar som vi har en 
tendens att använda oss av som förklaring till olika 
föremåls förekomst i gravar håller inte alltid. De ut
tryck som förekommer i och intill gravarna uppvisar 
visserligen likheter över stora geografiska områden 
men det är ändå svårt att argumentera för en kulturell 
samhörighet över hela det område som har spår av 
gropkeramisk tradition. Ett undantag skulle i så fall 
vara dekoren på lerkärlen.

Lokalen vid Lindskrog har visat på slående likhe
ter mellan grav och boplats när det gäller depositio
nen av krukskärvor.

Det kulturella uttryck som speglas genom Linds- 
krogsgraven sätter även fingret på de beröringspunk
ter som finns mellan den gropkeramiska traditionen, 
trattbägarkulturens megalitgravar och stridsyxekul- 
turens jordbegravningar.

Har då fyndet av Lindskrogsgraven ökat vår för
ståelse av förhistorien? Den har åtminstone gett oss 
ledtrådar till sedan årtusenden glömda föreställnings
världar. Den skenbart okomplicerade stenåldermän
niskan har sannolikt varit lika komplex som de flyg
passagerare som lyfter från Arlanda, en plats där nå
gon levde och dog för femtusen år sedan.
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Djurbenen från stenåldersboplatserna
- Starrmossen, Gröndal och Lindskrog 

Berit Sigvallius

Inledning
Inför utbyggnaden av Arlanda flygplats har ett flertal 
arkeologiska undersökningar utförts under slutet av 
1990-talet. Dessa undersökningar har bl.a. avslöjat 
tidigare okända fornlämningar i form av boplatser 
från stenåldern. Det tillvaratagna benmaterialet från 
boplatserna presenteras och jämförs här, nämligen 
materialen från Starrmossen 1:1 RAÄ 209 i Norr
sunda socken, Lindskrog RAÄ 239 i Lunda socken 
och Gröndal, RAÄ 192 och 241 i Lunda socken. 
Dessvärre är det sistnämnda materialet så litet och så 
dåligt bevarat att jämförelsen med de båda övriga 
materialen egentligen inte är adekvat.

Alla tre lokalerna ligger omkring 30 meter över 
havet och var strandbundna boplatser vid Litorina- 
havet under den tid de var bebodda. Området runt 
Arlanda var ett skärgårdsområde under den tid då 
stenålderns människor levde här och omkring 4000 
år före Kristus låg strandlinjen på ca 25-30 meter 
över havet (Karlsson 1999 och där anförda arbeten). 
Den dominerande växtligheten utgörs av skog med 
tall och björk samt med inslag av ekblandskog (Karls
son 1999). Enligt makrofossilanalysen (Ranheden 
2000) har även hassel och en funnits här, samt en 
lägre markvegetation med inslag av mjölon. Detta 
innebär att naturtypen i området var en skogs- och 
hedmark.

Alla boplatserna har ungefär samma datering med ett 
tidsutrymme om ca 1000 år:
• Starrmossen 30-33 m.ö.h. Datering ca 2500- 

3400 BC (Johansson, i manus).
• Gröndal 28-33 m.ö.h. Datering bl.a. senneo- 

litikum (Appelgren m.fl. 2000).
• Lindskrog 33-38 m.ö.h. Datering ca 2500-3500 

BC (Kihlstedt 1998, Gustafsson m.fl. 2000).

Analysens målsättning
Avsikten med en jämförande analys av detta slag, är 
att försöka hitta likheter och skillnader mellan bo
platser från samma område och ungefär samma tid. 
Skillnader och likheter i djurbensmaterialet kan vara 
avhängiga av platsernas naturliga förutsättningar, 
och skillnader kan tyda på utnyttjande under olika 
eror, medan likheter kan eventuellt betyda samtidig
het. Dessutom kan eventuella skillnader tyda på ett 
säsongs vis olika utnyttjande.

Källkritik
Det vi vill rekonstruera vid en osteologisk undersök
ning är människors näringsfång och, om möjligt, 
även deras levnadsförhållanden. De animaliska res
terna ger naturligtvis inte hela bilden av den aktuella 
ekonomin eftersom den vegetabiliska delen med 
största sannolikhet har haft en mycket stor betydelse, 
kanske till och med större än den animala.
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Den generella målsättningen med osteologiska under
sökningar av detta slag är alltid att försöka rekonstru
era den levande faunan, d.v.s. alla djur som levde på 
platsen då den var bebodd, både den vilda faunan och 
husdjuren. Den levande faunan är nämligen utgångs
punkten för en analys av människornas näringsfång, 
och för jämförelser mellan olika boplatser i tid och rum.

På vägen finns emellertid flera steg där benmate
rialet minskar både i omfattning och kvalitet, vilket 
följaktligen minskar möjligheterna till tolkningar 
(Klein och Cruz-Uribe 1984).
• Den levande faunan, d.v.s. alla djur som levde på 

platsen: vilka husdjur hölls, hur många djur hade 
man, vilka vilda djur fanns i området. Detta är 
utgångspunkten, och det är denna vi vill rekon
struera.

• Den döda faunan, d.v.s. alla djur som dör på 
platsen: självdöda vilda djur, jaktbyten, och hus
djur. Men alla djur som lever på platsen dör inte 
där, inte ens alla husdjur. Redan här har materia
let minskat avsevärt. Hur mycket, kan knappast 
bedömas eftersom de möjliga variationerna är i 
stort sett obegränsade.

• Den deponerade faunan, d.v.s. alla kadaver, eller 
delar därav, som blir kvar på platsen. Men alla 
djur som dör på platsen blir inte kvar där. Kada
ver förs bort, de kanske städas undan, grävas ner 
eller elimineras på annat sätt. Hundar, kråkor, 
råttor och andra asätande djur släpar iväg med 
hela eller delar av kadaver, kanske långt utanför 
boplatsens område.

• Den fossila faunan, d.v.s. alla djurdelar som finns 
kvar fram till den arkeologiska undersökningen. 
Benmängden minskar med tiden till följd av ned
brytning p.g.a. klimat, djur, svampar, bakterier 
och av mekaniska orsaker. Om benmaterialet blir 
liggande ovanpå marken sker denna nedbrytning 
mycket snabbt. Största möjligheten att bevaras 
har benrester som snabbt täcks över av jord, t.ex. 
grävs ner. Vissa skelettdelar, framför allt tänder, 
har dessutom en betydligt större möjlighet att be

varas än andra. Ben av vuxna djur bevaras bättre 
än ben av unga, eftersom skelett av unga djur är 
mer porösa än de vuxna djurens skelett. På detta 
sätt kommer materialet med tiden att få en sned 
fördelning av de djur som en gång fanns här.

• Den insamlade faunan, d.v.s. alla ben som blir 
tillvaratagna vid den arkeologiska undersökning
en. Men alla ben tas inte till vara, inte ens vid en 
totalundersökning och inte ens om materialet 
vattensållas.

• Den identifierade faunan, d.v.s. alla ben som kan 
identifieras. Men alla ben kan inte identifieras.
Till största delen beror detta på materialets beskaf
fenhet, hur starkt fragmenterat och nött det är.

Från den identifierade faunan skall så den levande 
faunan rekonstrueras. Materialförlusten på vägen in
nebär emellertid att det finns många fallgropar och 
materialets representativitet kan alltid diskuteras.

Därtill kommer att materialen många gånger inte 
kan dateras med någon stor noggrannhet, vilket inne
bär att större eller mindre delar av benfynden måste 
undantagas vid jämförelser.

Benmaterialet
Starrmossen

Boplatsen omfattade 600 kvadratmeter (Johansson, 
muntlig uppgift). Av dessa undersöktes 200 kvadrat
meter ner till 5 centimeters djup och av dem 40 kvad
ratmeter ner till icke fyndförande lager på 30-35 
centimeters djup. Jorden torrsållades i nät med 5 mil
limeter stora maskor och allt benmaterial som fram
kom tillvaratogs.

Det tillvaratagna benmaterialet är utomordentligt 
starkt fragmenterat. Den genomsnittliga vikten per 
fragment uppgår till knappt 0,03 gram, medan de 
identifierade fragmenten väger knappt 0,08 gram.

Benmaterialet består uteslutande av brända ben. 
Den totala vikten uppgår till 76,8 gram varav 27,5
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gram (36,8 %) kunnat identifieras. Antalet fragment 
är totalt 2 609 av vilka 345 fragment (13,2 %) har 
kunnat identifieras. Materialet var starkt fragmente- 
rat och de identifierade fragmenten vägde i ett flertal 
fall mindre än 0,1 gram, vilket har gjort att deras vikt 
inte kunnat registreras korrekt. Materialet var uppde
lat på sju nivåer (stick), den största mängden ben på
träffades i översta nivån, stick 1.1 det understa lagret, 
stick 7, har endast ett benfragment påträffats och det
ta har förblivit oidentifierat. Eftersom det översta lag
ret riskerar att vara dels omrört, dels ha blivit utsatt 
för inblandning från senare tiders aktiviteter, har det 
undantagits från jämförelserna här. Detta innebär att 
materialets omfång reducerats till 196 identifierade 
fragment med en sammanlagd vikt av 16,1 gram.

De däggdjursarter, eller grupper av arter, som kun
nat identifieras (tabell 13) är får eller get och icke när
mare artbestämd säl. I det översta skiktet fanns även 
ben från gris, älg och vikaresäl.

Ett flertal fiskar har identifierats (tabell 14 och 15), 
nämligen karpfisk, gädda, sik, torsk, abborre och gös. 
I skikt 1 fanns dessutom 
icke artbestämda ben av 
lax- och plattfisk. Största 
delen av fiskbensmaterialet 
har inte gått att bestämma 
till art eller grupp av arter.

Den största delen av det 
identifierade materialet har 
påträffats i de tre översta 
lagren.

Däggdjur
De däggdjur som har kunnat 
identifieras har påträffats i 
de tre översta skikten (stick 
1-3); säl i samtliga tre skikt, 
får eller get endast i skikt 
två, gris och älg endast i det 
översta skiktet.

Fåret hålls som tamdjur från och med neolitikum 
(Lepiksaar 1962), men jordbruksverksamhet i form av 
bete har Karlsson (1999) tolkat som tidigast förekom
mande i området från tiden 1600-1400 BC, d.v.s. 
bronsålder. Detta borde innebära att mängden tamfår, 
som har hållits av människorna på Starrmossen, har 
varit så liten att deras påverkan på vegetationen inte

Tabell 13. Starrmossen, identifierat material i de lager som 
säkert har kunnat dateras till stenålder. Vikt och antal 
fragment.

Får/get

g
Får/ge t 
fragm.

Säl

g
Säl

fragm.
Fisk

g
Fisk

fragm.
Stick 2 2,6 2 5,1 4 4,1 104
Stick 3 0,7 1 0,1 1 2,4 54
Stick 4 - - - - 0,7 16
Stick 5 - - - - 0,2 3
Stick 6 - - - - 0,1 1
Stick 2-6 - - - - 0,1 10
Totalt 3,3 3 5,2 5 7,6 188

Tabell 14. Identifierade fragment av fisk från Starrmossen.
Karpfisk Gädda Sik Torsk Abborre Gös Abborrfisk Fisk S:a

Stick 2 4 4 7 1 24 1 18 45 104
Stick 3 - 2 3 7 - 11 31 54
Stick 4 - - - 1 8 - - 7 16
Stick 5 - - - - - - - 3 3
Stick 6 - - - - - - 1 - 1
Stick 2-6 1 - - - - - 1 8 10
S:a 5 6 10 2 39 1 31 94 188

Tabell IS. Identifierad vikt av fisk från Starrmossen.

Karpfisk Gädda Sik Torsk Abborre Gös Abborrfisk Fisk S:a

Stick 2 0,2 0,4 0,2 0,1 1,1 0,1 0,9 1,1 4,1
Stick 3 - 0,3 0,3 - 0,3 - 0,6 0,9 2,4
Stick 4 - - - 0,1 0,45 - - 0,15 0,7
Stick 5 - - - - - - - 0,2 0,2
Stick 6 - - - - - - 0,1 - 0,1
Stick 2-6 0,05 - - - - - 0,05 0 0,1
S:a 0,25 0,7 0,5 0,2 1,85 0,1 1,65 2,35 7,6
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lämnat några spår i form av pollen bevarade till våra 
dagar. Inte förrän 1000 till 2000 år senare har mängden 
betande djur varit så stor att florans sammansättning 
förändrats så mycket att detta kan registreras i en pol
lenanalytisk undersökning idag.

Fisk
Alla de fiskar som har identifierats från Starrmossen, 
skikt 2-6, är arter som förekommer i söt- och brack- 
vatten (tabell 14 och 15).

Av karpfiskar har endast fem fragment kunnat 
identifieras och inget av dem har kunnat bestämmas 
till art. Av de totalt 188 fiskbensfragmenten utgör 
karpfiskarna med sina fem fragment en mycket liten 
del av fiskbenen på Starrmossen.

De sex identifierade fragmenten av gädda från 
Starrmossen har påträffats i skikt två och tre, liksom 
de tio identifierade fragmenten av sik. Endast två 
fragment av torsk har identifierats, ett vardera i skik
ten två och fyra.

Abborren är den fiskart som förekommer oftast i 
materialet, 39 fragment, av gösen har endast ett frag
ment säkert kunnat artbestämmas. För 31 fragment 
har det inte varit möjligt att skilja de två arterna ab
borre och gös från varandra.

Hälften av fiskbensfragmenten, 94 av de 188 iden
tifierade fragmenten från skikt 2-6, har inte kunnat 
identifieras till art, släkte eller ens familj.

Gröndal

Boplatsen Gröndal var ca 24 000 kvadratmeter stor 
och därav undersöktes 1 151 kvadratmeter (Appelgren 
m.fl. 2000). Ett mycket litet benmaterial påträffades och 
allt material har tillvaratagits efter torr- eller vatten- 
sållning. Materialet bestod av såväl brända som obrän
da benfragment. Fragmenteringen var kraftig och frag
menten var dessutom till stora delar mycket nötta. Den 
genomsnittliga vikten beräknat på samtliga fragment 
uppgår till knappt 0,2 gram, medan de identifierade 
fragmenten har en genomsnittlig vikt av drygt 0,4 gram.

Den totala mängden ben uppgår till 138,15 gram (790 
fragment), varav 118,25 gram brända (744 fragment) 
och 19,9 gram obrända (46 fragment).

Den identifierade mängden uppgår till 21,5 gram 
(15,6 %), varav 1,9 gram bränt och 19,6 gram 
obränt. Antalet identifierade fragment är 53 till anta
let (6,7 %), varav nio brända och 44 obrända.

De identifierade arterna utgörs till största delen av 
husdjur: får eller get, gris, häst och nötkreatur. Dess
utom finns ett antal fragment av fisk. Den största de
len av det identifierade obrända materialet utgörs av 
tänder, då främst tandemalj. Samtliga fragment av 
häst och/eller nöt är obrända, så är även ett skalltaks- 
fragment av gris, allt övrigt är bränt.

Daterade fynd
Den största mängden benfynd härrör från kontexter 
som förblivit odaterade. Endast tre benfragment kom
mer från sådana områden som med säkerhet kan date
ras till stenålder. Dessa är dels fynd nummer 4895 i 
hus A där ett rullben av får eller get kunnat identifie
ras, dels F3442 och F3968 från delområde 1; det för
sta utgörs av en tand av nötkreatur och det senare av 
ett skalltaksfragment av gris.

Tabell 16. Identifierade benfragment från Gröndal.
Art Antal fragm. Vikt, g Benslag

Häst i 10,6 Tand
Nöt 13 5,7 Tänder
Häst/nöt 29 0,7 Tand/tänder
Får/get 2 1,1 Tåben och rullben
Gris 3 3,2 Tand och skalltak
Får/get/gris 1 0,0 Tandrot
Fisk 3 0,1 Kotor och käkfragment
Torsk 1 0,1 Kota
S:a 53 21,5

Fisk
Endast fyra fragment av fisk har identifierats och av 
dessa är endast ett fragment, en kota, identifierad till 
art, nämligen torsk. Det är värt att notera att dessa
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fragment är allt vad som fanns av fisk på Gröndals- 
boplatsen. Inget av fragmenten kommer från daterade 
fyndkontexter.

Lindskrog

Boplatsen Lindskrog omfattade 700-800 kvadratmeter 
varav 76 kvadratmeter har undersökts. Därav är 36 
kvadratmeter skiktgrävt och torrsållat i fyramillime- 
terssåll. Övrigt är maskinsållat i encentimeterssåll 
(Gustafsson m.fl. 2000). Allt benmaterial som påträffa
des tillvaratogs. Fragmenten var mycket små: den ge
nomsnittliga vikten per fragment uppgick till drygt 
0,04 gram och de identifierade fragmenten vägde drygt 
0,1 gram.

Materialet bestod såväl av brända som av obrända 
ben, där merparten utgjordes av bränt material.

Den totala mängden ben uppgår till 4 508 fragment 
med en sammanlagd vikt av 239,6 gram. Av detta har 
720 fragment (16 %) vägande 96,6 gram (40,3 %) 
kunnat identifieras.

De brända benfragmenten är 
4 344 till antalet, med en samman
lagd vikt av 189 gram. Av dessa har

Tabell 17. Identifierade arter från 
stenålder på Lindskrog.

Artsammansättningen hos dessa fyndenheter framgår 
av tabell 17.

De däggdjur som identifierats utgörs av hund, säl, 
nötkreatur, älg, får eller get samt hare. De identifie
rade däggdjursbenen uppgår till 38 fragment med en 
sammanlagd vikt på 29,7 gram. Av fågel har endast 
ett benfragment påträffats, men det har inte kunnat 
bestämmas till art.

Av fisk har endast gädda och abborre identifierats. 
Den absolut största mängden fiskben har inte kunnat 
artbestämmas. Fiskbenen utgör den antalsmässigt 
största delen av materialet, med 509 identifierade frag
ment. Vikten uppgår emellertid endast till knappt 22 
gram (tabell 17).

Däggdjur
Av de 38 identifierade däggdj ursfragmenten utgörs en 
stor del av tänder från nötkreatur eller från häst/nöt/ 
hjort. Fördelningen av identifierade fragment kan ge 
intryck av att nötkreatur och eventuellt även någon 
häst eller något hjortdjur, utgör ett dominerande inslag 

på boplatsen Lindskrog. Så är emel
lertid inte alls fallet. De flesta frag
menten utgörs av mer eller mindre

556fragment(12,8 %)medensam- Art Antal fravm. Vikt, g söndersprängda tänder, vanligen en-
manlagd vikt av 46 gram (24,3 %) Hund 1 1,5 dast tandemalj. Tänder bevaras
kunnat identifieras. Säl 12 13,2 bättre än ben eftersom emaljen är

Det obrända materialet utgörs av Häst/nöt 2 0,7 mycket hård men de fragmenteras
164 fragment totalt, med en sam- Nöt 3 1,5 också vanligen i högre grad än ben
manlagd vikt av 50,6 gram. Allt det Älg 2 2,9 - av samma orsak. Att kvantifiera
obrända materialet har kunnat iden- Häst/nöt/hjortdjur 16 0,4 förhållandet mellan de olika arterna
tifieras. Får/get 1 9,3 låter sig inte göras eftersom fynden

När de fyndenheter som kunnat Hare 1 0,2 av de olika arterna inte är jämför-
dateras till stenålder, med större el- S:a däggdjur 38 29,7 bara.
ler mindre säkerhet, sorterats ut från Fågel 1 0 Den enskilda art, eller rättare
det totala materialet återstår 548 Gädda 183 10,05 sagt grupp av arter, varifrån den
identifierade fragment med en sam- Abborre 9 0,3 största mängden ben kommer är säl
manlagd vikt av 51,5 gram (tabell Abborre/Gös 7 0,4 med sina tolv fragment. Även om
17). Dessa fynd kommer från större Fisk 310 11,05 materialet egentligen är försvin-
delen av yta A, en fyndenhet från yta S:a fisk 509 21,8 nande litet, så visar det ändå att säl-
B samt 18 fyndenheter från yta C. Total S:a 548 51,5 fångst har haft betydelse för männis-
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kornas försörjning. Det har emellertid inte varit det 
enda jaktviltet: både storvilt som älg, och småvilt som 
hare, finns bland de identifierade fragmenten, om än i 
mycket liten omfattning.

Fisk
Av de 509 fisk bensfragmenten har 199 kunnat identifie
ras till art eller släkte, d.v.s. knappt 40 %. Gäddan 
dominerar stort, men ett fåtal fragment finns även av 
abborre och abborre eller gös. Inga andra fiskarter har 
påträffats.

Resultat
Starrmossen

Den bild som det identifierade materialet ger är ett 
samhälle vars invånare till största delen försörjde sig 
på fiske. Variationen i artsammansättningen visar 
också att man inte har specialiserat sig på någon eller 
några särskilda fiskarter.

Jakten har enbart omfattat havslevande djur, näm
ligen säl, arten har dock inte kunnat fastställas. Det 
landlevande vilt som påträffats på Starrmossen finns 
alla i översta skiktet, vilket inte nödvändigtvis kom
mer från stenålderns bosättning.

Sälbenen har en struktur som gör att de bevaras 
bättre än ben av andra arter, vilket innebär att det 
numer anses att säljaktens betydelse för stenålderns 
människor kan ha övervärderats (Storå 2001 och där 
anförda arbeten). För Starrmossens vidkommande 
utgör sälen dock det enda jaktviltet.

De tamdjur som påträffats utgörs enbart av får el
ler get. Antalet fragment är mycket litet vilket borde 
innebära att tamdjurshållningen varit liten. Detta stöds 
även av det faktum att betet inte lämnat några spår i 
vegetationens sammansättning förrän långt senare.

Gröndal

Med sina 53 identifierade fragment är materialet från 
Gröndal ännu mindre än det som identifierats på

Starrmossen. Dessutom är det endast tre av de identi
fierade fragmenten som kommer från fyndkontexter 
vilka har kunnat dateras till stenålder: ett fragment 
vardera av nötkreatur, får eller get och gris. Eftersom 
dateringarna inte har gjorts på benmaterialet, utan på 
fyndkontexterna, är det inte ens säkert att dessa tre 
benfragment verkligen är rester från stenålderns verk
samhet. Om detta ändå skulle vara fallet, kan slutsat
sen endast bli att människorna på Gröndal har hållit 
dessa tre sorters husdjur. Någon ytterligare diskus
sion om ekonomi och näringsfång för människorna 
på Gröndal kan dessvärre inte föras.

Lindskrog

Av de identifierade fragmenten från Lindskrog utgörs 
merparten av fisk. De få fragment som med säkerhet 
har kunnat identifieras till något tamdjur kommer 
från hund, nötkreatur och får eller get.

Man har bedrivit jakt, främst på säl, men även på 
landlevande däggdjur som älg och hare, samt på få
gel. Fisket verkar dock ha haft den största betydelsen 
för försörjningen och det har varit ett specialiserat 
fiske, framför allt på gädda (tabell 17).

Däggdjur

Husdjur
Eftersom alla tre boplatserna har överlagrats, mer el
ler mindre, av bosättningar eller tillfälliga aktiviteter 
från järnåldern, är det tänkbart att en viss samman
blandning av materialet har skett. Det är emellertid 
fullt möjligt att alla de domesticerade djur, som har 
påträffats på de tre boplatserna, hölls här under sten
åldern.

Får eller get finns på alla tre boplatserna, hunden 
endast på Lindskrog, nöt finns från Gröndal och 
Lindskrog men saknas från Starrmossen, gris finns 
endast från Gröndal.

Eftersom uroxen utrotades för 8000-9000 år sedan 
(Welinder m.fl. 1998) så finns ingen anledning att tro
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att det skulle vara fråga om annat än tama nötkreatur 
som har påträffats på boplatserna.

Får är, näst hunden, det äldsta domesticerade djuret 
(Lepiksaar 1962). Får och getter är lätta att hålla efter
som det bete som krävs för djuren kan vara av väsent
ligt sämre kvalitet än vad som krävs för framför allt 
nötkreatur. Fåret ger dessutom en hög avkastning av 
varierande produkter: ull och päls, mjölk och kött.

Av de få fragment som identifierats av grisben är det 
omöjligt att avgöra om de kommer från tamgris eller 
vildsvin. Båda finns på ett flertal boplatser från stenål
der i Sverige. Det är i och för sig fullt möjligt att grisen 
skulle ha kunnat vara vild, och att den levde i områden 
nära människornas boplatser och betraktades som en 
födoämnesreserv som fångades vid behov (Welinder 
m.fl. 1998). Med tanke på att vildsvin är både aggres
siva, starka och dessutom mycket vaksamma djur, lå
ter sig ett sådant utnyttjande emellertid knappast göras 
särskilt lätt. Att hålla tamsvin är dock tämligen enkelt. 
En gris behöver inga betesmarker, den kan lätt stängas 
in vid behov och födas upp på en mycket varierad kost 
eftersom grisen, likt människan, är allätare.

Vilt
På Gröndal har inget vilt påträffats, men på både Starr
mossen och Lindskrog finns fynd av säl, på Lindskrog 
dessutom älg. Detta visar att jakt har bedrivits på både 
land- och sjölevande däggdjur. På Lindskrog finns dess
utom hare och ett ensamt fågelben som dessutom visar 
att man bedrivit jakt på småvilt och fågel. Fågelarten 
har dock inte kunnat fastställas. Att det inte är fråga om 
tamfågel är emellertid klart eftersom dessa inte hade 
börjat hållas så tidigt som under stenålder.

Den identifierade mängden är liten av alla arter, 
men ben av säl är flest vilket skulle kunna betyda att 
sälfångst var viktigare än jakt på landlevande djur. A 
andra sidan kan det också betyda att sälbenen har 
bevarats i högre grad än ben av övrigt jaktvilt. Det går 
inte att kvantifiera de olika arternas betydelse i män
niskornas näringsfång utifrån ett så litet material som 
detta.

Fisk
Litorinahavet var saltare än vad Östersjön är idag, 
men salthalten har naturligtvis varierat med tiden och 
även mellan olika platser beroende bl.a. på tillflödet 
av sötvatten.

Mellan de tre boplatserna finns en påtaglig skill
nad i förekomsten av fisk. På Gröndal finns endast en 
mycket liten mängd fiskben, inget av dessa fragment i 
fyndkontexter daterade till stenålder. Noteras bör, att 
så gott som alla fiskben kan sorteras ut även om ar
terna inte kan identifieras, vilket beror på att fisk
benen skiljer sig så markant från ben av däggdjur och 
fåglar.

På Starrmossen och Lindskrog har det däremot 
tillvaratagits mycket fiskben, men här är det stor 
skillnad på artsammansättningen. Från Lindskrog 
har nästan enbart gädda kunnat identifieras, samt en 
och annan abborre och/eller gös. På Starrmossen 
finns en betydligt mer varierad artsammansättning.

Efter förundersökningen på Lindskrog företogs en 
preliminär osteologisk analys (Kihlstedt 1998). Om 
man betraktar de listor som finns över fynden, får 
man onekligen intrycket att det även på Lindskrog 
har funnits fler fiskarter än vad som sedan kunnat 
identifieras vid slutundersökningen. Så finns t.ex. fis
kar av ”abborrstorlek, gäddstorlek, sillstorlek och 
strömmingsstorlek”. Denna identifiering är emellertid 
en missuppfattning. Sill och strömming är en och 
samma art, Clupea hare?igus. Skillnaden dem emellan 
ligger i att fisken kallas för sill i västerhavet och för 
strömming i Östersjön. I Östersjön blir arten inte hel
ler lika stor som i Atlanten, vilket beror på den lägre 
salthalten. Därav kan man naturligtvis få uppfatt
ningen att det är olika arter, men så är inte fallet. En 
ung sill i Atlanten kan vara mindre än en äldre ström
ming i Östersjön, följaktligen kan man inte identifiera 
fisken genom att jämföra storlekar. Samma sak gäller 
för övrigt för andra fiskarter. Eftersom fisk växer hela 
livet (Curry-Lindahl 1985) så kan en ung gädda vara 
lika liten som, eller mindre än, en äldre abborre eller 
för den delen en äldre sill.
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Det är värt att notera att ben från sill inte har på
träffats på någon av boplatserna, inte på Lindskrog 
där arten har föreslagits från förundersökningen, inte 
heller på Starrmossen där artsammansättningen är 
mest varierad.

De fiskben som har kunnat identifieras till art, vid 
förundersökningen från Lindskrog, är abborre och 
gädda, det vill säga samma arter som sedan har iden
tifierats vid slutundersökningen.

På boplatsen Starrmossen finns ett flertal olika 
fiskarter:
• Familjen karpfiskar (Cyprinidae) är mycket art

rik, i Europa förekommer ca 80 arter (Curry-Lin- 
dahl 1985). De arter som idag har störst utbred
ning är mört, id, sarv, sutare, löja, björkna, brax- 
en, och ruda. De fem fragment av karpfisk som 
påträffats i Starrmossens stenåldersfynd har dock 
inte kunnat artbestämmas.

• Gäddan (Esox lucius) förekommer i söt- och 
brackvatten i hela Östersjöområdet. Även om 
gäddan företrädesvis lever i kustnära områden så 
har den också påträffats långt ute i havsbandet 
(Curry-Lindahl 1985).

• Även familjen laxfiskar (Salmonidae) är mycket 
artrik, idag finns ca 15 arter, varav åtta inplan
terade, i Norden. Inga laxfiskar, utom sik (Core- 
gonus sp.), har kunnat identifieras, och även av 
sik finns flera arter med stor utbredning i såväl 
söt- som brackvatten i hela Östersjöområdet 
(Curry-Lindahl 1985).

• Torsken (Gadus morbua morbua/callaria) före
kommer i salt- och brackvatten i hela Östersjö
området. I dagens Östersjö är torsken främst en 
djupvattensfisk, p.g.a. den låga salthalten, men 
under Litorinahavets tid var vattnet saltare. Det 
borde följaktligen inte ha fordrats särskilt mycket 
annorlunda fångstmetoder eller utrustning för att 
fiska torsk jämfört med att fiska de övriga arter 
som påträffats i materialet.

• Tre arter abborrfiskar (Percidae) finns i Östersjö
området: abborre, gös och gärs. Både abborren

och gösen förekommer i såväl söt- som brack-
och saltvatten.

Det i denna jämförelse undantagna översta lagret, 
stick 1, innehåller även fragment av icke artbestämd 
plattfisk. Hälften av alla fiskbensfragment från Starr
mossen har dock inte kunnat artbestämmas.

Säsongs- eller åretruntboplatser

För att finna bevis i det osteologiska materialet för att 
en boplats varit bebodd endast under en viss tid av 
året fordras fynd av djur av vissa åldrar: unga grisar, 
lamm, kalvar av nöt och älg och sälkutar, eller djur 
som förekommer på platsen endast under begränsade 
tider på året som t.ex. flyttfåglar (Aaris-Sørensen 
1988). Bland de få fragment av däggdjur som har på
träffats på de tre boplatserna vid Arlanda finns inga 
åldersbedömningar, dels eftersom materialet är så 
starkt fragmenterat, dels därför att så få fragment 
kunnat identifieras för att en sådan undersökning 
skulle kunna göras. Utifrån däggdjursmaterialet finns 
följaktligen inga möjligheter att avgöra om någon av 
boplatserna har varit bebodda endast en viss säsong, 
eller om de varit boplatser för en bofast befolkning 
året runt.

Ett enda fågelben har påträffats och det har inte 
kunnat artbestämmas, detta är följaktligen inte heller 
användbart i sammanhanget.

Det som återstår är fiskbensmaterialet, och då 
framför allt det från Lindskrog. Den stora mängden 
gädda på platsen ger onekligen intryck av en speciali
sering. Kanske samlades människor här för att fånga 
gädda under lektiden på våren. Man skulle då för
vänta sig att få se flest stora gäddor i materialet, men 
så är inte fallet. Bland benen av gädda från Lindskrog 
finns alla storlekar; från mycket små till relativt stora 
gäddor. Även om materialets beskaffenhet inte tillåter 
några mätningar, så kan det konstateras att små, eller 
till och med mycket små, gäddor utgör majoriteten. 
Få av gäddorna är stora exemplar.
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Inte ens den rika förekomsten av gädda ger m.a.o. 
något entydigt stöd för tanken att detta skulle ha varit 
en boplats som människor vistades på under en viss 
säsong.

Om bevis för en säsongsbosättning saknas, skulle 
man kanske kunna hävda att det därmed vore mest 
troligt att boplatsen varit bebodd året runt. Detta är 
emellertid en grov förenkling av problemet. Den 
minskning av materialet som har skett med tiden, in
nebär att risken för en snedfördelning bland de till
varatagna och identifierade benfragmenten är stor. 
Följaktligen måste frågan om säsongsboplats kontra 
åretruntboplats lämnas öppen.

Skillnader och likheter mellan boplatserna

Under förutsättning att de fynd som här har valts att 
betraktas som fynd från stenåldern verkligen har

denna datering, kan det konstateras att domesticerade 
djur finns på alla tre boplatserna. Det finns dock inte 
någon större mängd, varken totalt eller av någon en
skild art, och mycket riktigt har betet inte heller givit 
några spår i vegetationen under den här tiden (Karls
son 1999). Därav kan man dra slutsatsen att husdjurs
hållningen inte varit av en så omfattande karaktär att 
den kan ha haft den största betydelsen för människor
nas försörjning vad gäller animalisk föda.

Den huvudsakliga försörjningen för senmesolitiska 
människor i kustområden var animalisk föda ur ha
vet, främst då fisk vilket har visat sig efter mätningar 
av 13C-halten på människoskelett (Welinder m.fl. 
1998). Från Starrmossen och Gröndal finns inga skelett 
av människor bevarade och från Lindskrog endast ett. 
Det går med andra ord inte att göra sådana mät
ningar på människoskelett för jämförelse mellan de 
tre boplatserna eller för jämförelser med andra bo-

I Tamdjur □ Jaktvilt □ Fisk
100 % 

90 % 

80 % 

70% 

60 % 

50 % 

40 % 

30 % 

20 % 

10 % 

0 %

tiUŁ

X
4Wtth «

\

X.

*v

X

X
H

”V

«x

Starrmossen Lindskrog

Fig. 43. Relativ fördelning, antal fragment.

I Tamdjur □ Jaktvilt □ Fisk

Starrmossen Lindskrog

Fig. 44. Relativ fördelning, vikt i gram.

Djurbenen från stenåldersboplatserna 91



platser från samma tid. Å andra sidan finns det ingen 
anledning att tro att människorna i detta område 
skulle ha haft ett annat näringsfång än människor på 
andra platser; de djurben som trots allt har kunnat 
identifieras talar här ett entydigt språk.

Diagrammen illustrerar den relativa fördelningen 
mellan antalet fragment (fig. 43) och vikten av de 
identifierade fragmenten (fig. 44) från tamboskap, 
jaktvilt och fisk på boplatserna Starrmossen och 
Lindskrog. Gröndalsboplatsen har här uteslutits efter
som en jämförelse utifrån tre benfragment inte kan 
sägas vara meningsfull. Alla de fragment där tvek
samhet i identifieringarna har rått (t.ex. häst/nöt eller 
häst/nöt/hjort) har utelämnats och endast de fynd som 
med någon säkerhet kan sägas härröra från stenålder 
har tagits med i jämförelsen.

Likheten mellan de båda boplatserna är markant 
och de har flera gemensamma nämnare. Här finns 
alla tre kategorier av djur ben, både från tamdjur, från 
jaktvilt och från fisk. Fisken dominerar stort när det 
gäller antalet fragment (fig. 43). Att den inte är fullt 
så dominant när det gäller vikten (fig. 44) är naturligt 
med tanke på hur lätta fiskben är.

Människornas ekonomi på Starrmossen och 
Lindskrog har följaktligen varit mycket likartad, men 
den har inte varit identisk. Lindskrogs markanta spe
cialisering på fångst av gädda, kontrasterar mot en 
större mångfald i fisket på Starrmossen.

Boplatsernas läge i terrängen

En geografisk modell har tagits fram där vattennivåe
rna har markerats för tre olika vattenstånd, nämligen 
för 35 meter (fig. 45), 30 meter (fig. 46) och 25 meter 
(fig. 47) högre än idag. Området förändras kraftigt då 
vattennivån sjunker eftersom stora landområden fri
görs.

Eftersom boplatsen på Gröndal ligger på 28-33 meter 
över havet, kan denna knappast ha varit bebodd så 
mycket tidigare än då vattennivån stod ca 30 meter 
högre än idag. Det visar sig också, att vid den nivån 
ligger Gröndalsboplatsen på en liten ö (fig. 46) vilket 
knappast är det bästa läget om befolkningen var jord
brukande och husdj urshållande. Vid 35-meterskurvan 
ligger boplatsen under vatten (fig. 45). Vid ett vatten
stånd på 25 meter högre än idag (fig. 47) ligger Grön
dal omgiven av flacka landområden, ett läge som 
vore idealisk ur jordbrukssynpunkt.

Vid 35 meter över havet ligger även Starrmossens 
boplats under vatten. Vid 30 meters högre vatten
stånd ligger den en bit in i landet med närmaste kust 
på ca 500 meters avstånd fågelvägen, och vid 25 me
ter ligger den långt från kusten, närmare två kilome
ter, också det fågelvägen. Den senare belägenheten 
borde vara mindre lämplig om man tänker sig en be
folkning som till största delen levde av fiske, däremot 
ger 30-metersnivån ett bra läge för en sådan försörj
ning.

Den enda boplatsen som är relativt okänslig för 
vattennivån är Lindskrog där yta A ligger i ett höjd- 
läge på en ås. Yta C är betydligt mer känslig eftersom 
den sluttar mot en vik med flacka stränder. Vid 25- 
metersnivån ligger boplatsen ändå vid vatten, nämli
gen en sjö, Halmsjön, och ca 500 meter från en djup 
vik åt nordnordost. Vid 30-metersnivå är också 
Halmsjön en vik av havet. Vid 35-metersnivån ligger 
Lindskrogboplatsen på en udde. I det senare fallet 
skulle man kanske ha kunnat förvänta sig att fisket 
hade sett annorlunda ut, mer likt det som påträffats på 
Starrmossen. Vid 30-metersnivån blir det tämligen 
ensidiga fisket lättare att förstå och vid 25-metersni- 
vån är gädd- och abborrfisket synnerligen naturligt, 
dels eftersom Halmsjön ligger så nära, dels för närhe
ten till en havsvik.
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Fig. 45. Arlandaområdet med en havsnivå 35 meter högre än idag. Skala 1:60 000.
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Fig. 46. Arlandaområdet med en havsnivå 30 meter högre än idag. Skala 1:60 000.
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Fig. 47. Arlandaområdet med en havsnivå 25 meter högre än idag. Skala 1:60 000.
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Tolkning
För att minska risken för att skillnaderna mellan bo
platserna beror på att benmaterialet har haft olika för
utsättningar att bevaras, och för att inblandning från 
senare tidsepoker kan ha skett, har det översta lagret 
på Starrmossen sorterats bort i jämförelserna, även 
om materialet från det översta skiktet med största san
nolikhet också kan dateras till stenålder (Johansson, 
muntlig uppgift). Från Lindskrog har material fram
för allt från den högre liggande yta A använts, från 
yta C endast de fyndenheter som har daterats till sten
ålder. Gröndalsboplatsens ben material är det sämst 
bevarade. Det innehåller också det minsta antalet 
säkra fyndenheter med ben från stenåldern. Jämförel
ser med de övriga två boplatserna kommer därför att 
vara högst vansklig.

Under förutsättning att materialet är representa
tivt för boplatsernas ekonomi finns flera alternativa 
tolkningsmöjligheter av människornas bosättning och 
försörjningsmöjligheter i området.

Alla boplatserna kan vara samtida, men behöver 
inte nödvändigtvis vara samtidiga. Boplatserna på 
Starrmossen och Lindskrog kan vara samtidiga och

benfynden visar en anpassning till olika naturliga för
utsättningar i befolkningarnas närområden, med det 
specialiserade fiske som har bedrivits på Lindskrog 
och det mer varierade på Starrmossen. Alternativt 
kan man tänka sig att det är samma befolkning som 
utnyttjar ett större område under till exempel olika 
tider av året. Boplatserna är dock inte nödvändigtvis 
samtidiga, utan enbart samtida, och skillnaderna i 
benmaterialen kan visa på olika sätt att anpassa sitt 
näringsfång under olika tidsperioder.

Befolkningen/befolkningarna på Starrmossen och 
Lindskrog utnyttjade emellertid sin närmiljö på i stort 
sett samma sätt. Fisket var det mest väsentliga, kom
binerat med jakt framför allt på säl. Tamdjur före
kommer, men i mycket liten omfattning. Jakt på land
levande djur, både stor- och småvilt, har förekommit, 
men i ytterst liten omfattning

Gröndalsboplatsen kan vara senare och närings
fånget kan här ha förändrats från den utpräglade 
fiske- och fångstkulturen till en jordbrukande och 
husdjurshållande kultur. Denna tolkning för Grön
dalsboplatsen är emellertid mycket osäker, p.g.a. ma
terialets ringa omfattning.
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Fig. 48. Gravfältet RAÄ 209, Norrsunda socken markerat på utdrag ur Ekonomiska kartans blad 111 2d .
Skala 1:25 000.
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Gravar och gränser
Åke Johansson

Inledning
Finns det ett samband mellan gränser och forntida 
gravar? Hur ser i så fall dessa samband ut? Är de rela
tioner som kan iakttagas slumpmässiga eller inten- 
tionella?

En grav utgör i sig en gränsmarkering för över
gången mellan liv och död. Den är ett fysiskt uttryck 
för skiljelinjen mellan olika världar och är en manifes
tation över det gränsöverskridande som döden in
nebär. Men en grav som är en markering för gränsen 
mellan liv och död, kan också vara en markering för 
gränsen mellan de levande.

Det har i många sammanhang observerats att grän
ser mellan olika bebyggelseenheter inte sällan tange
rar eller korsar fornlämningar. Det förhållandet har 
ibland lett vidare till diskussioner främst om gränser
nas ålder, i så måtto att gränserna och fornlämning- 
arna anses höra till vitt skilda tidsperioder.

Incitamentet till den diskussion som förs i artikeln 
ligger bl.a. i en delundersökning av ett gravfält som 
genomfördes under säsongen 1997 (Johansson, i ma
nus). Gravfältet tillhör den kategori fornlämningar 
som diskuteras nedan, d.v.s. beläget på gränslinjen 
mellan bebyggelseenheter. Gravfältet ligger vid Starr
mossen ett par kilometer söder om Arlanda flygplats. 
Det är beläget på gränsen mellan två socknar, Norr
sunda socken och Husby-Ärlinghundra socken och 
har nr 209 respektive nr 193 i Fornminnesregistret. 
Området utgör också gräns mellan Ärlinghundra och 
Seminghundra härader (fig. 48).

Gravfältet var tidigare okänt och påträffades under 
en föregående arkeologisk utredning (Johansson 
1996). Det är av en ganska oansenlig karaktär med 
flacka runda och fyrsidiga stensättningar, vilka knappt 
är synliga ovanför markytan. Undersökningen kunde 
tidfästa gravfältet till äldre järnålder. Endast en min
dre del av gravfältet undersöktes inför ett vägbygge 
och det ligger således till största delen kvar. Inom den 
icke undersökta delen av gravfältet finns en gräns
markering bestående av ett par markfasta upprättstå- 
ende stenar (fig. 49).

Ett annat närliggande exempel på en nära koppling 
mellan grav och gräns är en fornlämning som under
söktes under slutet av 1980-talet inom ramen för un
dersökningarna inom det s.k. Arlandastadsprojektet. 
Stensättningen utgjorde en gränsmarkering mellan 
byarna Norslunda och Söderby och blev omvärderad 
och registrerad som grav under pågående arkeolo
giska arbeten. Den visade sig innehålla brända ben 
efter en vuxen man och kunde dateras till århundra
dena runt Kristi födelse (Brunstedt 2001; fig. 50).

Gården eller byn var ett så fundamentalt begrepp 
under senare delen av förhistorien att dåtidens världs
bild var strukturerad som en gård. Världen hade in- 
ägor och utägor och en avgränsning (Gurevich 1985:47f). 
Ordet gård har också i etymologiskt hänseende sam
ma ursprung som ordet gärde, d.v.s. en inhägnad. En 
gård är således i språklig mening definierad som av
gränsad enhet. Med de fundamentala begreppen gård 
och ägor följer att även gränserna i sig bör ha varit
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Fig. 49. Gränsmärket, ett ”fyrstenarör”, som är beläget på gravfältet RAÄ 209, Norrsunda socken.
Stenarna anvisar riktningarna på gränslinjerna. Det är möjligt att någon av stenarna ursprungligen markerat en grav. 
Foto Åke Johansson.

mycket viktiga och ingått som en självklar del i struk
turen. Gården eller ägan måste ha varit klart definie
rad, d.v.s. gränssatt. Det bör inte ha gällt enbart 
inägorna, utan även utägorna bör rimligen ha haft en 
tydlig tillhörighet. Gränsen för bebyggelseenheten ut
gjordes knappast bara av en zon, ett gränsområde, 
som bildade en barriär gentemot intilliggande enhet. 
Utmarken var inte minst ur ekonomisk synvinkel väl 
så viktig som inägan för bete, virke, ved etc., varför 
även den bör ha varit inbegripen i ägoområdet och

gränslagd. Bebyggelseenheten i form av exempelvis ett 
hägnadslag eller en by har haft tydliga rättigheter och 
skyldigheter angående utmarkerna och gränsen till in
tilliggande enhet bör i de flesta avseenden ha varit väl 
definierad och också manifesterad.

I denna studie kommer frågeställningarna främst 
att koncentreras på den rumsliga relationen mellan 
fornlämning och gräns. I sammanhanget avses också 
gränserna mellan byar i första hand. Gränsdragning
arna mellan socknar eller härader kommer endast att
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beröras i mindre omfattning. Orsaken till denna av- 
gränsning är att den territoriella indelningen av sock
nar sannolikt har ett annat ursprung och har emane
rat ur ett annat behov än bygränser.

Först görs en översiktlig genomgång av tidigare 
forskning inom problemområdet. Därefter redovisas 
vad några av de äldsta skriftliga källorna vi har - 
landskapslagarna - säger om gränsfrågan. Sedan vid
tar en genomgång av ett fältmaterial, framför allt gra
var, gränser och bebyggelse, som analyseras i avseende 
på rumsliga relationer. Artikeln avslutas med en dis
kussion om analysresultat och framkomna tendenser.

Tidigare forskning
Flera olika forskare har genom åren studerat fråge
ställningarna angående byterritorier och gränser, va
rav ett antal skall omnämnas här. De flesta har inte 
direkt fördjupat sig i gränsdragningsproblematiken 
men berört frågan i den mån den varit betydelsefull 
för de övriga resonemangen.

By- och gårdsgränser

En klassisk studie som berör ämnesområdet är Björn 
Ambrosianis ”Fornlämningar och bebyggelse” från 
1964 som behandlar östra delen av Mälardalen. I av
handlingen för han fram belägg för att den bebyggel
sebild som återfinns i det äldre lantmäterimaterialet, 
d.v.s. kartor från 1600- och 1700-talen, sannolikt har 
ett ursprung i den yngre järnåldern. Det finns en stor 
geografisk samstämmighet mellan de historiska by
tomterna och gravfält från den yngre järnåldern. 
Även om han inte går djupare in på frågan om själva 
gränsdragningen mellan byarna, blir slutsatsen ändå 
att inte bara bebyggelseläget utan också territorierna 
stämmer med en förhistorisk indelning. Att ägogrän
ser korsar gravfält observerades naturligtvis också av 
Ambrosiani. Företeelsen tolkades som spår av medel
tida klyvningar och bildandet av s.k. avgärda enheter. 
(Ambrosiani 1964:192f).

Åke Hyenstrand för resonemanget om gränserna vi
dare. Han delar in dem i tre typer:
• basgräns som utgörs av en naturlig skiljelinje som 

exempelvis vattendrag,
• sidogräns mellan två enheters ägor och som avde

lar odlingsmarken samt
• skogsgräns som markerar mot bakomliggande 

skogsområden.
Även Hyenstrand förutsätter en stor konstans i de 

en gång gjorda gränsdragningarna och konstaterar 
att dessa sällan ändras. Vidare anses att ”ju naturliga
re en gräns är dragen, desto äldre är den” (Hyen
strand 1974:35).

I diskussionerna om den allmänna bebyggelse
utvecklingen under järnåldern är de flesta överens om 
att det sker någon form av omstrukturering i skiftet 
mellan äldre och yngre järnålder.

Hans Göthberg, som nyligen studerat ett stort an
tal exploateringsgrävda bosättningar från järnåldern, 
sammanfattar utvecklingen i Uppland ungefär enligt 
följande: Under förromersk järnålder är bebyggelsen 
relativt rörlig, vilket indikeras av hus med kort livs
längd, utan ombyggnader. Under romersk järnålder 
är bebyggelsen stabil och jordbrukssystemen låsta 
med stensträngar och ombyggda hus. Under folk- 
vandringstiden sker en upplösning och relativt många 
bebyggelseenheter överges (Göthberg 2000:166f).

Hans Göthberg omnämner även problematiken 
med ägogränser och fornlämningar (Göthberg 2000: 
220f). Han tar upp ett tiotal exempel inom sitt studie
område där ägogränser korsar gravfält och i viss mån 
även boplatser. Han går dock inte närmare in på det 
förhållandet utan anför två skilda skeenden som för
klaring. Dels säger han i likhet med Dan Carlsson 
(1982) att gravar medvetet kan ha placerats vid grän
ser som markeringar. Dels det motsatta förfarandet 
att man använt gravarna som gränsmarkeringar då 
de är tydligt identifierade platser i landskapet.

Den som kanske mer kontinuerligt behandlat frå
gan i olika sammanhang är Mats Widgren som till 
stor del har som utgångspunkt odlingssystem och bo-
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Fig. 50. Gravröset och gränsröset RAÄ 127:2 i Norrsunda socken, efter framrensning. Graven, som anlades vid tiden 
runt Kristi födelse, utgjorde också gränsmarkering mellan två bebyggelseenheter. Foto Solveig Brunstedt.

platslägen. Även han har i många sammanhang pekat 
på den omläggning i landskapsutnyttjandet som sker 
under skiftet mellan äldre och yngre järnålder. De 
gamla stensträngssystemen upphör att gälla och en 
annan ekonomi skapar nya indelningar. ”Någon gång 
under yngre järnålder splittras dessa stora hägnadslag 
upp. I stället framträder i Uppland och Östergötland 
enheter som mera liknar den historiska tidens gårdar 
och småbyar. Effekten av denna uppsplittring är en 
gigantisk omstrukturering av gränser och hägnads- 
system” (Pedersen & Widgren 1998:451).

Widgren är av uppfattningen att när den äldre 
järnålderns stensträngssystem upplöstes definierades 
de nya gränserna mellan byarna (Widgren 1983:119).

Han anser utifrån exempel från Östergötland att 
1700-talets gränser har ett ursprung i förhistorisk tid. 
Han gör detta med ledning av gravfältens storlek, by
arnas storlek och antal hemman. I likhet med föregå
ende forskare åsyftar han byterritorierna som enheter 
och berör mer indirekt själva gränserna. Det kan 
också nämnas att han även har intrycket av att olika 
ortsnamnssuffix kan hänföras till olika geografiska 
lägen inom ett område. Namn med ändeisen -stad 
kan hänföras till boplatser från den äldre järnåldern,
d.v.s. gränsen mellan in- och utmark, och namn med 
ändeisen -by ligger oftast helt inom inägomark från 
äldre järnålder (Widgren 1990:43).
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Senare skisserar han två utvecklingslinjer för den 
yngre järnålderns organisering av markerna. Den ena 
är att hägnadslaget som konstituerats av stensträngs- 
systemen fortsatte som en större by. Den andra är att 
hägnadslaget splittrades upp på flera mindre enheter 
(Widgren 1998:292f).

Även Clas Toliin har ingående behandlat frågan 
om gränser. I en studie över Håbolandet i sydvästra 
Uppland jämför han sentida gränser och bytomter 
med fornlämningar. Även om han till en viss del fin
ner överrensstämmelser, är avvikelserna alltför van
ligt förekommande för att man kan godta hypotesen 
om att bygränserna härstammar från förhistorisk tid 
(Toliin 1989:73f).

Clas Toliin återkommer dock till frågan i sin av
handling. I denna studerar han återigen gränsdrag
ningar och fornlämningar. Han kan på ett överty
gande sätt genom att använda sig av flera oberoende 
källor, såsom äldre kartor, fältförhållanden och 
skriftliga källor, härleda gränsdragningarna för även 
utmarkerna ner till åtminstone förmedeltid. Hans 
studieområde utgörs av en del av Småland men slut
satser och resonemang bör vara tillämpliga även för 
andra delar av Sverige (Toliin 1999).

Torun Zachrisson har i sin avhandling om runste
nar, silverdepåer och bebyggelse i Uppland och Gäst
rikland klart visat att gränserna såsom de visar sig i 
det äldre kartmaterialet kan hänföras ner till åtmins
tone vikingatid (Zachrisson 1998:165f).

Björn Myhre framför tanken att den fasta gräns
läggningen i Sverige och Norge är av ett senare da
tum. Det sker först i samband med framväxandet av 
en stark statsmakt under högmedeltid. Tanken är att 
det från början fanns stora territorier som med tiden 
splittrades upp i mindre enheter. Flera omstrukture
ringar har skett varav en av de främsta skedde i mel
lersta järnåldern och en annan under medeltid. De 
omläggningar som skett därefter har mer haft karak
tären av justeringar. Vidare framför han den ofta för
bisedda aspekten att rumsuppfattningen mer bör ha 
varit inriktad på verksamheterna i rummet än på ter

ritorierna, d.v.s. sociala rum mer än geografiska enhe
ter. Rättigheterna till utmarkerna har blivit reglerade 
via avtal och liknande, mer än via linjer i landskapet 
(Myhre 1990:125f, och anf. litt.).

Även Mats Riddersporre menar att gränserna är 
av relativt sent datum (Riddersporre 1995:172).

Mats Burström anför en successiv utveckling, att 
man med tiden koncentrerar gravläggandet från 
bronsålderns utmarkslägen till vikingatidens byplat
ser, d.v.s. närmare bebyggelseplatsen. Man markerar 
den inre kärnan (Burström 1995:172).

Socken- och häradsgränser

Socken och härad tillhör en form av territoriestruktur 
som till formatet är större och av en annan karaktär än 
den som behandlas här. Det kan dock vara på sin plats 
att redogöra något för synen på den problematiken.

Socknarna växte fram under den tidiga medeltiden 
som en kyrklig administrativ indelning och har under 
lång tid också fungerat som en territoriell enhet 
(Lindkvist 1991).

Diskussionen pågår dock om sockenindelningen 
ursprungligen var av en territoriell karaktär eller sna
rare utgjorde en grupp människor, ett kollektiv. Enligt 
Thomas Lindkvist var indelningen av olika typer av 
kollektiv under medeltiden av en icke-territoriell ka
raktär i form av grupperingar, såsom olika intresse
grupper, stånd etc. (jfr diskussion i Brink 1990:68f). 
Från att från början inte ha varit ett territorium har 
det gradvis övergått till att bli det. I de tidiga omnäm
nanden av socknen som finns kan man anlägga båda 
synsätten. I Yngre Västgötalagen finns ett ”sokna- 
maerki” omnämnt vilket torde tyda på en fysisk 
gränsmarkering (VgL II.Kk 50).

Enligt Sigurd Rahmqvist är sockenbildningen en 
relativt sen företeelse och skall huvudsakligen ha för
siggått under 1200-talet och avslutats omkring 1300 
(Rahmqvist 1982:93f, 1996:68).

Sockenindelningen ingick inte i den världsliga ad
ministrativa indelningen såsom hundaren och hära
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der. Häraderna hade en tydligt världslig karaktär, vil
ket kan exemplifieras med att skatterna uppbars hä- 
radsvis (Rahmqvist 1996:52). Det finns också exem
pel på att häradsgräns och sockengräns inte samman
faller utan skär varandra, vilket tyder på att de har 
olika ursprung.

Häradsgränser löper ofta längs med naturliga 
gränser såsom höjdryggar och vattendrag. Enligt 
Rahmqvist har behovet att definiera gränser uppstått 
tidigast där bygd möter bygd och inte i naturliga 
gränsområden (Rahmqvist 1996). Följden av Rahm- 
qvists resonemang blir att fastställandet av gränser i 
mer centrala områden har skett tidigare. Den exakta 
gränsdragningen är sannolikt en lång process och är 
senare i utmarksområden, där häradsgränserna ofta 
återfinns. Rahmqvist anför här ett synsätt som är nå
got motsatt Hyenstrands, som hävdar att ju naturli
gare än gräns är dragen, desto äldre är den.

Flera skriftliga exempel finns på fastställande av 
häradsgränser under 1300-talet i sådana utmarksom
råden (DMS 1:4, s. 117-120). I likhet med landskaps
lagarnas omnämnanden handlar det emellertid även 
här om att reda ut vilka av de hävdade gränsdrag
ningarna som är de rätta, d.v.s. gränserna är redan 
reella begrepp.

Häradsgränserna är under hela medeltiden och 
långt in i ny tid i stort sett konstanta. Konstansen be
ror enligt Rahmqvist på att de är juridiskt fastställda 
och därmed svåra att ändra.

Mats Burström berör frågan om gränser och ålder 
i sin avhandling. Med ledning av fornlämningstyper- 
nas fördelning och ålder drar han slutsatsen att de 
medeltida större territorierna i Smålands inland upp
stått under yngre järnålder (Burström 1991:141f).

Äganderätt eller nyttjanderätt?

Till en viss del har diskussionen också handlat om vad 
det innebar att markområden gränslades och därmed 
fick en rumslig avgränsning. Frågan om vem marken 
tillhörde bör ha varit en av de viktigare aspekterna. I

en eller annan mening har marken tillhört en enskild, 
eller en samfällighet såsom exempelvis en släkt eller 
en by. I flera olika sammanhang har det diskuterats 
om det varit frågan om äganderätt, dispositionsrätt 
eller förfoganderätt, etc. (Myrdal 1996:101f).

Mats Widgren diskuterar ämnet och pekar på att 
en mängd olika varianter kan förekomma och även 
ändras med område, årstid och andra förhållanden. 
Ofta är det en kombination av flera olika slags rättig
heter (Widgren 1995:5f).

Landskapslagarna behandlar frågan om nyttj an
derätter och tillhörighet, även om ordet äganderätt 
inte förekommer. Förutom landskapslagarna så ut
görs framför allt det övriga skriftliga äldre brevma
terialet till största delen av ägohandlingar av olika slag 
(Myrdal 1996:108).

Även det än äldre skriftliga material som utgörs av 
runstenarna behandlar inte sällan ägoförhållanden och 
har av många forskare betraktats som även varande 
ägodokument, inte minst pga deras placering i land
skapet som ofta nog är vid områden som på goda grun
der kan antas ha utgjort gränser (Zachrisson 1998).

Sammanfattningsvis kan sägas att diskussionen 
mycket har handlat om när införandet av fasta grän
ser har skett. Diskussionen har därmed i mångt och 
mycket varit en dateringsfråga. De flesta forskare ver
kar dock vara tämligen eniga om att de gränsdrag
ningar som framkommer i den äldsta kartläggningen 
från 1600- och 1700-talen till stor del bör kunna här
ledas ner till yngre järnåldern. Givetvis har processen 
varierat i tid och utsträckning mellan olika regioner.

Vad säger landskapslagarna?
Landskapslagarna, som till stor del behandlar mark
rättigheter, omnämner relativt sällan att det skulle fin
nas en relation mellan ägorna och de forntida gravar
na. På ett par ställen hänvisas dock till de gamla ätte
högarna.

En i den arkeologiska litteraturen ofta använd me
ning härrör från en av landskapslagarna. ”Nu är det
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en by, byggd och gammal, by med högar och från he
den tid” (ÖgL Bb 28).

I både den äldre och den yngre Västgötalagen åter
finns motsvarande formuleringar: ”Två jordägare i 
var tolft skola bära vittne, att den är en högaby och 
från heden tid byggd” (VgL IJ 15:1 och IIJ 36).

De citerade avsnitten i landskapslagarna handlar 
om marktvist mellan bebyggelseenheter om allmän- 
ningsmark, där den som med hänvisning till gravfält 
från hednatiden kan visa att byn har gamla anor har 
företräde framför den som inte kan.

Liknande uttryck skall också finnas i norska dip
lom som använder uttrycket ”fra heidnum haugi” som 
åldersbevis (Selinge 1980:294).

Även om de forntida gravarna omnämns i begrän
sad omfattning i landskapslagarna är det ändå tydligt 
att de i en viss mening var ett viktigt element i den 
tidens uppfattning om rättigheter. Genom att hänvisa 
till gravhögarna inom ägan kunde man skaffa sig tolk
ningsföreträde i fråga om markrättigheter.

Det finns heller ingen tvekan om att gränserna var 
ett reellt begrepp då landskapslagarna skrevs. Det 
var lag på att gränserna skulle vara utsatta. ”Alla 
byar skola vara omgivna med rå och rör. Ligger rå 
och rör mellan byar, då skall det vara så som det har 
varit.” (UL Bb fl 17).

Det finns också omnämnanden att det ibland inte 
finns rå och rör. I sådana fall får intressenterna eller 
de tvistande parterna dela på tillgångarna. ”Finnes ej 
rå och rör, då skola byarna hava halva löten var” (om 
betesmark) (UL Bb fl 19). ”Finnes ej rå och rör, då 
tage byarna halva allmänningen var” (UL Bb, fl 20). 
Hur gränsmarkeringarna skall se ut, är relativt detal
jerat beskrivet i landskapslagarna. I både Västgöta- 
lagarnas jordebalkar och Upplandslagens byalags- 
balk är det nogsamt reglerat. ”Nu säges hurudana 
råmärken mellan byar skola vara. Det är rör, där fem 
stenar ligga, en i mitten och fyra utanför. Fyra stenar 
eller tre må heta rör. Ej må färre stenar kallas rå
märken mellan byar” (UL Bb fl 18). ”Av råmärkes- 
stenar skall man gräva två i jorden och lägga den

tredje på dem. De skola bära vittne som ligga i jor
den” (VgL I Jb fl 10). Med det sista menades att även 
om den löst liggande förkommit gällde de två i jorden 
som gränsmärke.

I landskapslagarna nämns också flera typfall av 
gränstvister mellan gårdar, mellan byar, mellan byar 
och härader etc. Om tvist uppstod skulle de tvistande 
hänvisa till de befintliga gränsmärken de ansåg vara 
de rätta, sedan inkallades vittnen som fick gå syn och 
därefter intyga vad som var rätt och riktigt. Den som 
bröt upp gränsmärken bestraffades. I Äldre Västgöta
lagen är straffet böter och ganska milt. Enligt Upp
landslagen liksom Södermannalagen kunde straffet 
däremot, om så målsägaren ville, vara döden.

Gränserna kunde också ändras om någon exempel
vis odlade upp ett område som korsade en äldre gräns. 
Kunde nyodlaren hävda sina odlingar under längre tid 
drogs gränsen om till hans fördel (ÖgL Bb fl 28).

De ganska omfattande skrivelserna om gränser i 
landskapslagarna visar att gränsen är ett reellt be
grepp och också något som är relativt fast. Det går 
inte att dra slutsatsen att den var en diffus gråzon, 
åtminstone inte inom områden som sedan länge varit 
bebodda. Det är en annan sak att man tvistade om 
gränser. Tvisterna handlade sällan om icke fastställda 
gränser, utan mer om var den fastställda gränsen gick. 
Hållpunkterna var naturliga kännemärken, konstru
erade rå och rör och däremellan imaginära linjer. 
Forntida gravar omnämns inte explicit vidare.

Det finns intressant nog ytterligare ett parti i land
skapslagarna som skulle kunna tolkas som att det 
funnits en annan typ av relation mellan gräns och 
grav. ”Stake, sten och ben må man ock kalla rå. Stake 
och sten må man kalla rå. Ben och sten må man kalla 
rå. Åt en sten gives icke vitsord” (UL Bb fl 18).

Det i sammanhanget utmärkande är omtalandet 
av ben, samt hopkopplingen med sten. I kommenta
ren till detta avsnitt säger Holmbäck och Wessen att 
om ben har varit brukade som delar av gränsmärken 
kan det möjligen tyda på att dessa ursprungligen ha 
haft sakral karaktär (Holmbäck & Wessen i UL
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s. 192). De utvecklar dock inte närmare resonemang
et och går inte heller in på de olika kombinationer 
som räknas upp.

En likartad bestämmelse finns också i den danska 
Christian den 5:s lov från år 1683 där det stadgas att 
man under gränsstenen eller gränspålen skulle lägga 
kol och flinta. Bestämmelsen går tillbaka på de danska 
medeltida lagarna, i synnerhet den Jyske lov (Örberg 
1996). Det förekommer också, enligt uppgift i en 
skrift om ett område i 1600-talets Sörmland, att man 
kunde lägga kol, ben eller ett mynt under gränsmärke
na för att ange deras karaktär (Hedar 1965:238).

Det är mycket möjligt att ovanstående skrivelser 
kan indikera att forntida gravar med kol och brända 
ben hade en särskild roll i markerandet av gränser 
och att de medeltida och senare reglerna är en åter
spegling av detta. Hypotetiskt skulle man kunna anta 
att man som en medveten handling mycket tidigt har 
använt gravar som markeringar för gränser. Den auk
toritet som gränsen därmed fått har också förts över 
till senare tiders gränsmärken.

Analysmaterialet
Studieområdet

Studieområdet omfattar landskapet i anslutning till 
Arlanda flygplats. Det var där gravfältet vid Starrmos
sen undersöktes och trakten utgör också en gränsbygd 
med stora utmarksområden (fig. 51-52).

Området omfattar fyra Ekonomiska kartblad (111 
2d, 2e, 3d, 3e). Anledningen till att området är rela
tivt stort är att det ska vara möjligt att erhålla ett till
räckligt stort underlag för att det statistiskt skall vara 
tillförlitligt. Inom detta område återfinns delar av fem 
socknar. Dessa är Norrsunda, Husby-Ärlinghundra, 
Odensala, Skånela och Lunda socknar. Häraderna 
utgörs av Ärlinghundra och Seminghundra härader.

Tre typer av lämningar kommer att användas i bear
betningen:
• Fornlämningar, fr.a. gravar som kan bedömas till

höra järnålder.
• Bytomter, såsom de kan spåras i det äldre kart

materialet.
• Gränser, såsom de kan spåras i det äldre kartma

terialet.

Fornlämningarna

Uppgifterna om fornlämningarna är hämtade ur Eko
nomiska kartans blad och fornminnesregistret (FMR). 
De har i viss mån kompletterats med nyupptäckta 
fornlämningar såvida dessa är relevanta.

Enbart fornlämningar som kan bedömas härröra 
från järnålder eller yngsta bronsålder har medtagits. 
Således redovisas exempelvis inte alla de boplatser 
från stenålder som påträffats under senare år. Den ab
soluta majoriteten av fornlämningarna utgörs av gra
var. Inom området återfinns 284 fornlämningar som 
kan bedömas tillhöra järnålder. Av dessa utgörs ett 
tiotal av runstenar, ett par av skärvstenshögar medan 
resterande är gravar. Att skärvstenshögarna är med
tagna här, trots att de vanligen dateras till bronsålder 
och anses bestå av boplatsavfall, beror på ett par 
olika faktorer. Dels finns det åtskilliga exempel på att 
de ofta också utgör gravmonument, dels finns det ett 
antal exempel på dateringar till den äldre järnåldern 
(Lundqvist 1991:43, Rundkvist 1994:83).

Samtliga fornlämningar har utifrån inventerings- 
beskrivningarna erhållit en grov tredelad datering: 
äldre järnålder, yngre järnålder, eller både och.

Bebyggelsen och gränserna

Inom området finns 37 bebyggelseenheter eller byar 
(tabell 18). Urvalet är baserat på de äldre kartor som 
finns tillgängliga över området. Huvudsakligen ut
görs de av storskifteskartor och geometriska avmät-
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ningar från 1700-talet. Flertalet av dessa kartor har 
tidigare, inom ramen för uppdragsverksamheten 
transponerats till s.k. historiska kartöverlägg och 
finns förvarade på UV Mitt. I den mån det inte finns 
kartöverlägg har här använts den äldre Ekonomiska 
kartan, den s.k. häradskartan från tiden runt sekel
skiftet 1900. Detsamma gäller de historiska grän
serna mellan byarna som är markerade i materialet.

Således redovisas en administrativ indelning som i 
stora drag var giltig under 1700-talet.

Förutsättningar

Tabell 18. Förteckning över de byar som använts inom 
undersökningsområdet.
Socken By
Husby-Ärlinghundra
Husby-Ärlinghundra
Husby-Ärlinghundra
Husby-Ärlinghundra
Husby-Ärlinghundra

Broby
Brunnby
Husby-Ärlinghundra
Kolsta
Kättsta

Husby-Ärlinghundra Måby
Husby-Ärlinghundra Märsta
Husby-Ärlinghundra Rolsta
Husby-Ärlinghundra Sättuna
Husby-Ärlinghundra Tomta

För det första förutsätts i enlighet med flera av ovan
stående forskare att gränsdragningarna och byterri
torierna går tillbaka på en indelning som var aktuell 
under den yngre järnåldern, d.v.s. att kartorna från 
1700-talet i stora drag avspeglar ett sent förhistoriskt 
förhållande vad gäller landskapets territoriella indel
ning. Självfallet kan den territoriella indelningen inte 
i detalj översättas till de avgränsade områden som 
återfinns i 1700-talets kartmaterial. Men det kan hål
las för troligt att dragen i kartmaterialet i huvudsak 
överensstämmer med den yngre järnålderns adminis
trativa struktur.

Nästan alla bebyggelseenheter har suffix som all
mänt bedöms vara förhistoriska såsom -sta och -by. 
Det betyder att de etablerades under förhistorisk tid 
och har fortlevt in i nutid. Det förutsätts också att 
platsen för bytomten såsom den framträder under 
1700-talet oftast är densamma under yngre järnålder.

För det andra förutsätts att boplatser och gravfält 
har ett nära rumsligt samband. I princip är de belägna 
intill varandra. Det förhållandet är giltigt i huvudsak 
under både den äldre och den yngre järnåldern. Un
der äldre järnålder och även tidigare anläggs gravar 
också i mer ensam position, utan ett nära rumsligt 
samband med boplatser.

Vidare förutsätts att det under den yngre järnål
dern fanns en medvetenhet om föregående generatio-

Husby-Ärlinghundra
Husby-Ärlinghundra
Lunda
Lunda
Norrsunda

Norrsunda
Norrsunda
Norrsunda
Norrsunda
Norrsunda

Odensala
Odensala
Odensala
Odensala
Odensala

Odensala
Odensala
Odensala
Odensala
Odensala

Skånela
Skånela
Skånela
Skånela
Skånela
Skånela
Skånela

Valsta
Älgesta
Bergsboi
Ösby
Brista

Krogsta
Norslunda
Söderby
Åshusby
Skoby

Herresta
Håsta
Odensala Prästgård
Ransta
Skörsta

Siasta
Söderby
Tolista
Vännesta
Åslunda

Bensta
Kimsta
Kyssinge
Skalmsta
Stensta
Tadem
Tjusta
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Fig. 51. Utdrag ur den digitala Ekonomiska kartan, 11 I 2d, 3d, 2e och 3e. I denna utsnitt syns den norra delen, där forn- 
lämningar från järnåldern, äldre bebyggelseenheter samt äldre gränsdragningar är markerade. Skala 1:30 000.
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Fig. 51

Fig. 52. Utdrag ur den digitala Ekonomiska kartan, 11 I 2d, 3d, 2e och 3e. I denna utsnitt syns den södra delen, där 
fornlämningar från järnåldern, äldre bebyggelseenheter samt äldre gränsdragningar är markerade. Skala 1:30 000.
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ners efterlämnade monument och anläggningar och 
att dessa ingick som en del i människans bild och 
bruk av landskapet. Det förutsätts att de var en inte
grerad del av den traderade historien.

Källkritik

Då artikeln endast syftar till att få fram tendenser vad 
det gäller gränser, bebyggelseenheter och fornläm- 
ningar har här använts en arbetsmodell som inte går in 
på detaljer. Att genomföra en djupare analys av varje 
enskildhet i de olika kategorierna skulle antagligen 
kunna ge ytterligare dimensioner åt frågeställning
arna, vilket det dock inte finns plats för här.

Kritiken kan inriktas på i huvudsak fyra punkter:
• Den första invändningen är att eftersom under

sökningsområdet bestäms av kartbladsindelning- 
en utgör ytterområdena ett osäkerhetsmoment.
De enstaka extrema värden som skulle kunna fö
rekomma på grund av detta har dock tagits bort.

• Den andra invändningen är att analysen är ge
nomförd som om landskapet vore platt och utan 
naturliga hinder. Självfallet har man, när grän
serna bestämdes, tagit hänsyn till de naturgivna 
omständigheterna. Vad som är hinder och natur
givna begränsningar är till en del en fråga om 
ekonomiskt system och i högsta grad en tolk
nings- och definitionsfråga. I synnerhet kan detta 
sägas om rumsbegreppet och järnåldersmänni- 
skans upplevelse av det geografiska rummet.

• Den tredje punkten gäller fornlämningarna. Om
rådet har fläckvis, i flera olika omgångar och av 
olika anledningar, bearbetats i arkeologiska sam
manhang, vilket medfört en kraftig ökning av an
talet fornlämningar inom berörda områden. Det 
innebär att man bör kunna räkna med en viss 
frekvens av ännu inte kända fornlämningslokaler, 
dels en icke oansenlig bortodlingsfaktor, dels en 
viss mängd av ännu inte upptäckta gravar. Fram
för allt torde detta gälla den äldre järnålderns 
gravar som inte sällan är dolda under mark. Det

finns dessutom ett par fornlämningslokaler som 
är undersökta och borttagna och inte medtagna 
här. Det skulle ta alltför mycket tid i anspråk att 
genomföra det arkivarbete som skulle krävas.
(Vid en översiktlig kontroll efter arbetets avslut 
visade det sig dock att det materialet snarast för
stärker de resultat som redovisas.)

Vidare är den här gjorda dateringen förhållan
devis grov och därtill osäker. De flesta dateringa
rna är gjorda utifrån beskrivningen i fornminnes- 
registret. Runda övertorvade stensättningar har 
schablonmässigt fått en yngre järnåldersdatering, 
medan exempelvis resta stenar har åsatts en date
ring till den äldre järnåldern. Det kan dock sägas 
att om dateringen är stereotypt genomförd bör 
den ändå stämma i stora drag. Det omfattande 
materialet medför att statistiken borde kunna an
ses vara någorlunda tillförlitlig.

• Den fjärde invändningen gäller användandet av 
det äldre kartmaterialet. Mycket talar för att den 
territoriella indelningen är en s.k. seg struktur 
och att huvuddragen kan föras mycket långt till
baka. Ändock har det kontinuerligt skett föränd
ringar i ägoomfattning och territoriell indelning. 
Flera av de gränslinjer som studerats här har sä
kerligen inte varit aktuella under yngre järnålder. 
Detsamma kan sägas om exempelvis några av by
tomternas placering. Emellertid visar de många 
studier som gjorts att det är möjligt att bruka 
äldre kartmaterial som indikationer på förhållan
den under den yngre järnåldern. Det här använda 
relativt omfattande materialet bör, liksom vad 
det gäller fornlämningarna, till en del balansera 
felen och ge resultaten en viss tillförlitlighet.

Analysen
Fornlämningarna har delats upp i tre grupper efter 
datering. Därefter har de olika grupperna studerats 
vad det gäller läge och avstånd från gräns, respektive 
bytomt. Vidare har även ett par enstaka fornläm-
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Avstånd mellan samtliga fornlämningar och gräns

□ medel □ median

yngre jäå

äldre+yngre jäå

äldre jäå

0 50 100 150 200 250 300
Avstånd i meter

Fig. 53. Stapeldiagram som förenklat visar avstånden mellan 
samtliga fornlämningar från järnåldern och äldre gränser. Ten
densen är att yngre lämningar är belägna på större avstånd från 
gränserna än äldre lämningar.

Avstånd mellan enstaka gravar och gräns
□ medel □ median

yngrejäå

äldre+yngre jäå

äldre jäå

0 50 100 150 200 250 300
Avstånd i meter

Fig. 54. Stapeldiagram som förenklat visar avstånden mellan 
ensamliggande gravar från järnåldern och äldre gränser. Gravarna 
visar en tydlig tendens att vara belägna närmare gränserna ju 
äldre de är.

ningstyper lyfts ut och studerats med avseende 
på relation till gränser och bytomter. Analy
serna är gjorda i ArcView 3.1 samt Excel.

Inom området återfinns som nämnts 284 re
gistrerade lokaler med fornlämningar som hu
vudsakligen kan hänföras till järnålder. De är 
registrerade på ett traditionellt sätt, d.v.s. ett 
gravfält utgör en post, och en enstaka stensätt- 
ning utgör en post. I de följande jämförelserna 
blir det därmed så att en ensamliggande sten- 
sättning och ett gravfält får samma dignitet.
Vad som här åsyftas blir följaktligen förekomst/ 
icke förekomst.

Dateringen av lokalerna fördelar sig i hu
vudsak så att av de 284 fornlämningarna utgörs 
50 % av äldre järnålderslämningar, ca 25 % av 
lämningar från yngre järnåldern, medan de res
terande 25 % har en blandad datering, alterna
tivt inte gått att med någorlunda säkerhet da
tera utifrån beskrivningarna i inventeringsma
terialet mer än allmänt till järnålder.

Först undersöktes avstånden mellan bygrän
ser och fornlämningar. Avstånden har beräk
nats dels som ett medelvärde, dels som ett medi- 
anvärde. Medianvärdet visar något bättre än 
medelvärdet vad som är ett normalt värde för 
den aktuella gruppen då medelvärdet kan för
ryckas av något enstaka extremvärde.

Avståndet mellan samtliga fornlämningar 
från äldre järnålder och bygräns har ett median- 
värde på 122 meter och ett medelvärde på 183 
meter. För yngre järnålder är motsvarande siff
ror 216 meter i medianvärde och 242 meter i 
medelvärde, och för blandad eller osäker tids
bestämning är avstånden 150 meter i medeltal 
och 182 i medianvärde (fig. 53). Annorlunda uttryckt 
är det så att i genomsnitt befinner sig äldre lämningar 
närmare gränserna, medan yngre lämningar är be
lägna närmare centrum av byterritorierna. Avståndet 
mellan gräns och fornlämning är nästan fördubblat 
för yngre lämningar jämfört med äldre.

Ensamliggande gravars läge i förhållande till gränser 
visar på liknande siffror. Medianvärdet för avståndet 
mellan gräns och ensamliggande gravar från äldre 
järnålder är 115 meter, för yngre järnålder 248 meter 
och för osäker datering 136 meter. Återigen framkom
mer det att den äldre järnålderns lämningar är belägna
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avsevärt närmare gränserna än den yngre 
järnålderns lämningar (fig. 54).

Vidare studerades lämningar som befinner 
sig på eller nära en gräns. Urvalet utgjordes av 
de gravar och gravfält som befinner sig inom 
en zon på 55 meter om vardera sidan gränsen.
Det visar sig att endast 8 % av dessa utgörs av 
yngre järnålderslämningar trots att yngre 
järnålderns lämningar utgör ca 25 % av det 
totala beståndet. Också om man utökar zonen 
till hundra meter kvarstår förhållandet att 
lämningar från yngre järnålder är mer säll
synta i bygränsernas närområden.

Förhållandet mellan bytomter och fornläm- 
ningar har studerats med avseende på det geo
grafiska avståndet. Inom en radie av 150 meter 
från bytomt utgörs fornlämningarna till stor 
del av gravar från den yngre järnåldern. Ande
len utgörs av ca 40 % medan deras andel av 
det totala beståndet är ca 25 %. Slutsatsen blir 
att de historiska bytomterna ligger inom sam
ma område som en stor andel av fornlämning
arna från den yngre järnåldern. Det blir med 
andra ord sannolikt att bytomtens läge går 
tillbaka till förhållanden under yngre järn
ålder.

Om man studerar förhållandet mellan 
gravfälten från olika tidsperioder och deras 
relationer till bytomt ser man att den yngre 
järnålderns gravfält ligger nära bytomten och 
den äldre järnålderns gravfält ligger långt från 
bytomten i genomsnitt (fig. 55). Förhållandet 
vad det gäller gravfälten och gränserna är följ
aktligen det motsatta, d.v.s. ju äldre lämningarna är, 
desto närmare gränserna är de belägna (fig. 56). Av
ståndet i antalet meter räknat fördubblas i snitt, res
pektive halveras.

Rösen, d.v.s. lämningar som kan dateras till äldre 
järnålder eller tidigare är en kategori som befinner sig 
långt ifrån bytomt men nära gräns. Högar som dateras 
till den yngre delen av järnåldern är en kategori som

Avstånd mellan gravfält och bytomt
□medel ■ median

Avstånd i meter
Fig. 55. Stapeldiagram som förenklat visar avstånden mellan samt
liga gravfält från järnåldern och bytomter. Gravfälten från yngre 
järnålder är i jämförelse med de från äldre järnålder belägna på ett 
avsevärt kortare avstånd från bytomterna.

Avstånd mellan gravfält och gräns
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Fig. 56. Stapeldiagram som förenklat visar avstånden mellan samt
liga gravfält från järnåldern och äldre gränser. De äldre gravfälten 
är belägna närmare gränserna än de yngre gravfälten.

uppvisar det omvända förhållandet. Avståndet mellan 
röse och bytomt är i medeltal ca 1 000 meter, medan 
medelavståndet mellan hög och bytomt bara är hälf
ten så långt.

Som en parentes kan nämnas något om runstena
rna. Inom området finns 13-14 runstenar eller run- 
stensfragment. Torun Zachrisson har i sin avhandling 
visat att de ofta befinner sig vid det som under vi
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kingatid kan tänkas ha utgjort, och i sen tid utgjort, 
gränser mellan bebyggelseenheterna (Zachrisson 1998: 
165f, och anf. litt.). I det material som behandlas här 
verkar runstenarna ha två olika relativa placeringar. 
Ganska tydligt finns det en grupp som är belägen 
nära bytomten och inte sällan på den, och sedan ytter
ligare en grupp som är placerad i gränsmarker. Av 
områdets 13 runstenar är ca hälften uppställda nära 
bytomten och den andra hälften nära gränsmarker. 
Ett antal av runstenarna är dock flyttade från sin ur
sprungliga uppställningsplats varför resultatet bör ses 
med en viss reservation.

Inom området återfinns tolv gravfält som skärs av 
en gräns. Av dessa är det endast två som kan dateras 
till den yngre järnåldern medan resterande sannolikt 
är äldre. Det finns dock fler gravfält som ligger 
mycket nära gränser och även dessa kan med relativt 
stor säkerhet kan dateras till äldre järnålder.

Sammanlagt är det 38 fornlämningslokaler av to
talt 284, d.v.s. 13 %, som ligger inom 10 meter från 
gräns eller skärs av gräns; 6 % av dessa tillhör sanno
likt yngre järnålder, medan resterande är äldre.

Det är således en förhållandevis stor andel av 
fornlämningsbeståndet som befinner sig i omedelbar 
närhet av gräns. Dessa kan också till största delen da
teras till de äldre delarna av järnåldern.

Kommentar

Det kan i sammanhanget vara intressant att se hur 
man senare under historisk tid uppfattade de forntida 
gravar som samtidigt utgjorde en del av gränsdrag
ningarna. Ett lämpligt källmaterial är de lantmäteri- 
förrättningar som innebar en faktisk besiktning av 
gränsmarkeringarna. I lantmäteriakterna såsom skif
teskartor och rågångsförrättningar omnämns de olika 
gränsmarkeringarna. Vid en översiktlig granskning 
om hur man beskriver de gränsmärken som tveklöst 
också utgör fornlämningar framkommer att man ald
rig uttryckligen omnämner att anläggningarna har en 
annan dimension än som gränsmärken.

Ett par exempel kan nämnas. RAÄ 127 i Norrsunda 
socken, vilken ses avfotograferad på fig. 48 (s. 102), 
beskrivs år 1708 som ”loss sten i en rösa” (A68- 
15:1). Ar 1814 är ordalydelsen i ”rösebeskrifning 
omkring Söderby ägor ... beläget på en slät berghäll 
med någre större stenar ihoplagde, där äfven en ny 
och ordentelig rösa med wisare upprättades...” 
(A68-23:l).

En likartad anläggning (RAÄ 208, fig. 55, s. 116) i 
anslutning till samma ägor omnämns som ”på berg
hell lossa stenar” år 1708 och år 1814 ”...där på en 
Bergshöjd befants en större i oordning liggande Sten- 
rösa, hwilken ommurades och förseddes med en tjenlig 
visare...”.

I ett annat fall där gränserna mellan Brunnby, Siasta 
och Älgesta byar möts i ett ansenligt gravfält (RAÄ 
276, Odensala socken) sägs 1773 följande: ”...Bye- 
män tillkallades för att gifva underrättelse hvarest 
rätt Skiljepunkten vore uti backen (...), hvilka dock 
efter ankomsten eij kunde gifva vidare upplysning än 
att de hört sägas, det någre stenar som voro jämt med 
mareken nedsunkna, hvilka af them utvistes af någor
lunda utseende som 5 stena rör, ehuru någre tycktes 
vara jordfasta...” (A44-10:l).

Ytterligare ett annat exempel där en gräns skär ett 
gravfält (RAÄ 277, Odensala socken) och vinklar av 
mitt på krönet av en magnifik men något omplockad 
stensättning omnämns endast som ”5 stena rör” 
(A44-20:l).

Som framgår beskrivs lämningarna som exempel
vis röse eller jordfasta stenar, men som det verkar 
utan någon tydlig medvetenhet om deras egenskap 
som forntida gravar. Även om det kan förstås som att 
gränsmärkets andra dimensioner inte är relevanta för 
en lantmätare kan man ändå tycka att de borde ha 
uppmärksammats mer. Den levande kunskapen om 
dem synes på 1700-talet tillhöra en tid som bokstavli
gen är urminnes.
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Fig. 57. ”Pä berghell lossa stenar”. RAÄ 208 i Norrsunda socken, en röseliknande stensättning som också utgör en 
gränsmarkering mellan två bebyggelseenheter. Citatet är från en lantmäteriförrättning år 1708. Foto Åke Johansson.

Slutdiskussion

Ett område eller ett territorium har givetvis haft en 
tillhörighet så länge det varit befolkat. Gränslägg
ningen innebar emellertid att den tillhörigheten blev 
definierad också för andra, d.v.s. den blir medvetan- 
degjord för en större krets. Definitionen av gränsen 
kan ha skett först när ett behov uppstod, d.v.s. då det 
föreligger ett externt tryck. En gräns runt ett territo
rium bör erkännas av flera än territoriets egna invå

nare. Det är också då som en namngivning sker som 
är giltig utanför det enskilda territoriet. Vidare bör 
man hålla för troligt att de naturgivna gränserna så
som åsryggar och vattendrag har utgjort begräns
ningar mycket tidigt. Inom en bygd är gränsen dock 
inte alltid given utan mer avsiktligt utlagd.

Då ägor och arv omnämns i det äldre skriftliga 
materialet är ägornas avgränsning i det närmaste im
plicit. Den tas uppenbarligen för så given att den vi
dare inte omnämns. När det beskrivs hur någon skall
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ärva är det underförstått vad som ärvs, d.v.s. omfatt
ningen på ägan. Det leder till slutsatsen att gränserna 
sannolikt är så etablerade att de sällan behöver defi
nieras. Då det behovet föreligger, handlar det oftast 
om var den sedan tidigare erkända gränsen egentligen 
går. Det är med andra ord mycket sannolikt att fasta 
gränser mellan byar existerade under yngre järnålder.

Ovanstående relativt enkla statistik har tydliggjort 
ett par olika förhållanden. Man kan understryka 
Mats Widgrens mening om ett totalt omläggande av 
bebyggelsestrukturen i skiftet mellan äldre och yngre 
järnålder. Det visas bl.a. av att den äldre järnålderns 
gravar befinner sig relativt långt ifrån bytomterna 
men relativt nära de historiska gränserna. Den äldre 
järnålderns gravfält har till stor del gått ur bruk. Den 
yngre järnålderns gravfält befinner sig ofta på andra 
ställen än tidigare gravplatser och i närheten av de 
historiska bytomterna. Intrycket är att den äldre järn
ålderns samfälligheter har delats upp i mindre enhe
ter, med följd att gravfälten från äldre järnålder ofta 
hamnat i den nya tidens ytterområden. Både enstaka 
gravar och gravfält från den äldre järnålder ligger av
sevärt närmare gränser än motsvarande från den 
yngre järnåldern.

Dateringen av gravarna och deras placering i land
skapet leder också vidare till ett resonemang om för
ändrade gravläggningstraditioner med avseende på 
val av plats. Under yngre järnålder anläggs gravar 
sällan eller aldrig i anslutning till gränser. En möjlig 
förklaring till det kan vara att territorierna redan då 
är så väletablerade att det inte föreligger behov av att 
ytterligare markera gränserna. Den process som lett 
till en indelning till de nya enheter som framkommer 
under yngre järnålder - och som består långt in i his
torisk tid - klaras av och färdigställs under en relativt 
kort tidsrymd. Därefter förekommer gravläggningar 
så gott som uteslutande intill bebyggelsen eller, om 
man så vill, bytomten.

Den stora andelen gravar som ligger på eller i ome
delbar anslutning till gränser leder till ett antagande 
om att detta har varit ett medvetet val vid gränslägg

ningen. Man har valt en särskild plats, eller en sträcka 
i landskapet. Gränsläggningen var en aktiv handling 
som utfördes med en speciell avsikt. Gravarna har in
gått som ett element i den process som inneburit ett 
fastställande av gränsen. Varför man väljer just en 
gravplats från föregående generationer kan bottna i 
flera olika tankegångar. Det kan naturligtvis vara en 
utpräglat praktisk-funktionell anledning till att man 
väljer en grav. Flera här nämnda författare har dragit 
slutsatsen att i och med att en grav är ett väl synligt 
märke är den därmed lämplig som hållpunkt för 
gränslinjerna. Det föll sig naturligt att ansluta till ett 
sådant märke.

De två alternativ som framförts har varit
• att graven i efterhand har tillskrivits en funktion

som gränsmarkering, och
• att graven från början utgjort en gränsmarkering.

De båda alternativen behöver emellertid inte ute
sluta varandra. Under olika skeden under förhistorien 
och senare har behovet av att markera gränser varie
rat och haft olika uttryck.

Men förutom de tidigare nämnda mer praktiska 
skälen för att dra gränserna intill gravar kan det 
också finnas andra skäl till att man väljer en gravplats 
som markering för gränsen eller att man låter gränsen 
löpa intill en gravplats.

Platsen eller linjen har i och med att den accentu
erats av en gravanläggning eller ett gravfält givits en 
särskild betydelse. Gränsdragningen har tillförts ytter
ligare ett värde, ett värde som går utöver de överens
kommelser som gjorts bebyggarna emellan. Då grän
sen är dragen invid graven bidrar graven så att säga 
aktivt till att vidmakthålla ägans utsträckning. Att 
använda äldre generationers gravar som hållpunkter 
och riktmärken för gränslinjerna mellan bebyggelser 
medför att gränsen blir något som är bestående i tiden, 
både i perspektiv bakåt och framåt. Gravarna ger en 
referens bakåt till anfäderna och gränserna ges legiti
mitet genom att de hänvisar till tidigare generationer 
på samma sätt som gårdsgravfältet hade en särskild 
betydelse för den tillhörande gården.
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Samtidigt medför det förhållandet att gravarna också 
är ett religiöst uttryck, att gränserna i sig får en status 
av och sanktion från högre makter. Gränsen har fått 
ett innehåll som är större än vad femstenarör och 
siktlinjer uttrycker. Landskapslagens formulering om 
att ben och sten må gälla som gränsmärke kan antyda 
att sambandet mellan grav och gräns har en bak
grund i en rituell dimension. Förfädernas gravar ma
nifesterar och kommunicerar att gränsen är helig och 
att också egendomen därmed har en sakral karaktär.

Vi kan här också orda något om språket. Beteck
ningarna ”rå” och ”rör” är de gängse för gränsmar
keringar och används regelmässigt i exempelvis land
skapslagarna. Orden fortfar att användas in i nutid 
som beteckningar på gränsmarkeringar i lantmäteri- 
förrättningar. Ordet rå står etymologiskt för stång, 
medan rör är besläktat med ordet röse.

Både rör och röse är också allmänt använda ord 
för forntida gravar. Inte sällan förekommer just ordet 
rör i samband med egennamn på enskilda gravar. Or
det rör står således både för grav och gränsmarke
ring. Detsamma gäller ibland även ordet kummel. 
Orden har också betydelsen ansamling av sten. Det 
finns därmed i språket en identifikation eller ett släkt
skap mellan företeelserna gränsmarkering och grav. 
Ordet rör som är gemensamt för både gränsmarke
ringar och gravanläggningar kopplar också samman 
de båda företeelserna.

Det finns också ibland en mycket tydlig formmässig 
likhet dem emellan. De kan ibland förväxlas med var
andra och det görs också. Det finns åtskilliga exempel 
på att det egentligen endast är terrängläget som vid en 
besiktning kan avgöra om en tydlig ansamling av sten 
utgör ett gravröse eller ett gränsröse. I form och utse
ende kan de vara mycket snarlika varandra.

Men även då formen på gränsmarkeringen är avvi
kande från gravanläggningen bibehålls benämningen 
rör. Den fysiska företeelsen anpassas till en språklig 
form. Ett exempel är femstenarör som ju skall bestå av 
fem stenar och som inte behöver ha någon tydlig likhet 
med en känd gravform. Det kan tolkas som att det i 
språket finns en återkoppling till det som anspelar på 
gravar och som lever vidare i benämningen på de mer 
senare gränsmarkeringar som uppförs.

Det beskrivs i landskapslagarna hur ett gräns
märke skall se ut. Men det står också att om det finns 
rå och rör ”skall det vara så som det har varit”. Man 
kan antaga att lagtexten i många skilda sammanhang 
skall markera en skillnad mellan det som finns och det 
som skall upprättas. Det som finns kan bl.a. bestå av 
äldre gravrösen eller stensättningar som också har den 
egenskapen att de med referens till tidigare generatio
ner markerar en gräns. De gränser som skall upprättas 
eller förstärkas markeras med ett något annat form
språk och skiljs därmed från det hedniska. Men sam
bandet mellan grav och gräns finns kvar i språkbruket 
- och i landskapet.

118 Landningsplats - forntiden



Tackord
I arbetet med föreliggande artikel har ph.d. Mats Bur
ström bidragit med värdefulla synpunkter, för vilket
han härmed tackas.

Referenser
Ambrosiani, B. 1964. Fornlämningar ocb bebyg

gelse. Studier i Attundalands ocb Södertörns för
historia. Uppsala.

Brink, S. 1990. Sockenbildning och sockennamn. 
Studie i äldre territoriell indelning i Norden. Upp
sala.

Brunstedt, S. 2002. Arkeologi i Arlandastad - gräns- 
röse, torp och terrasseringar. Riksantikvarieäm
betet. UV Mitt, rapport 2001:23. Stockholm.

Burström, M. 1991. Arkeologisk samhällsavgräns- 
ning. En studie av vikingatida samhällsterritorier 
i Smålands inland. Stockholm studies in Archaeo
logy 9. Stockholm.

Burström, M. 1995. Gårdstankar. Kognitiva och so
ciala aspekter på forntidens gårdar. I: Hus och 
gård i det förurbana samhället. Riksantikvarie
ämbetet. Arkeologiska undersökningar. Skrifter 
nr 14. Stockholm.

Carlsson, D. 1982. Bronsåldern - tiden för kultur
landskapets territoriella framväxt och etablering 
på Gotland. Struktur och förändring i brons
ålderns samhälle. Lund.

DMS 1:4. Det medeltida Sverige. Uppland Tiunda- 
land (Jansson R, Rahmqvist S, Skoglund L-O). 
Stockholm 1974.

Gurevich, A.J. 1985. Categories of Medieval 
Culture. London.

Göthberg, H. 2000. Bebyggelse i förändring. Upp
land från slutet av bronsålder till tidig medeltid. 
Uppsala.

Hedar, S. 1965. En Sörmlandsbygd och dess inbyg
gare. Stockholm.

Holmbäck, Å & Wessen, E. 1979. Svenska
landskapslagar tolkade och förklarade för nuti
dens svenskar, Upplandslagen. Uppsala.

Hyenstrand, Å. 1974. Centralbygd - randbygd. 
Strukturella, ekonomiska och administrativa 
huvudlinjer i mellansvensk yngre järnålder. 
Stockholm.

Johansson, Å. Manuskript. Arkeologisk undersök
ning RAÄ 209, Norrsunda socken, Uppland. 
Riksantikvarieämbetet, UV Mitt.

- 1996. Arkeologisk utredning Arlanda flygplats, 
tredje landningsbanan. Riksantikvarieämbetet, 
UV Mitt, rapport 1996:102. Stockholm.

Lindkvist, T. 1991. Kollektiv eller territoriell indel
ning. I: Kyrka och socken i det medeltida Sverige, 
Studier till Det medeltida Sverige nr 5. Riksantik
varieämbetet, red: O Ferm. Stockholm.

Lundqvist, L. 1991. Undersökta skärvstenshögar i 
Västsverige. Arkeologi i Sverige, ny följd 1. Riks
antikvarieämbetet. Stockholm.

Myhre, B. 1990. Hvor gamle er gårdsgrensene? 
Namn og eldre busetnad, Norna-rapporter 43. 
Uppsala.

Myrdal, J. 1996. Landbon, ladan och lagen och 
hägnaderna, arbetstiden och bygdelaget. Red A 
Perlinge. Stockholm.

Pedersen, E-A & Widgren, M. 1998. Det svenska 
jordbrukets historia, jordbrukets första femtusen 
år. Stockholm.

Rahmqvist, S. 1996. Sätesgård och gods. De medel
tida frälsegodsens framväxt mot bakgrund av 
Upplands bebyggelsehistoria. Upplands forn
minnesförenings tidskrift nr 53. Uppsala.

- 1982. Äldre territoriell indelning i Sverige. 
Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 4.

Riddersporre, M. 1995. Bymarker i backspegel. 
Odlingslandskapet före kartornas tid. Meddelan
den från Lunds Universitets Geografiska Institu
tioner, avhandlingar 124. Lund.

Gravar och gränser 119



Rundkvist, M. 1994. Skärvstenshögar med grav
gömmor i östligaste Mälarområdet. Fornvännen 
1994/2.

Selinge, K-G. 1980. Fr a heidnum haugi? Eller vad 
kallades gravarna. Inventori in honorem. En vän
bok till Folke Hallberg. Stockholm.

Toliin, C. 1989. Håbolandet under vikingatid och 
äldre medeltid. I: Arkeologi på väg. Undersök
ningar för El8 Enköping - Bålsta. Riksantikva
rieämbetet. Stockholm.

- 1999. Rågångar, gränshallar och ägoområden. 
Rekonstruktion av fastighetsstruktur och 
bebyggelseutveckling i mellersta Småland under 
äldre medeltid. Stockholm.

UL. 1979. Upplandslagen. Svenska landskapslagar 
tolkade och förklarade för nutidens svenskar av 
Å Holmbäck och E. Wessen. Uppsala.

VgL I. 1979. Äldre Västgötalagen. Svenska
landskapslagar tolkade och förklarade för nuti
dens svenskar av Å Holmbäck och E. Wessen. 
Uppsala.

VgL II. 1979. Yngre Västgötalagen. Svenska
landskapslagar tolkade och förklarade för nuti
dens svenskar av Å Holmbäck och E. Wessen. 
Uppsala.

Widgren, M. 1983. Settlement and farming systems 
in the early Iron Age. Stockholm.

- 1990. Fossila åkersystem, bygränser och namn. 
Namn og eldre busetnad. Norna-rapporter 43. 
Uppsala.

- 1995. Individuellt eller kollektivt ägande i bonde
samhällen. Äganderätten i lantbrukets historia, 
skrifter om skogs- och lantbrukshistoria nr 8 (red 
M Widgren).

- 1998b. Kulturgeografernas bönder och arkeolo
gernas guld - finns det någon väg till en syntes?
I: Centrala platser - Centrala frågor. Samhälls
strukturen under järnåldern. Acta archaeologica 
Lundensia series in 8, No 28.

Zachrisson, T. 1994. The odal and its manifestation 
in the landscape. Current archaeology nr 2. 
Stockholm.

- 1998. Gård gräns och gr av fält. Sammanhang 
kring ädelmetalldepåer och runstenar från vi
kingatid och tidig medeltid i Uppland och Gäst
rikland. Stockholm.

ÖgL. 1979. Östgötalagen. Svenska landskapslagar 
tolkade och förklarade för nutidens svenskar av 
Å Holmbäck och E. Wessen. Uppsala.

Örberg, P G. 1996 Ret og skel. Skalk nr 5 1996.

Övriga källor

Lantmäteriverkets forskningsarkiv i Gävle.

120 Landningsplats - forntiden



Gröndal
- boplatsstruktur och miljö under senneolitikum 

John Hamilton & Henrik Runeson

Inledning
Senneolitikum har på flera sätt en karaktär av bryt
ningstid och expansion. Det avspeglas möjligen även 
på den senneolitiska boplatsen som får en annan prä
gel än de tidigare, där vissa boplatser rimligen kan 
betecknas som gårdar utifrån ett förmodat mer kon
centrerat aktivitetsmonster och mer permanenta och 
komplexa konstruktioner. Det arkeologiska materia
let för att diskutera dessa frågor är minst sagt magert 
men inom Arlandaområdet och särskilt vid Gröndals- 
boplatsen finns ändå vissa förutsättningar.

I Sydskandinavien finns ett större material men ge
nerella boplatsstrukturer har inte diskuterats i någon 
större omfattning. Mats Larsson har dock karaktäri
serat bosättningsmönstret som ensamgårdar eller 
möjligen två samtida gårdar vilka flyttat runt inom ett 
givet område (Larsson 1995:42). Han tycker sig också 
se en förtätning av bebyggelsen och olika sociala grup
per i en ökad konkurrens. Andra forskare, vilka stude
rat spridning av lösfunna senneolitiska typartefakter, 
ser i det senneolitiska landskapet en begynnade hie
rarkisering där regionala eller lokala centra i form av 
byar fungerat som ett nav där mindre gårdar förknip
pade med lägre status funnits i periferin (jfr Apel 
2001:320-321). I föreliggande artikel diskuteras hu
ruvida några av dessa mönster kan skönjas i Arlanda
området och eventuellt övriga Mellansverige.

Artikeln bygger i huvudsak på resultaten från den 
totalundersökta boplatsen Gröndal, RAA 192 i Husby-

Är linghundra socken och RAÄ 241 i Lunda socken i 
Uppland (Appelgren m.fl. 2000). Boplatsen under
söktes inför byggandet av en tredje landningsbana vid 
Arlanda flygplats inom ett 24 000 kvadratmeter stort 
undersökningsområde.

Området avbanades med maskin och grovrensa- 
des för hand varefter vissa ytor finrensades. En utvär
dering av delresultaten gjordes vilket utmynnade i att 
ett antal områden prioriterades där sammanhäng
ande ytor rutgrävdes och sållades. Fältarbetet avslu
tades med att hela undersökningsområdet banades av 
en andra gång i syfte att finna djupare liggande an
läggningar (Appelgren m.fl. 2000).

Den storskaliga arkeologiska undersökningen re
sulterade i ett fyndmaterial som är rikare än vad som 
normalt påträffas på senneolitiska boplatser i regio
nen. Detta ger, jämfört med tidigare kända lokaler 
med samma datering, en betydligt bättre grund till 
olika tolkningar av boplatsens inre struktur. Att få en 
någorlunda klar bild av de senneolitiska boplatsernas 
utseende och att ta till vara den potential de rymmer, 
kräver alltså betydande arbetsinsatser i form av ar
keologiska undersökningar.

Senneolitisk boplatsstruktur i Mellansverige

Gröndal låg under senneolitikum i ett skärgårdsland- 
skap. Liksom huvuddelen av de påträffade fasta forn- 
lämningarna i östra Mellansverige från denna period 
ligger lokalen på en moränhöjd. Bilden av bosätt-
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Fig. 58. Norra delen av undersökningsområdet i Gröndal under pågående undersökning. Hus A låg på en moränplatå 
uppe till vänster. Konturen av bus B avtecknas som ett fuktigare parti i sanden nere i bildens mitt. Foto från sydöst av 
Tommy Säfström.
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ningsmönstret för de inre delarna av regionen baseras 
främst på lösfynd av typartefakter i åkrar. Om de fasta 
fornlämningarna där ligger i åkermark är de säker
ligen mer skadade och svårare att lokalisera.

De boplatser i Mellansverige som daterats till sen- 
neolitikum har i allmänhet haft en svårfångad karak
tär. En överväldigande majoritet av de lokaler som 
undersökts har innehållit fynd från andra epoker, i 
östra Mellansverige företrädesvis från äldre bronsål
der-äldre järnålder.

I många fall har det faktum att en lokal innehållit 
enstaka daterande artefakter eller enstaka anlägg
ningar som 14C-daterats legat till grund för att boplat
ser delvis tolkats som senneolitiska. De senneolitiska 
inslagen på dessa lokaler har representerat små ytor, 
ofta inte större än ett antal 100 kvadratmeter (Holm, 
Olsson & Weiler 1997:221-222).

Ett undantag från regeln om små boplatsytor är 
lämningarna vid Annelund, utanför Enköping. Här 
undersöktes en mycket stor yta, varpå tre långhus från 
senneolitikum-äldre bronsålder framkom. Antalet 
senneolitiska typartefakter var dock litet, bl.a. repre
senterade av ett fragment av en flintskära. I området 
fanns också en hällkista. Storleken på det område som 
omfattat lämningar från senneolitikum på Annelund 
är svår att fastställa, men bör åtminstone varit betyd
ligt större än de tidigare refererade mönstret av en
staka 100 kvadratmeter (Fagerlund & Hamilton 1995). 
En lokal som avviker från mönstret med en sam
manblandning av fynd eller anläggningar från andra 
epoker är den till Gröndal närliggande boplatsen 
Maren. Här samstämmer 14C-dateringarna för an
läggningar och förkolnade sädeskorn med fynd av 
senneolitiska typartefakter som flathuggna pilspetsar 
och keramik med vulstdekor. De förkolnade 
sädeskornens artsammansättning stöder också en da
tering till senneolitikum-äldre bronsålder (Hallesjö & 
Hamilton 1997:27-37).

I många fall, i synnerhet i Västsverige, påträffas 
senneolitiska fynd i kontexter som tyder på att arte- 
fakterna flyttats vid röjningsfaser under senare epo

ker. Ett exempel på en sådan lokal är Hammar i Bo
huslän. Där påträffades fynden huvudsakligen i om
rörda anhopningar av röjningssten. De anläggningar 
som framkom på de röjda ytorna härrörde från yngre 
bronsålder-äldre järnålder (Bondesson 1996:49-50).

Teorier har framlagts att de i allmänhet ytmässigt 
små senneolitiska lokalerna visar på ett för perioden 
typiskt bosättningsmönster med ensamgårdar, där 
landskapet utanför utnyttjats under etablerings- eller 
röjningsfaser för exempelvis fäbodverksamhet, löv- 
täkt eller jakt. De små nedslagen av fynd och enstaka 
anläggningar kan möjligen också ses i samband med 
skapandet av ett ”rituellt ” landskap (Holm, Olsson & 
Weiler 1997:225). Boplatsområdet vid Gröndal bryter 
i och med sin storlek från det allmänna mönstret för 
östmellansvenska boplatser under perioden. Den för
hållandevis stora mängden av typartefakter och detta 
materials vida spridning på lokalen skiljer sig från 
lämningarna vid Annelund.

Att huvuddelen av de senneolitiska lokalerna före
faller bestå av små begränsade ytor skulle om källkri
tiska aspekter anläggs kunna bero på tre faktorer:
• Huvuddelen av fyndmaterialet från perioden är 

anonymt till sin karaktär och kan inte med någon 
säkerhet bestämmas kronologiskt.

• Typartefakterna utgör endast en mindre del av 
den totala mängden fynd. Det faktum att de flesta 
senneolitiska boplatser ligger i områden där se
nare förhistoriska aktiviteter skett och att lagren 
då kan ha rörts om och blandats kan göra att den 
tidigare boplatsstrukturen blir ytterst svårfångad.

• Den tredje, och möjligen den viktigaste, källkri
tiska aspekten är att få lokaler blivit föremål för 
stora maskinavbaningar och rensningsinsatser. 
Om endast små ytor undersöks medför de senneo
litiska lämningarnas diffusa karaktär att risken är 
relativt stor att en boplats bedöms som mindre än 
vad den i själva verket är. Även större undersök
ningar i form av exploateringar för exempelvis vä
gar och järnvägar kan utgöra utsnitt i landskapet 
vilka kanske endast berör en liten del av boplatsen.
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Fig. 59. Flygfoto från 1945 taget från 1 000 meters höjd med undersökningen och två senneolitiska centra markerade 
till vänster. Bilden ger en uppfattning om hur landskapet i området såg ut före den totala förändringen efter flygplatsens 
etablering och utbyggnad. I söder syns gården Benstocken. I nordöst låg 1800-tals torpet Gröndal som givit namn åt 
den undersökta boplatsen. Foto Lantmäteriverket.
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Senneolitisk boplatsstruktur - exemplet Gröndal
I exemplet Gröndal var det först under ett sent skede 
av förundersökningen som det stod klart att fornläm- 
ningen utgjorde ett stort och sammanhängande om
råde.

Om boplatsmönstret med mindre lokaler som hu
vudregel varit aktuellt, finns det anledning att ställa 
sig frågan hur det faktum att ett så stort område un
der senneolitikum tagits i anspråk på lokalen vid 
Gröndal kan förklaras? I denna artikel kommer alter
nativa tolkningar till de senneolitiska lämningarnas 
rumsliga mönster på Gröndal att framläggas. Men 
först görs en bred och källkritisk granskning av bo
platsens övergripande kronologi för att kunna be
döma och sortera fram det senneolitiska inslaget. För 
att kunna värdera de bitvis vaga senneolitiska hus
lämningarna i Gröndal framläggs också en jämförelse 
mellan tidigare undersökta hus från perioden. Däref
ter presenteras fynden och särskilt då de senneolitiska 
typartefakterna. Genom en analys av spridningen och 
sammansättningen av dessa typartefakter inom olika 
delområden söks en struktur som i sin tur kan kon
fronteras mot anläggningar och övriga dateringar. 
Tyngdpunkten i analysen ligger i att särskilja, jäm
föra och karaktärisera delområden och aktivitetsom
råden snarare än varje delområdes inre struktur. På så 
vis fokuseras tolkningen till att tillvarata potentialen i 
undersökningsområdets vidsträckta sammanhängan
de ytstorlek. Skalan i analysen kan därmed sägas 
pendla kring en mellannivå mellan enskild boplats 
och dess närområde.

Det material som tagits fram genom undersök
ningarna vid Gröndal motiverar en förnyad översyn 
av det senneolitiska landskapet. En belysning av 
Gröndals placering och position i landskapet i vid 
mening bör generera frågor om bebyggelsemönster 
och relationer mellan olika boplatser och andra plat
ser av särskild betydelse. Gröndalsboplatsens stora 
geografiska omfång väcker också frågor om centra- 
litet och kontinuitet. Upptäckterna av framför allt 
boplatserna har tillfört ett nytt material som möjlig

gjort en diskussion om bebyggelsemönster. Men de 
nyupptäckta boplatserna har också visat på svårighe
ten att lokalisera dessa utan omfattande undersök
ningar. Vi kan därför knappast räkna med att känna 
till mer än en liten andel av boplatserna.

Den senneolitiska bygden i 
Arlandaområdet
Inom Arlandaområdet har under det senaste årtiondet 
gjorts ett flertal undersökningar av lokaler med sen
neolitiska inslag. Försök har även gjorts att teckna ett 
senneolitiskt landskap där undersökningarna ställts 
mot ej undersökta fornlämningar, fyndplatser och lös
fynd. Själva landskapet har studerats med hjälp av 
nivåkartor och ett antal pollenanalyser (Hallesjö & 
Flamilton 1997, Karlsson & Risberg 1998, Granath 
Zillén 2000).

Genom flera nedslag i olika undersökningssam- 
manhang inom Arlandaområdet framstår senneoliti- 
kum-äldsta bronsålder som en tidig expansiv period. 
Huruvida de arkeologiska undersökningsinsatserna 
rent geografiskt är representativt fördelade inom om
rådet kan diskuteras. En mer oberoende och generell 
bild av ökad antropogen påverkan på landskapet un
der sen senneolitikum-äldsta bronsålder (3600-3400 
BP) framträder dock i de pollenanalyser som gjorts på 
material från närbelägna våtmarker (Karlsson & Ris
berg 1998). Under en efterföljande period (3200- 
2800 BP) märks däremot en minskning av den antro- 
pogena påverkan.

Den bygd som tidigare studerats är ca 100 kvadrat
kilometer stor och kan karaktäriseras som en inner- 
skärgård eller ett fjärdlandskap utifrån en strandlinje 
på ca 20-25 m.ö.h. De senneolitiska nedslagen är av 
högst varierande karaktär, alltifrån boplatser, häll- 
kistor och en depositionsplats till en odlingsyta, en
staka fyndplatser och lösfynd. Platserna grupperar sig 
runt en grund och skyddad fjärd, d.v.s. de centrala 
slättmarkerna i Husby-Ärlinghundra och Odensala 
med avstickare in mot Arlanda och nuvarande Halm-
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sjön och mot Norrsunda. — Undersökningsområde

Karaktäristiskt för landska- O Delområde 1
pet är också en rullstensås, A O Kvartsbearbetningsplats
Stockholmsåsen, som från f @

Hus A
Norrsunda går åt nordöst, & Hus B
öster om Halmsjön, och vi- A Kulturlager A7
dare norrut (fig. 58, fig. 59 t _J 30 - 31 m.ö.h.
och fig. 60).

Gröndalsboplatsen låg 
på östra och sydöstra sidan 
av en från nordöst fram
skjutande berg- och morän
rygg (fig. 61). Underlaget 
utgjordes av sandig morän 
blandat med rena sand
partier och i lägre partier av 
lera. Flacka strandängar 
bör ha funnits i öster och sö
der. I sydväst fanns ett sma
lare utlopp mot öppnare 
vatten i väster. Den södra 
boplatsytan, delområde I, 
skulle kunna betecknas som 
mera framskjuten nära en 
udde ut mot ett näs medan 
den norra boplatsytan, hus 
A och B, var mera tillbaka
dragen. Den norra boplats-

Fig. 60, motstående sida. 
Arlandaområdet i form av ett 
senneolitiskt landskap med 
samtliga kända lokaler och 
fynd från senneolitikum-äldre 
bronsålder med en havsnivå 
på ca 25 meter högre än idag. 
Boplatsen Gröndal represen
teras av två markeringar, vil
ket motsvaras av två separata 
centrala områden.
Skala 1: 50 000.

Fig. 61. Undersökningsområdet med områdesindelning, höjdkurvor (1 m ekvidistans) 
och några viktigare senneolitiska kontexter. Skala 1:3 000.
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en hade i stället närmare anknytning till större sam
manhängande landområden och den stora åsryggen i 
nordöst. Vegetationen dominerades av tall och björk 
med mindre inslag av ekblandskog och sumpskogar av 
al (Karlsson & Risberg 1998:88-89).

Gröndalsboplatsen är som tidigare nämnts speciell 
genom sin storlek och utbredning. I Åslunda, ca 6 ki
lometer nordväst om Gröndal, finns en boplats från 
senneolitikum-äldre bronsålder som möjligen har 
haft en liknande omfattning (jfr Hamilton & Sieurin- 
Lönnqvist 1998, Dunér & Mutikainen 1998). Under
sökningsområdet var här betydligt smalare, men åt
minstone tre åtskiljda ytor med mer koncentrerade 
lämningar från senneolitikum-äldre bronsålder kan 
urskiljas inom det ca 600 meter långa undersöknings
området. I det tydligaste området längst västerut 
fanns både en huslämning och en fyndkoncentration 
bestående framför allt av ornerade krukskärvor (Ha
milton & Sieurin-Lönnqvist 1998:97). Det äldre 
fyndmaterialet från Åslunda är, som tidigare nämnts, 
totalt sett mycket begränsat jämfört med motsvaran
de Gröndalsmaterial. Skillnaderna skulle delvis kun
na bero på ett mindre undersökningsområde i Åslun
da och en kraftigare rasering och sammanblandning 
genom senare tiders verksamheter. Strukturen och ut
bredningen skulle dock kunna vara jämförbar med 
den i Gröndal. Spridda senneolitiska dateringar har 
även erhållits vid undersökningar i Norslunda i Norr
sunda socken och Lindskrog söder om Halmsjön. I 
dessa fall är det dock svårare att se vad dateringarna 
står för.

I detta sammanhang bör även kontinuitetsfrågan 
beröras. I en tidigare gjord sammanställning av de 14C- 
daterade senneolitiska lämningarna i Arlandaområ- 
det har perioden 1930-1770 BC (kal 2 sigma) angivits 
som optimal för att se en samtidighet mellan de olika 
lokalerna (Granath Zillén 2000:339). Det är möjligt 
att de numera relativt många dateringarna från vitt 
skilda typer av lokaler inom en bygd indikerar en någ
ra århundraden lång expansionsfas runt övergången 
senneolitikum-äldsta bronsålder (jfr också pollenana

lysen). Den tidigare påpekade tendensen att de lokaler 
som har dateringar till äldre senneolitikum (Nors- 
lunda och Odensala prästgård) också innehåller mel- 
lanneolitiska dateringar (jfr Granath Zillén 2000: 
339), har förstärkts då även Lindskroglokalen faller in 
i detta mönster (jfr Gustafsson m.fl. 2000).

Boplatskontinuitet till mellersta och yngre brons
ålder är osäker i Gröndal. Som genomgången nedan 
av 14C-dateringarna visar föreligger troligen ett konti- 
nuitetsbrott eller åtminstone en kraftig minskning av 
aktiviteter under dessa perioder. I Åslunda däremot 
pekar både fornlämningsområdets totala omfattning 
och innehåll tillsammans med undersökningsresul
taten mot en kontinuitet från senneolitikum och åt
minstone fram till folkvandringstid, men förmodligen 
ända fram till nutid. Ett annat exempel på ”massiv” 
kontinuitet från senneolitikum, genom bronsålder 
och fram t.o.m. äldre järnålder finns förmodligen i 
Annelund i Enköping (Fagerlund & Hamilton 1995). 
I flera andra fall är kontinuiteten mera svårbedömd 
och beroende av enstaka 14C-dateringar eller karak- 
tärsfynd. Möjligen är det väl så vanligt med lokaler 
med återkommande bosättningar under delar av 
brons- och järnålder men med mellanliggande bo- 
platskontinuitetsbrott (fig. 62).

De hittills kända senneolitiska lokalerna i Arlanda- 
området skulle kunna delas in i två områden, en nord
västlig med centrum i norra delen av Odensala och en 
sydöstlig med centrum söder om Arlanda. Varje del
område kan hypotetiskt ses som en bebyggelseenhet 
där några av beståndsdelarna utgjorts av en större bo
plats (basboplats), ett antal mindre boplatser, akti- 
vitetsområden, en hällkista och depositionsplatser.

14C-dateringar i Gröndal
I samband med undersökningarna i Gröndal har totalt 
26 l4C-prover analyserats. Dateringarna är i första 
hand relevanta för de enskilda kontexter där proven 
tagits. Men resultaten kan också utvärderas mer gene
rellt och efter en källkritisk granskning kanske ge ett
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Norrsunda, Arlanda stad

Lindskrog

Sköttvreten
- - Lake Horssjön

Gröndal

Åslunda

- Maren
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6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 
Uncorr. ,4C yrs BP

7000

Fig. 62.14C-daterade senneolitiska lokaler i relation till pollenanalyser i Arlandaområdet och två strandförskjutnings- 
modeller gällande för östra Södermanland (baserad på Karlsson & Risberg 1998:77, och där anförda källor).

ungefärligt mått på omfattningen av närvaron inom 
området i stort under olika tidsperioder. Det urval av 
prover som analyserats har styrts av olika faktorer, 
vilket måste diskuteras och vägas in i bedömningen. 
En uttalad målsättning som styrt provurvalet var bl.a. 
att söka belägga anläggningar till senneolitikum- 
äldsta bronsålder. Redan efter förundersökningen 
stod det klart att området innehöll lämningar från 
olika tidsperioder, med en numera i undersöknings-

sammanhang närmast klassisk sammansättning av 
stenåldersfynd och järnåldersanläggningar. En annan 
viktig faktor utgör en ojämn tillgång på provmaterial 
i olika slag av kontexter. Vid en kvantifiering och ka
librering av analysresultaten bör även ojämnheter i 
grundkurvan beaktas (jfr Kyhlberg & Strucke 1999).

Dateringarna påvisar minst tre separerade huvud
faser, möjligen med mellanliggande avbrott (fig. 63). 
Den klart dominerande perioden med 17 nedslag har
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Ua-9622 3520+80B P
Ua-9623 3520+80BP
Ua-26054 3465+80BP
Ua-25057 3440±75BP
Ua-25056 3370Ż80BP
Ua-25055 3290±80BP
Ua-25108 3225+70BP
Ua-8675 2810±70BP
Ua-25058 2765±70BP
Ua-26055 2625±90BP
Ua-8705 2400±70BP
Ua-8704 2270±70BP
Ua-9624 2250+75BP
Ua-25054 2250Ż60BP
Ua-8706 2245±55BP
Ua-8753 2235±55BP
Ua-25107 2215+85BP
Ua-8674 2195+70BP
GrN-24561 2180±25BP
GrN-24562 2180+25BP
Ua-9625 2175±60BP
GrN-24560 2120±20BP
GrN-24563 2120120BP
Ua-25105 2045±60BP
Ua-25106 595+65BP
Ua-8^76 270+65BP ,

kalli.

_L _L _L
4000BC 3000BC 20æBC BC/AD1000BC 

Kalenderår
Fig. 63. Diagram över samtliga 14C-dateringar från Gröndal sorterade efter ålder.

1000AD 2000AD

hamnat i yngre bronsålder-förromersk järnålder, 
med betoning på förromersk järnålder. Först därefter 
kommer perioden senneolitikum-äldsta bronsålder med 
sju noteringar. Därutöver finns också två inslag som 
givit datering till historisk tid.

Sett till dateringsmaterialen kan en indelning gö
ras i tre huvudgrupper (fig. 64):
• fem fröer,
• sju förkolnade organiska beläggningar på kruk- 

skärvor och
• 13 träkol.

Av de daterade krukskärvorna var två dekorerade, en 
rabbad skärva härrörde från yngre bronsålder och en 
mynningsskärva med intryck på randen kom från för
romersk järnålder. Fröer och keramikbeläggningar 
fördelas både till senneolitikum-äldsta bronsålder och 
till förromersk järnålder. Träkol har däremot till över
vägande del daterats till den ena av dessa perioder, 
förromersk järnålder. Endast en träkolsdatering ham
nade i den äldre fasen. Man bör också se till de olika 
provmaterialens kontext (fig. 65). Träkolet har enbart 
tagits ur väldefinierade anläggningar, företrädesvis
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Fröer
Ua-9622 3520±80BP
Ua-9623 3520±80BP
Ua-25108 3225170BP
Ua-25107 2215±85BP
Ua-25105 2045±60BP
Organisk beläggning på keramik
Ua-25057 3440±75BP
Ua-25056 3370±80BP
Ua-25055 3290±80BP
Ua-25058 2765±70BP
Ua-26055 2625±90BP
Ua-26054 2250±60BP
Ua-9625 2175±60BP
Träkol
Ua-26054 3465±80BP 
Ua-8675 2810±70BP
Ua-8705 2400Ż70BP
Ua-8704 2270±70BP
Ua-9624 2250±75BP
Ua-8706 2245±55BP
Ua-8753 2235±55BP
Ua-8674 2195±70BP
GrN-24561 2180±25BP 
GrN-24562 2180±25BP 
GrN-24560 2120±20BP 
GrN-24563 2120±20BP 
Ua-8p76 270±65BP

4000BC 3000BC 2000BC BC/AD 1000AD1000BC 

Kalenderår
Fig. 64. Diagram över samtliga uC-dateringar från Gröndal sorterade efter ålder och typ av provmaterial 
(Prov Ua-25106 taget på hasselnötsskal är utelämnat).

2000AD

härdar av olika slag. Krukskärvor med beläggningar 
kommer huvudsakligen från fyndförande lager. Fröe- 
rna slutligen kommer ofta från nedgrävda anlägg
ningar som gropar och stolphål. Krukskärvor med 
beläggningar var fåtaliga, vilket begränsat valmöjlig
heterna både beträffande typ av keramik och kontext. 
För fröerna fanns ett större urval, men i ett begränsat 
antal kontexter. Bland annat saknades de i stor ut

sträckning i härdar. Träkolsdateringarna består av 
kolbitar som handplockats ur anläggningar, i första 
hand anläggningar som innehållit rikligt med stora 
kolbitar. För krukskärvorna med beläggningar gäller 
att en relativt hög andel av det totala materialet har 
daterats (sannolikt även sett till det material som inte 
samlats in). För fröerna gäller tvärtom att en mycket 
liten andel av det totala materialet har daterats, sär-
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Stolphål, gropar
Ua-9622 3520±80BP
Ua-25056 3370±80BP
Ua-8675 2810±70BP
Ua-25107 2215+85BP
Ua-25106 595Ż65BP
Lager
Ua-9623 3520±80BP
Ua-25027 3440±75BP
Ua-25055 3290±80BP
Ua-25058 2765±70BP
Ua-26055 3290±80BP
Ua-25054 2250±60BP
Ua-9625 2175±60BP

Ua-8676 270±65BP
Härdar, skärvstenspackning
Ua-26054 3465±80BP
Ua-25108 3225±70BP
Ua-8705 2400±70BP
Ua-8704 2270±70BP
Ua-9624 2250±75BP
Ua-8706 2245±55BP
Ua-8753 2235Ż55BP
Ua-8674 2195±70BP
GrN-24561 2180±25BP 
GrN-24562 2180±25BP 
GrN-24560 2120±20BP 
GrN-24563 2120120BP 
Ua-2^105 20451608 P|

4000BC 3000BC 2000BC 1000BC BC/AD 1000AD 2000AD

Kalenderår
Fig. 65. Diagram över samtliga 14C-dateringar från Gröndal sorterade efter ålder och anläggningstyp.

skilt med tanke på det ej floterade och ej genomsökta 
materialet. För träkolet slutligen gäller att en hög an
del av de anläggningar som innehållit stora mängder 
kol har analyserats. Däremot har en mycket liten an
del av det totalt sett inom området förekommande 
kolet daterats. Om träkol eftersökts genom flotering 
av jordprover hade förmodligen prover för datering

kunnat erhållas ur ett större antal kontexter. En sådan 
strategi hade kunna ge ett betydligt bredare urval av 
träkolsprover, men med andra källkritiska förutsätt
ningar.

Spridningen av materialtyper som daterats belyser 
olika aspekter av boplatserna. Träkolet kan i hög 
grad förväntas representera ved som eldats i de an-
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Tabell 19. Sammanfattning med hur olika provmaterial för 14C-provtag- 
ning speglar skilda aspekter av boplatsen vid Gröndal.
Prov- Dominerande Kontext- Material Aktivitet
material kontexttyp bundenhet represen-

tatiiritet

Keramikbeläggning Lager Låg Hög
Frö Stolphål, gropar Medel Låg

Träkol Härdar Hög Låg

läggningar där det insamlats. Fröerna och keramik
beläggningarna har en mer svårbedömd anknytning 
till sina kontexter men har istället en stark koppling 
till vissa typer av ekofakter och artefakter såsom sä
desslag och keramiktyper. De ger därmed också en 
mer direkt koppling till boplatsaktiviteter.

14C-dateringarna är tämligen väl utspridda inom 
området och har tagits på olika typer av material. I 
ett långtidsperspektiv är dateringarna väl samlade till 
några kortare perioder. Så långt det är möjligt att be
döma finns inget i fyndmaterialet eller i anläggningar
nas utformning som motsäger att det samlade 14C-re- 
sultatet utvisar perioder av bosättning och avbrott.

Stenåldersboplatsen och järnålders- 
boplatsen - skillnader och likheter
De två förhistoriska bosättningsfaserna skulle för
enklat kunna kallas för stenåldersboplatsen och järn- 
åldersboplatsen. Var och en av dessa faser skulle 
mycket väl kunna inrymma ett antal omstrukture
ringar men en schematisk uppdelning i två övergri
pande faser kan dock visa några huvuddrag. Genom 
att även översiktligt söka förstå hur järnåldersboplat- 
sen fungerat skapas förhoppningsvis ett bättre under
lag för att bedöma vad som kan bortses ifrån, vid ut
värderingen av stenåldersboplatsen.

Valet både av provmaterial och av kontexttyp på
verkar som påtalats den samlade bilden av 14C-date- 
ringarna. Uppdelningen där en viss provmaterialtyp 
följer en viss kontexttyp har till stor del styrts av till

gänglighet. Det samlade resultatet kan 
därmed inte okritiskt användas som 
jämförelsemått för att kvantifiera läm
ningarna från de olika tidsperioderna.

, , De två förhistoriska huvudperioder
Matberedning

som finns representerade innehåller
Matberedning
(Odling) bada lämningar efter stadigvarande
Uppvärmning boplatser med hus och ett omfattande 

och varierat fyndmaterial. Det finns 
stora likheter mellan de båda boplatser

na, vilket försvårar en separation och möjligheterna 
att lyfta fram stenåldersboplatsen, vilket är en mål
sättning i detta sammanhang.

,4C-dateringarna har visat att odekorerade kruk- 
skärvor och sädeskorn har hanterats i båda boplats
faserna. Däremot har dessa dateringar inte givit un
derlag för att kronologiskt särskilja odaterade ode
korerade krukskärvor och odaterade sädeskorn. Sett 
till dessa båda provmaterial är fördelningen mellan 
de båda boplatserna tämligen jämn. De daterade 
fröerna utgör som ovan nämnts ett mycket litet urval 
och kan därför knappast relateras till den totala in
tensiteten. De daterade keramikbeläggningarna skul
le däremot kunna visa en kronologisk relation knuten 
till just detta fenomen. Huruvida detta speglar hela 
boplatsers intensitet eller varaktighet är dock en svå
rare fråga. Träkolsdateringarna har en stark koppling 
till härdar och till järnåldersboplatsen. Här finns en 
tydlig skillnad mellan boplatsernas karaktärer. Spår 
av eldning i form av härdar och större skärvstensföre- 
komster är väl spridda i området och tycks till största 
delen höra till järnåldersboplatsen. Den enda härden 
och en mindre kokgrop som givit stenåldersdatering- 
ar låg inom ett område med en koncentration av sen- 
neolitiska fynd, hus A.

Stenåldersboplatsens struktur avtecknas främst i 
olika fyndspridningar. Huruvida detta även gäller för 
järnåldersboplatsen är mera oklart. Det är möjligt att 
detta fyndmaterial generellt är mer anonymt och där
med svårare att urskilja kronologiskt. För stenålders
boplatsen har antagits att stora och varierade fynd
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ansamlingar påvisar centrala ytor och huslägen. 
Stolphuset från järnåldern som fanns vid område 3 
låg däremot inte vid någon motsvarande fyndansam
ling. Möjligtvis kan en förtätning av bränd lera i östra 
delen av område 4 ses som en indikation på att detta 
delområde utgjort en central del av järnåldersboplat- 
sen. Fynd av metall bör med största säkerhet tillhöra 
järnåldersboplatsen. Dessa fynd var tämligen spridda 
men fanns bara inom område 3 och 4.

Hus från senneolitikum- 
äldre bronsålder
Förutsättningar

I samband med undersökningarna vid Gröndal på
träffades två senneolitiska huslämningar (Appelgren 
m.fl. 2000). Konstruktionerna var långtifrån tydliga 
och var av sinsemellan helt olika typer. Här föreslås 
dock att de utgör lämningarna efter ett litet tvåskep- 
pigt hus och ett mindre grophus. En styrka i materia
let ligger i att båda konstruktionerna överlagrades av 
senneolitiska fyndförande lager. På så vis finns ett väl 
förankrat dateringsunderlag genom både fyndtyper 
och 14C-dateringar. Även vid Maren fanns boplats
anläggningar som skulle kunna tolkas som lämninga
rna av ett tvåskeppigt hus av liknande karaktär som 
ett av husen i Gröndal (jfr Hallesjö 8c Hamilton 
1997). Här fanns också en väl daterad kontext och 
därtill en relativt enkel stratigrafi.

Olika typer av senneolitiska hus inom samma lo
kal förefaller ovanliga både i Syd- och Mellansverige 
(Tesch 1993:157-59), vilket påverkat synen på både 
boplats- och samhällsstruktur. Den geografiska åtskill
naden mellan långhus kontra grophus och hyddor har 
för Sydskandinaviens vidkommande diskuterats, bl.a. 
utifrån olika arv från folkgrupper med skilda eko
nomier, d.v.s. Trattbägarkultur respektive Stridsyxe- 
kultur och Enkelgravkultur. Alternativt kan skillna
derna ha varit funktionella där långhuset represente
rat gårdens centrala boningshus och grophuset an

vänts vid någon specialiserad, kanske säsongsvis, ak
tivitet ett stycke från själva gården (Tesch 1993:157). 
En i viss mån likartad diskussion har förts beträf
fande östra Mellansveriges stenålder där hyddor varit 
karaktäristiska för skärgården och långhusen finns i 
inlandet. Samtidigt finns stora spännvidder mellan 
stora och små boplatser, vilket indikerar ett mer va
rierat bosättningsmönster (Åkerlund 2001:54). Ett 
antal undersökta hus i Hagestad i Skåne tycks vara de 
enda exemplen på differentierade, möjligen samtida 
hustyper inom samma lokal, även om bostadshusen 
här kanske inte fullt ut kan accepteras som långhus 
(jfr Strömberg 1992).

Tidigare undersökta senneolitiska hus - 
en översikt

De senneolitiska huslämningarna från Sydskandina- 
vien har ofta indelats i dels tvåskeppiga långhus och 
dels mindre grophus (Tesch 1993:158-160, Biwall 
m.fl. 1997:268). I östra Mellansverige däremot sak
nas i stor utsträckning senneolitiska grophus och hyd
dor (Biwall m.fl. 1997:291-93). I Sydskandinavien 
finns utöver de två grundformerna av hustyper en 
kombinationsform bestående av långhus med parti
ellt nedsänkta golvnivåer. Härigenom finns en osäker
het om vissa förmodade grophus i själva verket utgör 
delar av långhus (jfr Björhem & Säfvestad 1989:87).

De senneolitiska långhusen från Sydskandinavien 
är tvåskeppiga med en gles, central langsgående stolp
rad. Väggarna markeras i allmänhet av tätare rader 
av mindre stolphål, men förmodligen varierar utseen
det efter regionala skillnader i tillgång på byggnads
material (Björhem 8c Säfvestad 1989:99-101). Lång
husen har troligen fungerat som bostad med plats för 
t.ex. redskapstillverkning och förråd (Björhem 8c 
Säfvestad 1989:96). Härdar är sällan bevarade då de 
flesta hus framkommit i plöjd åkermark. Det kan 
dock antas att centralt belägna härdar funnits. Ibland 
är avståndet mellan två av mittstolparna förlängt, vil
ket skapat ett större utrymme där eldstaden kan ha
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varit placerad. Övergången till treskeppiga huskon
struktioner i Sydskandinavien har daterats till början 
av bronsålderns period II (Tesch 1993:162). Det finns 
dock olika slag av hybridformer mellan två- och tre
skeppiga konstruktioner (Tesch 1993:162).

Av särskilt intresse för en diskussion av husen från 
Arlandaområdet är de undersökta husen från Hage
stad i Skåne, både sett till enskilda hus och till grup
peringen av hus (jfr Strömberg 1971, 1992). Hage- 
stadhusen var mer eller mindre grophusliknande och 
har delats in i två storleksklasser. De större var runt 
10 meter långa och knappt 6 meter breda och var in
delade i två rum med olika golvnivåer. De har tolkats 
som bostadshus utifrån fyndmaterial och utifrån fö
rekomster av härdar. Stolpsättningen varierar betyd
ligt men några av husen har identifierats som två- 
skeppiga. Strömberg vill inte beteckna husen som 
egentliga långhus trots att de jämförs med de något 
längre senneolitiska långhusen från Fosie i Malmö 
(Strömberg 1992:81, 85-87). I jämförelse med de kri
terier för långhus som anges av Björhem & Säfvestad 
ligger Hagestadhusen på gränsen beträffande förhål
landet mellan längd och bredd som bör vara minst 
2:1 (Björhem & Säfvestad 1989:78). De mindre hu
sen i Hagstad har troligen fungerat som förråd eller 
verkstad. Ett av de större och ett av de mindre husen 
kan tillsammans ha utgjort en gårdsenhet som varit 
bebodd av en kärnfamilj. Eventuellt kan en eller två 
sådana enheter inom området ha varit samtida 
(Strömberg 1992:88). Tolkningen av Hagestadshusen 
bör dock betraktas med viss reservation då undersök
ningarna tycks ha varit begränsade till mindre, sepa
rerade ytor inom boplatsområdet.

I östra Mellansverige, företrädesvis i Östergöt
land, finns sedan tidigare ett antal undersökta sen
neolitiska tvåskeppiga långhus (Biwall m.fl. 1997: 
289-91, Åkerlund 2001:54). I Mälarområdet finns 
ett undersökt långhus med senneolitiska dateringar, i 
Annelund utanför Enköping (Fagerlund & Hamilton 
1995). Dessutom finns i Mälarområdet enstaka hus 
från äldre bronsåldern där det råder osäkerhet om

konstruktionen kan tolkas som två- eller treskeppig, 
förutom i Annelund även i Åslunda i Odensala sock
en. Kännetecknande för dessa hus är dels en mitt
stolprad och dels yttre parvisa stolprader med ett 
smalare inbördes avstånd jämfört med senneolitiska 
hus (fig. 66) (jfr Göthberg 1995:70, Fagerlund & Ha
milton 1995:82-95, Hamilton & Sieurin-Lönnqvist 
1998:64-67).

För de treskeppiga bronsåldershusen har påvisats 
att bockbredder, husbredder och huslängder generellt 
har en kronologisk betydelse (Karlenby 1994:17, 22- 
27 och där anförd litteratur). Huvuddragen innebär 
att bockbredderna stadigt minskar medan husläng
derna går från mellanstorlek under äldre bronsåldern 
via mycket långa hus under mellersta bronsåldern och 
till korta hus under yngre bronsåldern. Möjligen har 
denna utveckling viss relevans också för de hybrid- 
artade långhusen från senneolitikum-äldre brons
ålder i Mälarområdet. Det äldsta av dessa hus, enligt 
en bedömning av l4C-dateringar hus II i Annelund, har 
också det bredaste avståndet mellan sidostolpraderna. 
Kronologiskt bör därefter följa hus III i Annelund och 
hus 105 i Åslunda som är något längre och har kortare 
avstånd mellan sidostolpraderna. För Åslundahuset 
finns relativt samstämmiga 14C-dateringar till mitten 
av äldre bronsåldern. Hus I i Annelund bör vara det 
yngsta huset med enstaka mittstolpar. Det är betydligt 
längre än övriga hus och har relativt kort avstånd 
mellan sidostolpraderna (jfr Fagerlund 1994). Huset 
har dateringar till mellersta bronsåldern. För hus 1 i 
Annelund finns, bortsett från mittstolparna, likheter i 
dimensioneringen med det rent treskeppiga hus 1 i Vrå 
i Knivsta (jfr Göthberg 1995:209).

De tidigare undersökta senneolitiska grophusen 
har en heterogen utformning och dimensionering. De 
skiljer sig från övriga boplatsgropar genom att de har 
flat botten och mer eller mindre regelbunden form 
(Björhem &c Säfvestad 1989:78). Utifrån stolphålen 
finns ett indelningsförslag i två grupper: De som sak
nar eller har asymmetrisk alternativt ofullständig stolp- 
konstruktion respektive de som har centralt placerade
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Kalenderår

Fig. 66. Diagram över ,4C-dateringar från hus daterade till senneolitikum-äldre bronsålder i Mälarområdet. Dateringar
na är grupperade husvis och sorterade kronologiskt efter en bedömning av ett urval 14C-dateringar och hustypologi.

stolpar eller mesula (Tesch 1993:157, Björhem &c 
Säfvestad 1989:78). De allra flesta grophusen saknar 
härdar. De närmaste parallellerna till grophuset i 
Gröndal tycks finnas bland Hagestadhusen. Ett grop
hus, Hagestad nr 33, Löderup socken, är något min
dre men har flera gemensamma drag med Gröndals- 
huset (jfr Strömberg 1971:250-51). Särskilt kan på

pekas trärester längs långsidorna och stolphål i kan
ten av gropens kortsida. I Hagestadshuset har trä
resterna tolkats som möjliga rester av bänkar. Huset 
har betecknats som en hyddbotten och det lilla for
matet antas tyda på en förråds- eller verkstadsfunk- 
tion. Fyndmaterialet bestod mest av krukskärvor och 
flintavfall. Något längre än Gröndalshuset är grop-
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huset Hagestad 4:74.1 detta fall visar stolpsättningen 
längs gropkanterna stor överensstämmelse. Fyndma
terialet bestod av krukskärvor, flintavfall och ett frag
ment av en flintdolk (Strömberg 1992:80). Utifrån ett 
sydskandinaviskt jämförelsematerial kan grophuset 
vid Gröndal ses som ett av de minsta (jfr Björhem & 
Säfvestad 1989:85).

Mesulahusen i Gröndal och Maren

De bevarade delarna av mesulahusen från Arlanda- 
området utgjordes av mittstolprader och härdar. I 
Gröndal, hus A, var stolphålsraden intill nio meter 
lång och bestod av fyra till fem stolphål. I Maren 
fanns endast tre stolphål i en rad på sammanlagt sex 
meter. Avstånden mellan stolparna var tämligen jäm
na, i Gröndal drygt två meter och i Maren runt tre 
meter. Vid sidan av stolpraden fanns på båda ställena 
en större härd. Båda härdarna har 14C-daterats: 
Gröndal 3465±80 BP (1980-1520 f.Kr. kal. 2 sigma), 
Maren 3350±90 BP (1879-1424 f.Kr. kal. 2 sigma). 
Härden i Gröndalshuset var betydligt större och hade 
kraftig inblandning av skärviga och skörbrända ste
nar. Intill härden i Gröndalshuset fanns en mindre 
kokgrop daterad via ett förkolnat frö av vete (Triti- 
cum sp.) till 3225±70 BP (1690-1310 f.Kr. kal. 2 
sigma). Även i ett lager, A56514, i anslutning till här
den och kokgropen fanns stora skärvstensmängder, 
sammanlagt över 100 kilo skärvsten i det rutgrävda 
området. Som mest innehöll ett femcentimetersskikt i 
en ruta 12 kilo. I anslutning till huset i Maren ,4C- 
daterades tre olika sädesslag, spelt/emmervete, bröd
vete och naket korn. Samtliga gav dateringar till sen- 
neolitikum-äldre bronsålder: 3315±45 BP, 3400±70 
BP och 3500±45 BP (Hallesjö & Hamilton 1997:53).

Flera möjliga förklaringar till den stora mängden 
skärvsten runt Gröndalshuset finns. Skärvstenen kan 
härröra från aktiviteter i anslutning till huset. Skärv
stenens spridning tyder på aktiviteter under denna tid 
vilket medfört att fyllningar från härdar och kokgro

par o.dyl. tömts på sitt innehåll och spritts över områ
det. Strax nordöst om det tolkade huset ligger dock 
en annan härd vilken med hjälp av 14C-analys kunnat 
dateras till förromersk järnålder. En alternativ tolk
ning är att en del av skärvstenarna kommer från 
dessa i tid betydligt senare verksamheter.

Ett annat gemensamt drag för de båda husområde
na i Gröndal och Maren var kulturlager med övervä
gande utbredning på samma sida om stolpraden som 
härden. Vid Maren fanns skador från senare verk
samheter men de bevarade delarna har likheter i struk
turen, jämfört med Gröndalshuset. Strukturen kan 
sägas bestå av en stolprad, en härd och ett kulturlager.

Huskonstruktionerna i Arlandaområdet kan 
knappast dateras på typologiska grunder. Därtill är 
alltför få detaljer bevarade. Som ovan påpekats tycks 
mittstolprader ha förekommit i Mälarområdets lång
hus under senneolitikum och en bra bit in i äldre 
bronsålder. Om tolkningen av stolphålsraderna vid 
Gröndal och Maren som mittstolprader i tvåskeppiga 
hus är riktig, ger denna konstruktionsdetalj således 
endast en vid tidsram. Dessvärre kan knappast heller 
fyndmaterialet ge någon snävare datering. Den bästa 
tillgängliga metoden för att precisera tidsintervallet 
något förefaller vara 14C-dateringarna. I förhållande 
till Mälarområdets långhus synes husen från Arlan
daområdet ligga någonstans efter hus II i Annelund 
men före hus III i Annelund och hus 105 i Åslunda 
(fig. 67).

De närmast jämförbara långhusen tycks kunna 
förväntas vara ca 15-20 meter långa och 5-7 meter 
breda (jfr även Biwall m.fl. 1997:292). Arlandahu- 
sens stolphålsrader var, som tidigare nämnts, betyd
ligt kortare, 6 meter i Maren och 7-9 meter i Grön
dal. Trots vissa osäkerheter huruvida Arlandahusen 
är kompletta är det ändå inte troligt att de varit lång
hus av samma typ som i Annelund och Åslunda. De 
framstår snarare som en mindre och lättare mesula- 
konstruktion som inte lämnat några spår av väggar 
och ingångar.
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Grophuset i Gröndal, hus B

Anläggningen låg i nordöstra delen av undersökning
sområdet, på ett sandunderlag på nivån 27-28 m.ö.h. 
i en flack östsluttning.

Konstruktionen
Centralt i det efter rensningen inmätta kulturlagret 
påträffades en grop med en närmast kvadratiskt for
mad, relativt plan botten. Gropen var 2,6x2,6 meter 
stor och var orienterad i västnordväst-östsydöst. 
Kanterna var tämligen raka och varje hörn var accen
tuerat av en ca 0,3-0,4 meter stor grop med något 
mörkare fyllning. Hörnmarkeringarna var inte nämn
värt djupare än botten av den stora kvadratiska gro
pen. Den sydsydvästra sidan av gropen var snarast 
trappstegsformad. Närmast kanten fanns en 0,3-0,4 
meter bred och 0,1 meter djup avsats. Avsatsen hade 
en sotig fyllning som delvis avtecknade sig som en 
långsmal sotfärgning längs insidan av gropen. Ned
anför denna avsats fanns ytterligare en bredare och 
inte helt sammanhängande långsmal sotfärgning på 
en något lägre nivå (fig. 68).

Vid den östsydöstra sidan fanns en närmast halv
cirkelformad avsats som var något grundare än den 
centrala kvadratiska gropen. Centralt på avsatsen 
fanns ett stolphål som var nedgrävt någon decimeter 
ner i den opåverkade sanden. På motsatt sida av den 
kvadratiska gropen, den västnordvästra sidan, fanns 
ett mindre, halvcirkelformad utskott som i botten 
nådde någon decimeter djupare än huvudgropens 
plana botten. Längre åt västnordväst fanns en ränna 
med fördjupningar i änderna som inte hängde ihop 
med den centrala kvadratiska gropen. Rännan var 
tämligen djup, ca 0,25 meter, och skulle kunna vara 
gjord för några stolpar eller en del av en vägg.

Fyllningen i de olika anläggningarna var mestadels 
homogen och bestod av brungrå silt med visst inslag 
av vanligtvis mindre skärvstenar och små fragment 
av bränd lera. Spritt i anläggningarna fanns enstaka 
moränstenar av olika storlek. Det har dock inte gått

O Stolphål

Överkant grophus

Grophusbotten

Kulturlager

Sotfläck

Grop

ANL4:74

Fig. 68. Grophuset, hus B i Gröndal i plan och sektion 
jämfört med plan över två av grophusen i Flagestad i 
Skåne. Skala 1:100.

att påvisa att de utgör medvetna detaljer i konstruk
tionen. Det var inte möjligt att okulärt skilja på fyll
ningen i gropen och det överlagrande lagret. I lagret 
ovanför gropen fanns en ca 0,15 meter djup svacka 
som kanske kan vara ett resultat av att gropens fyll-
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Tabell 20. Sammanställning av fröer och vedarter från makrofossilprover tagna vid hus B, ett grophus i Gröndal.
Prov nr Kontext Fröart Antal Vedart Antal Kommentar
54455 Gropfyllning, provgrävd Cerealia sp. (ospec. säd) 12 Ej analys -

meterruta
Triticum cf. aestivum (brödvete) 10 - 14C-datering: Ua-9622,

Okända 7
3520±80 BP

Hordeum sp. (korn) 5 -
Polygonum convolvolus 3 -
(åkerbinda)
Rubus ideaus (hallon) 1
Galium aparine (snärjmåra) 1 -

55725 Övre sotstråk i SSV kanten Inga frön/frukter Björk 2
Örtstam 1

55726 Nedre sotstråk i SSV kanten Cerealia sp. (ospec. säd) 1 Hassel 2
Triticum spelta/dicoccum 1 Ek 2
(spel/emmervete)
Triticum sp. (vete) 1 Lövträd 3
Rumex acetosa (ängssyra) 1 Hasselskal 3
Chenopodium album (svinmålla) 1 Örtstam 2

55727 Kulturlager överlagrande Corylus avellana (hassel, nötskal) 2 Tall 5
gropen skärvor

Triticum aestivum (brödvete) 1 Hassel 3
Gramineae sp. (ospec.gräs) 1 Ek 2

Lövträd 1
Hasselskal 1
Bärris 1
Växtdel 1 Tagg av hagtorn, havtorr

eller liknande

3 Tall 1
3 Lönn 6

Björk 5
Hassel 1
Alm 6
Ek 4
Lövträd 8
Hasselskal 3
Bark 1

Tall 1
Hassel 1
Ek 1

Två kolprover från grophuset har analyserats, ett sä
deskorn av brödvete från nedre delen av gropen och 
en beläggning från en krukskärva från övre delen av 
gropen. Båda proverna har gett en datering till sen- 
neolitikum-äldre bronsålder: Ua-9622, 3520±80 BP 
och Ua-25056, 3370±80 BP.

55729 Gropbotten, golvnivå Inga frön/frukter

ning långsamt sjunkit ihop. Centralt i botten av gro
pen fanns ett ca 0,1 meter tjockt, kompakt, ljusgrått 
skikt som möjligen skulle kunna tolkas som en ur
sprunglig golvnivå. Gropen har varit ca 0,2-0,3 me
ter djup.

55728 Gropfyllning Triticum aestivum (brödvete)
cf. Triticum aestivum (brödvete)
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En kontroll utfördes, i tre olika nivåer, av gropfyll
ningens innehåll av makrofossilmaterial och vedarter 
i förekommande träkol. Avsikten var också att spåra 
eventuella skillnader mellan ursprunglig golvnivå, se
kundär gropfyllning och kulturlager. Vid golvnivån 
fanns inga fröer. I övrigt noterades säd, i form av 
brödvete, spelt/emmervete och korn, och ett antal 
ogräsarter. Vedartsbestämningen påvisade ett hetero
gent material med olika slag av lövträd, tall, örter och 
ris (tabell 20).

Tolkning
Konstruktionen kan möjligen tolkas som tvåskeppig 
med en central stolpe vid varje kortsida. Stolphålen i 
gropens hörn behöver inte ha med den takbärande 
konstruktionen eller väggar att göra. Ett annat alter
nativ kan vara att se dessa som hörnmarkeringar in
gående i en inre krage av trä för att stabilisera grop
kanten. De övriga stolphålen utanför gropen, med en 
mer oregelbunden placering, skulle kunna indikera 
att huset haft ungefär samma utbredning som den 
inmätta delen av kulturlagret. Husets yttermått kan i 
så fall ha uppgått till 7,8x4,5 meter.

Merparten av gropens fyllning kan knappast ut
göra avsatta skikt under husets användningstid. Möj
ligen har den delvis satts igen med tiden som ett resul
tat av aktiviteter i gropen. Fyndmaterialet och kol
dateringarna tyder dock på en enhetlig kontext där 
gropens fyllning och det överlagrande kulturlagret 
hör ihop. Eventuellt har man jämnat till marken och 
fyllt igen gropen med kringliggande material direkt 
efter att den slutat fungera som hus. Även om det 
överlagrande kulturlagrets totala utbredning och av- 
gränsning var svår att uppfatta föreföll det vara cen
trerat över grophuset med mest påtaglig intensitet 
över och intill gropen. Dessutom fanns få övriga an
läggningar i grophusets närhet. Närmaste härd låg ca 
17 meter bort. Inte heller fyndspridningen indikerar 
någon annan intensiv aktivitet i närheten av grop
huset. De schakt- och rensfynd som registrerats i hu
sets närhet är väl spridda och ger snarast intryck av

att utgöra ”allmänt boplatsspill”. En viss osäkerhets
faktor i sammanhanget är dock att schaktgränsen låg 
endast ca 4 meter sydöst om grophuset.

Trots att fyllningarna i anläggningarna i allmänhet 
var relativt sotiga med inslag av bränt och eldpå- 
verkat fyndmaterial saknas en härd i huset. De rela
tivt homogena anläggningsfyllningarna och de väl 
fragmenterade fynden, tillsammans med ovan nämn
da förhållanden angående stratigrafin i området, ty
der dock på att kulturjorden bildats som ett resultat 
av aktiviteter i och/eller intill grophuset.

Inslagen av ogräs i senneolitiska makrofossilpro- 
ver är vanligtvis relativt fåtaliga (Ranheden, muntlig 
uppgift, jfr även Kristensson m.fl. 1996:63). Det är 
därför möjligt att ogräset i grophuset har ett annat 
ursprung än den förmodligen insamlade säden. Ogräs- 
fröerna skulle istället kunna vara insamlade separat 
eller möjligen kunna spegla husets närområde och 
någon verksamhet i anslutning till huset som skapat 
en näringsrik växtmiljö. Vedartsammansättningens 
variation och inslag av mindre växter tyder på ett för 
olika ändamål insamlat material snarare än rester ef
ter en brunnen huskonstruktion.

Rumslig analys utifrån olika 
fyndspridningar
Senneolitiska typartefakter i Gröndal
Ett problem då den allmänna fyndspridningen stude
ras på Gröndal är det faktum att stora delar av fynd
materialet har en oklar kronologisk hemvist.

En möjlighet att urskilja områden med aktiviteter 
från boplatsens äldre skede, d.v.s. senneolitikum- äld
re bronsålder är att studera spridningen av föremål 
som kan sägas vara typiska för dessa perioder och som 
i princip inte bör förekomma i några yngre samman
hang. Inga dateringar eller fynd äldre än senneoliti
kum har gjorts, vilket gör att alla typiska stenålders- 
fynd borde kunna tidsbestämmas till denna period, 
eller möjligen äldre bronsålder.
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Fig. 69. Senneolitisk krukskärva med tvärsnoddsdekor. 
Teckning Anna Bergman (Appelgren m.fl. 2000, fig. 17).

Den typ av material eller artefakttyper som kan an
vändas i en sådan analys är tvärsnoddsornerad kera
mik, stenyxor, flinta och, med vissa reservationer, 
kvarts.

Keramik med tvärsnoddsdekor förekommer i ett 
flertal stenålderskontexter, exempelvis från tidigneo- 
litisk -, tidig gropkeramisk - och stridyxekultur. Dess
utom är dekoren vanlig under senneolitikum. Tvär
snoddsdekor är dock inte känt från bronsålderssam- 
manhang (Olsson & Holm 1997:22). Bland fynd
materialet från Gröndal kan därför spridningen av 
keramik med denna dekor klart indikera senneolitiska 
aktivitetsytor (fig. 69).

Inom boplatsen påträffades ett relativt stort antal 
mer eller mindre fragmenterade stenyxor och ett antal 
förarbeten till dessa (fig. 70). Skafthålsyxan, vars da
tering ligger i senneolitikum-äldre bronsålder var den 
dominerande typen. Den analys av yxorna som utförts 
av Per Lekberg visar att huvuddelen av yxorna tillver
kats på platsen. Rester efter hela tillverkningsproces
sen finns representerade i fyndmaterialet (Appelgren 
m.fl. 2000:18, bilaga 1).

Ett antal ledartefakter av flinta från senneoliti
kum-äldre bronsålder framkom under undersök
ningen. Dessa bestod av pilspetsar med urnupen bas, 
två dolkar och en skedformig skrapa (fig. 71). Enligt 
Jan Apels specialregistrering har tillverkning av pil
spetsar med urnupen bas ur tunna skivformade av
slag skett på platsen. Det finns spår från alla steg i 
denna tillverkningsprocess som bl.a. resulterat i rest
produkter i form av små nagelformade plattforms- 
avslag (Appelgren m.fl. 2000:36-39, bilaga 2). Sprid

Fig. 70. Några exempel på skafthålsyxor från Gröndal. 
Foto Ulf Strucke.

ningen av flinta på boplatsen kan alltså huvudsakli
gen anses representera boplatsens tidigare fas.

Apel framhåller att de skivformade avslagen av 
flinta, i synnerhet de fint slagna från söder importe
rade bifaciala förtunningsavslagen, sannolikt haft en 
stor symbolisk betydelse i det senneolitiska samhället. 
I Norrland och Dalarna tillverkades bifaciala pil
spetsar av lokala finkorniga material som exempelvis 
kvartsit. Stensmidet i dessa regioner där tillgången på 
lämpliga råmaterial utnyttjats höll god klass i jämfö
relse med det i östra Mellansverige där endast impor
terad flinta använts då bifaciala tekniker tillämpats. 
Att de skivformiga flintavslagen importerats för att 
tillverka flathuggna pilspetsar kan visa på att befolk-
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Fig. 71. Senneolitiska typartefakter i flinta från Gröndal. Skedformig skrapa, dolk och pilspets med urnupen bas. 
Foto Ulf Strucke.

ningen i östra Mellansverige anknutit till Sydskandi- 
naviska värderingar och uttryckt ett avstånd mot den 
samtida befolkningen i Norrland och Dalarna (Apel 
2001:228-229).

Fynd av kvarts kan generellt inte räknas som sen
neolitiska typartefakter. Kvarts har i östra Mellansve
rige använts som material för skärande redskap un
der stenåldern från äldre mesolitikum och framåt. 
Men eftersom ingenting i Gröndals totala fyndmate
rial eller 14C-dateringar tyder på äldre inslag på bo
platsen än senneolitikum-äldre bronsålder är det rim
ligt att anta att kvartsfynden speglar ett nyttjande 
under denna fas. Om kvartsens användning i senare 
perioder, som yngre bronsålder och förromersk järn
ålder är inte mycket känt. Möjligheten finns att en 
mindre del av kvartsfynden stammar från denna tid. 
Denna andel bör dock, om den överhuvudtaget exis
terar, utgöra en mycket liten del av det sammanlagda 
materialet.

I artikeln om en kvartsbearbetningsplats belägen 
på lokalen jämförs kvartsmaterialet från bearbet- 
ningsplatsen och boplatsen. Materialet från boplatsen 
härrörde inte oväntat väsentligen från senare delar av 
reduktionsprocessen. Det måste anses som rimligt att

den kvarts som påträffats på resten av boplatsen ur
sprungligen härrör från kvartsbearbetningsplatsen.

Spridningen av senneolitiska typartefakter

Fynd som indikerar senneolitikum eller äldre bronsål
der finns spridda över i princip hela exploaterings
området (fig. 72). Spridningsmönstrets täthet varierar 
dock påtagligt över ytan. Till vis del förklaras detta 
naturligtvis av att antalet typartefakter är större från 
de intensivare undersökta ytorna, där det totala fynd
materialet är störst. De områden som på detta sätt 
prioriterats genom rensning eller rutgrävning, har re
dan efter schaktning bedömts innehålla fyndkoncen
trationer. Ytor med få eller inga fynd har efter genom
förd schaktning, vissa rensningsinsatser och spridda 
provrutor i mindre utsträckning blivit föremål för yt
terligare arkeologiska insatser. Förutom kvartsen är 
de övriga fynden av äldre karaktär relativt få. Detta 
innebär att de framkomna koncentrationerna av dessa 
fyndtyper och deras spridning över ytan inte bör över
tolkas. Områden med få eller inga fynd visar inte nöd
vändigtvis på ytor som saknat aktiviteter under bo
platsens äldsta fas. Men större fyndkoncentrationer
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som indikerar tydliga 
aktivitetsytor har med 
den grävmetod som till- 
lämpats knappast förbi- 
setts. Diskussioner om de 
tidigt daterade föremå
lens spridning på boplat
sen vid Gröndal bör utgå 
från att fynden, på den 
plats de påträffats, speg
lar någon form av verk
samhet under senneoliti- 
kum-äldre bronsålder. 
Större ansamlingar av 
typartefakter kan anses 
beskriva mer intensivt 
brukade ytor. En källkri
tisk aspekt är dock att så
dana mönster förstärkts 
genom att koncentrerade 
arkeologiska arbetsinsat
ser skett inom denna typ 
av områden (fig. 73).

Grovt sett kan sam
band konstateras mellan 
de fyra tidigare nämnda 
fyndtypernas rumsliga 
spridningsmönster. An
samlingar av kvarts åt
följs i regel av fynd av 
några av de tre övriga 
senneolitiska fyndtyper
na. Detta bör stödja hy
potesen att kvartsmate
rialet huvudsakligen till
hör denna fas. Mycket få 
typartefakter påträffades 
dock i närheten av kvarts- 
bearbetningsplatsen. 
Detta förhållande tyder 
på att denna rumsligt va-

100 m

t +
★ Keramik med tvärsnoddsdekor 

Skafthålsyxor
■fr Fragment av skafthålsyxor

★ Flinta

★ Kvarts

CD Undersökningsområde 
<£7? Berg i dagen 

Morän

/ \ Höjdkurvor, 1 m

Fig. 72. De senneolitiska typartefakternas spridning på 
Gröndal. Skala 1:3 000.
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Fig. 73. Spridningen av de senneolitiska typartefakter som 
påträffats efter schaktning. Skala 1:3 000.

rit separerad från områ
den med övrig senneo- 
litisk aktivitet.

Fynd av flinta och ke
ramik med dekor av 
tvärsnodd har ett likar
tat spridningsmönster, 
medan utbredningen av 
stenyxor är något an
norlunda. Stenyxorna 
har i vissa fall påträffats 
i samband med områden 
som haft ett i övrigt rikt 
fyndmaterial. Det finns 
dock ett flertal exempel 
där stenyxorna före
kommer som enda fynd, 
eller i samband med 
mindre förekomster av 
kvarts.

Keramik med tvär- 
snoddsdekor, vilket är 
den enda keramik som 
på Gröndal entydigt 
kan sägas tillhöra sen- 
neolitikum, finns ned till 
en nivå av ca 27 m.ö.h. 
De lägst påträffade sten
yxorna, ett fragment av 
ett råämne till en skaft- 
hålsyxa (F1321) och ett 
fragment till en skaft- 
hålsyxa (F1350) fanns 
på en nivå av ca 27,5 
m.ö.h. Fynd av flinta 
och kvarts, slutligen, fö
rekommer ned till ca 
26,5 m.ö.h. Denna nivå 
motsvarar i princip un
dersökningsområdets 
lägsta punkter. Intres
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sant i sammanhanget är att tidigare senneolitiska bo
platser i östra Mälardalen samtliga befunnit sig på ni
våer som varit som lägst ca 26 m.ö.h. Den till Grön
dal närbelägna lokalen Odensala prästgård låg på 
denna höjd över havet (Strandförskjutning. Figur i 
Holm, Olsson &c Weiler, 1997:223).

Fyndspridningen visar på åtminstone tre större 
ytor med spår efter intensivare aktiviteter under sen- 
neolitikum-äldre bronsålder (fig. 61). Den första av 
dessa utgjordes av delområde 1 beläget inom under
sökningsområdets sydligaste del. Norra delen av del
område 4 och södra delområde 5 bildade en annan 
intensiv aktivitetsyta. Till denna typ av område måste 
den i sammanhanget något aparta kvartsbearbet- 
ningsplatsen på delområde 3 också räknas in. På del
områdena 2 och 3 fanns fynd som tyder på spridda 
aktiviteter under senneolitikum-äldre bronsålder.

De typiska fynden från senneolitikum-äldre brons
ålder utgör, med undantag av kvartsen, numerärt en 
mycket liten del av fyndmaterialet. Det är rimligt att 
anta att stora delar av keramiken härrör från boplats
ens tidigare fas, även om denna fyndkategori också 
består av fynd från yngre bronsålder och förromersk 
järnålder. Av de sju krukskärvor med förkolnade or
ganiska beläggningar som 14C-daterats tillhörde tre 
boplatsens tidiga fas, medan fyra härrörde från yngre 
bronsålder-förromersk järnålder. Det på detta sätt 
daterade materialet är dock för litet för att ge finger
visningar om det proportionella förhållandet mellan 
Gröndals äldre och yngre keramik.

Delområde 1
Längst i söder fanns på delområde 1 en yta med en 
förhållandevis stor mängd typartefakter. Här har för
utom ett tämligen rikligt material med slagen kvarts, 
tre yxor, 41 flintor och 18 skärvor med tvärsnodds- 
dekor påträffats. Dessutom framkom en borrtapp 
från tillverkning av en skafthålsyxa samt ett råämne 
till en yxa. Fynden från det undersökta området ger ett 
tydligt intryck av ett oblandat fyndförande lager från 
senneolitkum-äldre bronsålder. En 14C-datering har

erhållits från en odekorerad skärva, resultatet blev 
3290±80 BP (1750-1400 f.Kr. 2 sigma, d.v.s. äldre 
bronsålder). Inga klart urskiljbara järnåldersinslag 
förefaller finnas på ytan. Två 14C-dateringar har dock 
visat på möjliga inslag från senmedeltid och efter- 
reformatorisk tid. Den sist nämnda dateringen härrör 
från ett odlingslager och den medeltida från en grop.

Delområde 2
Från delområde 2 finns bland fynden tre tvärsnodds- 
ornerade krukskärvor och fyra flintavslag vilka indi- 
kerar närvaro under senneolitikum-äldre bronsålder. 
Dessutom framkom två områden med koncentratio
ner av kvarts. Bland anläggningarna märktes enstaka 
stolphål, härdar samt tre röjningsrösen. Två anlägg
ningar har daterats. En härd daterades till förromersk 
järnålder och material från ett stolphål i form av en 
krukskärva med beläggning härrörde från mellersta 
bronsålder, 2810±70 BP (1190-820 f.Kr. kal. 2 sigma). 
De senneolitiska lämningarna är på detta område up
penbarligen blandade med rester av verksamheter 
från senare skeden.

Delområde 3
Det ytmässigt stora delområde 3 uppvisar som tidi
gare nämnts spridda förekomster av tidigt daterande 
fynd. Några tydliga koncentrationer av fler än en typ 
av daterande fynd finns inte. Inom delområdet fanns 
däremot den 16x10 meter stora kvartsbearbetnings- 
platsen. I föregående artikel framläggs argument för 
att denna skulle tillhöra perioden senneolitikum- 
äldre bronsålder. Inom delområdet har sammanlagt 
tre 14C-prov analyserats varav samtliga hörde till för
romersk järnålder.

Delområde 4
På norra delen av delområde 4 finns åtminstone två 
områden som domineras av fynd från boplatsens 
tidigare period.

På delområdets västra del i sluttningen ned mot 
områdets flackare delar fanns en relativt stenig platå.
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Då ett jämförelsevis stort antal fynd av senneolitisk 
karaktär under rensning framkom på ett ca 16x7 me
ter stort område valde vi att här gräva ett system av 
meterrutor. Inom ytan påträffades förutom ytterli
gare fynd av flintor och enstaka yxfragment ett antal 
anläggningar av vilka vissa kom att tolkas som res
terna efter det till senneolitikum daterade mesula-hu- 
set, Hus A. Från husområdet har, som tidigare 
nämnts, två 14C-prover analyserats som anknyter till 
senneolitikum-äldre bronsålder, ett förkolnat frö av 
vete (Triticum sp.) till 3225±70 BP (1690-1310 f.Kr. 
kal. 2 sigma) och träkol till 3465±80 BP (1980-1520 
f.Kr. kal. 2 sigma). Här påträffades dock även en 
krukskärva, F4702, vilken uppvisade en beläggning 
som kunde dateras till yngre bronsålder, 2625±90 BP.

Det andra området med material från boplatsens 
tidigare fas inom delområde 4 ligger på boplatsens 
lägre nivåer inom det större kulturlagret A8. Inom 
detta lager finns dock både 14C-dateringar till förro
mersk järnålder och röjningsrösen, varav 
ett överlagrar en till förromersk järnålder 
daterad härd. Spåren efter de aktiviteter 
som skett under senneolitikum-äldre 
bronsålder förefaller till en okänd grad 
ha blivit störda av verksamheter som in
begripit röjningar under äldre järnålder.
Nära ett av röjningsrösena finns en da
tering från en beläggning på en krukskär
va till 3440±70 BP (1920-1520 f.Kr. kal.
2 sigma). Inom det större kulturlagret A8 
fanns i västra delen en mindre yta med ett 
färgmässigt avvikande lager (A7). I lagret 
som var ca 6x4 meter stort med ett djup 
av 0,20 meter påträffades förutom kera
mik och bränd lera enstaka flintor. Ett 
14C-prov från ett förkolnat sädeskorn av 
spelt eller emmer resulterade i en date
ring till 3520±80 BP (2130-1620 f.Kr. 
kal. 2 sigma).

Delområde 5
Delområde 5 karaktäriserades av spridda förekom
ster av tidigt daterande fynd. Tämligen omfattande 
rutgrävningar skedde inom delområde 5:s västra de
lar. Denna koncentration av insatser skedde p.g.a. att 
det vid förundersökningen varit här som flest fynd 
från boplatsens äldsta fas påträffats. Dessutom be
dömdes det topografiska läget som mycket gynnsamt 
som boplatsyta. Under slutundersökningen framkom 
ytterligare material från perioden senneolitikum- 
äldre bronsålder. De anläggningar som 14C-daterats i 
detta område ligger dock i förromersk järnålder samt 
i ett fall i skiftet yngre bronsålder-förromersk järn
ålder. Bland dessa dateringar fanns också en kruk
skärva med beläggning.

I sydöstra delen av delområdet påträffades det ti
digare omtalade grophuset, Hus B. I grophuset på
träffades en del av en skafthålsyxa med passning till 
yxfragment i området för Hus A (fig. 74). Dessutom

Fig. 74. Fragmenterad skafthålsyxa påträffad i grophuset, Hus B, samt 
två mindre sidofragment med passning till ovannämnda yxa funna i an
slutning till Hus A. Foto Henrik Runeson.
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fanns keramik med tvärsnoddsdekor. Anläggningen 
saknade fynd av flinta men innehöll slagen kvarts. 
Från gropen analyserades som tidigare nämnts två 
14C-prov vilka båda anknöt till senneolitikum-äldre 
bronsålder. Proven utgjordes av ett sädeskorn (triti- 
cum-vete) 3520±80 BP (2130-1620 f.Kr. kal. 2 sig
ma) och en beläggning på en krukskärva 3370+80 BP 
(1880-1490 f.Kr. kal. 2 sigma).

Områden med stark karaktär av senneolitikum- 
äldre bronsålder

Av de ytor som undersökts på Gröndal finns åtmins
tone fyra områden som via fyndsammansättning och 
14C-dateringar högst sannolikt utgör kontexter med 
ingen eller åtminstone små inblandningar av material 
från senare perioder. Dessa fyra ytor, vilka utgörs av 
delområde 1, området runt Hus A, Hus B samt ett 
mindre kulturlager, A7, beläget inom det större 
kulturpåverkade lagret A8, har sinsemellan olika ka
raktär (fig. 61).

Delområde 1 saknar urskiljbara rester efter hus, 
men innehåller, som tidigare nämnts, ett rikligt mate
rial av typartefakter från senneolitikum-äldre brons
ålder. Enstaka påträffade anläggningar i form av 
stolphål och gropar bildar inga tolkningsbara möns
ter. Det fyndförande lagret bryts tvärt i sydvästra de
len av ett tidigare exploaterat område. Möjligen kan 
huslämningar ha funnits omedelbart utanför under
sökningsområdet. Det förhållandevis mycket rikhal
tiga och relativt varierade fyndmaterialet talar starkt 
för att mer permanenta verksamheter skett på plat
sen. Den fyndförande delen av området omfattar ca 
1600 kvadratmeter, men fynden påträffades huvud
sakligen inom en ca 400 kvadratmeter stor yta.

I Hus A:s sydvästra del fanns ett mörkare färgat 
lager, A56514, som kan antas höra till konstruktio
nen. Fyndmaterialet inom denna yta var mycket rik
ligt och varierat, speciellt med tanke på att det rut- 
grävda området var betydligt mindre än för delom
råde 1.

Grophuset, Hus B, undersöktes som en anläggning 
och med undantag för en provruta mitt i, grävdes 
inga rutor i området. Den undersökta ytan är här 
mindre än för de två tidigare nämnda kontexterna, ca 
30 kvadratmeter. Konstruktionen, som ju hade ett 
visst djup, är dock grävd ned till botten, vilket gör 
den undersökta volymen förhållandevis större. Fynd
materialet från Hus B är mindre varierat än för Hus A 
och delområde 1. Bland annat saknas flinta bland 
fynden.

Slutligen kan om kulturlagret A7, som endast om
fattade 18 kvadratmeter, sägas att fyndsammansätt
ningen var tämligen homogen, med en stark dominans 
för keramik jämfört med de övriga tre diskuterade 
områdena. Förutom en 14C-datering till senneolitikum 
fanns också bland fyndmaterialet två flintavslag, var
av ett enligt Jan Apels specialregistrering är ett ämne 
till en bifacial pilspets (Appelgren m.fl. 2000:36-39, bi
laga 2).

Den totala fyndsammansättningen för de 
senneolitiska områdena

Då fyndsammansättningen studeras för de ovan be
skrivna kontexterna syns framför allt ett tydligt 
mönster, nämligen att områden med ett större antal 
fynd också har ett mer diversifierat artefaktmaterial. 
I lagret A7 fanns som tidigare nämnts endast kera
mik, bränd lera och två flintor. Detta kan jämföras 
med delområde 1 som innehöll fynd av totalt elva 
olika material. Fördelningen vad gäller material för 
de fyra ytorna presenteras här vad gäller vikt och an
tal i två tabeller (tabell 21 och tabell 22) samt för 
överskådlighetens skull i jämförande cirkeldiagram 
(fig. 75).

Fynden från Hus B innefattar förutom bl.a. kera
mik, kvarts, och bränd lera även en del av en skafthåls- 
yxa. Femtio meter sydväst om detta yxfynd påträffa
des i anslutning till Hus A två mindre fragment vilka 
passade sinsemellan och som i sin tur hade direkt pass
ning med den ovan nämnda yxan (se fig. 74). Det finns
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Tabell 21. Fynden från de diskuterade senneolitiska kontexterna samt deras med andra ord en stark koppling
mellan aktiviteter som skett runt 
dessa två kontexter. Sannolikt har 
de två sidofragmenten i tid depone
rats strax före den slutgiltiga depo
sitionen av resten av yxan. Dess
utom finns samstämmiga 14C-date- 
ringar till senneolitikum-äldre 
bronsålder. En samtidighet mellan 
delar av det fyndförande lagret vid 
Hus A och fyllningen i Hus B bör här 
kunna anses som belagd.

Av de fyra olika områden finns 
de största likheterna mellan del
område 1 och ytan runt Hus A. I 
dessa två kontexter påträffades all
mänt ett stort antal fynd (se tabell 
21). Över 90 % av fynden från var

dera ytor utgörs av de bå
da materialen keramik 
och kvarts. I övrigt finns 
kategorierna flinta, övrig 
sten samt bränd lera 
representerade, varav 
samtliga utgjorde ca 2-3 
% av den totala fynd
mängden (se tabell 21 och 
22). Den största skillna
den mellan de båda ytorna 
är att kvartsen utgör ma
joriteten av fynden för del
område 1 och att Hus A 
domineras av keramik.

Förutom fyndmateria
let kan ytorna också jäm
föras angående sin grad av 
skärvstensinnehåll. Här 
skiljer sig de två diskute

rade ytorna kraftigt från varandra. I anslutning till 
Hus A fanns som tidigare nämnts tämligen stora 
mängder skärvsten. Vid delområde 1 framkom där-

Tabell 22. Fynden från de diskuterade senneolitiska kontexterna samt dessas area. 
Fynden är uppdelade i material och vikt.

Delområde 1 Hus A Flus B A7

Area 1600 m2/ 400 m2 170 m2 30 m2 18 m2

Material Vikt
(g)

% Vikt
(g)

% Vikt 
(g)

% Vikt
(g)

%

Bergart 1399 11,1 67 1,2
Bränd lera 67 0,5 21 0,4 59 4,3 50 7,8

Diabas 1 0,0

Flinta 135 1,1 40,1 0,7 4 0,6

Grönsten 17 0,1 19 0,3 949 69,6

Keramik 1428 11,3 1529 26,3 155 11,4 585 91,6

Kvarts 7837 62,2 3337,6 57,5 177 13,0

Kvartsit 308 2,4 19 0,3
Organiskt 97,6 0,8 3 0,1 8 0,6
Porfyr 1004 8,0
Sandsten 312 2,5 767 13,2 15 1,1
Totalt 12606 100 5802,7 100 1363 100 639 100

area. Fyndett är uppdelade i material och antal.
Delområde 1 Hus A Hus B A7

Area 1600 m2/ 400 m2 170 m2 30 m2 18 m2
Material Ant. % Ant. % Ant. % Ant. %
Bergart 25 1,5 4 0,4
Br lera 28 1,7 13 1,4 22 15,2 14 5,7
Diabas 1 0,1
Flinta 41 2,5 23 2,4 2 0,8
Grönsten 3 0,2 2 0,2 5 3,5
Keramik 447 26,9 474 49,8 68 46,9 229 93,5
Kvarts 645 38,8 414 43,5 24 16,5
Kvartsit 6 0,4 4 0,4
Organiskt 455 27,4 12 1,3 25 17,2
Porfyr 1 0,1
Sandsten 8 0,4 6 0,6 1 0,7

Totalt 1660 100 952 100 145 100 245 100
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Fig. 75. Fyndsammansättningen för de fyra senneolitiska kontexterna presenterade i cirkeldiagram.

150 Landningsplats - forntiden



emot ytterst lite skärvsten, totalt endast något enstaka 
kg. I de skikt som innehöll mest påträffades samman
lagt 0,3 kilogram per meterruta.

I fyndmaterialet vid Hus A finns som tidigare på
pekats en krukskärva med en beläggning som date
rats till yngre bronsålder 2625±90 BP. Men fynd
spridningen för keramiken förefaller ändå att grovt 
sett samspela med de senneolitiskt indikerande arte- 
fakterna som stenyxor och flintor. Däremot finns en 
tendens till att tyngdpunkten för fynden av kvarts lig
ger väster om huvuddelen av keramiken (fig. 70). 
Inga av de skärvor som påträffats vid Hus A hade 
ornering av tvärsnodd. Sammanlagt påträffades en
dast sju dekorerade skärvor, samtliga med olika for
mer av intryck. Detta kan ställas mot att 44 dekore
rade skärvor framkom på delområde 1, varav 18 med 
tvärsnodd och 14 med intryck. När det gäller kera
miken visar alltså delområde 1 entydigare på senneo- 
litikum-äldre bronsålder än ytan runt Hus A.

Redan under fältarbetet observerades en typ av 
keramik med magring av grova korn av ljusröd fält- 
spat. Av de 76 skärvorna av denna typ låg 70 stycken 
i området runt Hus A, de övriga sex framkom på ett 
avstånd av, som högst, 45 meter. Vid en keramik
analys har konstaterats att skärvorna härrört från 
minst två olika kärl (Appelgren m.fl. 2000:47, bilaga 
4). Det ena har kunnat rekonstrueras (Appelgren 
m.fl., fig. 11). Den avsmalnande utåtböjda mynning
en hade en diameter på 15 centimeter och buken har 
varit konvex med en mjukt S-formad profil. Ingen de
kor har konstaterats på någon av skärvorna och de 
problem som finns med att datera den övriga kera
miken runt Hus A gäller även för den rödmagrade 
keramiken. Det rekonstruerade kärlet uppvisar dock 
en för senneolitikum vanlig bukprofil (Holm, Olsson 
&C Weiler, 1997:232). Ytterligare argument för att 
den rödmagrade keramiken skulle höra till boplatsens 
tidigare fas är att de skärvor som ingår i det rekon
struerade kärlet framkom i ett femcentimeters skikt 
med fynd av flintavslag och kvarts (samt en skärva 
med grova magringskorn).

Analys av keramikens magring inom de olika 
senneolitiska kontexterna

Problematiken med keramikens och då framför allt 
keramiken runt Hus A:s huvudsakliga kronologiska 
hemvist är inte lätt att lösa. Som ett försök att hitta 
argument för eller emot en tidig datering för kerami
ken inom denna kontext kan jämförelser vad gäller 
kärlens magring göras. Vid den specialregistrering av 
keramiken som gjordes inom dokumentationen av 
fältarbetsfasen (Daff) för Gröndal bedömdes de olika 
kärlens magring. Magringsgraden beskrevs som hög, 
mellan eller låg och kornstorleken graderades som 
grov, mellan eller fin (Appelgren m.fl., 2000:46, bi
laga 4; tabell 23). Resultatet för keramiken i sin hel
het var att mellangrupperna för magringsgrad liksom 
för kornstorlek dominerade. Skärvor med hög mag-

Tabell 23. Magringsgrad och kornstorlek för keramiken 
på Gröndal. Andel i procent beräknad utifrån antal skär
vor. Materialet utgjordes av sammanlagt 5477 st. skärvor.
Magringsgrad/
Komstorlek

Grov % Mellan % Fin % Totalt %

Hög 10 2 >1 12
Mellan 26 48 1 75
Låg >1 6 6 13
Totalt 36 56 8 100

Tabell 24. Magringsgrad och kornstorlek för den keramik 
på Gröndal som kunnat bestämmas till senneolitikum- 
äldre bronsålder. Materialet innefattar skärvor som 14 C- 
daterats till perioden samt keramik med tvärsnodd- eller 
vulstdekor. Andel i % beräknad utifrån antal skärvor. 
Materialet utgjordes av sammanlagt 97 skärvor.
Magringsgrad/ 
Komstorlek

Grov % Mellan % Fin % Totalt %

Hög 10 4 - 14

Mellan 51 23 - 74

Låg - 4 8 % 12

Totalt 61 31 8 % 100
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Vig. 76. Stapeldiagram över keramikens magringsgrad för de fyra senneolitiska kontexterna, för senneolitiskt daterade 
skärvor samt för Gröndals keramik i sin helhet.

152 Landningsplats - forntiden



ringsgrad och med grov kornstorlek, fanns främst 
inom delområde I och IV samt delvis delområde III 
(Appelgren, 2000:46, bilaga 4).

Hur ser magringen ut för keramik som till stor 
sannolikhet tillhör senneolitikum-äldre bronsålder? 
Utgångspunkten måste i så fall vara att studera kera
mik med dekor som indikerar senneolitikum-äldre 
bronsålder, d.v.s. tvärsnodd och vulstornering samt 
de tre till samma period 14C-daterade skärvorna (ta
bell 24). Resultatet är snarlikt bilden för keramiken 
som helhet på Gröndal. En klar skillnad föreligger 
dock, skärvor med grova magringskorn är överre
presenterade bland de daterande skärvorna. 61 % av 
dessa hade grova magringskorn mot 36 % för mate
rialet i sin helhet. Resultaten tyder alltså på att mag- 
ring med grov kornstorlek är vanligast på kärl från 
boplatsens tidigare fas.

Hur förhåller sig då magringen på keramiken 
inom de fyra tidigare nämnda ytorna vilka tolkats 
som kontexter från senneolitikum-äldre bronsålder? 
Beträffande magringen finns klara skillnader mellan 
de fyra kontexterna (fig. 76). Keramiken från områ
det runt Hus A domineras av skärvor med grova mag
ringskorn, på de övriga ytorna finns en dominans för 
”mellan”-stora magringskorn med magringsgraden 
”mellan”. Det finns dock tydliga tendenser att kera
miken på delområde 1 ofta är magrad med grova 
korn och att skärvorna från Hus B ibland kan ha en 
fin magring.

Att vidare tolka resultaten från A7 och Hus B, 
vilka ju innehåller tämligen få skärvor inom begrän
sade områden, kan vara svårt. Fynden av keramik på 
delområde 1 och inom området för Hus A är däremot 
så stort att jämförelser kan göras med den trend som 
finns för de skärvor som daterats via dekor eller 14C- 
resultat till perioden senneolitikum-äldre bronsålder. 
Med hänsyn till magring liknar den genomsnittliga 
keramiken runt Hus A mest den profil som finns för 
de daterande skärvorna. Detta skulle kunna vara ett 
argument för att huvuddelen av keramiken i denna 
kontext liksom övriga fynd i området härrör från

boplatsens tidigare skede. En reservation mot denna 
tolkning måste dock göras eftersom den enda absolut 
daterade krukskärvan i området, F4702, härrörde 
från yngre bronsålder, 2625±90 BR Skillnaden i mag
ring för det daterande materialet och keramiken på 
delområde 1 är inte så stor att det finns någon anled
ning att ifrågasätta de där påträffade skärvornas tids
mässiga hemvist till senneolitikum-äldre bronsålder.

Jämförelser i fyndsammansättning 
mellan Gröndal och boplatserna Maren 
och Åslunda
Av intresse för tolkningarna av fyndsammansättning 
och rumslig struktur på Gröndal kan vara att när
mare studera dessa företeelser på de närbelägna bo
platserna vid Maren och Åslunda.

Maren-boplatsen låg ca 2,5 kilometer sydöst om 
Gröndal. Tidigare påpekades att lämningarna från 
Maren ger ett klart intryck av att vara resultatet av 
verksamheter under en specifik tidshorisont, närmare 
bestämt slutet av senneolitikum. Fynden på denna lo
kal påträffades huvudsakligen inom tre mindre, svagt 
gråfärgade, kulturlager i anslutning till en stolphåls- 
rad som kunnat tolkas som lämningar efter ett hus. 
Keramiken inom boplatsen vägde totalt ca 2 kilo, var
av flera av de dekorerade skärvorna hade vulstorne
ring. Ett antal flintor framkom också, bl.a. i form av 
två flathuggna pilspetsar. Jämfört med Gröndal fanns 
ytterst få bitar slagen kvarts, totalt endast fyra styck
en. I övrigt påträffades sammanlagt 57 gram bränd 
lera, 42 gram brända ben samt ett antal förkolnade 
fröer av ceralier. Bland de brända benen fanns tam
djur representerade i form av får/get och gris. De för
kolnade sädeskornen bestod av spelt/emmervete, 
brödvete samt naket korn. Frösammansättningen ta
lar liksom 14C-analyserna och fynden i övrigt för tolk
ningen att inga senare inblandningar av förhistorisk 
karaktär finns på platsen (Hallesjö & Hamilton 
1997:27-37).

Gröndal - boplatsstruktur och miljö under senneolitikum 153



Om hänsyn tas till Marens absoluta dateringar och 
övriga daterande föremål är det troligt att boplatsen 
kan ha varit i bruk samtidigt som Gröndal. Den stora 
skillnaden mellan lokalerna är storleken. Vid Maren 
är det fyndförande lagret koncentrerat till en liten 
yta. En annan mycket påfallande olikhet är den jäm
förelsevis lilla kvartsmängden vid Maren. Möjligen 
kan den relativa rikedomen av kvarts på Gröndal 
höra samman med den till området lokaliserade 
kvartsbearbetningsplatsen. Med tanke på samstäm
migheten i dateringar mellan de båda lokalerna kan 
boplatserna om de inte varit exakt samtida ha ingått i 
ett mönster av omlokaliseringar av gårdsenheter 
inom ett större område.

Inom det område som var föremål för arkeolo
giska undersökningar vid Åslunda ca 6 km nordväst 
om Gröndal fanns en mycket klar dominans för ett 
tidsmässigt senare skede representerat av gravar och 
boplatslämningar med hus från äldre järnålder. Men 
inom området framkom också ett hus daterat till 
äldre bronsålder. I anslutning till detta hus fanns ett 
kulturlager med innehåll av vissa typartefakter för 
senneolitikum-äldre bronsålder. Dessa fynd utgjordes 
av enstaka flathuggna fragment av flinta, delar av två 
skafthålsyxor samt ornerad keramik, varav ett antal 
med vulst (Hamilton & Sieurin-Lönnqvist, 1998:73- 
75, 83-84, 97). Cirka 130 meter öster om detta kul
turlager påträffades enstaka fynd av skafthålsyxor 
och keramik med tvärsnoddsornering (Hamilton & 
Sieurin-Lönnqvist 1998:25, 37). Ytterligare ca 400 
meter österut har två områden med innehåll av sen- 
neolitiska typartefakter som fragment av skafthål- 
yxor, flathuggen flinta och keramik med tvärsnodds- 
dekor framkommit (Dunér, muntlig uppgift). Möjli
gen kan denna fyndspridning peka på att ett stort 
område utnyttjats under boplatsens tidigare skede. De 
dateringar som finns för Åslunda ligger i äldre brons
ålder, men fynden kan tyda på att platsen även utnytt
jats under den omedelbart föregående perioden.

Fyndens spridning vid Åslunda kan alltså ge anty
dan om ett till vissa delar liknande mönster som för

Gröndal. Skillnaden mellan de två lokalerna tycks 
framför allt vara att, inom de för boplatserna under
sökta områdena, spåren efter aktiviteter under sen
neolitikum-äldre bronsålder visar på större intensitet 
för Gröndal. Liksom vid Maren-boplatsen utgör 
kvartsen ett mycket litet inslag på Åslunda. Som tidi
gare hävdats kan den betydligt större andelen kvarts 
på Gröndal sannolikt kopplas till den inom boplatsen 
belägna kvartsbearbetningsplatsen.

Försök till tolkningar av den rumsliga 
strukturen under Gröndals tidiga fas
Kan den rumsliga spridningen av tidigt daterande 
fynd och anläggningar/konstruktioner på Gröndal ge 
upphov till tolkningar om vilka typer av aktiviteter 
som skett på lokalen, och var dessa i så fall varit loka
liserade?

Vad gäller fyndspridningen finns inom undersök
ningsområdet två tydliga centra där en stor mängd 
fynd från senneolitikum-äldre bronsålder påträffats. 
Dessa centra utgörs av det i söder belägna delområde 
1 samt i norr området i anslutning till Hus A. Hus B 
(grophuset) förefaller ha ett intimt samband med Hus 
A vilket bl.a. fynden av den skadade skafthålsyxan 
med passning till två fragment vid Hus A visar. Till 
detta för perioden senneolitikum-äldre bronsålder 
centrala område bör antagligen också räknas ytorna 
kring kulturlagret A7 och det senneolitiska fyndmate
rial som påträffats i närheten av detta lager. Möjligen 
finns dessutom kopplingar till stenåldersfynden på 
delområde 5.

På delområde 1 fanns som tidigare nämnts inga 
tydliga spår efter hus, även om enstaka stolphål före
kom i områdets södra del. Inga härdar noterades och 
ytan innehöll ytterst få skärvstenar. Detta skulle 
kunna tolkas som att det inte eldats särskilt mycket 
på ytan. Fyndmaterialet var som tidigare nämnts rikt 
och varierat, vilket tyder på att ytan sannolikt utnytt
jats för varierade verksamheter. En tolkning är att 
detta kan visa på en varaktig användning i form av en
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boplatsyta. Det är mycket svårt att inom detta om
råde närmare utpeka ytor där mer specialiserade akti
viteter skett.

Delområde 1 ligger nivåmässigt i princip lika med 
området runt Hus A, mellan 30 och 31 m.ö.h. Såvida 
lämningarna på detta delområde tolkas som en rester 
efter en plats där bosättning ägt rum är det inte 
otänkbart att ett liknande mönster vad gäller an
vända ytor som för det norra centrala området skulle 
ha funnits. Det är möjligt att verksamheter som liknat 
dem som förekommit vid grophuset och kulturlagret 
A7 kan ha varit lokaliserade till liknande nivåer d.v.s. 
ca 27-28 m.ö.h. Avståndet mellan Hus A och grop
huset var ungefär 40 meter. Den antagna aktivitets- 
ytan kan ha varit förlagd till samma nivåer som Hus 
B. Skulle avståndet mellan en sådan hypotetisk yta 
och lämningarna på delområde 1 motsvara förhållan
det på det norra området, bör platsen för aktiviteter
na ha legat ca 40 meter söder om den undersökta ytan.

Inom det större centrala området på Gröndals 
norra del finns klara skillnader i fyndsammansätt
ningar och anläggningstyper. Dessa skillnader speglar 
sannolikt en differentiering av aktiviteter. Runt Hus 
A finns det rikligaste och mest varierade fyndmate
rialet. Detta, tillsammans med den tolkade husläm
ningen talar starkt för att det här rör sig om en cen
tralt belägen yta där själva bosättningen under en tid 
varit förlagd. I Hus B, grophuset, påträffades en min
dre mängd fynd än i området runt Hus A. I denna 
kontext framkom dock, i jämförelse med Hus A, ett 
relativt rikligt material av förkolnade sädeskorn. 
Grophuset kan liksom Hus A ha fungerat som bo
stadshus, men den tämligen blygsamma fyndmäng
den och den ganska homogena fyndsammansättning
en talar mer för att byggnaden använts till vissa arbe
ten. Det är mer sannolikt att området runt Hus A ut
gjort boplatsytans centrum.

Vilken typ av aktivitet kan då ha bedrivits i grop
huset? Fynden ger inte några tydliga ledtrådar, så för 
att kunna diskutera denna fråga måste vissa förhål
landen och företeelser som utmärker huset framhål

las. Det finns tecken på att huset brunnit. Detta skulle 
kunna tyda på att någon eldfarlig verksamhet skett, 
men detta indicium är mycket svagt, byggnaden kan 
exempelvis avsiktligt bränts ned. Vedartsbestämning- 
arna som visat på ett mycket varierat material motsä
ger dock hypotesen att de påträffade förkolnade trä
resterna utgör spår efter en brand i huset. Grophuset 
som ligger lägre i landskapet bör ha legat närmare 
vattnet än Hus A. Möjligen kan detta ha varit av be
tydelse, exempelvis för närheten till en kommunika
tionsled. Jordarten runt grophuset bestod av relativt 
lös sand med få stenar. Detta är knappast förvånande 
eftersom det är lättare att gräva gropen till grophuset 
i ett sådant material. Den relativt rika förekomsten av 
ogräsfröer kan tolkas som att marken runt grophuset 
varit kväverik, kanske till följd av att organiskt mate
rial i form av sopor samlats i detta område. Mängden 
förkolnade sädeskorn är inte så stort så att det verkar 
troligt att huset huvudsakligen fungerat som förråds
hus. De mindre grophus som framkommit vid under
sökningarna i Hagestad i Skåne tolkades som verk
stadshus eller förrådshus (Strömberg 1992:81). Dessa 
tolkningar kan även gälla för grophuset på Gröndal. 
Men att huset haft en funktion som bostadshus kan 
inte uteslutas. Möjligen kan några för oss okända so
ciala mönster existerat vilket inneburit att enstaka 
personer, kanske under vissa perioder, bott skilt från 
de övriga inom ”gårdsenheten”.

För senneolitikum är det, med ett möjligt undan
tag, inte tidigare känt att långhus och grophus före
kommer på samma lokal. I Hagestad fanns dock 
grophus samt ett antal längre hus med grunda för
sänkningar i ena änden. Dessa har emellertid inte di
rekt klassats som långhus. Generellt är det under pe
rioden ovanligt att särskilda ”uthus” eller ekonomi
byggnader förekommit utöver de större husen vilka 
kan ha hyst samtliga inomhusaktiviter (Welinder, 
Pedersen &c Widgren 1998). Grophusen i Hagestad 
har dock som tidigare nämnts tolkats som uthus. Av
ståndet mellan de längre husen och grophusen på 
denna lokal var något eller några tiotal meter (Ström
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berg, 1992:60). Det är emellertid mycket svårt att 
veta vilka hus som varit exakt samtida inom kom
plexet vid Hagestad. Det avstånd som föreligger mel
lan grophuset på Gröndal och Hus A är ca 40 meter, 
vilket inte förefaller orimligt långt för att husen skall 
tänkas ingå i samma sammanhang. Det finns ju som 
tidigare påpekats dessutom en direkt koppling mellan 
husen i form av fragment från en skafthålsyxa.

Inom ca 50 meters diameter från Hus A och Hus B 
fanns fyndförande lager med olika höga frekvenser av 
stenåldersfynd. Bland dessa kontexter fanns kultur
lagret A7, vilket på grund av sin avsaknad av stolphål 
inte har kunnat tolkas som en husrest. Överhuvudta
get är det större kulturpåverkade lagret A8, vari A7 
är beläget kraftigt påverkat av aktiviteter från bo
platsens senare fas, d.v.s. yngre bronsålder-förro- 
mersk järnålder. Det är inte omöjligt att ännu en be
byggelseenhet under lokalens tidigare skede kan ha 
varit lokaliserad till denna yta. Men spåren efter ett 
sådant hus eller hydda har i så fall röjts undan under 
boplatsens senare fas. Sannolikt speglar fyndsprid
ningen i området en mängd olika aktiviteter. Det är 
dock, med undantag för de diskussioner som kan fö
ras för fynden runt husytorna, i det närmaste omöjligt 
att utifrån de där påträffade artefakterna närmare 
specificera vilka verksamheter som skett och var 
dessa huvudsakligen varit förlagda.

De spridda förekomster av stenåldersfynd som 
framkommit på de ytor som inte ter sig som centrala 
på boplatsen är naturligtvis än mer svårtolkade. Det 
kan dock antas att de aktiviteter som förekommit på 
dessa ytor har haft samband med bosättningarna i de 
två centrala områdena. Avsaknaden av anläggningar 
och tydligare koncentrationer av tidigt daterande 
fynd gör det mindre sannolikt att dessa delar av 
fornlämningen skulle hyst direkt bosättning under 
senneolitikum-äldre bronsålder. Verksamheterna på 
dessa ytor kan alltså sägas vara spår efter ett extensivt 
utnyttjande.

En tolkningsmodell för Gröndals 
tidigare skede
Hur kan då den rumsliga spridningen av de tidigt 
daterande artefakterna och anläggningarna inom 
själva lokalen tolkas? Utgångspunkter för sådana re
sonemang bör vara de två centra som framträtt på 
norra respektive södra delen av undersökningsom
rådet och dessas funktionella och/eller kronologiska 
förhållande till varandra. Eftersom relativt stora 
mängder kvarts påträffades inom de två centrala om
rådena bör i diskussionerna också den förmodat sam
tida kvartsbearbetningsplatsen ingå.

På ett generellt plan kan tre alternativa tolknings
modeller tillämpas för att förklara det rumsliga 
mönstret. Dessa tolkningsmodeller utgår från två 
problemställningar. Den första av dessa är huruvida 
aktiviteterna inom de två centrala områdena varit 
samtida eller om de i tid följt på varandra. Den andra 
frågan rör om de båda områdena utgjort separata en
heter i form av boplatser eller om den ena av ytorna (i 
så fall delområde 1) varit en plats där aktiviteter ut
förts som varit kopplade till det norra centrala områ
det (fig. 77).

Enligt alternativ 1, som är en synkron och en en
hetlig tolkning, är området runt Hus A och Hus B 
fornlämningens enda klara boplatsyta. De spridda 
fynden utanför det centrala områdets närområde kan 
tolkas som mindre aktiviteter vilka utgått från den 
snävare definierade gårdsenheten. Kvartsbearbet
ningsplatsen har utnyttjats av boplatsens invånare. 
Fyndansamlingen på delområde 1 skulle i detta fall 
representera utlokaliserade verksamheter. För denna 
hypotes talar att inga huslämningar påträffats på del
område 1. Inget i form av fyndkategorier eller 14C- 
dateringar motsäger heller tolkningen att lämningar
na skulle vara samtida.

Alternativ 2 är också en synkron tolkning. Skillna
den mot den först presenterade förklaringsmodellen 
är att delområde 1 här ses som en separat boplatsyta. 
Två gårdsenheter skulle då legat nära varandra och
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Alternativ 1

Aktivitetsyta
Gårdsenhet

Kvarts-
bearbetningsplats

Alternativ 2

Gårdsenhet

GårdsenhetKvarts-
bearbetningsplats

Alternativ 3

Kvarts-
bearbetningsplats Gårdsenhet

Gårdsenhet Kvarts- O 
bearbetningsplats

Delområde 1 

Kvartsbearbetningsplats 

Hus A 

Hus B

Fig. 77. En tolkningsmodell för Gröndals inre struktur under senneolitikum.
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med tanke på att kvarts påträffats i förhållandevis 
stor grad inom båda kontexterna skulle då de två be
byggelseenheterna delat på denna resurs. Den glesa 
spridningen av fynd mellan de båda centrala ytorna 
kan enligt denna modell förklaras genom att de ak
ti vitetsytor som utnyttjats extensivt delvis överlappat 
varandra, vilket resulterat i ett stort område med fynd 
från den aktuella perioden. Argument som talar för 
att denna tolkning skulle vara att föredra framför al
ternativ 1 är att det här förefaller finnas en bättre för
klaring till de senneolitiska fyndens spridning på 
undersökningsytan. Mot förklaringsmodellen skulle 
det faktum tala att inga tydliga huskonstruktioner 
påträffats inom delområde 1. Fyndsammansättning
en på delområde 1 och vid Hus A är dock mycket 
likartad, vilket kan indikera att liknande eller iden
tiska aktiviteter, i klartext bosättning, skett på de två 
platserna.

Det tredje alternativet är till skillnad från de två 
tidigare en diakron tolkning. Enligt denna skulle en 
omlokalisering av bosättningen skett, så att något av 
de centrala områdena i tid föregått det andra. Det är 
dock mycket svårt att peka ut vilket av de två senneo
litiska kontexterna som kronologiskt föregripit det 
andra. Fynd och 14C-dateringar från de två områdena 
ger inte någon klarhet i denna problematik. Den för
hållandevis likvärdiga mängden kvarts inom båda de 
utpekade områdena tyder på att kvartsbearbetnings- 
platsen utnyttjats under båda bosättningsfaserna. 
Denna förklaringsmodells styrka är liksom för alter
nativ 2 att det kan förklara spridningen av stenål- 
dersartefakter som spår efter extensivt utnyttjade 
ytor vilka hänger samman med de centrala områ
dena. En omflyttning av ”gårdskomplexen” kan för
klara ett skenbart mycket stort utnyttjat område. Ar
gument som talar för alternativ 3 och mot alternativ 
1 är likheten i fyndsammansättningen mellan delom
råde 1 och området runt Hus A. Svagheten i argu
mentationen är liksom för Alternativ 2 att inga hus
lämningar framkommit på delområde 1. Att få skill
nader tycks finnas i det daterande materialet mellan

de två centrala ytorna kan knappast anses vara förvå
nande, då omflyttningen kan ha skett utan någon i tid 
mellanliggande period.

Vilken av de tre alternativa tolkningarna kan an
ses som mest rimlig utifrån det källmaterial av fynd 
och anläggningar som framkommit på Gröndal? Om 
klara huslämningar är ett krav för att fast bosättning 
skall anses ha skett är valet enkelt. Endast alternativ 1 
svarar mot detta kriterium. Ett problem med denna 
tolkning är ändå att den vida spridningen av stenål- 
dersfynd på platsen blir svårförklarlig om denna mo
dell appliceras. Den likartade fyndsammansättningen 
i de två centrala områdena gör dock att det kan finnas 
anledning att misstänka att bosättning också skett på 
delområde 1. Om detta skulle vara fallet är frågan om 
boplatserna varit samtida eller ej. Med tanke på det 
låga befolkningstryck som kan förutsättas ha rått un
der senneolitikum-äldre bronsålder och att denna pe
riod med sitt likartade artefaktbestand varat i hund
ratals år förefaller det mest rimligt att tolka de två 
centrala delarna av lokalen som resultatet av en om
lokalisering av bosättningen.

Av de tre föreslagna alternativa tolkningsmodel- 
lerna framstår alternativ 3, en omlokalisering av bo
platsen med dess tillhörande aktivitetsområden som 
mest sannolik. Alternativ 1 som innebär att delområ
de 1 är en utlokaliserad aktivitetsyta från den egent
liga boplatsytan runt de två husen kan dock inte räk
nas bort i sammanhanget. Det andra alternativet med 
två separata och samtida bosättningar måste ses som 
det minst plausibla förslaget.

Tolkning av det senneolitiska 
bosättningsmönstret i Arlandaområdet

De senneolitiska lokalerna i Arlandaområdet var be
lägna i ett skärgårdslandskap. Kan det bebyggelse
mönster som här ses skilja sig från det som funnits 
längre in i landet? Har man i skärgården haft ett rör
ligare utnyttjande av miljön, vilket bl.a. kan ha av
speglat sig i mindre och lättare huskonstruktioner
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jämfört med fastlandet? De förhållandevis små mes- 
ula-husen vid Gröndal och Maren kan tyda på att så 
är fallet.

Lämningarna efter mesula-husen vid Gröndal och 
Maren uppvisar mycket stora likheter. Det under
sökta området vid Maren var betydligt mindre än det 
vid Gröndal, men vad gäller det senneolitiska fynd
materialets sammansättning och intensitet var dessa 
tämligen likartade inom områdena för huslämningar
na. Det är tänkbart att inga större principiella skillna
der finns mellan boplatserna vid Maren och Gröndal. 
Olikheterna i lämningarnas karaktär skulle kunna 
förklaras av skillnader i boplatsernas bevarande och 
tidsmässiga varaktighet. Också spåren efter ytmässigt 
spridda verksamheter under senneolitikum-äldre 
bronsålder vid Aslunda skulle kunna tyda på att plat
sen utnyttjats på ett liknande sätt som Gröndal.

Jämfört med de ofta vaga senneolitiska spåren på 
lokaler som huvudsakligen tycks innehålla yngre läm
ningar är kanske inte Gröndalsboplatsen unikt stor 
och utbredd. Möjligen har för vissa lokaler där min
dre ytor undersökts en bedömning gjorts att den un
der den aktuella perioden utnyttjade ytan varit avse
värt mindre än vad den i själva verket varit. Området 
med senneolitiska lämningar på Gröndal bör ändå 
betecknas som stort i relation till andra lokaler. Det 
omfattande fyndmaterialet skulle dock delvis kunna 
förklaras utifrån en kombination av faktorer, så som 
undersökningsområdets storlek, grävmetoden med 
avsökningar av stora områden, bevarandeförhållan
den, de omväxlande geologiska och topografiska för
hållandena som gjort att modern odling ej lämpat sig 
och begränsade inblandningar av yngre lämningar.

Bosättningsmönstret som tycks skönjas för Syd- 
skandinavien har som tidigare påtalats tolkats som 
rester efter ensamgårdar eller möjligen två gårdsen- 
heter (Larsson 1995:42). Detta gäller även i modifie
rad form för Mellansverige där det tidigare före
slagna bosättningsmönstret kan indikera ensamgår
dar med tillhörande mindre utlokaliserade aktivitets
områden (Holm, Olsson & Weiler 1997:225). Gårds-

enheter med tillhörande aktivitetsområden kan med 
små omlokaliseringar inom ett definierat område un
der en tid av några hundra år ha lett till att spår i form 
av fynd, konstruktioner och anläggningar uppkom
mit över större ytor. En sådan tolkning tycks också 
rimlig för flera av de senneolitiska lämningarna vid 
Arlandaområdet, i synnerhet för lokalen vid Gröndal.

Sammanfattning
I denna artikel har försök gjorts att analysera och 
tolka den del av boplatsen vid Gröndal som härrör 
från tiden senneolitikum-äldre bronsålder. Analyser
na har främst rört de påträffade senneolitiska hus
lämningarna och boplatsens inre struktur, men bosätt
ningsmönster i Arlandaområdet och den skärgårds
miljö som detta utgjort har också behandlats. Dess
utom har diskussioner om bosättningsmönster under 
senneolitikum i östra Mellansverige i stort förts.

En jämförelse mellan huskonstruktionerna i Grön
dal och de få tidigare undersökta husen från sen
neolitikum-äldre bronsålder från östra Mellansverige 
visar att varierande hustyper förekommit. I Gröndal 
fanns indikationer på att ett mindre mesulahus och 
ett grophus kompletterat varandra med skilda funk
tioner inom en och samma gårdsenhet. Fynden och 
ekofakterna vid huslämningarna talar för att mesula- 
huset utgjorde huvudbyggnaden medan grophuset 
hade en mer specialiserad funktion.

Vid analyserna av den inre strukturen på boplatsen 
vid Gröndal gjordes studier av fyndspridningen för 
typartefakter för perioden senneolitikum-äldre brons
ålder. Detta fyndspridningsmönster kopplades sedan 
till anläggningar, konstruktioner eller hela delområ
den där det senneolitiska inslaget starkt dominerade. 
Den rumsliga analysen utmynnade i en modell där tre 
alternativa tolkningar framlades. I dessa ingick som 
komponenter en större yta med bl.a. de två husläm
ningarna, ett delområde som med ett fyndmaterial 
som entydigt talar för en datering till senneolitikum- 
äldre bronsålder samt en större kvartsbearbetnings-
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plats. Av de tre tolkningarna framstod en som den 
mest sannolika. Förklaringen till boplatsens storlek 
skulle kunna vara att omlokaliseringar av aktivitets- 
ytor skett, vilket resulterat i en ”överlappande” fynd- 
spridningsbild.

Det senneolitiska bosättningsmönstren i östra Mel
lansverige har tidigare setts som spår efter ensam
gårdar med tillhörande aktivitetsytor. Resultatet från

undersökningen vid Gröndal motsäger inte denna 
tolkning, men mycket tyder på att sådana gårdsen- 
heter kan ha omlokaliserats ett antal gånger inom ett 
territorium. Denna princip tycks även gälla för vissa 
andra lokaler inom Arlandaområdet. Möjligen kan 
detta peka på ett allmänt mönster för senneolitiska 
bygder i östra Mellansverige.
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Den vita stenen
Kvartsbearbetningsplatsen på Gröndal - en mellanstation i ett neolitiskt råvaruutnyttjande? 

Henrik Runeson

Inledning
I Sverige är i många regioner tillgången på 
flinta eller andra finkristallina material då
lig. Under stenåldern var den dominerande 
råvaran till skrapande eller skärande red
skap istället kvarts. Från bronsålder och 
framåt är kvartsens ställning mer oklar. 
Kvarts har spelat en särskilt viktig roll i 
östra Mellansverige, där detta material ut
gjort huvuddelen av fynden från de meso- 
litiska boplatserna. Under neolitikum får 
kvarts som råmaterial en minskad bety
delse, men förekommer ändå på i princip 
varje undersökt boplats i regionen.

Kvarts är ett av jordens vanligaste mine
raler, och i östra Mellansverige blottas det 
ofta i form av synliga ådror i berg och block. 
Dessutom förekommer rikligt med mindre 
noduler i morän. Kvarts var alltså knappast 
en bristvara under stenåldern. Men männis
korna har i alla fall varit tvungna att lokali
sera kvartskällorna för att utvinna råmate
rialet. Det kan dessutom antas att större an
strängningar krävdes om man efterfrågade 
råvara av bättre kvalitet, vilket tycks ha varit 
fallet under mesolitikum.

Anskaffningen och bearbetandet av 
kvarts kan ha spelat en tämligen stor roll i 
människornas liv. Åtminstone tyder de ut-

Fig. 78. Kvartsbearbetningsplatsens läge på boplatsen vid Gröndal. 
Skala 1:4 000.
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Fig. 79. Översikt över kvartsbearbetningsplatsen. Foto: Tommy Tasakis.

bredda och rikliga spåren efter dessa verksamheter på 
att stor energi och mycket tid lagts ned vid proces
serna. Skillnaden i hur kvarts har behandlats under 
mesolitikum respektive neolitikum tyder på att stra
tegierna vad gäller kvartsutvinning och bearbetning 
förändrades. Mesolitikum framstår här som kvarts
hanteringens ”guldålder” som sedan följs av en ”dege- 
nerationsfas”. Till denna, senare epok, hör kvartsbe
arbetningsplatsen på Gröndal.

I artikeln presenteras kvartsbearbetningsplatsen 
och övrig kvarts från Gröndal. Dessutom görs jämfö
relser med andra kvartsslagningsplatser för att tydlig
göra de särdrag som Gröndalsboplatsen visar. Syftet 
är både att kunna tolka hanteringen av kvarts på

Gröndal och att relatera den specifika bearbetning 
som förekommit här till andra bearbetningsplatser/ 
kvartsbrott i Mälarområdet. På så sätt bidrar artikeln 
till diskussionen om kronologiska skillnader och 
rumslig variation när det gäller depositionsmonster 
för kvarts.

Kvartsbrott, slagplats eller 
något mitt emellan?
Vid den arkeologiska slutundersökningen av det stora 
boplatsområdet vid Gröndal upptäcktes på en liten 
sandig platå ett ca 18x16 meter stort område med en 
mycket kraftig koncentration av kvarts vilken huvud-
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Fig. 80. Material från kvartsbearbetningsplatsen vid Gröndal. Foto: Henrik Runeson.

sakligen var grovt bearbetad. I anslutning till platsen 
fanns två större istransporterade kvartsblock med 
spår av bearbetning. Omedelbart söder om kvartskon
centrationerna låg ett mindre område med relativt 
storblockig morän (fig. 78 och 79).

Det är inte helt oproblematiskt att försöka katego
risera den mycket kraftiga och välavgränsade ansam
lingen av kvarts på Gröndal. Koncentrationer av 
kvarts brukar allmänt sägas härröra från antingen 
brott- eller slagplatser.

Vid kvartsbrotten har råmaterialet brutits ur fasta 
ådror i berghällen eller alternativt ur lösa block. Den 
tillslagning som sedan skett direkt på platsen har va
rit grov och haft som mål att reducera råmaterialet

till hanterbara enheter för att sedan transporteras vi
dare för en finare bearbetning.

Slagplatser påträffas generellt i eller i anslutning 
till någon form av boplatskontext. Här har en finare 
tillslagning skett, primärt i syfte att tillverka använd
bara redskap.

Den verksamhet som skett vid Gröndals kvarts
koncentration och det direkt omgivande området 
speglar definitionsmässigt sannolikt dels ett område 
där vissa lösa block utgjort kvarts brott, dels en yta 
där mindre, lösa block med kvartsinnehåll flyttats 
från ett närliggande storblockigt moränområde till 
den sandiga platån, för att där genomgå en grov bear
betning. På samma plats kan givetvis också finare be
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arbetning ha skett, vilket skulle motsvara verksamhe
ten vid en slagplats. Detta material kommer dock i så 
fall troligen att utgöra en mindre del av den totala 
mängden slagen kvarts.

Hypotetiskt kan huvuddelen av den slagna kvarts
en inom kvartskoncentrationen antas härröra från 
den aktivitet som skett i det led som kan ha existerat 
mellan lossbrytandet av kvarts från större block eller 
en flytt av kvartsförande småblock, till den finare till
slagning som slutligen resulterar i användbara red
skap. Eftersom den grova tillslagningen då kommer 
att ske på material som ej längre befinner sig på sin 
ursprungliga plats, bör inte kvartsbrott vara en adek
vat benämning för kvartskoncentrationen. Termen 
slagplats skulle inte heller vara korrekt eftersom 
denna snarare ger associationer till en finare tillslag
ning. Det vida begreppet kvartsbearbetningsplats 
täcker däremot in de sannolikt tre olika aktiviteter 
som skett i och i direkt anslutning till kvartskon
centrationen: kvartsbrott, grov tillslagning efter en 
sannolikt kortare flytt av råmaterial samt slagplats.

Försök till datering
Kvartsbearbetningsplatsen på Gröndal var belägen på 
en nivå över havet av ca 32,0-32,5 meter. Det är svårt 
att med hjälp av tidigare gjorda strandförskjutnings- 
kurvor tidsfästa när platsen varit direkt strandanknu- 
ten. Detta beror på att närmare studier inte utförts för 
södra Uppland. Däremot har norra Uppland (Risberg 
1999) och Södertörnsområdet söder om Stockholm 
(Risberg m.fl.1991) varit föremål för sådana studier.

Vid den närbelägna gropkeramiska boplatsen 
Lindskrog finns från de lägst belägna delarna (32,5 
m.ö.h.) 14C-dateringar till 3100-2890 f.Kr. 1 kal. sig
ma. Kvartsbearbetningsplatsen vid Gröndal som lig
ger på samma nivåer som Lindskrogs lägsta partier 
bör ha varit direkt strandanknuten ca 3000 f.Kr. Plat
sen kan alltså tidigast ha varit i bruk under mellan- 
neolitikum.

Boplatslämningarna vid Gröndal har 14C-dateringar 
från senneolitikum till förromersk järnålder. Huvud
delen av fynden verkar höra till senneolitikum-äldre 
bronsålder. Inga fynd har hittills pekat på något 
mellanneolitiskt inslag. Spridningsbilden för den slag
na kvartsen uppvisar klara likheter med spridningen 
av vissa artefakttyper och material som i samman
hanget kan knytas till senneolitikum eller senneoliti
kum-äldre bronsålder, exempelvis keramik med tvär- 
snoddsdekor, stenyxor och föremål av flinta (fig. 80). 
Det kan därför anses som rimligt att kvartsfynden 
från boplatsen härrör från senneolitikum-äldre 
bronsålder. Det kan dock inte uteslutas att enstaka 
fynd av kvarts är från senare perioder.

Kvartsbearbetningsplatsen var placerad inom bo
platsområdet. Detta faktum, samt det förhållande att 
kvartsen på boplatsen generellt förefaller represen
tera ett relativt sent skede i bearbetningen jämfört 
med materialet från kvartskoncentrationen, gör det 
högst troligt att ett nära samband finns mellan de två 
olika kontexterna. Indirekt skulle då kvartsbearbet
ningsplatsen kunna dateras till perioden senneoliti
kum-äldre bronsålder.

Jämförelser mellan kvartsen från 
kvartsbearbetningsplatsen och övrig 
kvarts från boplatsen på Gröndal
I grundbearbetningen för Gröndal ingick en bilaga 
där registeringen redovisades och analyser gjordes för 
kvartsen från kvartsbearbetningsplatsen respektive 
boplatsen (Wickman i Appelgren m.fl. 2000, bilaga 5). 
I den registrering som skett delades kvartsmaterialet 
upp under sammanlagt fem sakord: redskap, kärna, 
avslag, slaget och splitter. Av dessa kategorier bör sär
skilt begreppen avslag och slaget kommenteras. Med 
avslag avses här fullt utgångna sådana, det ibland 
använda begreppet avslagsfragment räknas här in i 
kategorin slaget. Det sistnämnda sakordet omfattar 
förutom avslagsfragment övrig kvarts som uppvisar

166 Landningsplats - forntiden



Keramik med tvärsnoddsdekor 
"jif Skafthålsyxor 
"fe Fragment av skafthålsyxor 
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Höjdkun/or, 1 m

Fig. 81. Kvartsens spridning i förhållande till de senneolitiska typ artefakternas spridning på Gröndal. Skala 1:3 000.
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Tabell 25. En sammanställning av den registrerade kvartsen från kvartsbearbet- 
ningsplatsen respektive övriga ytor på Gröndal.

Kvartsbearbetningsplats Övriga ytor

Sakord Antal % Vikt (g) % Antal % Vikt (g) %

Redskap 7 0,1 285 0,4 8 0,4 177 0,4

Kärna 126 2,2 24159 27,2 82 3,4 17383 33,1

Avslag 57 1,0 1188 1,3 186 7,8 3422 6,5

Slaget 5539 96,7 56019 63,2 2111 88,4 30773 58,6

Splitter 6985 7,9 748 1,4

Totalt 5729 100 88636 100 2387 100 52503 100

spår efter bearbetning och som 
inte omfattas av de övriga täm
ligen snävt avgränsade begrep
pen.

Då fyndmaterialet från 
kvartsbearbetningsplatsen res
pektive boplatsen jämfördes 
framstod en tydlig skillnad vad 
gäller det procentuella förhål
landet mellan de olika registre
rade kategorierna (tabell 25).
Andelen fynd som bedömdes 
under rubriken ”slaget” dominerade kraftigt antals- 
mässigt för båda kontexterna, 88,4 % för boplatsen 
och 96,7 % för kvartsbearbetningsplatsen. Hela av
slag stod på boplatsdelen för ca 7,8 % medan de ut
gjorde 1,0 % vid kvartsbearbetningsplatsen. Vikt
förhållandet studerades och då visade det sig att split
ter förekom i högre grad vid kvartsbearbetnings
platsen, med ca 7,9 % mot 1,4 % för boplatsdelen. 
Resultatet visar alltså att andelen avslag respektive 
splitter uppvisar ”spegelvända” siffror mot varandra 
för kvartsbearbetningsplatsen jämfört med resten av 
Gröndalsboplatsen.

Till en viss del kan resultaten för splittrens andel 
förklaras av det faktum att en större andel av kvarts
fynden från de övriga ytorna utgjordes av schakt- och 
rensfynd. Sannolikheten att finna splitter är givetvis 
bäst när rutgrävning med sållning tillämpas. 33,8 % 
av kvartsen från boplatsdelen kom från schakt-, rens-, 
djuprens- eller djupschaktfynd. För kvartsbearbet
ningsplatsen är motsvarande siffra endast 4,2 %. 
Detta innebär att splittrens andel för de övriga ytorna 
skulle förväntas vara ca två tredjedelar av dem från 
kvartsbearbetningsplatsen, d.v.s. ca 5 %. Skillnaden i 
andelen splitter mellan de två kontexterna kan trots 
detta anses vara så stor att anledning finns att reflek
tera över resultatet.

Kvartsfynden från boplatsen hade huvudsakligen 
karaktären av spridda fynd, även om enstaka mindre

koncentrationer fanns inom delområde I och västra 
delarna av delområde IV och V (Appelgren m.fl. 
2000, bilaga 5). Inga tydliga slagplatser påträffades 
inom boplatsområdet. Därför kan man anta att den 
betydligt större andelen hela avslag på boplatsen 
speglar att materialet här innefattar kvarts som i ge
nomsnitt härrör från en senare del i reduktionspro
cessen än den vid kvartsbearbetningsplatsen. Efter 
den grövre tillslagningen vid platsen och i vissa fall en 
finare bearbetning, bör kvarts förts ut på den stora 
boplatsytan. Kvartsbearbetningsplatsen bör alltså ha 
fungerat som en central slagplats, vilket skulle spegla 
en funktionell uppdelning inom boplatsen.

Tidigare undersökta kvartsbrott
Arkeologiska undersökningar vid kvartsbrott är en i 
Sverige relativt ny företeelse. Pionjärinsatser gjordes 
av Noel Broadbent inom projektet Nordarkeologi. 
En av målsättningarna med de studier som gjordes av 
ett antal kvartsförande boplatser nära Skellefteå, 
bl.a. Lundfors, var att lokalisera varifrån råmateria
let kommit. Cirka en mil från boplatserna påträffades 
år 1971 fyra lokaler som hade fungerat som kvarts
brott. Vid två av dem hade kvarts och fältspat brutits 
i sen tid, men de två övriga hade inte rörts sedan loka
lerna använts under förhistorien. Vid de två sist
nämnda lokalerna påträffades bland allt kvartsavfall
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också enstaka artefakter som knackstenar, skrapor, 
kärnor och avslag (Broadbent 1973, Broadbent 
1979). De boplatser som kvartsbrotten förmodades 
ansluta till var grovt sett daterade till tiden mellan 
4000 och 3000 f.Kr.

Den första undersökningen av ett kvartsbrott i 
Mälardalsregionen genomfördes samma år som de ti
digare nämnda norrländska lokalerna upptäcktes år 
1971, på Södertörn vid Fittja, Botkyrka socken. Brot
tet som utgjordes av en åder i fast häll var beläget ca 
41 m.ö.h. Kvartsmaterialet uppvisade enligt geolo
gisk expertis samt enligt dåvarande docenten i arkeo
logi, Evert Baudou, spår efter mänsklig bearbetning. 
Noel Broadbent ansåg dock att Fittja-kvartsens kvali
tet var så dålig att en bedömning om hurvida den va
rit föremål för tillslagning skulle vara omöjlig att 
göra (Bennett 1977). I ljuset av senare undersökning
ar framstår dock tolkningen av platsen som ett förhis
toriskt kvartsbrott som högst rimlig.

Vid en seminariegrävning på Lovö i Uppland år 
1985, undersöktes ett röse beläget vid Lunda, RAÄ 
15, i samband med undersökningen uppmärksamma
des ett kvartsbrott inom området för det närbelägna 
gravfältet RAÄ 16. Brottet bestod av en åder där ur
tag hade gjorts. I anslutning till kvartsbrottet grävdes 
ett mindre provschakt. I schaktet framkom sju kilo 
kvarts, varav ca 50 bitar tolkades som avslag (Petré 
1996:14-18). Kvartsbrottet låg på en nivå av 26 
m.ö.h., vilket gör att det enligt strandförskjutningen 
tidigast kan ha tagits i bruk ca 2600 f.Kr., d.v.s. i slu
tet av mellanneolitikum (Risberg m.fl. 1991). I och i 
anslutning till det undersökta röset på RAÄ 15 fram
kom kvartsavslag och splitter vilka skulle kunna indi
kera läget för en kvartsförande stenåldersboplats. På 
Lovön var sedan tidigare två sannolikt gropkerami- 
ska boplatser på nivåer mellan 27 och 28 m.ö.h. 
kända. Dessutom finns 100 meter från kvartsbrottet 
på en nivå av 24 m.ö.h. en boplats som är daterad till 
senneolitikum-äldre bronsålder (Petré 1996:17).

I samband med arkeologiska undersökningar inför 
byggandet av Grödingebanan undersöktes 1986 ett 
kvartsbrott på en nivå av ca 52 m.ö.h. i Nolinge- 
området på Södertörn. Ett tiotal meter från kvarts
brottet, som låg i en häll av gnejs, fanns spår efter 
förhistoriska aktiviteter i form av fynd och enstaka 
anläggningar. Inga 14C-dateringar gjordes, men fyn
den och anläggningarna visade att platsen använts 
både under stenålder och äldre järnålder. En mesoli- 
tisk fas tycktes urskiljas genom en stor andel bipolärt 
slagen kvarts. Bipolärt slagen kvarts påträffades 
också i anslutning till kvartsbrottet, vilket indirekt 
kan tolkas som att även brottet utnyttjats under 
mesolitikum (Olsson &c Vinberg 1994).

År 1996 förundersöktes ett kvartsbrott, Björk- 
sättra 1:3 RAÄ 308:3 i Huddinge socken, beläget vid 
Gladö-området på Södertörn. Kvartsbrottet som bör 
ha koppling till de närliggande förmodat tidig- 
mesolitiska boplatserna utgjordes av fem kvartsådror 
vilka uppvisade tydliga spår efter att urtag någon 
gång gjorts (Granath Zillén, i manus). Den insamlade 
kvartsen analyserades varvid materialet delades in i 
tre kategorier; A (kvarts som liknar tydligt bearbetat 
material i boplatssammanhang), B (kvarts med spår 
efter tillslagning för lossbrytande) och slutligen C 
(kvarts utan spår efter bearbetning). En mycket liten 
del, endast 0,15 % av det insamlade materialet ut
gjordes av grupp A och endast ca 6 % av grupp B. 
Den mycket låga andelen fynd av bearbetad kvarts 
som liknar den som påträffas vid boplatser antogs 
spegla ett förhållande när råmaterialet framför allt. 
prepareras på boplatsen eller på en annan plats än 
kvartsbrottet (Granath Zillén, i manus).

Cirka 40 meter väster om en senmesolitiskt date
rad lokal med tre separerade slagplatser vid Odlaren, 
utanför Eskilstuna, påträffades 1994 ett mindre 
kvartsbrott. Brottet utgjordes av två kvartsådror. 
Runt dessa fanns rikligt med krossad och slagen 
kvarts. Materialet från kvartsbrottet analyserades ef
ter samma metod som vid Björksättra. Resultaten vi-
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sade en något högre andel bearbetad kvarts än från 
den tidigare nämnda lokalen. Grupp A represente
rade 0,4 % av den totala vikten och grupp B utgjorde 
9,3 %. Kvartsbrottets närhet till de mesolitiska slag
platserna, vilka totalt innehöll 443 fynd av slagen 
kvarts, kan tyda på att den verksamhet som skett vid 
slagplatserna motiverats av närheten till kvarts
brottet (Neander 2000:13).

År 1995 upptäcktes ett område med kvartsbrott 
samt en mindre gropkeramisk boplats vid Gärdsel- 
bäcken, väster om Arboga i Västmanland i det sko
giga bergsområdet Käglan. Lokalen, som låg på ni
våer ca 37-38 m.ö.h., visade sig vid den arkeologiska 
förundersökningen bestå av ett större antal kvarts
brott från ådror i fast häll och ymnigt med kvartsför
ande lösa block av vilka somliga uppvisade spår efter 
bearbetning. Området var mycket vidsträckt och 
kunde inte begränsas inom den yta som skulle exploa
teras (Lindholm & Schierbeck 1998). En senare 
slutundersökning bekräftade områdets komplexitet 
vad gäller brytandet av kvarts (Holm & Runeson 
2002). Kvartsbrytningen förefaller till viss del ha va
rit samtida med den gropkeramiska boplatsen som 
14C-daterats till 3340-2910 f.Kr. kal. 2 sigma (Lind
holm & Schierbeck 1998:26).

I Arlandaområdet har i anslutning till projektet 
Arlandas tredje landningsbana förutom vid Gröndal, 
två kvartsbrott undersökts. Dessa utgjordes av loka
lerna vid Piparberget (Beronius Jörpeland m.fl. 2000) 
respektive Norrskogen (Lindholm 1998). Kvarts
brottet vid Piparberget har en sannolik datering till 
senneolitikum-äldre bronsålder, medan Norrskogen 
ligger på mesolitiska nivåer, men har möjligen utnytt
jats under neolitikum. Det finns all anledning att för
söka jämföra dessa två kvartsbrott med kvartsbe- 
arbetningsplatsen vid Gröndal.

En jämförande analys mellan 
kvartsbearbetningsplatsen vid Gröndal 
och två kvartsbrott i Arlandaområdet

I Gröndals närområde har två kvartsbrott undersökts 
under senare delen av 1990-talet. Det gäller lokalerna 
vid Norrskogen (Lindholm 1998) och Piparberget 
(Beronius Jörpeland m.fl. 2000). Norrskogen ligger 
ca 1 600 meter öster om Gröndal medan Piparberget 
är beläget ca 900 meter därifrån. De två kvarts
brotten är påträffade på skilda nivåer över havet. För 
Norrskogen är nivån 48 m.ö.h. medan Piparberget 
ligger 35 meter över nuvarande havsnivå. Detta inne
bär att Norrskogens kvartsbrott varit strandbundet 
redan under mesolitikum, medan Piparbergets nivåer 
endast marginellt skiljer sig från Gröndals kvarts- 
bearbetningsplats.

Endast 15 meter från kvartsbrottet vid Piparberget 
har fynd av boplatskaraktär gjorts. Daterande fynd i 
form av en pilspets med urnupen bas av flinta gjordes 
på platsen. Pilspetsen kan dateras från senneolitikum 
till mellersta bronsålder. Från lokalen finns dessutom 
en 14C-datering till mellersta bronsålder. Vid Norr
skogen saknas, med undantag av fyra splitter av 
flinta, spår efter någon annan verksamhet än kvarts
brytning.

En annan skillnad mellan de två kvartsbrotten i 
Gröndals närområde är huruvida brotten legat i fast 
häll eller i istransporterade block. I Norrskogen har 
urtag noterats i kvartsådror i berghällen, medan 
Piparbergets urtag skett från ett större block med en 
kvartsåder. Intill kvartsbearbetningsplatsen på Grön
dal fanns två kvartsblock, ca 0,5 meter i diameter 
stora och strax söder om platsen fanns ett flyttblock 
med spår efter brott i en kvartsåder. Runt detta större 
block fanns en förtätning av bearbetad kvarts. Åt
minstone det sist nämnda större blocket kan jämföras 
med kvartsbrottet på Piparberget-lokalen.

Dateringarna av de två olika kvartsbrotten bygger 
för Piparberget på höjden över havet och den datering
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som erhållits för boplatslämningarna. Den registre
rade kvartsen från kvartsbrottet vid Piparberget inne
håller en större del finare bearbetad kvarts än mate
rialet från Norrskogen. Detta torde stämma väl in i 
ett tänkt mönster för kvartsanvändning under neoliti- 
kum-bronsålder (Beronius Jörpeland m.fl. 2000:23- 
24). Norrskogen skulle om lokalen förutsattes vara 
strandbunden kunna dateras till mesolitikum. Analy
ser av kvartsmaterialet som gjorts tyder dock på att 
kvartsen utsatts för betydligt mer efterarbetning än 
ett jämförbart mesolitiskt kvartsbrott från Gladö- 
området på Södertörn (Granath Zillén 1997). Den 
slutsats som görs i rapporten är att distributionen av 
kvarts vid Norrskogens kvartsbrott bäst passar in i ett 
neolitiskt mönster varför en datering till denna period 
föreslås (Lindholm 1998). De analyser som utförts 
för kvartsen från Gröndals kvartsbearbetningsplats 
tyder på att en relativt hög andel av materialet bear
betats finare på platsen. Bestämbara registrerings
kategorier som redskap, kärnor och hela avslag före
kommer dock ca fyra gånger oftare på kvartsmate
rialet från Gröndals boplatsdel.

Jämförelser mellan kvartsbearbetnings- 
platsen vid Gröndal och området med 
kvartsbrott vid Gärdselbäcken
De sannolikt mellanneolitiska kvartsbrotten vid 
Gärdselbäcken är ett hittills udda exempel på ett 
mycket stort område med kvartsbrott. I jämförelse 
med Gröndal rör det sig om ett rumsligt motsatt för
hållande mellan kvartsbrytningsverksamhet och bo
platslämningar. Vid Gärdselbäcken finns ett stort 
område med spridda kvartsbrott och en mindre, be
gränsad gropkeramisk boplatsyta. Gröndal däremot, 
har en tydligt avgränsad yta där kvarts har bearbe
tats/brutits och stora ytor med spridda boplatsläm
ningar.

Hypotetiskt kan kvartsförekomsterna vid Gärd
selbäcken varit en viktig lokaliserande faktor för va

let av boplatsområde. Kvartsförekomsterna har dock 
efter en inventering av geologen Peter Kresten inte vi
sat sig vara begränsade till Gärdselbäckens närom
råde, utan det förefaller finnas en riklig tillgång till 
detta råmaterial i det omgivande bergiga området 
Käglan (Holm & Runeson 2002:29 och bilaga 15). 
Den småskaliga boplatsen vid Gärdselbäcken kan 
dock trots detta faktum spegla ett område där aktivi
teter förknippade med kvartsbrotten utgjort en prio
riterad verksamhet. Om de senneolitiska boplatsläm
ningarna vid Gröndal är samtida med kvartsbear- 
betningsplatsen har knappast den sistnämnda varit 
direkt avgörande för valet av boplatsområde. Kvarts
bearbetningen har här endast varit en aktivitet bland 
andra, och knappast den högst prioriterade.

Försök till tolkning av kvartsbearbet- 
ningsplatsen och dess förhållande till 
boplatslämningarna vid Gröndal

Enligt Taffinder finns huvudsakligen tre funktionellt 
betingade principer för valet av råvaror till sten- 
verktyg. Den första principen är materialets tillgäng
lighet, den råvara som finns nära till hands används. 
En annan aspekt är materialets lämplighet och effek
tivitet vid utförandet av specifika aktiviteter. Den 
sista principen innefattar stenens egenskaper vid be
arbetning, vilka är betingade av hur materialets 
sprickbildning ser ut. Dessa funktionella argument 
utesluter dock definitivt inte att andra urvalsstra
tegier som motiveras av andra än rent praktiska mo
tiv finns (Taffinder 1987:63). Forskare som studerat 
nutida etnografiskt material har haft olika uppfatt
ningar om vilken eller vilka av de tre principerna som 
varit avgörande för valet av råmaterial. Mitchell, som 
studerade aboriginer i Australien, hävdade att råma
terialets lämplighet och egenskaper var de klart vikti
gaste faktorerna. Var lämpligt råmaterial fanns att 
tillgå skulle vara avgörande för var boplatserna loka
liserades (Mitchell 1949:108). Gould och Binford
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som gjort fältstudier i Australien respektive Alaska, 
ansåg däremot att tillgängligheten var den viktigaste 
faktorn vid valet av stenmaterial (Gould 1980:134 
och Binford 1979). Enligt Binford speglar det råmate
rial som används vilka material som finns i det resurs
område som normalt utnyttjas av en grupp (1979:259).

Det är inte möjligt att tillämpa Binfords tämligen 
renodlade resonemang på den samlade bilden av sten
material från Gröndal och majoriteten av stenålders- 
boplatserna i östra Mellansverige. Främmande mate
rial som flinta förekommer ju allmänt i sådana sam
manhang. Flintan har i regionen knappast huvudsak
ligen efterfrågats för sin funktion utan snarare av 
ideologiska eller symboliska motiv. Om diskussionen 
däremot begränsar sig till att endast omfatta kvarts, 
det råmaterial som under stenåldern totalt dominerar 
i regionen, kan det vara fruktbart att reflektera över 
råvarukällor (kvartsbrott) och boplatsernas rumsliga 
förhållande till dessa.

Valet av Gröndalsboplatsens läge i landskapet har 
som tidigare nämnts troligen inte avgjorts av de 
kvartsförekomster som funnits i anslutning till kvarts- 
bearbetningsplatsen. Råmaterialet på Gröndal är av 
relativt dålig kvalitet, vilket sannolikt har krävt att 
materialet bearbetas i större grad än om kvaliteten 
varit bättre. Detta merarbete kan dock ha kompense
rats av den omedelbara närheten till boplatsen. Här 
skulle alltså principen om råvarans tillgänglighet va
rit avgörande.

Teorier om en förändring i tid 
vad gäller kvartsstrategier
Ett flertal rapporter från Riksantikvarieämbetet vilka 
behandlar kvartsbrott (Granath Zillén, i manus, Lind- 
holm 1998, Lindholm 8c Schierbeck 1998) har under 
1990-talet pekat på skillnader i distributionen av 
kvarts på mesolitiska respektive neolitiska boplatser. 
Går det att spåra en förändrad strategi i råvaruut- 
nyttjandet? Författarna menar att det gör det. På me

solitiska boplatser finns ofta mycket stora mängder 
slagen kvarts medan det i neolitiska sammanhang rör 
sig om ett betydligt mindre antal. På boplatserna från 
yngre stenålder saknas ofta urskiljbara slagplatser. En 
annan aspekt är att det finns en kvalitetsskillnad vad 
gäller kvartsen. Den mesolitiskt slagna kvartsen är of
tast av högre kvalitet och mer omsorgsfullt bearbetad. 
Boplatsdelen på Gröndal uppvisar ett tämligen stort 
antal fynd av kvarts. Avviker inte denna boplats då 
från det från neolitikum eller bronsålder beskrivna 
mönstret? Antalet kvartsfynd från de övriga ytorna 
vid Gröndal, 2 387 stycken, måste dock ställas mot 
att den undersökta ytan på lokalen förhållandevis är 
mycket stor: 22 000 m2. Vid den närbelägna grop- 
keramiska boplatsen vid Lindskrog påträffades sam
manlagt 594 fynd på en undersökt yta av 5 680 m2. 
Detta innebär att tätheten av kvartsfynd är den 
samma för de båda lokalerna. En mindre jämförelse 
mellan rapporterade mesolitiska och neolitiska loka
ler under 1990-talet i Mälardalsområdet visar klart 
på den ovan nämnda tendensen att de mesolitiska 
boplatserna har en tätare förekomst av slagen kvarts. 
Gröndal faller alltså väl in i det ”neolitiska mönstret” 
vad gäller en relativt gles kvartsförekomst på boplats
ytan.

Hur kan skillnaden i kvartstäthet mellan de meso
litiska och de neolitiska lokalerna förklaras? Ett svar 
skulle kunna vara att brytningen och den följande be
arbetningen av kvarts, generellt sett, skett efter ett 
olika mönster under de två epokerna. Den avgörande 
omständigheten skulle kunna vara i hur pass bearbe
tad form råvaran transporterats från kvartsbrottet till 
boplatsen. Om en stor del av tillslagningen skett vid 
ett kvartsbrott, borde mängden material som ansam
las vid boplatsen bli mindre än om större råare ämnen 
förts till lokalen, och där bearbetats vidare. Om detta 
resonemang stämmer borde kvartsbrott från mesoliti- 
kum uppvisa färre spår av vidare bearbetning av sten
materialet, medan neolitiska kvartsbrott borde inne
hålla en större andel slaget material. Andelen slagen
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Tabell 26. Förhållandet mellan antal fynd av kvarts (undantaget splitter) och under
sökt yta från ett antal rapporterade mesolitiska och neolitiska boplatser i Mälardals- 
regionen. (Olsson, Granath Zillén & Mohr 1994, Blomqvist & Åman 1998, Drotz & 
Ekman 1998a, Drotz & Ekman 1998b, Lindgren & Lindholm 1998, Beronius 
Jörpeland m.fl. 2000, Färjare & Flammar, 2000, Gustafsson m.fl. 2000, Neander 
2000.).

Datering Lokal Antal Undersökt yta m2 Antal/m2

Senmesolitikum Jordbromalm 7201 900 8,0
Senmesolitikum Jordbro industriområde 57260 6000 9,5
Senmesolitikum Rovkärret 4225 2800 1,5
Senmesolitikum Hörntomten 1588 1200 1,3
Senmesolitikum Stenåldersboplats vid 

Jordbro gravfält
4980 1800 2,8

Senmesolitikum Kyrktorp 3234 1400 2,3
Senmesolitikum Odlaren 476 1500 0,3
Mellanneolitikum Lindskrog 537 5680 0,1
Mellanneolitikum Korsnäs 1267 2000 0,6
Senneolitikum- 
Äldre bronsålder

Piparberget 135 300 0,4

Senneolitikum Gröndal 2387 22000 0,1

kvarts som liknar det material som påträffas på bop
latser, d.v.s. finare bearbetad, skulle också vara högre 
från kvarts brott av senare datering.

Ännu är relativt få kvartsbrott undersökta, men de 
lokaler som hitintills har studerats tycks stödja de 
framlagda teorierna. Registrerad kvarts från under
sökta fornlämningar av denna typ, fr.a. belägna i Mä
lardalen har analyserats enligt de metoder som tilläm
pats vid Riksantikvarieämbetet under 1990-talet 
(Granath Zillén, i manus, Lindholm 1998, Lindholm 
& Schierbeck 1998, BeroniusJorpelandm.fi. 2000).

Vilka mekanismer i stenålderssamhället ledde till 
den här refererade utvecklingen? Om inspiration 
hämtas från Jan Apels teorier om flintans betydelse i 
östra Mellansverige under senneolitikum (Apel 2001: 
229) kan följande hypotes ställas: Kvartsteknologier
na kan ha associerats med äldre traditioner som an
knutit till kulturmönster, vilka kan ha levt kvar längre 
i Norrland, där kvartssmidet längre behöll sin meso
litiska kvalitet och senare utvecklades vidare i mer

förfinade former. Befolk
ningen under neolitikum i 
östra Mellansverige kan ge
nom sin förändrade kvarts
strategi visat en distansering 
mot dessa grupper och en 
värdegemenskap med de 
keramiska traditionerna som 
huvudsakligen emanerat sö
derifrån. Kvarts som råma
terial behövdes fortfarande, 
men värderades inte längre 
lika högt. Detta kan ha gjort 
att det inte längre funnits an
ledning att via mer avance
rade metoder tillverka hög
kvalitativa produkter. Enkla 
eggredskap, kunde anses 
fylla de eftersträvansvärda 
funktionerna. Att kvartsen i 

mindre grad bearbetats vid boplatsen och i högre 
grad vid kvartsbrottet kan tyda på ett mönster där en 
noggrannare bearbetning i anslutning till boplatsen 
inte längre förekommer i någon större utsträckning. 
Det är rimligt att tänka sig att kvartshantverket om 
det sker vid brottet kommer att resultera i mindre 
omsorgsfullt utförda produkter.

Gröndal - en representant för slutfasen 
av ett storskaligt kvartsutnyttjande
Gröndals kvartsbearbetningsplats har i denna artikel 
setts som en mellanstation i ett neolitiskt råvaruut- 
nyttjande. Lämningen bör med sin sannolika datering 
till senneolitikum representera slutfasen för det stor- 
skaligare utnyttjandet av kvarts. Ytterst få formella 
redskap (knappt 0,2 % av det totala materialet) har 
påträffats på lokalen. Förklaringen till detta fenomen 
skulle kunna bestå i en kombination av att bosätt
ningen legat mycket nära kvartsförekomsterna
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(råmaterialets tillgänglighet), kvartsens egenskap att 
vid enkel tillslagning bilda skärande eller skrapande 
eggar vilka inte behöver retuscheras och att materia
let kan haft en låg status. Allt talar för att kvarts ut
nyttjats långt efter stenålderns slut. Det sannolikt 
låga värde som materialet då tillmätts, skulle kunna

förklara att användandet slutligen faller i glömska. 
Det faktum att kvarts förekommer i samband med 
järnåldersgravar tyder på att materialet frikopplats 
från sin funktion för att istället få en rituell betydelse. 
Detta är dock en helt annan historia.
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"Skalierbohlet beläget widh häradz skilnaden..."
- Lunda socken och bebyggelsearkeologi i en häradsallmänning 

Lena Beronius Jörpeland & Mathias Bäck

Inledning
När de arkeologiska undersökningarna drogs igång 
inför den tredje landningsbanan var uppfattningen 
om att vi befann oss i en utmarks bygd påtaglig. Om
givningarna kring Arlanda flygplats består av relativt 
öde skogsområden. Redan tidigt fokuserades intres
set på dessa skogsområden. När skedde den histo
riska etableringen vid Halmsjöns södra strand? Hur 
har landskapet utnyttjats under de sista 500 åren?

Följande artikel bygger på arkeologiska undersök
ningar av de bägge platserna Skallerbol och Piparberg 
(fig. 82). År 1988 för- och slutundersöktes den då ny
upptäckta fornlämningen RAÄ 234 vid Skallerbol 
(Forenius u.å.). Tio år senare genomfördes en slut
undersökning av den inliggande fornlämningen RAA 
240, Piparberg (Beronius Jörpeland m.fl. 2000). Under
sökningarna blottläde två bebyggelseenheter av olika 
natur. Det som antogs vara i första skedet torpet 
Skallerbol avslöjade vid undersökningen att en rela
tivt omfattande smidesverksamhet hade ägt rum på 
platsen, något som de skriftliga källorna inte antytt 
vid det första påseendet. Gården Skallerbol visade sig 
ha en betydligt mer komplex struktur än att endast 
representera ett ”vanligt” bonde- eller skogvaktar- 
hemman. Piparberg å andra sidan utgjorde en enkel 
torpbebyggelse från 1800-talets början. Vid den se
nare undersökningen påträffades också lämningar 
från perioderna senneolitikum-äldsta bronsålder men 
också äldre järnålder. Dessa lämningar kommer dock 
inte att vidare beröras här.

Vi vill sätta in de båda torpen i ett större samman
hang och studera Lunda sockens bebyggelseutveck
ling i ett historiskt perspektiv under perioden 1000- 
1800. Beskrivningen av Lunda socken syftar till att 
utgöra en bakgrund och beskriva ett rumsligt sam
manhang för studiet av Skallerbol och Piparberg. Vi 
avser att använda oss av arkeologiskt källmaterial, 
skriftliga källor samt lantmäteriakter. Vår arkeolo
giska utgångspunkt är att människorna i gången tid 
formade sin verklighet och organiserade sitt arbete 
och liv utifrån kulturellt bestämda föreställningar 
(Ersgård &C Hållans 1996:10). Till skillnad från stu
diet av agrarlandskapet primärt som ett produktions
landskap har vi här velat lyfta fram människornas 
tillvaro och ge en bild av livet i en ”skogsbygd”.

Att Piparberg och Skallerbol är belägna inom 
häradsallmänningarna till Seminghundra respektive 
Ärlinghundra härader ställer delvis andra krav på 
analysen. Vi har undersökt en bosättning inom ett 
geografiskt område - häradsallmänningen - som är 
kollektivt nyttjat, och samtidigt utgör en administra- 
tiv/judiciell enhet. Detta faktum medför att bebyg
gelseutvecklingen här skiljer sig från den i bygdens 
kärnområde.

Lunda socken
Den centrala bygden i Lunda socken utgörs av den 
flacka bördiga marken nordväst om Lunda kyrka 
(fig. 83). Detta område var en gång en sjö som var
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Fig. 82. Flygbild över Piparberg efter avslutad undersökning, från sydost. I bildens övre kant skymtar Holmsjöns södra 
strand. Foto Tommy Säfström.
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förbunden med havet via en vattenled, den s.k. Lång- 
hundraleden. Den nuvarande socknen avgränsas i sö
der av ett omfattande stråk av moränmark som av
skiljer Lunda från de söder om moränryggen liggande 
socknarna Skånela, Markim och Orkesta. I väster 
finns en motsvarande tydligt avgränsande natur
formation, Långåsen, samma rullstensås som längre 
söderut benämns Brunkebergsåsen. Den fysiska av- 
gränsningen som åsen utgör i form av en skogbeväxt 
förhöjning i landskapet uppvägs samtidigt av att en 
av landskapets viktigaste vägsträckningar mellan de 
centrala delarna av Uppland och Stockholmsområdet 
var förlagd till Långåsen. Även i öster finns ett, ej 
sammanhållet, höjdparti som avgränsar socknen mot 
Frösunda. Endast i den nordöstra delen av socknen är 
landskapet så flackt att det inte finns någon tydlig 
naturgeografisk gräns mot grannsocknen, Skepp- 
tuna. Det är via detta område som man under järnål
dern haft kontakt med Östersjön och därmed regio
nala och kanske interregionala handelskontakter via 
Långhundraleden. Slutligen gränsar Lunda socken i 
nordväst till Vidbo. Ovanstående socknar utgör Se- 
minghundra härad. Under åren 1637 och 1638 karte
rades häradet av Thomas Christiernsson.1 Denna 
häradskarta har använts som utgångspunkt vid av- 
gränsningen av Lunda socken under 1600-talet.

Vi har således ett tydligt geografiskt rum där sock
nen på flera sidor har en naturlig avgränsning. Den 
västligaste respektive nordöstra delen däremot erbju
der utomordentliga möjligheter till kommunikation.

Det administrativa och ekonomiska navet

Det är vid den flacka, forna sjöbottnen i den nord
östra delen av socknen som centralbygden i Lunda 
växer fram. Under högmedeltid etableras här en 
stadsliknande centralort, Folklandstingstad. Följande

kapitel har som syfte att presentera byarna i Lunda 
samt deras äldsta belägg. Fornlämningarna i Lunda 
socken, som de ter sig i fornlämningsregistret, härrör 
främst från järnåldern. De forna gårdarna/byarna 
med medeltida belägg har alla med stor sannolikhet 
kontinuitet bakåt i tiden eftersom de alla är kring
gärdade av järnåldersgravfält. Här ligger också 
Lunda kyrka, belägen vid en sankmark i vilken Lunda 
å mynnar (fig. 84). Ån, som dock var uppgrundad vid 
medeltiden, var sannolikt farbar fram till tiden för 
Kristi födelse.

Som ett pärlband ligger byarna längs Lunda å, 
från söder räknade: Stora Söderby, Ängeby, Mörby, 
Lilla Söderby och Norrby. Längre norrut återfinns 
Eka. Vid landsvägen västerut ligger byarna Trosta 
och Ösby, därefter tar allmänningen vid. Längst i sö
der ligger Stora Söderby, omnämnt i skriftligt källma
terial från år 1361 (ortnamnsregistret, Uppsala). En
dast ett gravfält med gravformer som kan vara från 
yngre järnåldern kan kopplas till gården. Väster om 
vattenleden finns annars ett stort äldre järnålders
komplex med bl.a. stensträngar. På gränsen till Änge
by ligger socknens största ansamling av järnålders
gravfält, med bland annat gravfält RAÄ 91 innehål
lande 250 anläggningar. Om man räknar in grav
fälten på ömse sidor ån, så överstiger antalet registre
rade anläggningar 300 stycken. Ängebys äldsta 
skriftliga belägg är från år 1383 (ortnamnsregistret, 
Uppsala). Här finns också den enda runstenen i sock
nen i ursprungligt läge (U 356) (se fig. 86). Stenen är 
belägen väster om vägen Lunda-Markim, vid vadet 
över Lunda å. Ristningen talar om att ”Ragnfrid lät 
resa denna sten efter Björn, hennes och Kättilmunds 
son. Gud hjälpe hans ande och Guds moder. Han föll 
i Virland. Och Åsmund ristade” (Wessen & Jansson 
1943: 99f). Gravfältet undersöktes delvis av Gunnar 
Ekholm på 1940-talet. Han kunde bland annat visa

1 Karteringen gjordes i syfte att ”skaffa noggranna upplysningar om skatte- och kronohemmanen, deras åkrars och ängars beskaffen
het”. Arbetet utfördes för beskattningsändamål, och därför kartlades ej frälsejorden (Lagerstedt 1942:36).
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Fig. 83. En av de äldsta bevarade häradskartorna i Uppland, framställd över Seminghundra härad år 1638 av Thomas 
Christiernssons (LMV A:19). Lunda kyrka är belägen i kartans mitt.
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att tolv resta stenar flankerat runstenen (Bratt & 
Källman 1988:182). Detta tolkades som en marke
ring för vadstället väster om gravfältet (fig. 85).

Byn Mörby, strax norr om kyrkan, uppvisar inte 
någon entydig fornlämningsbild i det läge gården har 
idag. Mörby, som sannolikt har fått sitt namn efter 
den sankmark som låg väster om Lunda kyrka, om
nämns som ”møraby j folklandzsokn” i det äldsta 
skriftliga belägget från år 1442 (ortnamnsregistret, 
Uppsala). Norrby och Lilla Söderby är inte om
nämnda i skriftliga källor från medeltiden. I de skrift
liga källorna nämns endast Söderby; det framgår inte 
om det är Lilla eller Stora Söderby som avses, se 
nedan. Vad gäller Norrby, ägs byn av kyrkan och kan 
ha gjort så under en längre period, under hela medel
tiden. Järnåldersgravfälten kring byarna talar dock 
för att byarna etableras under järnåldern, se vidare 
nedan.

Väster om kyrkan och socknens mest centrala de
lar ligger Trosta. De s.k. sto-namnen är mycket om
diskuterade. Den större gruppen -sto-namn tillkom 
före kristendomen. En koppling har gjorts mellan -sto- 
namnen och områden som har blivit tillgängliga ge
nom landhöjningen, vissa -sto-namn associeras t.ex. 
till ”båtplats” (Calissendorff 1986:57). Tolkningen 
av namnet samt Tröstas belägenhet vid ett öppet vat
ten i äldre järnålder antyder ett ursprungligt bebyg
gelsenamn. Trosta by är belagd i skriftligt källmate
rial från år 1383 (ortnamnsregistret, Uppsala) och 
har, liksom Ösby, ett antal gravfält med runda sten- 
sättningar men också högar är registrerade.

Ösby är omnämnt i samma dokument som Trosta, 
från år 1383 (ortnamnsregistret, Uppsala). I anslut
ning till Ösby finns sex gravfält. Dessa är i huvudsak 
av yngre järnålderskaraktär (Stockholmsregionens 
kulturhistoriska miljöer u.å.:142). Väster om Ösby 
ligger Västergården vilken etablerades i samband 
med laga skiftet 1861. Namngivningen antyder att 
byn relaterats mot en befintlig enhet väster om denna. 
Det faktum att Västergården etableras på 1860-talet 
skulle kunna ge en logisk förklaring till namnet Ösby.

Denna tes faller dock på kronologiska fakta i och 
med att Ösby omnämns redan på 1300-talet och såle
des inte relaterar till det senare Västergården. Se vi
dare diskussion nedan.

Vid Ösby ligger idag Akuna. Tuna-namnet kan 
förleda oss att tro att även denna gård är gammal. 
Dess äldsta belägg är dock från 1700-talets mitt när 
gården framträder som en expansiv frälsegård. Där
emot finns en koppling till Ösby utjord. I Upplands 
Handlingar 1541:7 omnämns ett örtugland ”j altuna 
torp”. I reduktionsjordeboken finns en marginalan
teckning att Ösby utjord kallas Alkuna. Språkforska
ren Axel Holmberg har tolkat detta som att det från 
början har legat ett litet torp på platsen. Kanske har 
bosättningen varit liten, men det är inte osannolikt 
att bebyggelse och namn går tillbaka till medeltiden. 
Att Altuna har jord satt i öre och örtug kan bero på 
att det ”tilldelats” marklandsatt jord (Holmberg 
1969:76ff), dock vet man inte hur länge jord kunde 
marklandsättas i Uppland. Förleden i namnet Altuna 
antas vara trädet al. Holmberg menar att sannolikhe
ten för att denna tolkning är riktig är god i och med 
den närliggande Dymossen, vilken gränsar till Altuna 
hästhage. Dymossen avvattnas genom Altunas och 
Ösbys ägor och var bevuxen med små björk- och 
albuskar.

Den rika och komplexa fornlämningsbilden i den 
centrala delen av socknen kräver en analys av de äldre 
lantmäteriakterna för att man skall kunna diskutera 
relationerna mellan fornlämningarna och de histo
riskt belagda gårdarna. Det finns en rad intressanta 
fenomen som skulle kunna tyda på en äldre och annor
lunda bild av bebyggelsens äldsta utbredning. Ett in
tressant objekt är det stora Ängeby-Söderbygravfältet 
med över 300 anläggningar, vilket skulle kunna vara 
tecken på en äldre moderenhet vid vadet över ån. En 
pendang till detta stora gravfält finns i Herresta längre 
norrut längs landsvägen, i norra änden av slättom
rådet vid Lunda kyrka. Herresta ligger i nuvarande 
Skepptuna socken och är Sigtuna kommuns största 
gravfält, RAÄ 112, med 295 anläggningar (Bratt &C
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Källman 1988:145). Skepptuna var häradets 
största socken och betalade, tillsammans 
med Frösunda, de högsta gärdena under 
hela medeltiden (Josephson & Wilcke 1919: 
206). Det är möjligt att Lunda socken ur
sprungligen var en del av Skepptuna vilket 
innebär att hela slättområdet med de stora 
gravfälten har legat inom Skepptunas grän
ser. Öster om Herresta, men inom Lunda 
sockens gränser ligger Eka. Här är två grav
fält registrerade med vardera tio anlägg
ningar. På impedimenten norr om den nuva
rande byn finns också sentida husgrunder 
och bebyggelselämningar, exempelvis en 
källargrund men också rester av en väder
kvarn. Även Eka är omnämnt i skriftligt 
källmaterial år 1383 (ortnamnsregistret, 
Uppsala).

Tydligt är alltså att en rik järnåldersmiljö 
finns vid gårdarna kring Lunda kyrka, d.v.s. 
det som kom att bli sockencentrum under 
medeltiden. Sannolikt har flera av gårdarna 
redan etablerats under äldre järnålder och 
sedan varit i bruk genom hela järnåldern in i 
medeltid om än med olika intensitet och med

Fig. 85. Vadstället i Lunda sett från gamla 
landsvägen. Foto Lena Beronius Jörpeland.

Fig. 86. Lunda sockens enda runsten i ur
sprungligt läge (U 356) markerar möjligen 
själva vadstället. Runstenen flankeras av 14 
bautastenar. Foto Lena Beronius Jörpeland.
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bebyggelsen lokaliserad vid skilda lägen. Längs den 
nord-sydliga vattenleden, nuvarande Lunda å, har en 
landsväg brukats vilken skall ses som ett av de element 
som har varit styrande för bebyggelsens etablering. 
Det är också intressant att flertalet runstenar som på
träffats i Lunda är funna längs denna nord-sydliga 
landsväg som passerar kyrkan. Kyrkan är belägen i en 
kommunikationsknutpunkt där landsvägen norrut 
korsar en öst-västlig landsväg som i sin tur leder förbi 
Trosta och Ösby. Tre runstenar är inmurade i kyrkan. 
I kyrkväggen på kyrkans östra sida finns U354. 
Ristningen omtalar att ”Gudlög och Holma läto resa 
denna sten efter Sven, sin broder, Vavres arvinge. Gud 
och Guds moder hjälpe hans ande”. En annan sten är 
inmurad i vapenhusväggen (U355). Ristningen är till 
hälften bevarad: ”Holmfrid och Holmfast...bonde, 
sin broder, son till Gudrik som bodde i Mörby” 
(Myriby byggi) (Wessen & Jansson 1943:103f). Även 
den tredje stenen (U353) är inmurad i vapenhuset och 
omtalar att ”Sune reste stenen och gjorde bron efter 
Sigbjörn och Tjägn. Sune ristade”. Dybeck förmodar 
att stenen ursprungligen har stått ”vid den bro som 
ännu finnes mellan Lunda kyrka och den nästföljande 
runsten (Ängebystenen U356)” (Wessen & Jansson 
1943:99ff) (fig. 84). Tre runstensfragment är påträf
fade på andra platser i socknen. Ett av dessa är hittat 
vid Ängeby gård. Fragmentet hade fem bevarade ru
nor och tolkades som att det eventuellt kunde vara en 
del av den till hälften bevarade runstenen U355 (Gus
tavsson i brev, ATA dnr 5923-69). Ytterligare ett frag
ment är hittat längs den nord-sydliga landsvägen. På 
Lilla Söderby gård påträffades ett fragment i en sten
samling. Slutligen är en runsten påträffad vid Ösby på 
torpet Lejdens ägor. Den preliminära tolkningen av 
inskriften lyder; ”r..reste stenen efter Ärnmund och 
gjorde bron. Bärge Gud...efter Tägn”. Ristningen 
uppvisar stora likheter med den sten som Sune reste, 
och ristade efter Sigbjörn och Tägn (U353) (Snaedal i 
brev, ATA dnr 5117-77).

Någon bebyggelseenhet vid namn Lunda har inte 
säkert kunnat beläggas. Frågan om det överhuvudta

get har funnits en sådan enhet har inte diskuterats i 
någon högre grad. Vi menar dock att frågan är rele
vant och av betydelse för relationen till det medeltida 
Folklandstingstad. Det finns flera faktorer som tyder 
på att det kan ha funnits en numera försvunnen 
bebyggelseenhet i närheten av kyrkan. Bland annat 
finns det en lund vid Ängeby, omnämnd i flera källor 
från 1600-talet. Denna lund benämns Engeby Lund 
(Ståhle 1960:66). Även Peringskiöld nämner Ängeby 
Lundh liksom Dybeck; I Ängeby hage, fordom Ängby 
lund, nu hästhagen kallad...(Wessen & Jansson 
1943:104 och där anförd litteratur). Samtliga dessa 
omnämnanden sker i samband med att runstenen 
(U356) och gravfält RAÄ 91 beskrivs. Lunden är 
alltså belägen intill det stora gravfältet och invid va
det över Lundaån. Även ortnamnen kring kyrkan an
tyder förekomst av en äldre moderenhet. Namn som 
Söderby, Ösby (Österby) och Norrby visar att dessa 
byar har en fysisk/mental relation till varandra men 
också till en ursprunglig bosättning. Denna skulle 
kunna vara den nu försvunna ”Lundaenheten”. Det 
innebär att dessa bynamn således inte betecknar pri
mära bebyggelseenheter (Calissendorff 1986:64). Al
ternativa förslag på Lunda bebyggelseläge har senast 
diskuterats av ortnamnsforskaren Per Vikstrand. Han 
lyfter fram en utjord, upptagen i 1680 års jordebok 
hörande till kyrkan. Utjorden kan vara spår av en 
övergiven bebyggelse med namnet Lunda. Vikstrand 
tar också upp alternativa lundar i området. I Lilla 
Söderbys gärde finns en lund som liknas vid en offer
lund i Rannsakningarna efter antikviteter. Vikstrand 
påpekar dock att inga traditionsuppgifter finns upp
tecknade för dessa lundar. Vikstrand poängterar 
också att även om Lunda-namnen generellt visar en 
stark koppling mellan den sakrala lunden och den en
skilda bebyggelsen så finns också möjligheten att 
namnet kan knytas till själva området. Som i det här 
fallet därmed benämns efter sin centrala samlings
plats i eller vid en helig lund (Vikstrand 2001:276f 
och där anförd litteratur).
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Lunda socken har karakteriserats som en åkerbruks
bygd. Åkern upptar minst lika stor, om inte större 
areal än ängen (Lagerstedt 1942:40). I fråga om jord- 
natur finns en påtaglig dominans av skattebönder i 
socknen (Sigurd Rahmqvist, muntlig uppgift). Byarna 
är förhållandevis små och består vanligen av 2-3 går
dar. Något medeltida frälsegods finns inte inom sock
nens gränser. Den medeltida frälsegården Ling som 
under säteribildningen på 1640-talet blev Sigrids
holm, ligger idag inom Lunda sockens gränser, men 
har endast gjort det sedan 1854. Under medeltiden 
hörde Ling till Skepptuna socken (Almqvist 1931:718f).

Sammanfattar vi bebyggelse- och fornlämningsbil- 
den så framträder en naturgeografiskt väl samman
hållen socken. Lunda kyrka och Folklandstingtad, se 
nedan, är strategiskt placerade i ett smalt pass som 
utgör kommunikationsled mellan den närmaste byg
den i söder, Markim, och Skepptuna socken strax 
norr om Lunda. I den södra delen av passet, vid va
det, finner vi komplexet Ängeby-Lund och i norr 
Lunda kyrka och Folklandsstingstad.

Bilden av Lunda socken som den framträder i det 
sammantagna källmaterialet understryker således det 
faktum att trakten kring kyrkan bör betraktas som 
den centrala bygden i socknen. Kyrkliga, administra
tiva, ekonomiska och geografiska faktorer har över 
tid samverkat vid utkristalliseringen av bygdecentra. 
Inte minst viktigt i fallet Lunda är uppgifterna om 
handels- och tingsplatsen Folklandsting(-stad) vars 
lokalisering bör sökas i kyrkans närhet.

"Staden", socknen och gårdarna

Från 1300-talet finns det flera bevarade brev som 
omtalar en plats benämnd Folklandsting(-stad) (RA 
CD-rom). Denna plats framträder i de äldsta källor
na, ett brev daterat till något av åren 1297-1308, som 
mötesplats för tinget i Attundaland (fig. 87). Dom
böckerna antyder att tinget låg i närheten av kyrkan i 
Lunda. Tingsplatsens läge är dock inte arkeologiskt 
bekräftad men rent kommunikativt har vattenleden

Fig. 87. Tingsscen som illustrerar rättegångsbalken i en 
handskrift av Magnus Erikssons landslag från 1400-talet. 
Efter Holmbäck & Wessen 1962, plansch 5.

och vadet över ån säkert varit faktorer som inverkat 
på valet av mötesplats. Flera teorier om platsen för 
tinget har framkastats genom tiderna. Sune Lindqvist 
pekade ut en av de större gravhögarna vid Stora Sö
derby som tingshög men högen ligger ca 2 kilometer 
från kyrkan (Lindqvist 1952:143f). En mer trolig 
plats med ett namn som också anknyter till tinget är 
de s.k. tingsängarna väster om kyrkan. Arkeologiska 
undersökningar som genomfördes år 1983, ca 200 
meter sydöst om kyrkan, genererade ett fyndmaterial 
med en förhållandevis stor variation. Bland det till
varatagna fynden kan nämnas; bultlås, bultlåsnyckel, 
fyra silvermynt varav två kunde bestämmas till 1300- 
talets mitt (Magnus Eriksson), stengods samt enstaka 
skärvor svartgods. Fynden har av undersökarna date-
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rats till 1200-1400-tal och sammanfaller således i tid 
med de skriftliga källornas uppgifter om Folklands- 
tingstads existens (Östmark 1983:6). Även kyrkback
en har framförts som platsen för Folklandstingstad av 
Karin Calissendorff. I samband med sökandet efter 
en trolig plats för ”staden”, genomfördes ett antal 
fosfatkarteringar i trakterna kring Lunda kyrka. 
Bland resultaten kan märkas relativt låga fosfathalter 
vid Tingsängarna och den s.k. Ekhagen, vid Mörby. 
Däremot var värdena på kyrkbacken genomgående 
högre, vilket föranlett Calissendorff att förorda kyrk
backen som läget för den medeltida handelsplatsen 
(Calissendorff 1966:248f).

Utifrån de skriftliga källorna kan man sluta sig till 
att Folklandstingstad, förutom administrativt cen
trum även var ett nav för handel och utbyte i häradet. 
Uppenbarligen har man i det närliggande Sigtuna 
känt sitt lokala handelsmonopol hotat av Folklands
tingstad. Borgarna i Sigtuna tyckte inte om denna 
konkurrens från en plats utan stadsprivilegier, och vid 
åtminstone två tillfällen under 1300-talet ålades köp
männen i Folklandstingstad att flytta till Sigtuna, 
Stockholm eller andra städer. År 1350, efter mycket 
klagomål från Sigtuna, beslutar kungen i ett brev att 
folklandstinget och marknaden i Folklandstingstad 
en gång för alla måste flytta till Sigtuna (SD 6, s. 
206f). Att borgarna i Sigtuna så starkt engagerar sig 
för denna sak beror med stor sannolikhet på att Sig
tuna vid den här tiden håller på att förlora sin tidigare 
viktiga position. Man kan konstatera att det också är 
vid den här tiden som Magnus Erikssons stadslag res
pektive landslag, ersätter landskapslagarna som de 
normerande lagtexterna (Holmbäck & Wessen 1962, 
1966). Från år 1385 omtalas Folklandstingstad en
dast som häradets tingsplats, en funktion som platsen 
förefaller att ha haft fram till 1600-talet (Calissen
dorff 1966:245).

Sockenkyrkan i Lunda är en senmedeltida sal
kyrka som har sin äldsta del i sakristian (fig. 88). Av 
valvet att döma är sakristian byggd strax före lång
huset. Valvet är ett ursprungligt kryssvalv av 1400-

Fig. 88. Lunda kyrka. Foto Lena Beronius Jörpeland.

talskaraktär. Valven i Lunda för tankarna till Skepp- 
tuna kyrkas valv vilka anses vara slagna under 1400- 
talets mitt. Sannolikt är även Lundas valv och där
med långhus uppförda strax därefter (Josephson & 
Wilcke 1921:276, se även Bonnier 1987:153). Med 
utgångspunkt i dateringen av kyrkans dopfunt av sen 
Calcariustyp från 1200-talets mitt, anser Ann-Cathe- 
rine Bonnier att socknen har bildats vid denna tid 
(Bonnier 1987:230, not 130). Dopfunten och äldre 
skriftliga belägg för kyrkan tyder på att den nuva
rande byggnaden har haft en föregångare.

Kyrkan i Lunda är omnämnd första gången år 
1303 när Biskop Nils Allesson är på visitationsresa 
till Ecclesie Lundatolft (DS III, nr 2218). Namnet 
Lundatolft innehåller den oklara distriktsbeteckning- 
en tolft. Detta begrepp har diskuterats många gånger 
i samband med rekonstruktionen av den territoriella 
indelningen i Uppland (se t.ex. Brink 1990; Hafström 
1949; Lundberg 1952, 1972; Rahmqvist 1982, 1996 
och där anförd litteratur). Frågan om vad tolften re
presenterar administrativt har visat sig vara en svår- 
knäckt nöt. Flera olika förklaringsmodeller har fram
förts (se ovan anförd litteratur). Ett fysiskt greppbart 
resultat av tolften som indelningsenhet skulle kunna 
vara de tolftkyrkor som finns i Uppland. Sigurd 
Rahmqvist har föreslagit att tolften skulle kunna ha 
varit en beräkningsnorm vid skapandet av nya sock-
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nar (Rahmqvist 1996:64, jfr också Brink 1996:83f). 
Socknarna med tolft i namnet har alla möjligen varit 
annexkyrkor till en antagen härads/hundareskyrka 
(Hafström 1949:10). Det är ännu oklart huruvida 
Lunda från början varit en annexkyrka till Skepp- 
tuna. Det skulle dock kunna förklara varför Lunda 
socken saknade prästgård.

Lunda socken har även vid enstaka tillfällen omta
lats som ’Folklands socken’ (RAp 1442 29/4).2 Sock
enkyrkan ligger intill Folklandstingstad och har up
penbarligen vid något tillfälle tagit namn efter denna 
plats. Detta skulle innebära att socknen kanske tidi
gare hade ett sekundärt by-, gårds- eller stads-? namn 
(jfr Brink 1990:126ff). Till saken hör också det fak
tum att det inte finns någon bebyggelseenhet som he
ter Lunda i socknen (Rahmqvist 1996:149, not 38). 
Fenomenet understryker den disparata bilden av 
socknen både vad gäller fysisk utbredning och admi
nistrativ organisation.

Vi kan alltså konstatera att socknen har haft två, 
möjligen tre, olika namn under medeltiden. Frågan är 
vad dessa benämningar representerar. Sockenbenäm
ningen Lundatolft överensstämmer kronologiskt med 
Folklandstingstads existens enligt både skriftligt och 
arkeologiskt källmaterial. Däremot dyker namnet 
Folklands socken upp först på 1400-talet, mer än 60 
år efter att handelsplatsen har förlorat sin existen
tiella grund - handelsrättigheterna. Möjligen kan 
Folklands socken representera en äldre (ursprunglig?) 
benämning som återupptas då socknen inte längre 
har en annexrelation till Skepptuna. Man vill då pro
filera sig gentemot den tidigare huvudkyrkan och 
namnet Lundatolft. Därmed återknyter man till ett 
äldre områdesnamn som ju tidigare också givit namn 
till handelsplatsen Folklandstingstad. Det skulle ock
så kunna vara så enkelt som att de båda namnen an
vänts parallellt i form av en folklig och en officiell 
version. Frågorna kvarstår dock. Sker det en adminis
trativ förändring då centralorten, Folklandstingtad,

juridiskt förlorar sin position i landskapet? Flur långt 
tillbaka i tiden man kan dra sockenbildningen i denna 
del av Uppland?

Som framgår av diagrammet (fig. 87) finns åtta 
medeltida bebyggelseenheter belagda i socknen. Två 
enheter, Lilla och Stora Söderby, omtalas inte i det 
medeltida diplomatarierna med förleden Lilla och 
Stora utan endast som Söderby. Uppgiften från år 
1361 lyder: "j suderby vydyr folklandsthing” (SD 8 s. 
46 orig.), vilket kan tolkas som att det är frågan om 
Lilla Söderby (se fig. 89). Om vi kompletterar med 
fornlämningsbilden i området framgår också att Lilla 
Söderby, beläget i socknens centralbygd, omgärdas av 
flera gravfält som utifrån gravmorfologin torde re
presentera äldre respektive yngre järnålder. Detta kan 
inte tolkas på annat sätt än att enheten torde ha ett 
ursprung längre tillbaka i tiden än de skriftliga källor
nas uppgift från år 1535 och bör betraktas som en 
separat bebyggelseenhet. Vidare framstår Norrby, i 
den nordligaste delen av socknen, med omgivande 
gravfält, som en möjlig förhistorisk etablering. Norr
by, upptagen som kyrkojord i jordeboken från år 
1535, omnämns inte i skriftliga källor före detta år
tal. Detta kan förklaras med att Norrby har en lång 
kontinuitet som kyrkohemman och inte har utnytt
jats i byten eller andra transaktioner som avspeglas i 
de skriftliga källorna.

Namnet Ösby (Österby?) är intressant i och med 
att byn är belägen väster om de andra byarna kring 
Lunda kyrka. Frågan är om Ösby, med sitt geogra
fiska läge och namnform territoriellt kan höra till en 
bebyggelsekoncentration norr om Halmsjön? Den 
komplexa bilden stödjer kanske därför ändå teorin 
om en äldre distriktsindelning av ett större område än 
vad nuvarande Lunda socken omfattar. Socknen har 
förmodligen successivt växt fram i ett dynamiskt väx
elspel mellan inbyggare, kyrka och statsmakt där 
också naturtopografin har spelat en roll. Till viss del 
kan den komplexa bilden sannolikt också tillskrivas

2 Detta är ett exempel på en socken som tidigare har haft ett lokalt namn (Brink 1990:126ff).
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1250 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900

Mörby 1442 -------
Eka 1383 ---------
Söderby 1361
Trosta 1383 -----
Ängeby 1383 —
Ösby 1383 -------
Bergsboi 1448 
Lilla Söderby 1535 
Norrby 1535 
Skallerbol 1593 
Ugglan 1653 
Sandvik 1653 
Ösbytorpet 1653 
Leiden 1653 
Krogen 1653 
Klockarebol 1653 
Altuna 1678 
Lund 1680*
Nyby 1680* 
Lindskrog 1697 
Smuttan 1715 
Åskrogen 1760 

Lättjan 1760 
Finpinan 1760 
Bråskan 1760 
Piparberg 1805

Fig. 89, ovan. Byar och torp samt deras 
ålder utifrån äldsta skriftliga belägg. 
1800-talets bebyggelseetableringar 
utom Piparberget är inte medtagna i 
diagrammet. Streckad linje innebär att 
andra källmaterial indikerar en äldre 
datering av bebyggelseenheterna än det 
skriftliga materialets vittnesbörd.
* Finnes inte igen (1715).

Fig. 90, till höger. Analyskarta där de i texten omtalade enheterna 
markerats. Gul linje visar socknens utseende enligt häradskartan dr 
1638. Vi har valt att göra denna analys utifrån en GIS-bearbetning 

av information från den digitala höjddatabasen, äldre kartor som 
berör undersökningsområdet samt arkivaliska uppgifter om bebyg

gelsen i Lunda socken. Denna kartbild ligger till grund för den 
översiktliga beskrivning av bebyggelseutvecklingen i socknen från 

järnålder fram till 1800-talet. Se vidare, not 3, s. 194. 
GIS-bearbetning Mathias Bäck. Skala 1:55 000.
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Ling (Sigridsholm)
Mörby Lilla Söderby

Sigridsholms
sjön Klockartorp

Finpinan

Smuttan

Brunnskärret AltunaSkallerböl

Ösbytorpet •Stora Söderby

0 1 2 Km O Medeltid
# 1500-tal
# 1600-tal
# 1700-tal
O Säterier under 1600 - tal 
9|f Folklandstingstad 
^ Kyrka

Undersökningsområdet vid Piparberg

Sockengräns 1638

Nuvarande sockengräns

Häradsallmänning

Ärlinghundra häradsgräns

"Sträckevägar" 1638

Mindre vägar 1638
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Bergsboi j

o As krogen 
o SmuttanHalmsjön

Sandvik

'o--- • " "
Brunns kärret

kallerbol/

Fig. 91. Detalj från analyskartan (fig. O Medeltid
86) över omgivningarna kring Halm * 1500-tal
sjön. GIS-bearbetning Mathias Bäck. # 1600-tal
Skala 1:2 000. •

O
1700-tal
Säterier under 1600 - tal

Undersökningsområdet vid Piparberg

Sockengräns 1638

Nuvarande sockengräns

Häradsallmänning

Ärlinghundra häradsgräns

"Sträckevägar" 1638

Mindre vägar 1638
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existensen av centralorten Folklandstingtad och en 
möjlig Lundaenhet.

De medeltida enheterna är förhållandevis väl 
spridda i socknen även om bygdecentrum förefaller 
att ha legat i området kring det religiösa och ekono
miska navet, d.v.s. i fysisk närhet till sockenkyrkan 
och handelsplatsen Folklandstingstad (fig. 88). Klart 
är emellertid att samtliga platser är nära knutna till 
de större vägsträckningarna i socknen. I detta hänse
ende faller de omtalade byarna Norrby respektive 
Lilla Söderby väl in i mönstret. Under senmedeltiden 
uppträder endast Bergsboi i de skriftliga källorna som 
en nyetablering inom Lunda socken om man undan
tar Altuna torp vid Ösby utjord som tidigare nämnts. 
Därnäst uppträder Skallerbol med äldsta belägg från 
år 1593. Båda bol-enheterna är belägna i allmän- 
ningsmarken i socknens västra del. Här återfinner vi 
även ett femtiotal år senare gårdarna Ugglan och 
Sandvik. Ytterligare en bol-enhet i socknen är Plogar- 
boda. Denna enhet omtalas endast vid ett tillfälle i det 
skriftliga källmaterialet, nämligen i Älvsborgs lösen 
år 1613. Namnformen antyder att platsen kan ha va
rit belägen i allmänningen. Då enheten inte går att 
spåra i övrigt skriftligt material eller i kartor vet vi 
inte var den låg. Möjligen har den vid något tillfälle 
ändrat namn (till Sandvik?), alternativt lagts öde.

Från och med 1600-talet ser vi därmed en delvis 
annorlunda bild vad gäller bebyggelsens fysiska pla
cering i landskapet. Den kolonisering av skogsmar
kerna som har tagit sin början under senmedeltiden 
fortsätter sedan under 1600- och 1700-talet då 
främst enstaka torp byggs. Det är också vid denna tid 
som krogarna först dyker upp i källmaterialet. Under 
1800-talet växer sedan torpbebyggelsen ut till sin 
största omfattning med de s.k. dagsverkstorpen.

Skallerbol beläget på häradsallmänningen
Skallerbol och Piparberg är belägna i gränszonen 
mellan häradsallmänningarna till Seminghundra och 
Ärlinghundra härader (fig. 91). Seminghundra hä-

radsallmänning sträcker sig genom den västligaste 
delen av Lunda socken och omfattar åspartiet och 
marken närmast öster om denna. Även delar av Är
linghundra häradsallmänning ligger inom nuvarande 
Lunda sockens gränser, de båda häradena har således 
gemensam gräns. Som vi skall se nedan beror detta 
sannolikt på den relativt sena gränsläggningen av all- 
männingsmarken.

Själva termen allmänning kommer av det fornnor
diska ”almänni, allir män = alla män, hela folket” 
(KLNM). Allmänningarna har bestått av utmark som 
omfattat huvudsakligen obrukad jord utanför inägo- 
marken. Utmarken kunde antingen vara närliggande 
betesmarker (hagar?), betesmarker längre bort eller 
fäbodar, skog, myrar, fiskevatten och områden för 
jakt. Utmarken har ägts, antingen av enskilda privata 
jordägare eller samfällt av flera, alternativt utgjort 
allmän mark.

I och med att området sannolikt har haft judiciell 
status som allmänning, förmodligen alltsedan 1200- 
talet (kanske även tidigare), innebär detta att marken 
redan tidigt har varit föremål för regleringar vad gäl
ler markanvändningen. Redan så tidigt som från 
1200-talet finns dombrev bevarade vilka talar om 
tvister och gränsbestämningar inom häradsallmän- 
ningar. I Östgötalagens byggningabalk finns ålder
domliga bestämmelser angående gränsbestämning 
mellan en ”högha byr” och en till densamma gräns
ande häradsallmänning. Man skulle stå på gränskan
ten och ropa när dagen var som ”dövast”, mellan 
Botulfsmässan och midsommar (Holmbäck & Wessen 
1979:216, Östgötalagen). Byns ägor skulle då sträcka 
sig så långt som man kunde höra ropet. Såväl Upp
landslagen som Västmannalagen innehåller bestäm
melser om hur hundaresallmänningarna skulle skif
tas: ”Ligger en allmänning mellan hundaren eller 
folkland och finnes ej rå och rör, då skola de hava 
halva allmänning var” (Holmbäck & Wessen 1979:177, 
Upplandslagen). För den som ville nyttja en härads
allmänning fordrades tillstånd på hundarestinget. 
I Magnus Erikssons landslag regleras också nytt-
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janderätten. Ingen skulle äga rätt att bygga på 
häradsallmänningen utan samtycke av häradsdo
maren eller häradshövdingen, varvid också bestäm
des den avgäld som nybyggaren skulle betala (Holm- 
bäck &C Wessen 1962:114). Kungen ägde rätt till en 
tredjedel av alla från häradsallmänningen utgående 
avgälder (KLNM).

Koloniseringen av allmänningsmarken
”Förty att sådana ägor som obyggda ligger hör Gud, 
Oss och Sveriges krona till och ingen annan”. Detta 
citat är Gustav Vasas berömda ord ur ett brev till 
Nordsverige år 1542 (Myrdal 1999:223), och illustre
rar väl statens inställning vad gäller allmännings- 
marker.

Upplandslagen ger vid handen att det visst var 
möjligt att inmuta delar av en allmänning och där
med lämna spår i form av gränser efter sig; ”Nu far en 
man ut i ödemark och allmänning, röjer och bryter. 
Han far därifrån. Dit kommer en annan och röjer 
nära det röjda, bryter nära det brutna, barkar av och 
bleckar, får upp hägnad och stängsel däromkring.... 
Då får den vitsord, som med hägnad har omgärdat 
och bor där [på allmänningen], och den som röjde 
först ” [ utan att gränsmarkera] har förverkat sitt ar
bete genom att gå därifrån (Holmbäck & Wessen 
1979:177, våra tillägg inom klammer).

Även i Magnus Erikssons landslag framgår att det 
var möjligt att skaffa sig mark på en allmänning. Så 
sägs det i Byggningabalkens §4: ”Ingen har rätt att 
vräka den som bor på landskaps- eller häradsall- 
männing, så länge han gör rätt för sig, och ej heller 
hans arvingar, om de gör rätt för sig” (Holmbäck & 
Wessen 1962:114). Tre paragrafer längre fram, klar
görs dock att: ”Nu får ingen göra en skogsröjning i 
landskaps- eller häradsallmänning; den som så gör 
har förverkat sitt arbete och därtill tre marker” 
(Holmbäck & Wessen 1962:115). Den senare para
grafen har tolkats som ett förbud mot svedning på

allmänningsmark (Holmbäck & Wessen 1962, not 
186). Det torde vara liknande förbud för vissa typer 
av markbearbetning som resulterat i de till synes mot
sägelsefulla reglerna för vilka ingrepp som fick göras i 
en allmänning.

Av bevarade skriftliga dokument framgår att all- 
männingsmarkens utnyttjande varit föremål för 
oklarheter inte bara hos befolkningen utan också 
högre upp i administrationen. Dessa konflikter hand
lar således om osäkerheter rörande gränsdragningar 
inom allmänningen (jfr Lundberg 1952:82). Allmän- 
ningarna behandlas förhållandevis kortfattat i Svea- 
lagarna, vilket medförde att beslutsfattarna i tviste- 
målsärenden hade dåligt stöd av lagtexten.

Under 1500- och 1600-talet lades stora delar av 
allmänningarna under kronan (Jansson 2001:72). Gus
tav Vasa var en av dem som kraftfullt genomdrev kro
nans äganderätt till urmarkerna i syfte att upplåta 
dessa till nyodlare. I södra och mellersta delen av 
Sverige blev en mycket stor del av nyodlarna krono- 
bönder. I norra Sverige var däremot denna politik inte 
lika framgångsrik och här blev också en större del av 
nyodlarna självägande bönder (Myrdal 1999:223). 
Häradet förlorade på detta sätt beslutanderätten om 
allmänningarna till staten. Kronan tillsatte skogvak
tare som tillsammans med landshövdingen adminis
trerade allmänningsmarken. Hans Hedlund som skri
vit en historik om Seminghundra och Ärlinghundra 
allmänningar, gör antagandet att det före 1690-talet 
inte har funnits skogvaktare anställda på häradsall- 
männingarna inom det nuvarande Stockholms län 
(Hedlund 1974:31). Han grundar detta antagande på 
skogskommissionens i Uppland arbete åren 1694- 
1696. Detta är en möjlig tolkning men behöver dock 
inte betyda att det inte funnits skogvaktare i Uppland 
före de skriftliga dokumentens existens. Lagstiftning
en under 1600-talet visar hur staten har skapat förut
sättningarna för en nykolonisation (som väl i hög ut
sträckning utnyttjades av adeln). I den första skogs- 
ordningen, år 1647, som gällde hela landet förefaller
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det som om förhållandena från 1500-talet och kro
nans starka anspråk på mark fortfarande är märkbar. 
Det har tolkats som att skogsordningen av år 1647 
understryker kronans äganderätt till allmänningarna 
(Ihrfors 1916:163). Mot 1600-talets slut däremot ver
kar det ske en förändring mot lokalt ägande igen. I 
skogsordningen från år 1683 framstår istället häradet 
som den självklare ägaren och nyttjaren av allmän- 
ningen (Ihrfors 1916). Från 1700-talets mitt finns se
dan både hos allmogen och adeln starka strävanden 
att vilja privatisera allmänningarna.

Skogskommissionen i Uppland var verksam under 
ett par år i slutet av 1600-talet. Dess syfte var bl.a. att 
utreda allmänningarnas utsträckning och markbe
skaffenhet. Instruktionen till kommissionen är otve
tydig och visar samtidigt hur besvärligt man haft det 
med gränsdragningar i allmänningarna: ”På det 
Crone och Häradz Skogars samt allmenningarnes he
gre ep ey måge falla i någon ovissheet gifves uti be
rörda instruktion åt skogskommissionen för Uppland 
i uppdrag att rannsaka och utleta om skogens rätta 
egenskap och huruvida hvar park, skog och allmän
ning i längd och bredd sig sträcker” (Ihrfors 1916: 
196). Gränsdragningen för den här aktuella allmän- 
ningen har varit föremål för en rannsakning. Detta 
framgår av en utredning gjord av Kammarkollegium 
och Lantmäteristyrelsen. Vid en syn år 1691, som ut
fördes av rådmannen Lohrman i Uppsala, bestämdes 
gränsen mellan Arlinghundra och Seminghundra 
mycket detaljerat: ”...Därifrån skulle gränsen gå i rät 
linje till ett på landsvägen i åsen liggande rör mellan 
Ösby och Ling, ’varandes mot norr ändan av Halm

sjön’. Därnäst till ett rör vid Branten, som vare ett 
ödetorp liggande öster om åsvägen, vilka bägge sist
nämnda rör 1607 års syningsdom kallat allmän- 
ningsrör pä åsen, därvid Sigridsholm också borde 
stanna” (Hedlund 1974:32). En intressant fråga, men 
en parentes i sammanhanget, är om detta ödetorp re
presenterar en försvunnen enhet med förhistoriska 
anor vid nuvarande Storsättra.

Vid gränsdragningen år 1691 kom gränsen mellan 
Seminghundra och Arlinghundra härader alltså att 
dras rakt över Skallerbols ägor (fig. 92).

Skallerbol skall alltså ses i ljuset av den politik som 
fördes kring allmänningarna under 1500- och 1600- 
talet.

Skallerbol och Piparberg i det skriftliga 
källmaterialet
Det äldsta skriftliga belägget för Skallerbol är ett om
nämnande av Lasse i Skalderbodha, upptagen under 
”Skattebönder” i jordeboken från år 1593.3 Skalder
bodha är angivet som ett ängsfjäll (RAjb). I samman
ställningen till räkenskaperna i jordeboken från år 
1600 är emellertid Bertil i Skalderbodha aff en Engin 
fielt upptagen under rubriken kyrkolandbor (RA). Vid 
samma tillfälle är också Mörby angivet som ett 
kyrkohemman. I jordeboken från år 1630 är Mörby 
och Skallerbol fortfarande redovisade som kyrkobön- 
der. Här tas Skallerbols fordring upp: Skall erhola af 
en Engin fielle..Penningar, smör, årlig .... I beskriv
ningen till den geometriska jordeboken från åren 
1637-38 (A9:88) är dock Skallerbol redovisat som ett

3 Initialt inventerades äldsta belägg för de bebyggelseenheter som förekommer inom Lunda socken samt vilken jordnatur enheten har 
haft. Vi har här valt att redovisa ägofördelning utifrån ett antal arkivaliska uppgifter. Uppgifterna härstammar främst från Ort- 
namnsregistret i Språk- och folkminnesinstitutet, Uppsala. I övrigt har Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbre- 
ven, CD-rom använts, liksom Rosersbergs slottsarkiv i Riksarkivet, Stockholm; Älvsborgs lösen 1613, Boskaps och utsädeslängder, 
Mantalslängder för Seminghundra härad samt Jordebok för Seminghundra härad, samtliga i Riksarkivet, Stockholm. Detta käll
material har varit delvis motsägelsefullt, främst i fråga om jordnatur varför jordnatur endast har angivits enligt äldsta belägg. Tid
punkten för de skilda bebyggelseenheternas etablering ordnades i en kronologisk följd (fig. 89) varvid tre huvudsakliga kronolo
giska skeden som avsatt spår i bebyggelseutvecklingen kunde urskiljas. Detta kan i sin tur relateras till den bakomliggande sam
hällsutvecklingen som lett fram till koloniseringen av det geografiska rum som sedan medeltiden utgjort Lunda socken.
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kronotorp. År 1638 köptes egendomen av greve Ga
briel Bengtsson Oxenstierna, vilket framgår av be
skrivningen till kartan från år 1708 (A59-18:1). År 
1747 är Skallerbol och Bergsboi omnämnda som de 
enda enheter i Lunda socken vilka ligger under Rosers- 
bergs säteri4. Enligt de äldsta husförhörslängderna 
från 1750-talet bodde då (Fru) Christina Treffenberg 
med åtta barn och två svärdöttrar på Skallerbol. Un
der 1800-talet är Skallerbol en underlydande statar- 
bostad till Altuna gård. Den siste boende på Skallerbol 
var sannolikt statardrängen Carl Gustaf Elgström 
som levde där med hustru och fyra barn åren 1856-60 
(Lunda sockens hembygdsförenings torpinventering).

Skallerbols ägor omarronderas under 1800-talets 
början. Förmodligen hänger detta samman med att 
statarinstitutionen etableras. Skallerbol saknar från 
och med denna tid eget jordbruk. Piparberg och även 
det senare (?) etablerade torpet Gröndal i Husby-Är- 
linghundra socken delade på den inägomark som 
Skallerbol tidigare hade förfogat över.

Torpet Piparberg var beläget vid Halmsjöns södra 
strand. Enligt jordeböckerna är Piparberg upptaget i 
häradets allmänning vid skattläggningen 1806: 
”Skulle bliva oskiljaktiga från piparbostället Smut
tan”. Enligt Jakob Brauns karta från år 1697, se ne
dan, framgår att Smuttan har tagits i anspråk för det

militära indelningsverket, som ”piparboställe”. Här 
finns en koppling till det torp som sedermera flyttas 
till Halmsjöns södra strand och blir Piparberg (Hed
lund 1974:33). Utifrån uppgifter i husförhörslängden 
var den förste inneboende torparen Erik Andersson,
f. 1747. Han brukade Piparberg under åren 1803- 
1812. Den siste torparen var Gustav Pettersson, 
f. 1886. Han var bosatt på Piparberg mellan åren 
1922-1935. Stugan beboddes fram till 1950 och 
brändes ned 1980 (Lunda socken hembygdsförenings 
torpinventering) (fig. 93).

Sannolikt uppfördes torpstugan under 1800-talets 
första årtionde. Stugan var en s.k. sidokammarstuga. 
Den bestod av ett kök med järnspis (vilken stod kvar 
vid den arkeologiska undersökningen) och en kam
mare invid köket. Längs stugans västra gavel fanns 
också en bod, som var ihopbyggd med stugan. Via en 
förstukvist kom man in till köket. Boden hade egen 
ingång utifrån. Stugan var uppförd på en naturstens
grund. En ladugård eller en loge låg intill bonings
huset liksom en jordkällare (fig. 94). Vid den arkeo
logiska undersökningen karterades de synliga hus
grunderna, samt delar av den trädgård som omgav 
torpet. En väl lagd stenmur med nyponrosor, en 
syrenhäck och en stensatt rund rabatt låg intill torpets 
infartsväg.

Forts, not 3 Vidare har höjddata kopplade till Ekonomiska kartan använts för att visa var i landskapet bebyggelsen har lokaliserats. 
De i arkivmaterialen omnämnda enheterna har utifrån Thomas Christiernssons häradskarta från år 1638, häradskartan från år 
1903 samt Ekonomiska kartan, identifierats geografiskt och markerats i analyskartan (fig. 88). I analyskartan har även större 
vägsträckningar samt sockengränsen för Lunda socken överförts från Christiernssons karta. Det måste påpekas att bristande preci
sion vidlåder denna operation men att syftet i första hand är att visa de fysiska huvuddragen i socknens kommunikations- och 
bebyggelseutveckling under, i första hand, historisk tid. Som framgår av kartan har socknens omfatming ändrats påtagligt från 
1600-talets början till den bild vi ser idag.

Vi har använt oss av jordeböckerna för att erhålla uppgifter om jordnatur och antal bebyggelseenheter. Jordeböckerna har varit, 
och är en fundamental utgångspunkt för alla bebyggelsehistoriska undersökningar. I dessa redovisas de gårdar som utgjorde grund
valen för kronans stående grundskatter. Gård och bonde i jordeboksmaterialet bör uppfattas som primärt kamerala begrepp. En 
jordeboksgård kunde vara identisk med en verklig gård eller brukningsgård (enhet). I och med hemmansklyvningen kunde en gård 
eller brukningsenhet i realiteten vara uppdelad på flera brukare och därmed flera brukningsenheter (Larsson 1983:14. Termen 
hemman är knepig när man vill studera den faktiska fysiska gården eller torpet. Hemmanstalet användes för att beteckna måttet 
på en jordeboksgårds mantal, eller som ett uttryck för en jordeboksgårds relativa skatteförmåga i en graderad skala från 1 mantal 
och nedåt (!4, etc.). Lars-Erik Larsson använder istället termen gårdetal för att uttrycka antalet jordeboksgårdar. (Larsson 1983:14f).

5 Skallerbol och Bergsboi upptas här som underlydande torp och hemman i köpebrevet mellan De la Gard ies sterbhus och ”president” 
Herr Baron Erland Broman. ”Bergsboi, frälse 1. Skallerbol Vi” (Riksarkivet).
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Fig. 93. Torpet Piparberg vid Lunda hembygdsföre
nings uppmätning 1978. Fotografen står väster om stu
gan. Foto Ragnar Blom.

Fig. 94, nedan. Bebyggelselämningar vid 
Piparbergstorpet karterade vid den arkeolo
giska undersökningen 1998. Skala 1:100.

Undersökningsområde
Väg
Kant mot moränförhöjning 
Stenröse/rest av husgrund 
Röjningsröse 
Jordkällare
Div. mindre anläggningar 
Block med kvartsåder 
Block 
Mur
Spisröse
Syllstensgrund samt mellanvägg
Syrénplantering
Vårdträd
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Landskapet söder om Halmsjön
Vilka faktorer har varit styrande för Skallerbols 
etablering vid Halmsjön?

Idag uppfattas landskapet sydost om Arlanda som ett 
relativt skogrikt område (fig. 95). Med skogsbygd

Fig. 95. Om den stora rikedomen på träd i de nordiska 
länderna och dessa träds väldiga höjd. Ur Olaus Magnus, 
Historia om de nordiska folken, tolfte boken, fjärde 
kapitlet.

menar vi den naturtopografi som till största delen be
står av skog, men med inslag av uppodlade lerslätter. 
Den odlade arealen har utgjort en väsentligt mindre 
del än den omgivande skogen. Skogsbruk och krea- 
tursskötsel bör därmed ha varit de huvudsakliga nä
ringarna för invånarna. Ser man däremot till de ka
rakteristika med vilka Seminghundra härad brukar 
beskrivas så är Lunda socken en utpräglad jordbruks
bygd (jfr Lagerstedt 1942). Samtidigt var ju agrar
bebyggelse i skogsbygd på intet vis något unikt i lan
det som helhet. Man har beräknat att ca 80 % av de 
svenska gårdarna på 1570-talet var belägna i skogs- 
eller blandbygdsområden. Det var också i dessa om
råden med stora utmarker och skogstillgångar som 
den eftermedeltida bebyggelseexpansionen var som 
kraftigast (Larsson 1996:8, 18).

Flera faktorer bidrog sannolikt till att landskapet 
söder om Halmsjön kom att bli en attraktiv plats för 
den nya bebyggelseenheten Skallerbol med dess speci
fika inriktning.

Naturtopografin

Vid Halmsjöns utlopp i söder fanns ett relativt omfat
tande område med sankängar som sannolikt var vik
tiga för försörjning av djuren och därmed en grundför
utsättning för att Skallerbol överhuvudtaget skulle 
etableras: ”Skalderbodha ett Engin fiell... ”. Ursprung
ligen kan koloniseringen således skett genom att nå
gon har börjat bruka ängsmarken. Med tiden utöka
des åkerbruket till att omfatta också odling och upp
förande av byggnader. Även tillgången på bränsle kan, 
i ljuset av de arkeologiska undersökningarna, ha haft 
avgörande betydelse för etableringen.

Kommunikationer

Som nämnts var Långåsen den viktigaste landsvägen 
mellan Uppsala och Stockholm. Vid Halmsjöns södra 
ände anslöt Lundavägen österut. Denna ledde vidare 
till socknens centrum och kyrkan vid Lunda.

Förplägnaden

Fysiskt nära bundna till landsvägar var krogar och 
gästgiverier. Äldre beskrivningar omtalar att kragar
na kunde ligga mycket tätt utmed färdvägarna i lan
det. Skillnaden mellan krog och gästgiveri är enbart 
att krogen är individuellt framväxt medan gästgiveri- 
verksamheten initierades och underhölls av kyrka 
och stat (Levander 1976:100). Den första gästgiveri- 
förordningen kom år 1649 (NE). Gästgivare skulle 
finnas på varannan mil. Gästgiveriet skulle också till
handahålla skjutsning med hjälp av traktens bönder, 
något som bönderna i Seminghundra också sannolikt 
hade stor nytta av emedan häradet låg mellan stä
derna Uppsala och Stockholm. Inom en sträcka av ca 
tre kilometer i Seminghundra allmänning finns uti
från skriftligt källmaterial och kartor, tre eller fyra 
möjliga krogplatser. Torpet Krogen omnämns första 
och enda gången år 1653; Lindskrog dyker upp i käl
lorna år 1697 och Åskrogen eller Sjöås krog år 1871. 
Dessutom finns något längre norrut, utefter åsen, en
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plats med det associativa namnet Grindstugan. Samt
liga dessa platser ligger som ett pärlband längs 
åsvägen utefter den östra sidan av Halmsjön. Käl- 
läget är sådant att det i nuläget inte går att avgöra om 
torpet Krogen och Lindskrog är samma plats.

Avrättningsplatsen

I anslutning till vägen fanns även en galgbacke. Plat
sen för galgbacken var väl vald. Den skulle helst ligga 
på gränsskogen mellan två socknar (i det här fallet 
mellan Lunda och Husby-Ärlinghundra socknar) och 
vara belägen vid en korsväg. Vid avrättningar upp
manades bönderna från byar i trakten att ”stå spets
gård” omkring platsen. Själva avrättningarna ansågs 
ha ett pedagogiskt värde liksom att de även var ett 
välkommet avbrott i vardagen och bjöd befolkningen 
på skådespel. ”Från alla byar och gårdar på många 
mils omkrets strömmade åkande, ridande och gående 
till platsen, närmaste gästgiveri hade goda dagar och 
tillfälliga försäljare sålde forfriskningar på platsen” 
(Levander 1975:239f). Den dömdes färd till avrätt
ningsplatsen följdes också av folk längs vägkanterna. 
Det är oklart om just galgbacken i Lunda hade en per
manent uppställd galge. Troligt är dock att liket 
hängde kvar i galgen efter en avrättning. Detta gjor
des medvetet som, varnagel för befolkningen som fär
dades på vägen mellan Uppsala och Stockholm. Den 
hängande skepnaden syntes lång väg om landskapet 
var öppet, och dess stank spreds vida omkring.

Arkeologin i Skallerbol
Hur skall vi uppfatta det Ängsfjäll som dyker 
upp i källorna från och med år 1593?
Skallerbols ägor omfattade enligt lantmäteriakterna 
från 1600- och 1700-talet området från Halmsjön i 
norr till Husby sockengräns i söder. Bebyggelsen låg

på en förhöjning i omgivande åkermark. Inägomar- 
ken var fördelad på två skiften. Ena året brukades ett 
gärde med sammanhängande ”sandjord” som låg ös
ter om gården. Det andra årets gärde var uppdelat på 
tre åkrar belägna norr och söder om gårdstunet. Två 
särhägnade ängsgärden med huvudsakligen starrvall 
hörde också till inägomarken. I Notario Explicato till 
lantmäteriakten från år 1688 (A13:15-16) nämns två 
(möjligen tre) beteshagar, bland annat vid Halmsjöns 
strand. I övrigt nyttjades skog och mulbete på all- 
männingen, liksom ”litet” fiske i Halmsjön. Enligt 
kartan fanns det inte heller fler lägenheter under 
Skallerbol (fig. 96).

Den arkeologiska undersökningen visade att Skal
lerbols byggnadsbestånd utgjordes av en relativt om
fattande bebyggelse varav flera av bostadshusen var 
s.k. parstugor5. Sammanlagt undersöktes 14 hus va
rav fyra tolkades vara bostadshus (Forenius u.å.). En 
källare, ett magasin och en ladugårdslänga hörde till 
gården (fig. 97). I övrigt fanns möjligen även en bastu 
eller bykstuga som låg separerad från övrig bebyg
gelse. Vidare undersöktes tre smedjor. Dessa var rela
tivt svårtolkade och kan eventuellt ursprungligen ha 
varit fler. Kring smedjorna påträffades rikliga mäng
der smidesslagg. Två anläggningar var så svårtolkade 
att de endast har betecknats ”byggnadslämning”.

Byggnaderna var strukturerade så att de tre par
stugorna var placerade parallellt med varandra. Två 
av parstugorna var belägna mitt emot varandra och 
utgjorde tillsammans med källaren på ena sidan, och 
ladugårdslängan på andra sidan, ett litet gårdstun. 
Norr om gårdstunet låg området med smedjorna. Sö
der om gårdstunet låg dels ytterligare en av par
stugorna, dels den tidigare nämnda bastun eller byk
stugan (A10, utanför kartbilden i fig. 97, söder om 
A4).

Parstugorna var uppbyggda på likartat sätt i öst
västlig riktning. Den sydligaste stugan (Al) hade in-

5 Vid den arkeologiska undersökningen 1988 schaktades endast de synliga husgrunderna fram. Fyndmaterialet som påträffades vid 
undersökningen härrör från rensningen av husgrunder och anläggningar (Forenius u.å.).
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Fig. 96 Historiskt kartöverlägg över Skallerbols ägor. Redovisning från åren 1708 och 1768. Skala 1:10 000. Upprättad 
av Elisabeth Essen.
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Fig. 98 Parstugan, Al i Skallerbol. Efter Forenius u.å.:7. Foto: Svante 
Forenius.

gång från norra sidan, innanför 
denna låg en liten farstu (fig. 98). Två 
relativt kvadratiska rum låg på ömse 
sidor om farstun. Rummet till höger, 
som också hade den till ytan största 
eldstaden, var något större än det 
vänstra rummet. Det större rummet 
tolkades som ”storstugan” med bak
ugn. Mellan de båda eldstäderna låg 
en liten kammare. Den parstuga som 
låg närmast norr härom (A2) var till 
grundplan och storlek nära nog iden
tisk med ovan beskrivna stuga. Även 
denna hade ingång från norr, med eld
stad belägen längs den södra lång
väggen. Kammaren mellan rummen 
hade haft en källargrop.

Källaren, A5, som låg intill A2, var 
välbevarad och tolkades som en käl- 
larförsedd byggnad med timrad övervåning. 
Undersökningsledaren diskuterar i rapporten huru
vida källaren kan ha haft en särskild funktion i och 
med att Skallerbol visade sig ha en relativt omfat
tande smidesverksamhet. Paralleller dras med andra 
platser som bedrivit metallhantverk där källaren har 
fungerat som förvaringslokal för de färdiga produk
terna (men man framhåller att det är osäkert huru
vida källaren vid Skallerbol har haft denna funktion) 
(Forenius u.å.:13f).

På motstående sida av A2, och i vinkel mot källa
ren, låg ytterligare en grund till en stuga (A6). Bygg
naden var inte lika välbevarad som de tidigare nämn
da, men också denna tolkades som en eventuell par
stuga och ett bostadshus. Omedelbart utanför det 
sydvästra hörnet låg en stenkonstruktion som antas 
tillhöra ett hörn av en äldre stuga med oklar utsträck
ning (Forenius u.å.:14f)

Övriga byggnader som var så välbevarade att det 
var möjligt att diskutera deras funktion och planlös
ning utgjordes dels av ett uthus/magasin (A7), dels av 
en ladugårdslänga (A8). Magasinet var beläget intill

(eller på?) den gamla vägen som löpte i nord-sydlig 
riktning genom området. Byggnaden hade en upp- 
fartsramp åt söder och spår av en stenlagd gårdsplan 
fanns i norr och delvis mot öster. Detta tolkades som 
en del av en stenlagd förbindelse till ladugårdslängan 
som låg med långsidan och ingångar mot gårdstunet i 
väster. Det är inte omöjligt att den gamla vägen löpte 
mellan dessa två byggnader och därför har varit sten
lagd just här. Avståndet mellan de två byggnaderna 
var ca fem meter.

Ladugårdslängan var uppdelad på fem rum eller 
avdelade utrymmen. Ingångar fanns som nämnts åt 
väster men kan också ha funnits mot öster, ut mot 
åkermarken. Ett av rummen, det som låg längst i sö
der, har sannolikt haft ett stenlagt golv och troligen 
fungerat som stall eller fähus. Ytterligare stall eller 
fähus med en öppning mellan rummen fanns sanno
likt i den mellersta delen av längan.

Två fragmentariska rester av byggnader låg också 
väster respektive söder om gårdstunet. Byggnaden 
väster om gårdstunet (A9), tolkades som en eventuell 
smedja på grund av att det låg slagg runt om den eld-
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staden. Den andra byggnaden, (AIO), låg 75 meter 
sydsydväst om de övriga. Något fyndmaterial påträf
fades inte vid rensningen av denna byggnad som till 
stor del bestod av en bevarad eldstad och rester av 
stenrader. Byggnaden tolkades, utifrån storlek men 
även belägenhet, som en bykstuga, bastu, brygghus 
eller liknande (Forenius u.å.:20).

Trettio meter norr om gårdstunet låg rester efter 
smidesverksamheten. Tre smedjor kunde urskiljas 
(All, A13 och A14). Både ässjor och gropar samt 
kollager och slagg i rikliga mängder talade för denna 
tolkning. Några tydliga stengrunder kunde dock inte 
urskiljas. Åtminstone en av smedjorna (All) hade 
brunnit och byggts upp igen. Intill ässjorna låg ett av
fallsupplag (A14), bestående av ett antal gropar och 
packningar med skiftande innehåll. Här påträffades 
också slaggskållor. En stor del av de tillvaratagna 
järnföremålen har sannolikt tillverkats i någon av de 
smedjor som har funnits vid Skallerbol. Huvuddelen 
av det tillvaratagna järnet utgjordes av smidesavfall. 
Med detta menar Forenius bitar av varierande storlek 
som blivit över vid sm idet; ”troligen rör det sig både 
om bitar av ämnesjärn och delar av återanvända om
smidda föremål” (Forenius u.å.:24). Det är inte heller 
möjligt att urskilja någon särskild föremålskategori 
som har producerats på platsen, trots att smidet har 
varit av ”stor omfattning” (Forenius u.å.:24).

Ett par hundra meter norrut låg ytterligare två 
magasin varav det ena åtminstone företedde vissa lik
heter med magasinet på gårdstunet. Dessa byggnader 
var belägna mitt emot varandra på ömse sidor om 
gamla vägen till Skallerbol (Beronius Jörpeland m.fl. 
2000:19).

Fyndmaterialet från undersökningen består av 
1 075 fyndnummer. Merparten av fynden påträffades 
i anslutning till bebyggelselämningarna Al-9. Reste
rande fynd hittades vid området för smedjorna. Den 
största delen av fynden utgörs av järnföremål och 
därefter kommer keramikkärl och glas. Det bör påpe
kas att ingen grundlig genomgång av keramikmate
rialet gjorts i anslutning till denna artikel. Enligt fynd

Porslin
4%

Flintgods
11%

Yngre rödgods 
69%Fajans

13%

Stengods
3%

Fig. 99. Procentuell fördelning av godstyper från under
sökningen av bebyggelsen i Skallerbol.

registreringen av keramik finns fem huvudsakliga 
godstyper representerade; BII:4 (yngre rödgods), CII 
(stengods), DI:1 (fajans), DI:2 (flintgods) och DII 
(porslin). I övrigt förekommer en grupp rödgods utan 
glasyr. Denna innehåller sannolikt både oglaserat 
gods och glaserat gods som tappat glasyren. Vid en 
fördelningen av godstyperna utmärker sig BII:4-god- 
set som det i särklass dominerande (fig. 99). Det bör 
också sägas att statistiken endast är baserad på antal 
registrerade fragment och att mängden rödgods 
egentligen är ännu större i förhållande till övriga 
grupper då vissa fyndposter ej står för grupper av 
skärvor.

Keramiken uppvisar en relativt stor variationsri
kedom. Enligt rapporten dominerar dock 1700-tals- 
typer i materialet. Inför arbetet med den här uppsat
sen gjordes en översiktligt okulär beskiktning av 
Mathias Bäck. Keramikdateringarna kunde därmed i 
viss mån differentieras. Keramiken kan i nuläget dock 
inte användas för mer precisa dateringar. Den helt 
övervägande delen av keramikmaterialet härrör från 
de två parstugorna Al och A2, och då framför allt 
från A2.

Av daterande fyndmaterial kan nämnas två mynt 
och tre kritpipsfragment. Flertalet fynd härrör från 
A2 (bostad). Den samlade bilden av dessa fynd date
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rar byggnaden till perioden ca 1720-1770. Det finns 
dock från samma hus ett stengodskärl av Frechen- 
gods som kan dateras till 1600-talets första hälft samt 
ett kritpipsfragment med franska liljor. Det senare 
torde kunna dateras till ca 1630-1650 och visar att 
byggnaden kan ha stått på platsen sedan den i skrift
liga källor dokumenterade Jacob bodde på gården. 
Frågan är om huset är det första eller om något av de 
andra bostadshusen som karterades vid undersök
ningen representerar den äldsta fasen av bosättning
en. Keramikmaterialet från A2, visar en påtaglig av
saknad av flintgods och sena rödgodstyper, vilket 
skulle innebära att byggnaden bör placeras i tidspe
rioden 1600-talets början fram till 1700-talets andra 
hälft. I Al domineras keramikmaterialet av yngre 
rödgods och flintgods. Sannolikt har denna byggnad 
huvudsakligen varit i bruk under 1800-talet. Möjli
gen är den uppförd någon gång under slutet av 1700- 
talet. Ett enda fynd från smedjan (All) har kunnat 
dateras till 1600-talets första hälft. I övrigt saknas 
daterande fynd i anslutning till smidesområdet.

En översiktlig analys av byggnadernas datering 
med utgångspunkt i fyndspridningen ger en översikt
lig kronologisk indelning av bebyggelseutvecklingen i 
Skallerbol. Till en äldre period, grovt sett omfattande 
tiden ca 1600-1700-talets andra hälft, kan byggna
derna A2, A4, A5 A6 och All föras. En tydlig domi
nans av fynd daterade från 1700-talets slutskede fram 
till 1900-talets början kan spåras i byggnaderna Al, 
(A7) och A8, d.v.s. ett av bostadshusen samt ladu
gårdslängan. Det bör påpekas att källaren A5 möjli
gen fortsatt att användas under det yngre bebyggelse
skedet och att dateringen av A7 är något osäker.

Åkerbruket vid Skallerbol

I samband med den arkeologiska undersökningen vid 
Piparberg påträffades röjningsrösen, d.v.s. stenrösen 
som byggts av sten från åkrarna. Även röseliknande 
långsträckta strukturer, uppslängd sten längs åker
kanterna, undersöktes. Dessa röjningsrösen visade sig

vara fossila odlingslämningar tillhörande gården 
Skallerbol. Både 14C-dateringarna och vedartsana- 
lysen liksom makrofossil- och pollenanalysen talar 
för att en röjning och svedning av marken skedde i 
historisk tid, sannolikt under perioden 1400-1700. 
Det skall dock poängteras att det daterande materia
let härrör från lager i rösenas botten. Det går därför 
inte utesluta att vissa rösen kan vara yngre och kopp
las ihop med ett påträffat äldre kultur/odlingslager.

Röjningssrösena låg formerade i tre strukturer, var
av en omgärdade en mindre åker som är karterad på 
1600- och 1700-talets lantmäteriakter (fig. 100 och 
101). Den dokumenterade röjningssträngen var häst- 
skoformad och belägen kring en, till ytan, något större 
åker än den karterade. Även ”utanför” den hästskofor- 
made röjningssträngen fanns antydningar till stenröjda 
ytor vilka tolkades som äldre åkrar. Förutom denna 
påträffades två parallella linjära röjningssträngar.

De naturvetenskapliga analyser som genomfördes i 
fält vid Piparbergsundersökningen var främst 14C-ana- 
lyser och pollenanalys. Makrofossilanalyser, prover 
från rösenas botten, genomfördes men dessa gav ett 
magert resultat vad gäller förkolnade fröer. Någon 
vidare analys har ej genomförts av de obrända makro- 
fossilmaterialet. Pollenanalysen utfördes dels med 
syfte att erhålla ett regionalt pollendiagram för områ
det kring Halmsjön, dels var syftet att på lokal nivå 
erhålla kunskap om vegetationsutvecklingen (Karls
son 1999). Diagrammet från Halmsjön visar att områ
det kontinuerligt har odlats och betats från omkring 
tiden för Kristi födelse. De dominerande sädesslagen 
har varit korn, vete och råg. Särskilt intressant för 
Skallerbol och Bergsbois vidkommande är att en tyd
lig expansion under medeltid är märkbar inom un
dersökningsområdet (Karlsson 1999:30). Polleninne
hållet i den lokala analysen från sex undersökta rösen 
(se tabell 27) visar att skogen har dominerats av gles 
tall- och björkskog men att inslaget av gran har varit 
markant (Karlsson 1999:26f). Dessa prov visar också 
att odlingen till största del har bestått av korn, men 
även pollen av vete och råg har påträffats.
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Fig. 100. RöjningsrÖsestrukturer i Piparberg vid undersökningstillfället 
1998. Foto Lena Beronius Jörpeland.

Sammanfattningsvis kan man utifrån pollenmateri
alet i de prov som togs i anslutning till rösena, kon
statera att pollenkornen som låg under rösena i 
”orörd” sand huvudsakligen antyder en vegetation i

form av torrmarker och ängsmarker. Pol
len som påträffades i det som kan tolkas 
som den forna markytan, under rösena, 
visade på svedning och att det odlade 
sädesslaget hade varit korn. Slutligen 
finns det mest varierade pollenmaterialet, 
tillika det kvantitativt största, i de prov 
som togs i rösena och kan sägas spegla 
både rösenas användningstid och tiden 
före. Odlingen bestod då av både råg och 
vete, men också havre förekom. Mask
rosens närvaro visar att bosättning har 
funnits i omgivningarna. Pollenanalysen 
uppvisar därmed en samstämmighet med 
de historiska och arkeologiska källorna. 
Röj ningssträngarna bestod ömsom av 
tydligt rundade eller avlånga rösen, öm
som av uppslängd sten längs åkerkanten. 

I en diskussion kring rösenas dateringar var just de 
avgränsade tydliga anläggningarna intressanta. 
Framför allt är det faktum att tre rösen var över
sandade och påbyggda i ett senare skede en indika-

Tabell 27. Upprättad utifrån resultatet av pollenanalysen från de sex undersökta rösena. För en utförligare redovisning 
av pollenanalysen se Karlsson 1999.
Nivå A1401 A2639 A1373 A1S47 A1S30 A1921

” i röset” Ökad pollen, gran, 
tall, björk
Svedning
Bete; svartkämpar 
Odling: korn, vete, 
blåklint

Se nivå 2
Samt råg

Se rose A2639
Råg och vete

Tall dominerar 
tydlig ökning av 
gran. Utvidgning 
av markerna. 
Odling: korn, vete, 
råg.
Maskros närhet till 
bebyggelse.

Jfr. övriga rösen. 
”Jordbruk”

Ljung saknas. 
Odling: korn, råg. 
Bete. Ökad andel 
gran. Blåklint. 
Torrare mark än 
övriga rösen. 
Måror.

"rosets 
botten”

Fåtalet pollen
Korn
Bete

Svedning
Bete; en, kovall, 
svartkämpar 
Odling: korn, vete, 
blåklint

Se rose A2639 Björk dom. Ej tall. 
Ormbunkar tyder 
på skuggiga 
mossiga block.
Bete. Torrängar. 
Maskros.

Få pollen. Liksom i 
A1530 dom.
Björk. Svedning. 
Odling: korn. 
Maskros

Ngt fler björk
pollen än tall. 
Odling: korn.

"orörd mark Torrmark, Torrmarker Endast tre pollen: Pollen el. sporer Prov saknas Prov saknas
under röset” Ängsmark-bete Ängsmarker tall, brudbröd och saknas helt.

Korn, målla flockblomster.
Torräng.
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Fig. 101. Karta/illustration till den geometriska jordeboken från 1637-1638 (LMV A9:88). Observera de vid 
undersökningen i Piparberg inmätta rösestrukturerna. Rött = stensträng. Grönt = åkerkant.
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tion på att de är äldre, eller att de slutade utnyttjas 
tidigt (Beronius Jörpeland m.fl. 2000:24). De paral
lella röjningssträngarna var belägna intill den gamla 
vägen som gick tvärs över området och en alternativ 
tolkning kunde vara just röjning för vägen. Analysen 
av kartmaterialet visar dock tydligt att en långsmal 
inbuktning av åkern söder om vägen mellan Skaller
bol och Piparberg var belägen mellan de två röjnings
strängarna. Den vid undersökningen av Piparberg på
träffade åker, som omgärdades av diken, är identiskt 
med den karterade åkern på 1708 års karta (LMV 
A59-18:l). Antagligen skall denna åker betraktas 
som ett yngsta skede i en utveckling från äldre och 
mer terränganpassade åkrar upp mot sluttningen 
framförallt norr om den hästskoformade röjnings- 
strängen (jfr fig. 101). Där bestod marken av mer mo
rän och mindre silt.

Det är intressant att konstatera att invånarna på 
Piparberg inte alls verkar ha utnyttjat den åker som 
omgavs av den hästskoformade röjningssträngen. 
Inte heller den smala åkervreten mellan de parallella 
röjningssträngarna verkar ha uppodlats, åtminstone 
inte vid sekelskiftet år 1900. Här hade en effektivare 
brukningsteknik rätat ut linjer och vinklar samt även 
lagt igen alltför små och smala parceller. Åkrarna var 
genomgående förlagda till området runt omkring den 
lilla förhöjning som utgjorde bebyggelseplats för 
Piparberg och Skallerbol.

Arrendatorerna på Skallerbol
Fanns det en eller flera brukare på Skallerbol?

I jordeböckerna är Skallerbol upptaget som landbo- 
hemman under kyrkan eller kronan. I de äldre lant- 
mäteriakterna från 1600-talet talas om ”hemman”. I 
Älvsborgs lösen och i kartmaterialets beskrivningar 
används termen torpare om de personer som brukade 
Skallerbol. Hur skall beteckningen torpare förstås i 
detta sammanhang? För att ytterligare komplicera 
förhållandena vid Skallerbol är två torp markerade

på platsen för Skallerbols bytomt på kartan från år 
1706. Vid denna tid lyder Skallerbol under Rosers- 
berg vilket kan förklara torpbeteckningen. I detta 
sammanhang kan det vara på sin plats med några ord 
om vad torp beteckningen kan representera. Betydel
sen av begreppet torp skiftar beroende på vilken tids
period man diskuterar. Under 1500-talet kan man 
skilja på s.k. odalstorp - nybyggen utanför central
bygderna, vanligen på byarnas oskiftade utmark - 
och säteritorp vilka var små gårdar som hade dags
verksskyldighet gentemot en huvudgård. Dessa torp 
var för små för att sättas i mantal men tillräckligt 
stora för att betala en viss skatt (t.ex. 14 av en ”hel” 
gårds skattekraft). På 1600-talet tillkommer soldat
torpen i samband med att indelningsverket skapas. 
Från 1700-talet, men framför allt under 1800-talet 
etableras många torp på enskild bondejord (Hell- 
spong & Löfgren 1984:76, jfr också Elgeskog 1945). 
Många torp blev så småningom skattlagda och ägar
na kom då att ingå i den självägande bondeklassen. 
Dessa beskrivningar av torp är närmast av kameral 
natur. När vi idag talar om torp är det oftast med 
hänvisning till den fysiska byggnaden, vanligen en 
enkel- eller parstuga (jfr Svanström 1981:151 ff). Det 
fanns torp som kunde ha flera ekonomibyggnader 
och i struktur närmast liknas vid en gård, men vanli
gast var att det förutom stugan också fanns något en
staka fähus eller uthus.

I boskapslängderna är endast en person angiven 
som brukare på Skallerbol, liksom även i mantals- 
längderna. Uppgifter om vilka personer som bott på 
Skallerbol under perioden 1593-1711 har samman
ställts utifrån jordeboken, boskaps- och utsädesläng- 
der, mantalslängder och Älvsborgs lösen (RA, Stock
holm). Vi har kunnat identifiera sju personer, varav en 
ej namngiven (fig. 100). Mycket talar för att gården, 
eller arrendet, åtminstone från 1620-talet, har gått i 
arv inom en familj. Tyvärr saknas uppgifter från vissa 
år under perioden varför vi inte vet exakt när 
generationsskiftena ägt rum. För tre personer har vi 
dock förhållandevis precisa uppgifter. Det gäller Ber-
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1593 /<tr/ i Skxllderkvdkx 
1598 -4urt i SkxUd.erkvd.kjL

1600 'hertil i Skxllderkvdkx 
1613 hertil i Skxllerkvdn 
1629 hiirtil smed i Skxllerkcdkx

1629 fjucvk i Skxllerkokl
1630 fjcuvk i Skxllerkvle 
1637 fjttcvk i Skxllerkvle 
16S05jncvl i Skxllerkvkl

1651 fjvkxr. fJtLcvkttVK i Skxllerkvkl 
1659 fjvkxx. i Skxlderkv?

1656 Łrik i Skxllerkvkl
1666 Łrik f/x-kvkxrvx. i Skxllkvdkx
1667 Łrik fJucvkttVK i Skxllerkvdn 
1669 Łrik U«.cv ku vk i Skxllerkvdn 
1677 Łrik UncvkjjVK ...

1678 Lxlxx. i Skxllerkvlet 
1682 ŁkIjuk i Skxllerkvklet

1699 Łrik LrssvK i Skxllerkvdx 
1711 Łrik LriijJVK i Skxllerkvkl

Fig. 101. Genealogisk förteckning över de personer som 
bebott Skallerbol under perioden 1593-1711.

til, Jacob och Erik. Dessa har haft skatteansvar för 
gården under ca 25 år vardera. Aven den ej namngivna 
”enkian” efter (får vi förutsätta) Erik Jacobsson, kan 
ha bebott gården under ca 20 år utifrån de kända årta
len i fig. 100. Det är dock troligare att hennes son Erik 
tagit över tidigare än vad våra källor tilllåter oss att se. 
Om man delar de 118 år som undersökningen omfat
tar med antalet personer får vi ett snitt på hur lång tid 
varje person har bott på gården. En genomsnittlig tid

är 17 år, men med tanke på att Johan Jacobsson som 
mest kan ha varit gårdens huvudman i 5 år och att vi 
saknar uppgifter om tiden före år 1593 kan vi nog 
räkna med att de brukande personerna har besuttit 
gården mellan 20 och 25 år var.

Vid vilken tidpunkt svedjar man och 
bygger gården?

Om vi räknar med att även den förste brukaren, 
”Lasse i Skalderbodha”, innehade gården under ca 20 
år bör den ha etablerats runt år 1575. Detta naturligt
vis under förutsättning att den äldsta skriftliga källan 
inte visar den faktiska tidpunkten för gårdens etable
ring6 . Frågan är om vi kan gå ännu längre tillbaka i 
tiden. I nuläget finns emellertid inget som talar för 
detta. Detta antagande baseras främst på det arkeolo
giska källmaterialet som inte kan dateras längre till
baka i tiden än till 1600-talets första hälft. Däremot 
vet vi att nyupptagna gårdar fick ett antal års skatte
frihet av kronan. Detta meddelar bland annat Gustav 
Vasa. Det förekom dock frihetsår redan under senme
deltiden. Normalt fördes nybyggena in i tiondeläng
derna innan de fördes in i jordeböckerna. Janken 
Myrdal menar också att det kan ha förflutit en viss tid 
innan gårdarna fördes in i tiondelängderna (Myrdal 
1996:114). Det är uppenbart att antalet frihetsår va
rierade från en tid till en annan, men också från en 
region till en annan. Detta kan bero på att rättigheten 
vuxit fram genom lokala förhandlingar (Myrdal 
1996:115). Frihetsperioderna i exempelvis västra 
Västergötland kunde uppgå till 15 år för nyupptagna 
skatte- eller kronotorp. Även kortare perioder före
kom. I Närke tog det i genomsnitt fyra år innan ett 
nybygge infördes i tiondelängden och ytterligare fem 
år innan det skattlades (Myrdal 1996:115 och där an
förd litteratur). Myrdal menar att man därmed san

6 Eftersom den brukare som ville bryta mark på allmänningen behövde tingets tillåtelse har vi undersökt möjligheterna att finna 
Skallerbol i Seminghundra härads domböcker från 1500-talets slut. Tyvärr fanns dock inte några domböcker bevarade från denna 
tid. I domboken från år 1600 finns inte Skallerbol omnämnt (RA).
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nolikt kan räkna med ett allmänt genomsnitt på om
kring tio frihetsår eller eventuellt något mer.

En faktor som vi måste ha i åtanke i detta resone
mang är att vi från senare tider vet att det inte var helt 
ovanligt att åldringarna bodde kvar hos sina barn. 
Kort sagt så vet vi inte hur många människor som har 
bott på gården samtidigt. Möjligen skulle en riktad 
analys av hushållsföremål från den arkeologiska un
dersökningen kunna ge en antydan till hur många 
som levt här samtidigt.

Notera att Bertil vid ett tillfälle anges med yrkes- 
suffixet smed. Det är av stort intresse då vi genom 
detta kan få en kronologisk hållpunkt för smidesverk- 
samheten på platsen. Det är också viktigt då det ar
keologiska materialet från denna typ av verksamhet 
oftast är svårt att datera. Daterande hushållsföremål 
återfinns inte i verkstaden utan här fanns endast slagg 
och verktyg. Åtminstone en av smedjorna har dock 
genom fyndkontexten kunnat relateras till 1600-ta- 
let. Vid undersökningen dokumenterades tre eller fy
ra smedjor varav åtminstone en förefaller representera 
två faser med brand emellan. Smedjornas fragmenta
riska tillstånd antyder dock att flertalet av dessa bör 
föras till den äldre bebyggelseperioden, d.v.s. från 
1600-talets början fram till andra hälften av 1700-talet.

Genom boskaps- och utsädeslängden från år 1624 
kan vi se att Bertil inte enbart försörjt sig genom sitt 
yrke. Han har uppenbarligen även haft relativt många 
djur (jfr tabell 28). Den ladugårdslänga som påträffa
des vid undersökningen av Skallerbol var indelad i fem 
rum. Denna byggnad kan, under förutsättning att den 
fanns i ett äldre skede, mycket väl ha hyst smeden 
Bertils boskapsstock.

Ett intressant förhållande framträder vid en jämfö
relse mellan det totala antalet oxar i Seminghundra 
härad och situationen i Skallerbol. Torsten Lagerstedt

Tabell 28. Boskaps- och ut- Utsäde 3 tunnor

sädeslängd för Skallerbol från Hästar 1
år 1624. I boskapslängderna Sto ?

redovisades enbart de djur Oxar 2
som beskattades varför fram Fålar 1
för allt höns och gäss saknas. Kor 4
Att de fanns på gårdarna visar Kvigor 4
dock andra källor. Bland an Stutar 2
nat fördes ägg till Stockholm Kalvar 2
från bönderna i Seminghundra Gamla får 11
(Lagerstedt 1942:24).

Unga svin 2

redovisar utifrån en sammanställning av boskaps- 
längderna för år 1626 att det endast fanns 14 oxar i 
hela häradet (Lagerstedt 1942:26). I ljuset av denna 
uppgift är det anmärkningsvärt att två (15 %) av 
dessa fanns på Skallerbol. Har Bertil smed använt sig. 
av oxarna i sin smidesverksamhet, t.ex. för att driva 
bälgar?

Skallerbols nötkreatursenhet7, cirka tolv, kan som 
exempel jämföras med prästgårdarna i häradet vilka i 
genomsnitt hade inte mindre än 36,8 enheter. Intres
santare ändå är det faktum att ett bondehemman vid 
samma tid i genomsnitt hade en nötkreatursstock om 
10,5 djur, och att det normala boskapsbeståndet för 
en torpare vid denna tid var en ko eller ett par får 
(Lagerstedt 1942:28). Varför fanns det då så mycket 
djur på Skallerbol?

Kunde Skallerbol hysa så många djur tack vare lä
get i häradsallmänningen där adeln ofta ”lade beslag 
på de bästa delarna för eget bruk, anlade torp och 
avröjde ängar” (Lagerstedt 1942:30)? Kan detta vara 
ett incitament för det adliga intresse som 15 år senare 
resulterar i att Greve Gabriel Bengtsson Oxenstierna 
köper egendomen?

7 Beräkningen av nötkreatursenheter innebär enligt Lagerstedt följande; 1 ko (oxe/tjur) = 2/3 häst = 4/3 unghäst = 2 ungnöt = 10 får = 
12 getter = 4 svin. Observera att sammanställningen av nötkreatursenheterna i Skallerbol är något osäkra då vissa benämningar ej 
finns med i Lagerstedts lista (Lagerstedt 1942:26).
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Utifrån antalet tunnor utsäde som årligen besådde 
åkern ser vi att åkermarkens areal har varit ca 11,1 
tunnland stor8. Om man jämför med övriga Lunda 
socken så har de skilda gårdarna (brukningsdelarna) 
en genomsnittlig åkerareal på 27,9 tunnland (Lager- 
stedt 1942:17). Gårdarna i Lunda socken uppvisar 
för övrigt den största åkerarealen per brukningsenhet 
i jämförelse med övriga socknar i Seminghundra hä
rad. Detta är av intresse då det visar att Bertil trots 
yrkesverksam som smed, ändå till stor del har varit 
självförsörjd på sitt jordbruk. De naturgeografiska 
betingelserna har medgett att åkermarken inte har 
varit stor i relation till övriga gårdar i Lunda, men att 
ängsmarkerna och skogen har medfört att boskaps- 
stocken har kunnat vara förhållandevis stor.

Vad var Skallerbol och 
varför etablerades "torpet"?
Med utgångspunkt i ovanstående resonemang kan vi 
konstatera att en rad frågor har väckts kring enheten 
Skallerbol. Å ena sidan faller etableringen väl in i det 
historiska skeendet i en upplandssocken vid den här 
tiden. A andra sidan har vi under arbetets gång upp
täckt ett antal företeelser som särskiljer Skallerbol.

Myrdal sammanfattar bebyggelseutvecklingen i en 
artikel som behandlar 1500-talets expansionen i 
Sverige (Myrdal 1996). Han konstaterar där att be
byggelseökningen i mitten av 1500-talet verkar ha 
varit mer begränsad i Uppland än i södra och västra 
dåvarande Sverige. Det finns således viktiga regionala 
skillnader. Tänkbara förklaringar är att möjligheterna 
för bebyggelseexpansionen förmodligen har varit 
större i skogsbygderna och de boskapsskötande regio
nerna i södra och västra Sverige än i de områden i 
Mellansverige som tidigt var helt kolonialiserade. He
la expansionsperioden har sträckt sig från ca 1520 till 
ca 1620 med en lägre ökningstakt i början och i slutet 
(Myrdal 1996:126ff). Lunda socken förefaller dock

representera en bygd med inslag av både skogsbruk, 
boskapsskötsel och fullåkersbygd. Det är i skogsbyg
den i socknens västra del som expansionen sker med 
början i slutet av medeltiden.

De enheter som tillkommer under 1400- och 
1500-talet är Bergsboi, Skallerbol och sannolikt ock
så Plogarboda. Bo/-namn är relativt vanliga i Väst
sverige och har normalt innebörden ”gård” eller ”ny
bygge”. Dessa namn förekommer även som nyodling
ar i allmänningsmark och utmarker i mellersta Sve
rige. Bol är en avledning av verbet bo (Palm 1988: 
53). Exempel från Uppland visar att efterledet -bol är 
vanligt förekommande på torp vilka ”tagits upp på 
en huvudgårds mark” (Rahmqvist 1996:277f). Bergs- 
bol är möjligen en sådan enhet medan Skallerbol dä
remot framträder i jordeboken som en skattegård. 
Det som möjligen förbryllar är att den förste inbyg
garen i Skallerbol står upptagen som skattebonde, 
d.v.s. en självägande bonde i den äldsta jordeboken 
medan Bertil, knappt tio år senare, är omnämnd så
som kyrkobonde. Först mot mitten av 1600-talet blir 
emellertid Skallerbol ett kronohemman, vilket rim
mar bättre med den politik kronan genomdrev i all- 
männingarna.

Omfattningen av bebyggelsen med flera bonings
hus, ekonomibyggnader och en relativt stor djur
stock, ger en bild av ett regelrätt hemman från 1600- 
talets början. Detta motsägs av att gården endast be
tecknas som ett ängsfjäll, mantalsatt till !4 mantal.

Den fullständiga omfattningen av gårdens bebyg
gelse är dock oklar. Två parstugor, parallellt belägna, 
av vilka en ingår i en gruppering kring ett gårdstun 
skulle kunna antyda att parstugorna inte är utnytt
jade samtidigt. Deras likartade uppbyggnad med ex
akt samma mått talar dock för att de skulle kunna 
vara uppförda samtidigt. Fyndmaterialet motsäger 
emellertid detta. Alternativet är att stugorna helt eller 
delvis avlöser varandra och är uppförda i en stark 
byggnadstradition. En nästan identiskt parstuga har

8 Angående uträkningen av antal tunnor per tunnland hänvisas till Lagerstedt och hans källkritiska diskussion (Lagerstedt 1942:17).
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påträffats vid en arkeologisk undersökning år 2001 
vid Lunda i Strängnäs socken (Lena Beronius Jörpe- 
land, muntlig uppgift). Denna parstuga dateras preli
minärt till 1600-talets mitt/andra hälft och stugan an
vändes in i 1800-talets början. Det troliga är att Skal
lerbols byggnader, som de ter sig på den schaktplan 
som upprättades vid den arkeologiska undersökning
en 1988, är de byggnader som i huvudsak utnyttjades 
under 1600- och 1700-talet. Om man skall se 1800- 
talet som en nedgångsperiod för Skallerbol kan det 
tänkas att endast ett boningshus, den parstuga som 
innehöll flest keramikskärvor av 1800-tals typ, d.v.s. 
A2, har fortlevt. Huruvida exempelvis källaren har 
haft någon funktion att fylla vid den här tiden är 
oklart.

Vi vet utifrån den arkeologiska undersökningen av 
Skallerbol att en relativt omfattande smidesverksam- 
het försiggått på gården. Vi vet också att en smed - 
Bertil - vid 1600-talets början, drev gården som ett 
regelrätt jordbruk. Hur drevs då gården och hur kun
de arbetet i smedjan (smedjorna?) kombineras med 
detta? Även antalet djur på gården väcker frågan om 
hushållets storlek och ekonomiska bas. Den frågan är 
inte lätt att besvara men möjligen kan det finnas ett 
samband med den speciella verksamheten på gården.

För att komma åt problemet måste vi undersöka 
hantverkarnas situation på landsbygden. Gränsen 
mellan vem som var yrkesmässig hantverkare och 
vem som var smed till husbehov var säkert flytande. 
Lanthantverket var under senmedeltiden inte lika reg
lerat som i städerna och i huvudsak betalade inte hel
ler lanthantverkaren skatt förutom som ”andra män”. 
Huvuddelen av lanthantverkarna hade också ett jord
bruk vid sidan om och var vanligen bofasta (Lindberg 
1964:21).

Under medeltiden hade ett specialiserat hantverk 
huvudsakligen lokaliserats till städerna. Parallellt 
växte dock också en lanthantverk fram på landsbyg

den. På kontinenten och sannolikt också i Norden var 
dessa hantverkare begränsade till yrkeskategorierna 
smeder och mjölnare. Under senmedeltiden utökades 
yrkeskategorierna till att omfatta även andra typer 
exempelvis skomakare och murare. Vanligtvis skötte 
bönderna fortfarande snickeri- och timmermansar
beten (Gadd 1991:50).

”Lanthantverket försåg lantbefolkningen med 
produkter för de vardagliga behoven. Adelns, präs
terna och de rikare böndernas mer differentierade be
hov tillgodosågs av stadshantverket” (Gadd 1991: 
54). Folke Lindberg diskuterar hantverkarna i Frö
sunda socken (Lunda grannsocken). Dessa finns näm
ligen upptagna i Älvsborgs lösen 1571 (Lindberg 
1964:26ff). Här återfinns en kyrkolandbonde, (Lasse 
skräddare), fyra frälselandbönder (Olov smed, Erik 
snickare, Lasse skräddare och Mårten skomakare) 
samt ytterligare en skomakare (Erik, som var tor- 
pare). Samtliga ägde ett eller flera husdjur. Lindberg 
konstaterar också att kombinationen hantverkare
hemmansägare inte var ovanlig. Troligen var huvud
delen av hantverkarna inte självägande bönder utan 
arrenderade torp eller var inhysta hos bönder. Samti
digt konstaterar han också att kronans strävanden 
under 1500- och 1600-talet, att reglera lanthantver
ket, var ett tecken på att det hos dessa fanns en eko
nomi som inte helt kunde bortses ifrån. Ett flertal för
ordningar och regleringar diskuteras och kungörs un
der 1500-talets sista årtionden och 1600-talets bör
jan. Lanthantverkarna påbjuds att flytta in till stä
derna för att där utföra sitt hantverk9. För att tillgo
dose böndernas behov av hantverksprodukter skulle 
hantverkarna i städerna ge sig ut på landsbygden. 
Dock ansågs vissa yrkeskategorier såsom oumbärliga 
för bönderna. Dessa var grovsmeder, skomakare, 
skräddare och skinnare (Lindberg 1964:115). Det är 
inte klarlagt i vilken grad Skallerbols smed berördes 
av dessa påbud. I och med att grovsmeder trots allt i

9 Ett känt exempel på detta är den tvångsförflyttning av vapensmeder som sker i Örebro under 1600-talets första hälft. Smederna 
flyttas då från landsbygden in till staden (Klingnéus 1997).
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hög grad behövdes på landsbygden är det inte troligt 
att någon flyttning faktiskt ägde rum.
Under vilken tid ägde då smidesverksamheten rum på 
Skallerbol och hur länge pågick den? Det vi vet är att 
en Bertil smed har funnits på Skallerbol från omkring 
år 1600 till ca 1625. Yrkessuffixet smed är endast 
nämnt en gång, i boskapslängderna från år 1624. 
Med tanke på omfattningen av smidet, flera smedjor 
eller ässjor i åtminstone två faser har det varit en väl
digt omfattande verksamhet under en kort period, ex
empelvis under 1600-talets första hälft. Alternativt så 
har smedjorna avlöst varandra och smidesverksam
heten därmed pågått under en längre tid. Det är dock 
inte troligt att smidet har fortgått under hela 1700- 
talet. Tyvärr har inte verksamheten kunnat tidfästas 
snävare utifrån de arkeologiska lämningarna. Om 
Bertil varit ensam smed så bör rimligen hushållet be
stått av fler personer som har kunnat vara behjälpliga 
vid skötseln av gårdens djur och själva jordbruket. I 
sin verksamhet som smed kan Bertil också ha haft en 
medhjälpare eller dräng, något som omnämns i skrift
ligt källmaterial då och då. Dock uppträder lanthant- 
verkarna i det skriftliga källmaterialet oftast ensam
ma (Lindberg 1964:32). Det faktum att Bertil inte 
bara äger en häst utan att också två oxar har funnits 
på gården pekar på att dessa kan ha använts inte bara 
i jordbruket utan även tjänat smeden. Ved och kol, 
råvaror till smidet, behövde forslas till gården. Kan
ske är smidesverksamheten faktiskt en av förklaring
arna till att Skallerbol är beläget i allmänningen. Där

har det funnits rikligt med bränsle, samtidigt som när
heten till gästgiverier och landsvägar har utgjort en av 
flera förutsättningar för smedens avsättning av tjäns
ter och produkter. Också Folke Lindberg lyfter fram 
att hantverkarna sannolikt företrädesvis bosatte sig 
”...invid trafikleder och marknadsplatser” (Lindberg 
1964:26).

Slutord
Föreliggande analys har väckt en rad frågor kring 
stora, komplicerade skeenden, exempelvis om lant- 
hantverkets organisation och funktion i tidigt 1600- 
tal. Vi har också översiktligt försökt belysa Lunda 
sockens framväxt i historisk tid och ställa detta i rela
tion till en del av de samhällsförändringar som ägde 
rum vid den här tiden. Klart är att det finns mycket 
kvar att göra för att komma närmare förståelsen av 
gården Skallerbol som smedja, hushåll och jordbruk. 
Ett flertal stora arkiv har det inte, inom ramen för 
detta arbete, varit möjligt att gå in i, exempelvis släk
ten Oxienstiernas arkiv i Riksarkivet. Samtidigt kan 
det vara så ironiskt att det var just vid den här platsen 
- Skallerbol - som arkeologin hade haft stora möjlighe
ter att bidra med ny kunskap om just hushåll och smide 
på 1600-talet. Skallerbolundersökningen ägde dock 
rum ”före sin tid”. Nu finns det lyckligtvis en större 
förståelse hos länsstyrelser och allmänhet för att med 
relevant ambitionsnivå arkeologiskt undersöka läm
ningar från tidig modern tid.
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Figur- och tabellförteckning

Figurer
Arlanda flygplats, den tredje landningsbanan och de
arkeologiska undersökningarna
1. Utredningsområdet för den tredje landnings

banan markerat på utdrag ur Topografiska kar
tan. Skala 1:50 000. 6

2. Utredningsområdet, samtliga där inom kända 
fornlämningar, samt läget för den tredje land
ningsbanan markerade på utdrag ur digitala 
Ekonomiska kartan med. Skala 1:25 000. 9

3. Flygvy över området med den tredje landnings
banan och de arkeologiska undersökningarna. 
Starrmossen finns utanför bilden, i sydväst. 
Foto. 13

Gropar och keramik - Ett försök att med statistik och rumslig
analys belysa den inre strukturen på den gropkeramiska
boplatsen vid Lindskrog
4. Lindskrog RAÄ 239 med den gropkeramiska 

boplatsens begränsning samt de undersökta 
ytorna A, B och C markerade. Skala 1:2 000. 15

5. Tabell med variabler som använts vid analysen 
av de dekorerade mynningsskärvorna. Schema 
med urvals- och registreringsnivåer för kera
mikmaterialet från Lindskrog. 19

6. Diagrammet visar korrelation med variabeln 
fast gods och tabellen antalet förekomster av de 
mest positivt eller negativt samverkande variab
lerna för fast gods. 22

7. Korrelation med variabeln poröst gods. Antalet 
förekomster av de mest positivt eller negativt 
samverkande variablerna för poröst gods. 23

8. Korrelation med variabeln mynningsdiameter. 
Antalet förekomster av de mest positivt eller ne

gativt samverkande variablerna för mynnings
diameter. 24

9. Korrelation med variabeln gropdekor. Antalet 
förekomster av de mest positivt eller negativt 
samverkande variablerna för gropdekor. 24

10. Krukskärvor med olika sorters gropdekor.
Foto. 25

11. Korrelation med variabeln yta A. Antalet före
komster av de mest positivt eller negativt sam
verkande variablerna för yta A. 27

12. Korrelation med variabeln yta C. Antalet före
komster av de mest positivt eller negativt sam
verkande variablerna för yta C. 28

13. Korrelation med variabeln lager 1. Antalet före
komster av de mest positivt eller negativt sam
verkande variablerna för lager 1. 29

14. Korrelation med variabeln lager 2. Antalet före
komster av de mest positivt eller negativt sam
verkande variablerna för lager 2. 29

15. Korrelation med variabeln yta A, exklusive la
ger 1, lager 2 samt anläggningar. Fynd från yta 
A, exklusive lager 1, lager 2 samt anlägg
ningar. 30

16. Korrelation med variabeln anläggningar.Antalet 
förekomster av de mest positivt eller negativt 
samverkande variablerna för anläggningar. 31

17. Fördelningen mellan fast och poröst gods per 
anläggning yta C. Skala 1:100. 32

18. Fördelningen mellan fast och poröst gods på an
läggningar ytorna A och B. Skala 1:600. 33

19. Andel poröst gods i anläggningar på yta A samt 
medeltalen för de övriga rumsliga kontexterna 
inom undersökningsområdet. 33
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20. Yta A och B. Punktinmätta rensfynd, bränt ben, 
kvarts och keramik. Kartbilden baserar sig både 
på för- och slutundersökning. Skala 1:1 000. 38

21. Benmaterialet, uppdelat i däggdjur och fisk, per 
skikt i Ruta 4646. Rutan ligger utanför lager 1 
och två och har därför ej någon stratigrafisk 
koppling. 39

22. En generaliserad bild av tidigare forskares kro
nologiska syn på godstyper och vissa utvalda 
dekorelement inom den gropkeramiska kultu
ren. 42

23. Sammanställning av karaktäristika för ytorna A 
och C. 43

24. Sammanställning av karaktäristiska för lager 1, 
lager 2 och rutor utan stratigrafi. 44

25. Sammanställning av karaktäristika för anlägg
ningar yta C, anläggningar på yta A med mer 
än 70 % poröst gods och anläggningar på yta A 
med mindre än 70 % poröst gods. 46

26. Kronologisk fasindelning av de separata 
kontexterna på Lindskrogsboplatsen. 47

27. Den kronologiska fasindelningen av de separata 
kontexterna på Lindskrogsboplatsen.
Skala 1:1 000. 48

28. Den kronologiska fasindelningen av de separata 
kontexterna på Yta A Skala 1:200. 50

29. Differenser i artefaktmaterialet som kan belysa 
skillnader i utnyttjande mellan boplatsens kro
nologiska faser. 50

30. Funktionella inslag i artefaktmaterialet. Ett för
sök att belysa skillnader i utnyttjande mellan 
boplatsens kronologiska faser. 51

Gravspråk på olika nivåer - den gropkeramiska graven vid
Lindskrog
31. RAÄ 239 vid Lindskrog med den gropkerami

ska boplatsens begränsning samt de undersökta 
ytorna A, B och C. Graven är belägen på yta A. 
Skala 1:2 000. 61

32. Gravens stenpackning. Foto. 62
33. Mörkfärgningen i graven. Foto. 62
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34. Grävning av graven med profilerna utlagda. 
Ockrafärgningarma syns som mörka stråk på 
bilden. Foto. 63

35. Matris över de separata kontexterna i graven. 64
36. En tredimensionell bild av graven med koncen

trationer av keramik, slipstenen och koncentra
tionen med slaget material.Illustration. 66

37. Andelen poröst respektive fast gods per kontext 
i graven. Illustration. 67

38. Miniatyrkärlet från graven, F100 55. Foto.
Skala ca 1:1. 68

39. Andelen poröst gods i anläggningar och rutor 
inom yta A. Skala 1:150. 69

40. Andelen poröst gods i anläggningar och rutor i 
närheten av graven. Yxfyndet markerat.
Skala 1:40. 70

41. Okulära bedömningar och passningar mellan 
kontexter och rutor.Illustration. 71

42. Stenpackningen rutor, anläggningar och fynd
koncentrationer. som tillhörde graven.
Skala 1:40. 73

Djurbenen från stenåldersboplatserna - Starrmossen,
Gröndal och Lindskrog
43. Relativ fördelning, antal fragment. 91
44. Relativ fördelning, vikt i gram. 91
45. Arlandaområdet med en havsnivå 35 meter hö

gre än idag. Skala 1:60 000. 93
46. Arlandaområdet med en havsnivå 30 meter hö

gre än idag. Skala 1:60 000. 94
47. Arlandaområdet med en havsnivå 25 meter hö

gre än idag. Skala 1:60 000. 95

Gravar och gränser
48. Gravfältet RAÄ 209, Norrsunda socken marke

rat på utdrag ur Ekonomiska kartan.
Skala 1:25 000. 98

49. Gränsmärket, ett ”fyrstenarör”, som är beläget 
på gravfältet RAÄ 209, Norrsunda socken. Ste
narna anvisar riktningarna på gränslinjerna.
Det är möjligt att någon av stenarna ursprungli
gen markerat en grav. Foto. 100



50. Gravröset och gränsröset RAÄ 127:2 i Norr
sunda socken, efter framrensning. Graven, som 
anlades vid tiden runt Kristi födelse, utgjorde 
också gränsmarkering mellan två bebyggelse
enheter. Foto. 102

51. Utdrag ur Ekonomiska kartan. I denna utsnitt 
syns den norra delen, där fornlämningar från 
järnåldern, äldre bebyggelseenheter samt äldre 
gränsdragningar är markerade. Skala 1:30 000. 
108

52. Utdrag ur Ekonomiska kartan. I denna utsnitt 
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Landningsplats - forntiden
Vid mitten på 1990-talet stod Luftfartsverket i begrepp 
att bygga ut Arlanda flygplats med en tredje land
ningsbana. Det kom att bli startskottet för ett betydel
sefullt arkeologiskt projekt.

En stor del av resultaten handlar om en av de 
tidiga perioderna av mänsklig bosättning i norra 
Mälardalen - stenålderns neolitiska del. De fynd som 
härrör från den tiden är ofta massmaterial, och här 
publiceras bland annat metodologiska studier i hur 
man kan använda statistik för att belysa forntida liv 
och leverne. Även stenåldersmänniskornas hus
byggande och kosthållning ägnas specialstudier, lik
som deras begravningar.

Av praktiska och mänskliga skäl delar vi in vår värld 
på många sätt med hjälp av gränser. Så har det antag
ligen alltid varit, och gränserna är ibland endast tänkta 
och i andra fall markerade fysiskt. En artikel i boken 
handlar om geografisk indelning och synen på gräns
markeringar under järnålder och historisk tid, utifrån 
en arkeologisk överblick av ett större område. Slut
ligen presenteras en studie av Lunda socken under 
medeltid och efterföljande sekler. Där har arkeologin 
kunnat belysa bebyggelsemönster som inte är så av
lägsna tidsmässigt men hittills delvis outforskade.
I Lunda fanns under medeltiden även en etablering 
som skulle kunna beskrivas som en stad, men som i 
dag är helt utplånad ovan mark och därför okänd för 
de flesta - Folklandstingstad.
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